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

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

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

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

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

Tel. (018) 441 18 59

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

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

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

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

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

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

w godz.: 16 – 18
przewodniczàcego Sàdu Dyscyplinarnego

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

przewodniczàcego Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej w ka˝dy pierwszy 

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

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

(w Biurze MOIIB w Krakowie)
Porady prawne

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

Sk∏ady Orzekajàce 
drugie i czwarte Êrody miesiàca

(w sprawach cz∏onkowskich)
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W 2009 rok weszliÊmy w nie najlepszych nastrojach – ogólnoÊwiatowy kryzys dotarł
tak˝e do naszego kraju i daje si´ ju˝ doÊç wyraênie odczuç w bran˝y budowlanej. Jed-
nak nie powinniÊmy załamywaç ràk, a na pewno nie zamykaç budów. Mimo cz´Êcio-
wego ograniczenia inwestycji, trzeba optymistycznie patrzeç w przyszłoÊç – wszak
w 2012 roku mamy zorganizowaç w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce No˝nej i do
tego czasu trzeba b´dzie wybudowaç sporo dróg i autostrad, stadionów i hoteli. Pracy
dla budowlanych nie powinno zabraknàç.

Pragn´ serdecznie podzi´kowaç za liczne ˝yczenia Êwiàteczno–noworoczne, które
napłyn´ły do naszej Małopolskiej Izby In˝ynierów Budownictwa od ró˝nych instytucji
i organizacji, a tak˝e od indywidualnych członków izby. 

W obecnym numerze biuletynu „Budowlani” przedstawiamy krótkie sprawozdania
ze spotkaƒ, które odbyły si´ pod koniec ubiegłego roku. Władze MOIIB spotkały si´
z przewodniczàcymi stowarzyszeƒ naukowo-technicznych z bran˝y budowlanej dzia-
łajàcych w Małopolsce oraz z przedstawicielami administracji architektoniczno–bu-
dowlanej w województwie małopolskim.

W grudniu ub.r. odbyła si´ dwunasta sesja egzaminacyjna na uprawnienia budow-
lane. Wyniki tej sesji omawia dr in˝. Stanisław Karczmarczyk – przewodniczàcy Okr´-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB.

Tak˝e w grudniu w stolicy Małopolski oddano do u˝ytku pierwszy tunel tramwajowy
w Polsce. O tym wyjàtkowym obiekcie budowlanym, o innych realizacjach komunika-
cyjnych, a tak˝e o recepcie na kryzys rozmawiamy z mgr. in˝. Wiesławem Nowakiem
– prezesem Zakładów Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE
S.A. w Krakowie. Uzupełnieniem tego wywiadu jest artykuł na temat historii i perspek-
tyw tzw. Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

W biuletynie przedstawiamy artykuł na temat modernizacji jednego z mostów za-
projektowanych przez Rudolfa Modrzejewskiego przez rzek´ Missisipi w Nowym Or-
leanie oraz drugà cz´Êç artykułu dotyczàcego zagro˝eƒ i korzyÊci wynikajàcych ze
swoistej symbiozy miasta i jego rzeki, na przykładzie Krakowa i Wisły. 

Tych, którym dała si´ we znaki recesja gospodarcza na rodzimych budowach, byç
mo˝e zainteresujà informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w Austrii.
Wspominamy tak˝e o jubileuszu 60-lecia Małopolskiego Oddziału Polskiego Zwiàzku
In˝ynierów i Techników Budownictwa.

Na koniec dodam, ˝e po 30 numerach zdecydowaliÊmy si´ na  mo˝e mało radykal-
nà, ale jednak zmian´ tzw. layoutu w naszym biuletynie. Prosimy PT Czytelników
o ewentualne uwagi.

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
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- Czy Pan wie,
˝e w´zeł komuni-
kacyjny – rondo
Mogilskie wraz
z tunelem szyb-
kiego tramwaju
w Krakowie, który
konsorcjum ZUE,
Budostal 5, MP
Mosty oddało do
u˝ytku ponad
miesiàc temu –
w plebiscycie
czytelników jed-
nej z gazet regio-
nalnych, został
okrzykni´ty Suk-
cesem Roku
2008? Czy czuje
si´ Pan ojcem
sukcesu?

- Nie, nie wiedziałem o tym plebis-
cycie, ale jest mi bardzo miło usły-
szeç taki werdykt. Tym bardziej, ˝e
tunel był jednym z najtrudniejszych
technicznie i technologicznie zadaƒ,
z jakimi musiały si´ zmierzyç Zakła-
dy Usług Energetycznych i Komuni-
kacyjnych. A działamy na rynku od
1991 r. i nic, co dotyczy tramwajów,
nie jest nam obce.

- Tunel szybkiego tramwaju jest
pierwszym tego typu obiektem
w Polsce. Czy dlatego to była trud-
na inwestycja, ˝e ˝adna firma
w kraju nie ma doÊwiadczeƒ w tej
dziedzinie i wszystkiego trzeba si´
uczyç na własnych bł´dach?

- Najwi´ksza trudnoÊç polegała na
tym, ˝e koƒczyliÊmy inwestycj´, któ-
ra ciàgn´ła si´ od ponad 30 lat. Naj-
starszy z odziedziczonych po po-
przednikach odcinków liczył sobie
trzy dekady, najmłodszy 1,5 roku,
a sami dobudowywaliÊmy pozostałe

budowle i konstrukcje. Pierwszy od-
cinek pod Dworcem Głównym w kie-
runku ul. Rakowickiej i Lubomirskie-
go to był jeszcze tunel jednokomoro-
wy, obecnie buduje si´ tylko dwuko-
morowe. Poszczególne etapy projek-
towali ró˝ni projektanci, według ró˝-
nych norm, realizowali ró˝ni wyko-
nawcy, cz´sto majàc ÊwiadomoÊç,
˝e nie b´dà koƒczyç tej inwestycji....

Trzeba było te stare konstrukcje
z ró˝nych okresów doprowadziç do
stanu u˝ywalnoÊci i dostosowaç do
współczesnych norm. Na tym pole-
gała główna trudnoÊç. Poza tym tra-
fialiÊmy na przeszkody, których si´
nie spodziewaliÊmy. Podam przy-
kład: na Êcianach tunelu sprzed 30
lat poło˝ono warstwy specjalnej far-
by, która miała je uchroniç przed ko-
rozjà, grzybami itd. Nie mo˝na jej
było usunàç za pomocà ˝adnego
preparatu chemicznego. Wszystko
trzeba było sfrezowaç centymetr po

centymetrze. Nieoczekiwane prze-
dłu˝enie prac, a całe zadanie trzeba
było skoƒczyç w 14 miesi´cy.

- Opinia publiczna była na bie-
˝àco informowana o przesuni´-
ciach w odbiorze tunelu. Powo-
dem były zastrze˝enia stra˝y po˝a-
rnej. Sprostanie jakim wymogom
sprawiło wykonawcom takà trud-
noÊç, ˝e trzeba było kilku podejÊç
do odbioru?

- Nic takiego si´ nie stało. Spros-
taliÊmy bardzo wyÊrubowanym nor-
mom odnoÊnie oddymiania i wenty-
lacji oraz systemu przeciwpo˝arowe-
go, choç to nie było proste. Na Za-

Tam, gdzie sà tramwaje, 
jest te˝ ZUE
Rozmowa z mgr. in˝. Wiesławem Nowakiem, 
prezesem Zarzàdu Zakładów Usług Energetycznych i Komunikacyjnych 
Grupa ZUE S.A. w Krakowie

mgr in˝. 
Wiesław Nowak
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Skrócenie terminu jest
mo˝liwe niemal na ka˝dej
budowie, pod warunkiem,
˝e inwestor zechce zapła-
ciç za krótszy czas reali-
zacji. To sà konkretne
koszty – godziny nadlicz-
bowe, czasem praca
w nocy. To sà równie˝
konkretne zyski. Jednak
w naszym kraju nie ma ta-
kiego zwyczaju, wi´c in-
westycje si´ wlokà.



chodzie przygotowuje si´ projekt,
a potem przeprowadza symulacje –
np. po˝arów. Projekt wtedy si´ po-
prawia i realizuje. My mieliÊmy kon-
strukcj´ i to do niej musieliÊmy do-
braç urzàdzenia tak, aby były speł-
nione wszystkie normy. Pomógł nam
Instytut Techniki Budowlanej, który
wykonał symulacje i na podstawie
ich wyników opracowaliÊmy systemy
oddymiania i wentylacji. Jednak stra-
˝acy sprawdzali najczarniejsze sce-
nariusze, nawet na wypadek ataku
terrorystycznego i kilku po˝arów
w tunelu jednoczeÊnie. Opóênienia
w oddaniu tunelu do u˝ytku wynikały
z faktu, ˝e na skutek zaleceƒ stra˝a-
ków, informatycy musieli przeprogra-
mowaç system, np. opuszczenie kur-
tyny przeciwpo˝arowej po 30 sekun-
dach, a nie po 60, jak w pierwszym
wariancie, zresztà, zgodnym z nor-
mami przeciwpo˝arowymi. Jednak te
normy sà ró˝nie interpretowane. My
nie protestowaliÊmy, zdajàc si´ na
ich doÊwiadczenie i wiedz´. Obser-
wowałem prac´ stra˝aków. To zna-
komici profesjonaliÊci. Wiedzà, co

robià, a i my b´dziemy spaç spokoj-
nie. Lepiej dmuchaç na zimne.

- ZUE ma na swoim koncie prze-
budow´ ronda Grzegórzeckiego
w Krakowie oraz skrzy˝owania ulic
Dietla i StarowiÊlnej. Miałam okaz-
j´ niemal codziennie obserwowaç
t´ ostatnià budow´ i przyznam, by-
łam pod wra˝eniem. Praca od Êwi-
tu do póênych godzin nocnych
i nie doÊç, ˝e efekt znakomity, to
inwestycja oddana przed czasem.
To wielka rzadkoÊç.

- Gdyby w Polsce było inne podej-
Êcie do inwestycji, takie sytuacje nie
byłyby rzadkoÊcià. Przecie˝ skrócenie
terminu przebudowy tak strategiczne-
go skrzy˝owania opłaca si´ wszyst-
kim: kierowcom, okolicznym miesz-
kaƒcom, miastu i wykonawcy. To jest
mo˝liwe niemal na ka˝dej budowie,
pod warunkiem, ˝e inwestor zechce
zapłaciç za krótszy czas realizacji. To
sà konkretne koszty – godziny nad-
liczbowe, czasem praca w nocy. To sà
równie˝ konkretne zyski. Jednak
w naszym kraju nie ma takiego zwy-
czaju, wi´c inwestycje si´ wlokà.

- Czasem si´ wlokà, a czasem
opóêniajà, gdy wykonawca trafia
na placu budowy na niespodzian-
k´. Tak jak ZUE na skrzy˝owaniu
Dietla i StarowiÊlnej...

- Okazało si´, po pierwsze, ˝e tory
tramwajowe schodziły si´ tam w nie-
ck´. Dlaczego? ZastanawialiÊmy si´,
zostawiç ten układ, czy go przebu-
dowaç zgodnie ze sztukà, choç nikt
tego nie uwzgl´dnił w wymaganiach.
Nie mogliÊmy te˝ znaleêç odpowie-
dzi na pytanie, dlaczego asfalt tak ła-
two p´ka na tym skrzy˝owaniu. Było
gruntownie modernizowane w latach
90. SprawdziliÊmy podbudow´ do
gł´bokoÊci 40 cm. Była bez zarzutu.
KtóregoÊ dnia musieliÊmy przesunàç
rur´ pod ziemià i wtedy poznaliÊmy
odpowiedzi na te pytania. Otó˝ kie-
dyÊ w tym miejscu stały kamienice.
Wyburzono je, aby poprowadziç uli-
ce. Zostawiono jednak piwnice i to
na ich stropach opierała si´ droga.
Asfalt musiał p´kaç. ZamuliliÊmy te
podziemne komory i mamy nadziej´,
˝e w te jezdnie i tory nikt długo nie
b´dzie musiał ingerowaç.

- Zmienił si´ równie˝ układ ko-
munikacyjny w tym miejscu. Ruch
tramwajów jest płynny, przejÊcia
dla pieszych bezpieczne. Jak si´
projektuje takie rozwiàzania? Ko-
rzysta si´ ze specjalnych progra-
mów komputerowych, symulujà-
cych ruch, czy wystarczy dobry
projektant?

- Robimy to na pami´ç. Tam,
gdzie sà tramwaje, tam jest ZUE.
Wydaje mi si´, ˝e wiemy du˝o na te-
mat rozwiàzaƒ komunikacyjnych, ale
mimo to, poza Małopolskà pracuje-
my z lokalnymi projektantami. Oni le-
piej znajà swój teren i łatwiej im si´
poruszaç w urz´dach. A urz´dy to
d˝ungla, przez którà cz´sto nie mo˝-
na si´ przebiç.

- Poza Małopolskà, ZUE buduje
głównie w Warszawie...

-... w Poznaniu, w Katowicach,
w Bydgoszczy, we Wrocławiu, w Łodzi
i Szczecinie. W Warszawie przebudo-
waliÊmy torowisko w Alejach Jerozo-
limskich, wybudowaliÊmy nowà lini´
tramwajowà do Bemowa, a obecnie
przebudowujemy tras´ W-Z oraz most

Kraków - skrzy˝owanie ul. StarowiÊlnej i Dietla Dokoƒczenie na str. 6
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Tam, gdzie sà tramwaje, 
jest te˝ ZUE

Âlàsko-Dàbrowski. Wszystko w kon-
wencji: projektuj-buduj, a wi´c od pro-
jektu do realizacji.

- Ta dziedzina działalnoÊci ska-
zuje firm´ na inwestora publiczne-
go. Czy taki diabeł straszny, jak go
malujà?

- Trzeba poznaç filozofi´ myÊlenia
urz´dników i próbowaç ich zrozu-
mieç. Oni wszyscy sà podobni. Dzia-
łajà tak, jak ka˝e prawo, a prawo jest
niedoskonałe. W Polsce zbyt rzadko
korzystamy z partnerstwa publiczno-
prywatnego, tak popularnego na Za-
chodzie. MyÊl´, ˝e wszyscy jesteÊmy
przewra˝liwieni w szukaniu spisków,
układów. To kr´puje podejmowanie
decyzji. Dlatego, choç jesteÊmy fir-
mà z Małopolski, staramy si´ działaç
w ró˝nych miejscach kraju. 

- Jak pracownicy znoszà ciàg-
łe rozstania z rodzinà, skoro ma-
cie tyle budów rozrzuconych po
kraju?

- Budowlaƒcy sà przyzwyczajeni
do cygaƒskiego trybu ˝ycia. Jednak
my, w trosce o pracownika, stwarza-
my im domowe warunki. W Warsza-
wie np. kupiliÊmy dom, gdzie ka˝dy
czuje si´ jak u siebie i wraca do sie-

bie. Teraz trwa przerwa sezonowa
i sami mieszkaƒcy zaproponowali,
˝e w tym czasie pomalujà pokoje,
odnowià kuchnie. 

- Ile osób zatrudnia ZUE?
- 320, w tym 40 in˝ynierów: od bu-

downictwa ogólnego, torowców,
mostowców, instalatorów, elektry-
ków.

- Zewszàd napływajà informacje
o zwolnieniach. Czy pracownicy
Pana firmy mogà byç spokojni?

- Tak. Nie planujemy ˝adnych
zwolnieƒ. Mamy na ten rok zakon-
traktowane inwestycje o wartoÊci
150 mln zł, a w naszym rodzinnym
Krakowie nie było jeszcze ˝adnych
przetargów. Plany odnoÊnie nowych
linii tramwajowych sà natomiast im-
ponujàce i mamy nadziej´, ˝e uda
si´ nam pracowaç na własnym po-
dwórku.

- Czy w firmie odczuwacie sym-
ptomy kryzysu?

- W portfelu zamówieƒ na razie
nie, ale spada rentownoÊç zleceƒ
przez szalejàce euro. Kontrakty pod-
pisaliÊmy w ub.r., a technologie ku-
pujemy dzisiaj. Płacimy w euro. Ska-
r˝à si´ te˝ nasi podwykonawcy, małe
firmy, którym banki zamykajà linie
kredytowe.

- Co w takiej sytuacji powinien
zrobiç rzàd?

- Z mojego punktu widzenia nale-
˝ałoby jak najszybciej wejÊç do stre-
fy euro, aby nie nara˝aç si´ na kon-
sekwencje wahaƒ kursów. Gros kon-
traktów realizowanych jest ze Êrod-
ków unijnych, płaconych w euro.
Gdyby paƒstwo mogło wpłynàç na
stabilnoÊç systemu bankowego, to
uspokoiłoby to równie˝ sytuacj´ gos-
podarczà.

Poza tym szkodliwe jest ciàgłe
mieszanie w ustawie o zamówie-
niach publicznych. Jak ka˝dego wy-
konawc´ dra˝ni mnie kryterium naj-
ni˝szej ceny. To kryterium było ju˝
obwarowane dodatkowymi kryteria-
mi i wtedy zarzucano mu zbytnià
uznaniowoÊç. Jednak skrajne oferty
nale˝ałoby eliminowaç. Wyglàda na
to, ˝e w tej kwestii nie ma złotego
Êrodka. Ideałem jest rzetelny inwes-
tor, rzetelny wykonawca, dobre pra-
wo i stabilna sytuacja gospodarcza.
Tego sobie i wszystkim innym fir-
mom budowlanym ˝ycz´.

ROZMAWIAŁA 

ALEKSANDRA VEGA

Dokoƒczenie ze str. 5
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Nale˝ałoby jak najszyb-
ciej wejÊç do strefy euro,
aby nie nara˝aç si´ na
konsekwencje wahaƒ
kursów. Gros kontraktów
realizowanych jest ze
Êrodków unijnych, płaco-
nych w euro. Gdyby paƒ-
stwo mogło wpłynàç na
stabilnoÊç systemu ban-
kowego, to uspokoiłoby
to równie˝ sytuacj´ gos-
podarczà.



Infrastruktura komunikacyjna Krako-
wa w ciàgu ostatnich dwudziestu
lat stale si´ przeobra˝a. Dynamicz-

ny rozwój miasta w tym okresie spo-
wodował, ˝e ludzie muszà si´ szyb-
ciej przemieszczaç, a towary muszà
byç sprawniej transportowane. 

Zaspokojenie takich potrzeb wyma-
ga podejmowania strategicznych de-
cyzji rozwojowych oraz systematycz-
nego inwestowania w nowe rozwiàza-
nia komunikacyjne we wszystkich ob-
szarach. DoÊwiadczenia komunikacyj-
ne w Europie i Êwiecie pokazujà, ˝e
najbardziej efektywnym Êrodkiem
transportu w du˝ych aglomeracjach
miejskich, w zakresie ruchu pasa˝er-
skiego, jest metro. W latach siedem-
dziesiàtych XX wieku rozbudzono na-
dzieje na takà inwestycj´ dla Krako-
wa, powstało wiele koncepcji, podda-
wanych dyskusji i krytycznej ocenie
na konferencjach naukowo-technicz-
nych i sympozjach. Jak pokazał czas,
na budow´ pierwszej linii metra w Kra-
kowie trzeba b´dzie jeszcze długo
czekaç. Dobrym kontekstem dla tej
sytuacji sà znane kłopoty realizacyjne
Warszawy w tym zakresie i tymczaso-
we wstrzymanie budowy tak potrzeb-
nej drugiej linii metra.

Odpowiedzià Krakowa na rosnàce
potrzeby komunikacyjne w zakresie
ruchu pasa˝erskiego jest intensywny
rozwój sieci linii tramwajowych, w tym
linii szybkich. Jest to chyba racjonal-
ny kompromis uwzgl´dniajàcy
wszystkie obecne uwarunkowania.
Szybki tramwaj ma w Krakowie staç
si´ tym Êrodkiem transportowym, któ-
ry zapewni sprawne połàczenia cen-
trum z odległymi rejonami miasta.
Jest to mo˝liwe, jak pokazujà do-
Êwiadczenia w innych krajach, pod
warunkiem prowadzenia torów po

wydzielonych pasach oraz w sposób
wysoce bezkolizyjny (estakady lub tu-
nele na skrzy˝owaniach z innymi cià-
gami). Wdra˝ane ostatnio obszarowe
sterowanie ruchem w odniesieniu do
linii tramwajowych powinno byç wy-
korzystywane przede wszystkim tam,
gdzie zawodzà uzasadnione rozwià-
zania in˝ynierskie.

Strategia rozwoju komunikacji
w Krakowie priorytetowo potraktowa-
ła rozwój komunikacji zbiorowej. Tu
realizowany jest najwi´kszy w Polsce
unijny projekt „Zintegrowany Trans-
port Publiczny w Aglomeracji Krakow-
skiej”. WłaÊnie komunikacja zbiorowa
stała si´ ostatnio wizytówkà naszego
miasta, zwłaszcza dzi´ki bardzo no-
woczesnemu taborowi tramwajowe-
mu (50 niskopodłogowych tramwa-
jów „Bombardier”, co stanowi 25
proc. taboru MPK) i autobusowemu,
który w wysokim stopniu zastàpił po-
jazdy stare, ponad miar´ wyeksploa-
towane.

Uruchomiona 12 grudnia 2008
roku pierwsza linia Krakowskiego
Szybkiego Tramwaju stanowi obecnie
najnowoczeÊniejszy element infras-
truktury komunikacyjnej miasta, do-
równujàcy pod wieloma wzgl´dami
podobnym rozwiàzaniom w wysoko
rozwini´tych metropoliach europej-
skich. Mamy nadziej´, ˝e oddana linia
b´dzie stanowiła zalà˝ek szybko reali-
zowanej sieci szybkich tramwajów
w Krakowie, która wraz z planowany-
mi innymi przedsi´wzi´ciami komuni-
kacyjnymi usprawni poruszanie si´ po
szybko rozwijajàcym si´ mieÊcie. 

Rys historyczny

Poczàtki budowy pierwszej linii
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
(KST) si´gajà połowy lat siedemdzie-
siàtych XX wieku. W ramach przebu-

dowy i rozbudowy układu torowego
dworca kolejowego Kraków Główny
oraz budowy nowego, wielofunkcyj-
nego obiektu komunikacyjnego po-
wstał na poczàtku lat dziewi´çdziesià-
tych w stanie surowym pierwszy odci-
nek tunelu KST o długoÊci około 180
m, razem z przestrzenià przeznaczo-
nà dla podziemnej stacji Kraków
Dworzec Główny. Wykonano wtedy
równie˝ pierwsze roboty przy budo-
wie tunelu płytkiego (Êciany palisado-
we) pod ulicà Modrzewskiego (dzi-
siejsza Lubomirskiego).

Decyzja o przyj´ciu KST jako no-
wego Êrodka transportu zbiorowego
zapadła w 1994 roku po uchwaleniu
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Krakowa. Wtedy ustalo-
no przebieg trasy i dokonano stosow-
nych rezerwacji terenów.

Tunel płytki w stanie surowym pod
ulicà Lubomirskiego (długoÊç około
600 m) wykonano w latach 1995-
1999. Równie˝ w roku 1999 ustalono
ostateczny przebieg trasy KST, co po-
zwoliło czytelnie ustaliç pozostałe za-
dania do zakoƒczenia inwestycji.

Rok 2000 zaowocował przekaza-
niem do eksploatacji pierwszego od-
cinka KST pomi´dzy p´tlà Kurdwa-
nów a ulicà Wielickà. Pojawił si´ tutaj
niskopodłogowy tabor tramwajowy
oraz powstały nowoczesne obiekty
(np. p´tla na estakadzie).

W latach 2004-2005 powstał w sta-
nie surowym tunel płytki KST pomi´-
dzy Dworcem Głównym a Politechni-
kà Krakowskà. W ten sposób wyłoniła
si´ sylwetka najwa˝niejszego obiektu
in˝ynierskiego budowanej linii w rejo-
nie centrum miasta.

Przebudowa ronda Mogilskiego
(2006-2007), modernizacja p´tli przy
ulicy Kamiennej (2006-2007), remont

Priorytet 
dla komunikacji zbiorowej
Dobiegła koƒca realizacja 
strategicznego przedsi´wzi´cia Gminy Miejskiej Kraków, 
jakim była budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju  
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torowisk i pomostu estakady na od-
cinku p´tla Kamienna – terminal auto-
busowy Krowodrza Górka (2007),
gruntowna przebudowa alei Powsta-
nia Warszawskiego i ronda Grzegó-
rzeckiego (2008), roboty wykoƒcze-
niowe w tunelu KST (2006-2008) oraz
wst´pne uruchomienie systemu ob-
szarowego sterowania ruchem (2008)
poprzedziły przekazanie do eksploa-
tacji pierwszej linii KST (12.12.2008).

Długi okres trwania omawianej in-
westycji zwiàzany był głównie ze
skromnymi mo˝liwoÊciami finansowa-
nia tak bardzo kapitałochłonnego
przedsi´wzi´cia realizowanego w his-
torycznie zmieniajàcych si´ uwarun-
kowaniach gospodarczo-politycz-
nych.

Przebieg trasy

Funkcjonujàca obecnie pierwsza
trasa KST ma długoÊç około 11,5 km.
Łàczy ona północne dzielnice miasta
(terminal Krowodrza Górka) z połu-
dniowymi (p´tla Kurdwanów) przez
centrum Krakowa. Usytuowanie trasy
na kierunku N-S odpowiada jednemu
z głównych kanałów przemieszczania
si´ pasa˝erów w naszym mieÊcie.

Główne odcinki trasy KST przebie-
gajà od p´tli w Kurdwanowie, przez
ulice Witosa, Nowosàdeckà, Wielickà,
Limanowskiego, StarowiÊlnà, Dietla,
Grzegórzeckà, rondo Grzegórzeckie,
Powstania Warszawskiego, rondo
Mogilskie, tunel ze stacjami podziem-
nymi Dworzec Główny i Politechnika
Krakowska, p´tla Kamienna, Dr. Twar-
dego do terminalu tramwajowo-auto-
busowego Krowodrza Górka.

Na trasie wyst´pujà zarówno ob-
szary o charakterze typowo mieszka-
niowym (cz´Êci północna i południo-
wa), jak równie˝ obszary o wysokim
stopniu zurbanizowania (centrum
miasta), gdzie prowadzenie nowych
tras, sprawnie pokonujàcych zatło-
czone rejony, stanowi du˝e wyzwanie

i jest zadaniem komunikacyjnym
o najwy˝szym stopniu trudnoÊci. 

Główne budowle 
komunikacyjne 

na nowej trasie KST

Trasy szybkiego tramwaju charak-
teryzujà si´ znacznà liczbà komunika-
cyjnych budowli in˝ynierskich, w tym
budowli podziemnych. Tunele tram-
wajowe, podziemne przejÊcia dla pie-
szych, podziemne komory stacyjne,
mosty, estakady, wiadukty, rampy do-
jazdowe i kładki dla pieszych to głów-
ne obiekty infrastruktury in˝ynierskiej
tras szybkiego ruchu tramwajowego.
Pionierska w naszym mieÊcie linia
KST wyposa˝ona została równie˝
w kilka znaczàcych budowli komuni-
kacyjnych. Nale˝à do nich:
— Tunel tramwajowy o długoÊci po-

nad 1,5 km,
— Stacja podziemna Politechnika,
— Stacja podziemna Dworzec Głów-

ny,
— Wiadukt drogowy nad linià KST

w obr´bie ronda Mogilskiego,
— Estakada tramwajowa na p´tli

w Kurdwanowie.
Wszystkie wymienione budowle in-

˝ynierskie wyró˝niajà si´ ciekawà ar-
chitekturà, nowoczesnymi układami
konstrukcyjnymi, a wykorzystywane
przy ich budowie technologie nie od-
biegały od powszechnie stosowa-
nych obecnie praktyk w zakresie ko-
munikacyjnego budownictwa po-
dziemnego i mostownictwa. 

Najdłu˝szy tunel 
tramwajowy w Polsce

Podstawowà budowlà komunika-
cyjnà na trasie KST jest tunel tramwa-
jowy, zlokalizowany w samym sercu
Krakowa. Tunel łàczy du˝y nowoczes-
ny w´zeł komunikacyjny miasta, któ-
rym jest rondo Mogilskie, z ul. Pawià
(rejon kampusu Politechniki Krakow-
skiej), stanowiàcà jeden z wa˝niej-
szych ciàgów ruchu w obszarze zwa-

nym obecnie Krakowskim Centrum
Komunikacyjnym (KCK).

Krakowski obiekt jest najdłu˝szym
tunelem tramwajowym w Polsce. Dłu-
goÊç obiektu zasadniczego wynosi
1538 m, a długoÊç rampy dojazdowej
(przy portalu północnym) ponad
100 m. 

W tunelu zlokalizowane sà dwa
przystanki tramwajowe: przystanek
Dworzec Główny i przystanek Poli-
technika. Geneza nazw przystanków
jest łatwa do rozszyfrowania: przysta-
nek Dworzec Główny usytuowany
został pod obiektami podziemnymi
i naziemnymi oraz układem torowym
dworca kolejowego Kraków Główny
(najni˝szy poziom), natomiast przy-
stanek Politechnika poło˝ony jest nie-
opodal krakowskiej wy˝szej uczelni
o tej samej nazwie.

Z uwagi na swà długoÊç i usytuo-
wanie, a tak˝e skomplikowane wypo-
sa˝enie technologiczne oraz koniecz-
noÊç dostosowania budowli po-
dziemnej do wczeÊniej wykonanych

Priorytet 
dla komunikacji zbiorowej
Dokoƒczenie ze str. 7
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konstrukcji zwiàzanych z funkcjono-
waniem przyległych obiektów, tunel
posiada zmienny przekrój poprzecz-
ny. Zró˝nicowana była równie˝ przy-
j´ta technologia jego realizacji. Jak
wspomniano wczeÊniej, pierwsze ele-
menty konstrukcji tunelu KST zostały
wykonane w latach siedemdziesià-
tych i osiemdziesiàtych (odcinek pod
dworcem PKP) oraz dziewi´çdziesià-
tych ubiegłego wieku (odcinek pod
ul. Lubomirskich). W ramach póêniej-
szych robót wykoƒczeniowych odcin-
ki te były poddawane pracom na-
prawczym oraz adaptacyjnym. 

Poni˝ej scharakteryzowano zasad-
nicze odcinki zrealizowanego tunelu
tramwajowego: 

Odcinek tunelu o długoÊci 150 m,
poło˝ony przy rondzie Mogilskim jest
konstrukcjà ˝elbetowà, jednokomoro-
wà, o przekroju prostokàtnym i wy-
miarach w Êwietle: szerokoÊç – 8,40
m, wysokoÊç – 5,30 m. Elementy pio-
nowe konstrukcji obudowy tego od-
cinka zostały wykonane w technologii
Êcian szczelinowych.

Odcinek tunelu o długoÊci 550 m,
zlokalizowany pod ulicà Lubomirskie-
go jest konstrukcjà ˝elbetowà, jedno-
komorowà, o przekroju prostokàtnym
i wymiarach w Êwietle: szerokoÊç –

8,40 m, wysokoÊç – 5,30 m. Elementy
pionowe konstrukcji obudowy stano-
wià palisady z pali wielkoÊrednico-
wych, zamkni´tych kotwionà w nich
Êcianà maskujàcà. Stropy obudowy
sà wykształcone w postaci monoli-
tycznych płyt ˝elbetowych. Odcinek
realizowano metodà mediolaƒskà
(technika półodkrywkowa).

Odcinek tunelu pod Dworcem
Głównym, w skład którego wchodzi
stacja podziemna, usytuowana na
poziomie „-2”, jest cz´Êcià wielofunk-
cyjnego, czterokondygnacyjnego
obiektu KCK. W skład tego obiektu
wchodzà równie˝:
— przestrzenie programu u˝ytkowe-

go dworca kolejowego, zwiàzane-
go z obsługà podró˝nych (m.in.

kasy, poczekalnie, sklepy, prze-
chowalnie baga˝u, toalety, przej-
Êcia na perony, dojÊcia do wind,
wejÊcia/wyjÊcia na przystanek KST,
przejÊcie z Galerii Krakowskiej do
przestrzeni publicznych Regional-
nego Dworca Autobusowego – na
poziomie „-1”,

— układ torowy dworca kolejowego
wraz z peronami, usytuowany na
zespole kilkudziesi´ciu prz´seł
dêwigarobetonowych – na pozio-
mie „0”,

— parking nad układem torowym
dworca kolejowego Kraków Głów-
ny (tzw. płyta Centrum) - na pozio-
mie „+1”,

— dwie estakady najazdu na płyt´
parkingowà od strony wschodniej
(konstrukcja zespolona typu stal-
beton) i zachodniej (konstrukcja
z betonu zbrojonego i spr´˝one-
go).
DługoÊç tunelu pod dworcem ko-

lejowym wynosi ok. 200 m, natomiast
sam peron przystankowy zajmuje
55 m. Mimo ˝e szerokoÊç przystanku,
obejmujàca perony wraz z torowi-
skiem, wynosi ok. 15 m, to zakres ro-
bót zwiàzanych z komunikacjà pasa-
˝erskà rozciàgał si´ na szerokoÊci
niemal 150 m. Zwiàzane to było mi´-
dzy innymi z koniecznoÊcià wyprowa-
dzenia ruchu pieszego na perony.
Konstrukcj´ noÊnà komory stacyjnej
stanowi układ słupowo-belkowy. ˚e-
lbetowe płyty i słupy konstrukcji noÊ-
nej zostały posadowione na palach
i wykonane w technologii monolitycz-
nej. Natomiast stropy wykonano
w cz´Êci ze stalowych dêwigarów,
a cz´Êciowo jako ˝elbetowe płyty mo-
nolityczne. 

Odcinek tunelu pomi´dzy przy-
stankami podziemnymi KST, o długo-
Êci 325 m, ma obudow´ skonstruo-
wanà w postaci monolitycznej, dwu-
komorowej skrzyni ˝elbetowej, o wy-
miarach w Êwietle: szerokoÊç – 2 x
4,3 m, wysokoÊç – 5,3 m. Znaczna
cz´Êç konstrukcji przebiega pod bu-
dynkiem Galerii Krakowskiej, która
przekazuje na konstrukcje tunelu do-
datkowe obcià˝enia. W zwiàzku z tym
gruboÊç płyty stropowej tunelu osià-

Dokoƒczenie na str. 10
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Estakada tramwajowa na p´tli Kurdwanów – widok ogólny

1538
metrów długoÊci ma naj-
dłu˝szy tunel tramwajo-
wy w Polsce



ga miejscami 1,15 m, a Êcian – 0,9 m.
Odcinek ten wykonano metodà od-
krywkowà, w wykopie szerokoprzest-
rzennym i wàskoprzestrzennym, za-
bezpieczonym kotwionymi Êcianami
berliƒskimi. Do obni˝ania zwierciadła
wody gruntowej wykorzystywano
min. technik´ igłofiltrów.

Stacja Politechnika jest obiektem
dwukondygnacyjnym, pełniàcym jed-
noczeÊnie rol´ przejÊcia podziemne-
go pod ul. Pawià (układ antresolo-
wy). Podstawowe parametry tech-
niczne: kubatura – 16 745 m szeÊc.,
powierzchnia zabudowy – 1854 m
kw., długoÊç – 55 m; szerokoÊç 22,5
÷ 49,3 m; maksymalna wysokoÊç –
13,8 m. Główny korpus stacji zapro-
jektowano w formie zamkni´tej, dwu-
prz´słowej, monolitycznej skrzyni ˝e-
lbetowej, o sztywnych w´złach. We-
wnàtrz skrzyni znajduje si´ kładka dla
pieszych – antresola wraz z układem
schodów, a w cz´Êciach bocznych -
pomieszczenia techniczne. Obiekt
wykonano metodà odkrywkowà,
z wykorzystaniem kotwionych Êcian
berliƒskich.

Odcinek tunelu o długoÊci 130 m,
zlokalizowany pomi´dzy stacjà Poli-
technika a wylotem z tunelu od strony
ul. Pawiej, posiada konstrukcj´ ˝elbe-
towej skrzyni, dwukomorowej, o wy-
miarach w Êwietle: szerokoÊç – 2 x
4,3 m (z lokalnymi poszerzeniami
technologicznymi do szerokoÊci 16,4
m), wysokoÊç 5,3 m (z lokalnymi pod-
niesieniami technologicznymi do wy-
sokoÊci 8,1 m). Odcinek zrealizowa-
no w wykopie zabezpieczonym kot-
wionymi Êcianami berliƒskimi.

Chocia˝ budowa tak du˝ej i zło˝o-
nej budowli in˝ynierskiej jest nie lada
wyzwaniem – szczególnie, gdy toczy
si´ ona w silnie zurbanizowanym cen-
trum zabytkowego miasta, to najtrud-
niejszà cz´Êcià przedsi´wzi´cia było
zaprojektowanie i wyposa˝enie tunelu
wraz ze stacjami we wszystkie nie-

zb´dne instalacje i systemy. DoÊwiad-
czenia eksploatacyjne krajowe i za-
graniczne pokazujà szczególne zna-
czenie zapewnienia bezpieczeƒstwa
pasa˝erów i innych u˝ytkowników ko-
rzystajàcych z tunelu.

Obiekt usytuowany jest w obr´bie
Krakowskiego Centrum Komunikacyj-
nego aglomeracji miejskiej, gdzie
koncentrujà si´ i integrujà wszystkie
rodzaje ruchu (ruch drogowy, ruch
kolejowy, ruch tramwajowy oraz
ogromne potoki ruchu pieszego).
Trwale jest powiàzany z Dworcem
PKP Kraków Główny, parkingiem
Centrum, Regionalnym Dworcem Au-
tobusowym, Galerià Krakowskà a tak-
˝e z koƒczonymi obecnie apartamen-
towcami przy ul. Pawiej.

Dla sprawnego i bezpiecznego
funkcjonowania tunelu, oprócz insta-
lacji standardowych, zaprojektowano
i wykonano nast´pujàce systemy
operacyjne:
— system oddymiania i wentylacji,
— system przeciwpo˝arowy,
— system zbierania danych i stero-

wania ruchem, 
— system telewizji przemysłowej,
— system komunikatów publicznych,
— systemy łàcznoÊci radiowej,
— system telefonów alarmowych,
— system oÊwietlenia awaryjnego,
— oraz wyposa˝enie centrów stero-

wania na przystankach Politechni-
ka i Dworzec Główny, połàczonych
z Centrum Sterowania Ruchem
Zarzàdu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie.
Tunel został dostosowany do wy-

magaƒ z zakresu bezpieczeƒstwa po-
˝arowego, zarówno w aspekcie za-
stosowanych materiałów, jak i ko-
niecznych elementów wyposa˝enia.
Posiada wymaganà liczb´ wyjÊç (kla-
tek schodowych) i przejÊç ewakuacyj-
nych (pomi´dzy komorami). 

W Polsce w dalszym ciàgu brak
jest wystarczajàcych doÊwiadczeƒ
w oddawaniu do u˝ytkowania obiek-

tów o tak skomplikowanym charakte-
rze. Dlatego te˝ Agencja Rozwoju
Miasta S.A., jako inwestor zast´pczy
zadania, posiłkujàc si´ wiedzà zdoby-
tà dzi´ki kontaktom zagranicznym,
w trosce o doprowadzenie do właÊci-
wego funkcjonowania tunelu i przy-
ległego obszaru, zwróciła szczególnà
uwag´ na koniecznoÊç opracowania
dokumentów, które okreÊliły zasady
działania poszczególnych słu˝b i jed-
nostek, niezb´dne dla prawidłowego
u˝ytkowania tak skomplikowanej
technologicznie i urbanistycznie inwe-
stycji komunikacyjnej. Nale˝à do
nich:
— Instrukcja obsługi systemów,
— Program zapewnienia bezpieczeƒ-

stwa,
— Program przeprowadzania akcji ra-

tunkowych.
Dokumenty te zawierajà m.in. pro-

cedury konieczne dla zapewnienia
bezpieczeƒstwa w trakcie eksploata-
cji tunelu na ewentualnoÊç wystàpie-
nia zagro˝eƒ takich, jak: po˝ar w tu-
nelu lub sàsiadujàcym obiekcie, wy-
kolejenie tramwaju, atak terrorystycz-
ny, rozprzestrzenienie si´ toksycz-
nych substancji, awaria zasilania, wy-
padek pieszego na torach itp.

CałoÊç rozwiàzaƒ zwiàzanych z ko-
munikacjà w przestrzeniach publicz-
nych dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych: zaprojektowano
i wykonano pochylnie, ciàgi schodów
ruchomych (14 zestawów) oraz windy

Priorytet 
dla komunikacji zbiorowej
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Najtrudniejszà cz´Êcià
przedsi´wzi´cia było za-
projektowanie i wyposa-
˝enie tunelu wraz ze sta-
cjami we wszystkie nie-
zb´dne instalacje i syste-
my.



(6 sztuk). Wykoƒczenie elementów
konstrukcji oraz detale architektonicz-
ne wykonane zostały z materiałów
wysokiej jakoÊci, trwałych i wandalo-
odpornych.

Estakada tramwajowa 
na p´tli w Kurdwanowie

1 paêdziernika 2000 roku pierwsze
tramwaje dotarły do p´tli przy ulicy
Halszki w Kurdwanowie. Rozpocz´to
w ten sposób eksploatacj´ mierzàce-
go 2928 m odcinka linii Krakowskiego
Szybkiego Tramwaju pomi´dzy Kurd-
wanowem i ulicà Wielickà. Wyró˝nia-
jàcym si´ obiektem in˝ynierskim no-
wego odcinka KST jest estakada zlo-
kalizowana pod układem torowym
p´tli przy ulicy Halszki, stanowiàca
pod wieloma wzgl´dami nowoczesny
element realizowanej etapami pierw-
szej linii szybkiego tramwaju w Krako-
wie.

Na długoÊci około 125 metrów
pierÊcieniowa estakada zast´puje

najwy˝sze partie nasypów. Dzi´ki po-
sadowieniu obiektu w sposób po-
Êredni (zawieszone pale wielkoÊredni-
cowe), ograniczono do minimum
osiadania na zalegajàcym tam sła-
bym, mało stabilnym podło˝u, elimi-
nujàc w ten sposób jego wpływ na
prac´ konstrukcji obiektu.

Forma architektoniczna estakady
jest w znacznej mierze zdeterminowa-
na funkcjà obiektu przeznaczonego
dla ruchu tramwajów, a wi´c pojaz-
dów poruszajàcych si´ po szynach.
Kołowa geometria układu torowego
p´tli w naturalny sposób okreÊliła
kształt obiektu w planie w postaci wy-
cinka pierÊcienia. Dà˝àc konsekwent-
nie do zrealizowania koncepcji spój-
noÊci formy w obr´bie obiektu, wpro-
wadzono do jego konstrukcji elemen-
ty zawierajàce równie˝ łuki kołowe.
Wszystkim podporom poÊrednim na-
dano form´ dwusłupowà, przy czym
ka˝dy słup ma przekrój poprzeczny
kształtu kołowego. Słupy usytuowane

sà radialnie w planie, zbiegajàc si´ do
geometrycznego Êrodka obiektu, za-
akcentowanego wie˝à oÊwietleniowà
ustawionà w centrum wewn´trznego
obszaru p´tli.

Prefabrykaty kraw´dziowe majà
wypukły kształt w licu zewn´trznym,
opisany równie˝ łukiem kołowym.
Uzupełnione pilastrami, wyekspono-
wane spokojnà kolorystykà, wywołujà
iluzj´ ruchu obrotowego ustroju noÊ-
nego estakady w płaszczyênie pozio-
mej. Wra˝enie rotacji w naturalny
sposób koresponduje z urzeczywist-
nionà koncepcjà wpisania okr´gów
w struktur´ całego obiektu.

Przeêroczyste ekrany akustyczne
wykonane ze szkła akrylowego dys-
kretnie wpisujà si´ w zało˝onà form´
architektonicznà estakady. 

Konstrukcja noÊna estakady tram-
wajowej jest ˝elbetowym, szeÊcio-
prz´słowym ciàgłym ustrojem płyto-
wo-belkowym (dwubelkowym),

Dokoƒczenie na str. 12
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ukształtowanym na łuku kołowym
o promieniu 32,5 m, mierzonym po
osi podłu˝nej pomostu.

Zaprojektowano prz´sła o równych
rozpi´toÊciach wynoszàcych 20,5 m
(wzdłu˝ osi podłu˝nej pomostu).

W przekroju poprzecznym konstruk-
cji noÊnej obiektu nadano form´
dwóch belek trapezowych (pełnych),
usytuowanych w rozstawie 4,5 m, po-
łàczonych monolitycznie z płytà po-
mostowà o gruboÊci 30 cm. Płyta ta
w partiach podchodnikowych pracuje
jako wspornik o zmiennej wysokoÊci
i wysi´gach 1,22 m po stronie ze-
wn´trznej oraz 1,47 m po stronie we-
wn´trznej estakady.

Całkowita wysokoÊç ustroju noÊne-
go wynosi 1,15 m, co nadaje prz´słom
obiektu smukłoÊç l/h = 17,8.

Nad podporami estakady oraz
w Êrodku ka˝dego z prz´seł zostały
wykształcone poprzecznice o przekro-
jach prostokàtnych, które usztywniajà
konstrukcj´ noÊnà, zapewniajà współ-
działanie obu dêwigarów w warunkach
jednostronnych przecià˝eƒ, a jedno-
czeÊnie umo˝liwiajà bezpieczne zamo-
cowanie słupów sieci trakcyjnej, usy-
tuowanych w pasie pomostu mi´dzy
torami.

W ostatnich latach nastàpiły du˝e
przeobra˝enia urbanistyczne w rejonie
p´tli tramwajowej w Kurdwanowie. Po-
wstała tam nowoczesna zabudowa
mieszkaniowa, w otoczenie której do-
brze wpisała si´ estakada, stanowiàc
interesujàcy wyró˝nik tamtych okolic
Krakowa. 

Główne inwestycje 
towarzyszàce

Trwajàca ponad 30 lat budowa KST
post´powała równolegle z zakrojonymi
na du˝à skal´ inwestycjami realizowa-
nymi w obszarze Krakowskiego Cen-
trum Komunikacyjnego (KCK). Nowa
szybka trasa Wita Stwosza z kilkuset-
metrowà estakadà, rekonstrukcja ukła-

du drogowego po obu stronach dwor-
ca kolejowego, w tym zabytkowa ulica
Lubicz, nowy Regionalny Dworzec Au-
tobusowy, nowy odcinek ulicy Pawiej
z Galerià Krakowskà, całkowicie prze-
budowane ronda Mogilskie i Grzegó-
rzeckie oraz aleja Powstania Warszaw-
skiego to wa˝niejsze inwestycje komu-
nikacyjne, które radykalnie zmieniły ob-
licze du˝ego obszaru Krakowa pomi´-
dzy alejà 29 Listopada a rondem Grze-
górzeckim. Wznoszone tu nowe obiek-
ty stopniowo przekształcajà ten rejon
Krakowa w nowoczesne centrum, które
w przyszłoÊci, byç mo˝e, b´dzie okre-
Êlane mianem Nowego Miasta.

Zamierzenia inwestycyjne
i prognozy rozwojowe

Rok 2008 był dla komunikacji miej-
skiej w Krakowie wyjàtkowy. Dobiegła
koƒca realizacja kolejnego etapu stra-
tegicznego przedsi´wzi´cia Gminy
Miejskiej Kraków, jakim jest budowa
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
(KST). Krakowski Szybki Tramwaj jest
inwestycjà potwierdzajàcà przestrze-
ganie przez gmin´ podstawowej zasa-
dy opracowanej i przyj´tej polityki
transportowej miasta, polegajàcej na
przyznaniu priorytetu dla komunikacji
zbiorowej.

Inwestycja powstawała długo z racji
zmieniajàcych si´ uwarunkowaƒ gos-
podarczo-politycznych. Jest jednak
powodem do dumy. Przy jej okazji
zrealizowano wiele inwestycji towarzy-
szàcych, które zmieniły wizerunek du-
˝ej cz´Êci naszego miasta. Wszystkim,
którzy uczestniczyli w tym przedsi´w-
zi´ciu, niekiedy zostawiajàc tu czàstk´
˝ycia i aktywnoÊci zawodowej, nale˝à
si´ słowa podzi´kowania i wyrazy sza-
cunku. W tym kontekÊcie dziwi scep-
tyczna postawa niektórych tytułów kra-
kowskich gazet, które z okazji otwarcia
pierwszej linii KST, zamiast zadowole-
nia z pomyÊlnego ukoƒczenia trudnej
i kosztownej inwestycji, eksponowały
poboczne problemy.

Rozwini´ta sieç szybkiego tramwa-
ju w powiàzaniu z innymi Êrodkami ko-
munikacji zbiorowej mo˝e stanowiç
rozwiàzanie na najbli˝sze lata. W tym
kierunku zmierzajà podejmowane dzia-
łania i kreÊlone prognozy. Szybki tram-
waj w kierunku osiedla Golikówka (roz-
pocz´cie inwestycji byç mo˝e w tym
roku) oznacza rozwój sieci KST w kie-
runku wschodnim Podgórza. Planowa-
na linia KST do Wzgórz Krzesławickich
b´dzie stanowiła nowà jakoÊç w komu-
nikacji zbiorowej pomi´dzy centrum
Krakowa a Nowà Hutà. Pilnie na nowe
połàczenia oczekujà Kampus Uniwer-
sytetu Jagielloƒskiego (kierunek połu-
dniowo-zachodni) oraz osiedle Mist-
rzejowice (kierunek północny). 

Perspektywicznie nale˝y jednak
przewidywaç budow´ metra, dla które-
go na razie nie widaç konkurencyjnych
rozwiàzaƒ alternatywnych. Zamiast
bie˝àcego przera˝enia ogromem kosz-
tów, mo˝e, wzorem niektórych miast
w Europie i na Êwiecie, przyjàç drog´
ewolucyjnà i tak budowaç niektóre linie
szybkiego tramwaju, by póêniej sukce-
sywnie przekształcaç je w linie metra
(tunele w obr´bie w´złów komunika-
cyjnych).

Warto równie˝ kierowaç uwag´ na
rozwiàzania wdra˝ane w innych, zatło-
czonych miastach Êwiata. Szybka Ko-
munikacja Autobusowa (ang. Bus Ra-
pid Transit - BRT) to alternatywa lub do-
bre uzupełnienie dla szybkiego tram-
waju. Od kilku lat wzorcowym przykła-
dem wdra˝ania takiego systemu komu-
nikacji zbiorowej jest Bogota, stolica

Priorytet 
dla komunikacji zbiorowej
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Kolumbii, która z powodzeniem uru-
chomiła system TransMilenio. Jest to
zamkni´ta sieç ÊciÊle połàczonych ze
sobà linii. Niektórzy porównujà go do
naziemnego metra. Podstawowym
Êrodkiem transportu w systemie sà
specjalnie zaprojektowane, du˝e, eko-
logiczne autobusy. Pasa˝erowie wsia-
dajà do nich ze specjalnie urzàdzonych
peronów – przystanków, rozmieszczo-
nych na trasie przejazdu, w odległo-
Êciach mniej wi´cej co 500 m. Do ko-
rzystania z systemu uprawnia bilet
w postaci karty magnetycznej, z kredy-
tem pozwalajàcym na okreÊlonà liczb´
wejÊç na peron, tj. do systemu. Dopóki
si´ go nie opuÊci, mo˝liwa jest dowol-
na liczba przesiadek. Pasa˝erowie
mogà korzystaç równie˝ z tzw. linii uzu-
pełniajàcych, czyli regularnie kursujà-
cych autobusów, rozwo˝àcych pasa˝e-
rów ze stacji w´złowych do dzielnic
mieszkalnych. Wysokà bezkolizyjnoÊç
systemu osiàgni´to przez skierowanie
autobusów na głównych liniach na wy-
dzielone z jezdni pasy ruchu, odsepa-
rowane od potoku prywatnych samo-
chodów wysokim kraw´˝nikiem. Dzi´ki
temu maksymalnie skrócono czas po-
dró˝y i zwi´kszono jej komfort.

Realizacja pierwszej linii Krakowskie-
go Szybkiego Tramwaju oraz inwestycji
towarzyszàcych dostarczyła cennych
doÊwiadczeƒ oraz była okazjà do
wdro˝enia wielu nowoczesnych tech-
nologii, u nas wczeÊniej nie spotyka-
nych. Nale˝y wyraziç nadziej´, ˝e ten
kapitał b´dzie procentował dalszym
rozwojem nowoczesnych rozwiàzaƒ
komunikacyjnych, które w stopniu
znacznie wi´kszym ni˝ do tej pory po-
winny byç zwiàzane z budownictwem
podziemnym, stanowiàcym obecnie na
Êwiecie jednà z najpr´˝niej rozwijajà-
cych si´ dziedzin in˝ynierii làdowej.
Kraków oczekuje na nowe tunele dro-
gowe (m.in. tunel pod wzgórzem bło-
gosławionej Bronisławy w ciàgu III ob-
wodnicy) oraz tunele tramwajowe,
gwarantujàce pełnà bezkolizyjnoÊç.

MGR IN˚. ALINA RY˚

Agencja Rozwoju Miasta S.A.,

DR IN˚. KAROL RY˚ 

Politechnika Krakowska, Katedra Budowy

Mostów i Tuneli, 

Przedsi´biorstwo Usług In˝ynierskich 
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W ostatniej
mojej infor-
macji z listo-

pada 2008 r. bola-
łem, ˝e mimo dekla-
racji rzàdowych, akty
prawne dotyczàce
budownictwa, przede
wszystkim Prawo bu-
dowlane, sà nadal
procedowane, co bu-
dzi wàtpliwoÊci od-
noÊnie sprawnoÊci
administracji paƒ-
stwowej. 

Akty prawne sà procedowane na-
dal, a w dodatku nieznane sà w Êro-
dowisku projekty przygotowywanego
brzmienia ustawy. Nie wiemy tak˝e,
czy podstawà b´dzie projekt opraco-
wany w ministerstwie – znany i opi-
niowany mi´dzy innymi przez organi-
zacje in˝ynierskie – czy te˝ projekt
poselski nie poddany dyskusji spo-
łecznej. 

Trzeba, byÊmy sobie wyraênie po-
wiedzieli, w czym rzecz. Przecie˝ nie
nam zajmowaç si´ trybami organów
centralnych, Sejmu, wtràcaç si´, jak
one mielà. I w tym oczekiwaniu na
nowà ustaw´, na „nasze” prawo nie
o to chodzi. Istotne jest natomiast to,
czy uj´te w projektach nowelizacji
ustalenia znacznie zwi´kszajàce od-
powiedzialnoÊç i zakres wymaganych
działaƒ in˝ynierów-projektantów sta-
nà si´ prawem i zacznà obowiàzy-
waç. Przecie˝ według znanego nam
i opiniowanego projektu ustawy
O zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw przesta-
nà byç wydawane dwie istotne decyz-
je administracyjne: o pozwoleniu na
budow´ i o pozwoleniu na u˝ytkowa-
nie obiektu. Ma zmieniç si´ równie˝
treÊç art. 20 o obowiàzkach projek-
tanta. JeÊli idea przerzucenia czynno-
Êci administracyjnych i kontrolnych,

przed rozpocz´ciem budowy i po jej
zakoƒczeniu, z administracji (organu)
na projektanta działajàcego na zlece-
nie inwestora, ma byç rzeczywiÊcie
realizowana, to zupełnie nie okreÊlo-
no, w jaki sposób cel ten w praktyce
mo˝na b´dzie osiàgnàç. A jeÊli wa-
runki takiego działania ma okreÊliç
nasze Êrodowisko, np. nasz samo-
rzàd zawodowy, to wiele rzeczy trze-
ba dopiero uÊwiadomiç decydentom
i zamawiajàcym. Trzeba tak˝e uzmy-
słowiç sobie i innym, jak działania te
wpłynà na sprawnoÊç przygotowaƒ
procesu inwestycyjnego. 

* * * 

Rada Krajowa PIIB zatwierdziła
przyj´cie wytycznych dotyczàcych
post´powania w sprawie Êwiadczenia
usług transgranicznych. Nazwa jest
troch´ mylàca – decyzje dotyczà całe-
go kraju, a nie tylko terenów przygra-
nicznych. Warto si´ wi´c z tym mate-
riałem zapoznaç. 

Usługa ta polega na wytworzeniu
nowego dobra, co jest zwiàzane z po-
trzebà posiadania fachowej wiedzy
i potencjału wykonawczego. Dotyczy
to wi´kszoÊci prac wykonywanych na
podstawie umów cywilnoprawnych,
np. umów o dzieło. Usługa taka jest
z zało˝enia jednorazowa i musi byç
ograniczona rzeczowo i czasowo -
nie ma wi´c charakteru ciàgłego ani
stałego. Podstawà transgranicznego
Êwiadczenia usług powinien byç do-
brze skonstruowany kontrakt. 

Wymierna korzyÊç z zastosowania
tego trybu polega na tym, ˝e obywa-
tele paƒstwa członkowskiego UE
majà prawo do tymczasowego, okaz-
jonalnego wykonywania naszego za-
wodu bez koniecznoÊci uznawania
kwalifikacji zawodowych. OczywiÊcie,
dotyczy to zarówno obcokrajowców
chcàcych zawrzeç taki jednorazowy
kontrakt transgraniczny na usługi in˝y-
nierskie w Polsce, jak i obywateli pol-

skich zamierzajàcych tak działaç
w paƒstwach członkowskich. 

*** 

Uchwałà Rady Krajowej został
przyj´ty regulamin post´powania
w sprawie uzupełniania kwalifikacji
zawodowych obywateli paƒstw
członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz paƒ-
stw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy na-
byli w tych paƒstwach, poza granica-
mi Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifika-
cje odpowiadajàce uprawnieniom
budowlanym w Polsce. 

Wa˝ny to dokument, opracowa-
ny wraz z wzorami wniosków i do-
kumentów potrzebnych do załatwie-
nia sprawy. 

*** 

20.01.2009 w Sejmie odbyło si´
spotkanie Komisji Infrastruktury z za-
proszonymi przedstawicielami organi-
zacji społecznych (w tym PIIB), na
którym omówiono tryb wdro˝enia
trzech rozporzàdzeƒ Ministra Infras-
truktury z 6 listopada 2008 r. , a doty-
czàcych obliczania charakterystyki
energetycznej budynku jako integral-
nej cz´Êci projektu budowlanego oraz
sposobu sporzàdzania Êwiadectw
charakterystyki energetycznej. Przed-
stawiciele Izby obecni na tym spotka-
niu nie informowali nas o uzyskaniu
informacji nowych w stosunku do ju˝
powszechnie znanych. 

Od marca br. osoby, które majà
prawo i podejmowaç b´dà si´ wyko-
nywania takich opracowaƒ, muszà
byç dodatkowo ubezpieczone. PIIB
podejmuje działania, by tak˝e ubez-
pieczenia było zawierane np. w posta-
ci dodatkowej umowy do polisy człon-
kowskiej. 

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI 

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

Co w Krajowej Radzie?
W oczekiwaniu na ustaw´. Usługi transgraniczne. 
Uznawanie kwalifikacji. Âwiadectwa charakterystyki energetycznej.



� 15.11.2008- zebranie Krajowej Komisji Prawno-
Regulaminowej PIIB w Warszawie z udziałem H.
Pasich

� 18.11.2008 - zebranie Zespołu Problemowego ds.
prawno-regulaminowych 

- seminarium szkoleniowe na temat: „Bezpieczeƒ-
stwo i wydajnoÊç przemysłowych systemów au-
tomatyki w oparciu o innowacyjne rozwiàzania z
Phoenix Contact”

- seminarium szkoleniowe na temat: „Wymagania
techniczne dla obiektów budowlanych z punktu wi-
dzenia ochrony przeciwpo˝arowej. Stosowanie roz-
wiàzaƒ zamiennych i zast´pczych w projektowa-
niu obiektów budowlanych”

� 20.11.2008 - zebranie Zespołu Problemowego ds.
szkolenia i stałego dokształcania

- seminarium szkoleniowe na temat: „Systemy
oÊwietlenia awaryjnego w oparciu o nowe uwa-
runkowania prawne”

- seminarium szkoleniowe na temat: „SkutecznoÊç
oczyszczania Êcieków w przydomowych oczysz-
czalniach ze szczególnym uwzgl´dnieniem filtrów
o przepływie pionowym”

- seminarium szkoleniowe na temat: „DoÊwiadczenia
zwiàzane z ekspertyzami budowlanymi w in˝y-
nierskiej praktyce. Bł´dy w projektowaniu i wy-
konawstwie”

� 25.11.2008 - seminarium szkoleniowe na temat:
„Wybrane zagadnienia niezawodnoÊci zasilania i
ochrony przeciwpora˝eniowej” w Nowym Sàczu

- zebranie Rady Programowej biuletynu „Budowlani”
- XXII zebranie Prezydium Rady MOIIB
� 26.11.2008 - wydanie biuletynu MOIIB „Budow-

lani” nr 30
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr 2 w sprawach

członkowskich
- spotkanie Prezydium MOIIB z przedstawicielami ad-

ministracji architektoniczno–budowlanej z woje-
wództwa małopolskiego      

� 27.11.2008 - seminarium szkoleniowe na temat:
„Wybrane zagadnienia niezawodnoÊci zasilania i
ochrony przeciwpora˝eniowej”

- seminarium szkoleniowe na temat: „Energoosz-
cz´dnoÊç budynków w aspekcie wdra˝ania dy-
rektywy 2002/91/We”

� 28.11.2008 - egzamin pisemny na uprawnienia bu-
dowlane      

� 29.11-03.12.2008 - egzaminy ustne w poszcze-
gólnych bran˝ach na uprawnienia budowlane

� 3.12.2008 - Spotkanie Okr´gowych Rzeczników
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w Warszawie z Kra-
jowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej i R. Dziwiƒskim – prezesem GUNB z udziałem
St. Abrahamowicza

� 4.12.2008 - seminarium szkoleniowe na temat:
„Aparatura probiercza Êredniego i wysokiego na-
pi´cia”

� 9.12.2008 - seminarium szkoleniowe na temat:
„Prawo budowlane po ostatnich nowelizacjach
ustawy”

� 10.12.2008 - zebranie Zespołu Problemowego ds.
procesów budowlanych

- zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1 w sprawach
członkowskich

- seminarium szkoleniowe na temat: „Polityka Mias-
ta Krakowa w zakresie planowania przestrzennego”

� 11.12.2008 - zebranie Krajowej Komisji Prawno-
Regulaminowej PIIB w Warszawie z udziałem H.
Pasich

- seminarium szkoleniowe na temat: „Wpływ normy
PN-EN 62305 na praktyczne rozwiàzania ochro-
ny odgromowej obiektów budowlanych”

- seminarium szkoleniowe na temat: „Projektowa-
nie konstrukcji – Eurokody”

- zebranie Zespołu Problemowego ds. szkolenia i sta-
łego dokształcania

- spotkanie Prezydium MOIIB z przewodniczàcymi
stowarzyszeƒ naukowo-technicznych bran˝y bu-
dowlanej z województwa małopolskiego  

� 12.12.2008 - seminarium szkoleniowe na temat:
„Koncepcja sieci 110kV Miasta Krakowa wg
opracowaƒ Energoprojektu S.A.

- Konferencja Naukowa „Architektura ziem gór-
skich - wczoraj, dziÊ i jutro” zorganizowana przez
PPWSZ w Nowym Targu z udziałem Z. Rawickie-
go

� 16.12.2008 - zebranie Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego

- zebranie Okr´gowych Rzeczników Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej

- seminarium szkoleniowe na temat: „Nowe roz-
wiàzania konstrukcyjne i technologiczne wiaduk-
tów nad autostradà Mediolan – Bergamo”

- seminarium szkoleniowe na temat: „Akustyka –
ochrona przeciwdêwi´kowa obiektów budowla-
nych, problematyka projektowania i wykonaw-
stwa”

� 17.12.2008 - zebranie Rady Krajowej PIIB w War-
szawie z udziałem z udziałem Z. Rawickiego, J.
Skawiƒskiego i K. Âlusarczyka 

� 18.12.2008 - zebranie Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej PIIB w Warszawie z udziałem M. Pła-
checkiego

- zebranie Składu Orzekajàcego Nr 2 w sprawach
członkowskich 

- XII zebranie Rady MOIIB      

� 20.12.2008 - uroczyste spotkanie w firmie „Skal-
ski” z okazji otwarcia nowej siedziby firmy z udzia-
łem Z. Rawickiego

� 13.01.2009 - zebranie Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej

� 14.01.2009 - zebranie Zespołu Problemowego ds.
prawno- regulaminowych 

- zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1 w sprawach
członkowskich

� 15.01.2009 - seminarium szkoleniowe na temat:
„Prawo budowlane i jego zmiany”

- seminarium szkoleniowe na temat: „Historia rze-
miosła i przemysłu oraz zwiedzanie Muzeum
AGH i Kopalni DoÊwiadczalnej”

- seminarium szkoleniowe na temat: „Inspektor
nadzoru inwestorskiego – prawa i obowiàzki, in-
westora zast´pczego”

- spotkanie przewodniczàcych samorzàdów za-
wodowych w Małopolsce w Okr´gowej Izbie Le-
karskiej z udziałem Z. Rawickiego

� 20.01.2008 - seminarium szkoleniowe na temat:
”Wymagania prawne i zasady prowadzenia do-
kumentacji budynku – ksià˝ka obiektu budowla-
nego, zmiany w Prawie budowlanym”

- zebranie Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
� 21.01.2009 - zebranie Zespołu Problemowego ds.

szkolenia i stałego dokształcania 
- zebranie Zespołu Problemowego ds. działaƒ sa-

mopomocowych
- XXIII zebranie Prezydium Rady MOIIB
� 22.01.2009 - uroczyste wr´czenie decyzji nada-

nia uprawnieƒ budowlanych wraz z uroczystym
Êlubowaniem 

- seminarium szkoleniowe na temat: „Projekto-
wanie sieci strukturalnych – wybrane zagad-
nienia”

� 23-24.01.2009 - wyjazdowe obowiàzkowe szko-
lenie z zakresu bhp i p.po˝ pracowników biura 
MOIIB

� 28.01.2009 - zebranie Rady Krajowej PIIB w War-
szawie z udziałem Z. Kałkowskiego, Z. Rawickie-
go, J. Skawiƒskiego i K. Âlusarczyka 

� 29-31.01.2009 - warsztaty szkoleniowe Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w Jadwisinie k.War-
szawy z udziałem St. Karczmarczyka, M. Pła-
checkiego i pracownika OKK MOIIB Eweliny WiÊ-
niewskiej

� 31.01.2009 - II Mistrzostwa MOIIB w narciarstwie
alpejskim o Puchar Przewodniczàcego Rady w
Kluszkowcach

� 9.02.2009 - zebranie Zespołu Problemowego
ds. procesów budowlanych

KA LEN DA RIUM MO IIB
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Odkilku ju˝
lat,
w grud-

niu, na podsumowa-
nie kolejnego mijajà-
cego roku współpra-
cy z wa˝nymi partne-
rami dla Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝y-
nierów Budownictwa,
odbywajà si´ spotka-
nia członków Prezy-
dium MOIIB z prze-
wodniczàcymi stowa-
rzyszeƒ naukowo-
technicznych (PZITB,
PZITS, SEP, SITWM,
SITPNiG, ZMRP),
działajàcych na tere-
nie Małopolski. 

W spotkaniu w dniu 11 grudnia
2008 roku, na zaproszenie Zygmun-
ta Rawickiego - przewodniczàcego
MOIIB, uczestniczyli przewodniczà-
cy:
– Zwiàzku Mostowców RP - Gra˝yna

Czopek,
– Stowarzyszenia Elektryków Pol-

skich - Jan Strzałka,
– Polskiego Zrzeszenia In˝ynierów

i Techników Sanitarnych - Mariusz
Olko,

– Polskiego Zwiàzku In˝ynierów
i Techników Budownictwa - Paweł
Krzysztofowicz (sekretarz),

– Stowarzyszenia In˝ynierów i Tech-
ników Komunikacji RP - Mariusz
Szałkowski, 

– oraz Stowarzyszenia In˝ynierów
i Techników Wodno - Melioracyj-
nych - Włodzimierz Drzy˝d˝yk.
Współpraca statutowa MOIIB ze

stowarzyszeniami datuje si´ od po-
czàtku istnienia Izby, tj od roku
2002, a faktyczna - jeszcze sprzed
rozpocz´cia przez nià ustawowej
działalnoÊci. Młodym członkom na-
szego samorzàdu oraz tym wszyst-

kim, którzy zasilili jego szeregi po
roku 2002, pragniemy przybli˝yç
genez´ jego tworzenia. To  właÊnie
grupa zało˝ycielska, składajàcà si´
z przedstawicieli stowarzyszeƒ nau-
kowo-technicznych, podj´ła t´ trud-
nà misj´ formowania samorzàdu,
którego celem jest mi´dzy innymi
ochrona interesów osób pełniàcych
samodzielne funkcje w budownic-
twie. 

Gra˝yna Skoplak, Jerzy Oprocha,
Ryszard ˚akowski i Zygmunt Rawic-
ki przedstawili działalnoÊç MOIIB
w mijajàcym 2008 roku, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem współpra-
cy ze stowarzyszeniami. Wszyscy
przewodniczàcy stowarzyszeƒ
w swoich wypowiedziach podkre-
Êlali dobrà współprac´ z MOIIB.

JesteÊmy ju˝ za półmetkiem dru-
giej kadencji Izby i niektóre osoby
z grupy zało˝ycielskiej do dzisiaj
pozostajà aktywne w działaniach na
rzecz obecnych i przyszłych człon-
ków samorzàdu zawodowego w bu-
downictwie. 

MOIIB, uznajàc dokonania i do-
Êwiadczenia stowarzyszeƒ nauko-
wo-technicznych, zdobywane na
przestrzeni kilkudziesi´ciu lat, jako
jedynej zawodowej, stowarzysze-
niowej organizacji w Polsce, ch´t-

nie do dziÊ współpracuje z nimi
w zakresie szkoleƒ. Odbywa si´ to
na ÊciÊle okreÊlonych regulaminem
zasadach, z korzyÊcià dla członków
MOIIB. 

Szkolenia, seminaria, konferencje
i wycieczki techniczne organizowa-
ne sà przez wszystkie bran˝owe
(budowlane) stowarzyszenia, w któ-
rych mogà uczestniczyç członkowie
MOIIB w wi´kszoÊci nieodpłatnie,
a do odpłatnych mo˝liwe jest uzys-
kanie dofinansowania (w bie˝àcym
roku jest to kwota 300 zł). 

Niektóre, cyklicznie organizowa-
ne konferencje, zyskały nawet wy-
sokà rang´ mi´dzynarodowà. 

MOIIB wspólnie ze stowarzysze-
niami podejmuje równie˝ realizowa-
nie inicjatyw pochodzàcych od
członków, dotyczàcych potrzeb i za-
interesowaƒ zawodowych -
np. okresowo powtarzane szkolenia
w zakresie procedur Fidic czy sze-
roko poj´tego bezpieczeƒstwa
w budownictwie. 

Miniony 2008 rok przez wszyst-
kich uczestników grudniowego spot-
kania został oceniony pozytywnie,
zostały wymienione refleksje i uwagi
na przyszłoÊç w celu jeszcze lepsze-
go usprawnienia współpracy. Zgod-
nie uznano, ˝e po półtorej kadencji

Trudne poczàtki za nami
Podsumowujàce spotkanie z przewodniczàcymi 
stowarzyszeƒ naukowo-technicznych

Gra˝yna 
Skoplak
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doskonalenia działaƒ merytorycz-
nych w Izbie, nadszedł czas na dołà-
czenie do nich  tak˝e działalnoÊci to-
warzyskiej, integrujàcej całe Êrodo-
wisko budowlanych. Widzimy takà
potrzeb´, poniewa˝ nasze wspólne
spostrze˝enia w tym wzgl´dzie nie
sà zadowalajàce. Pierwsze próby in-
tegracji towarzyskiej, podj´te w roku
2008 - mo˝e zbyt nieÊmiałe - zakoƒ-
czyły si´ tylko cz´Êciowym sukce-
sem. Nie udało si´ włàczyç stowa-
rzyszeƒ do balu karnawałowego
i zawodów narciarskich MOIIB,
a wrzeÊniowy piknik Êrodowiska bu-
dowlanych musiał byç z uwagi na
brak wi´kszego zainteresowania,
odwołany.        

Ale poczàtki wszystkiego, jak za-
wsze, sà trudne. Mamy nadziej´, ˝e
nasze dalsze wysiłki przyniosà lep-
sze efekty i b´dziemy potrafili
wspólnie dyskutowaç zarówno na
szkoleniach i konferencjach na te-
maty zawodowe, jak i na stokach
narciarskich przy pieczonych kieł-
baskach, po ci´˝kich zmaganiach
z naturà - równie˝ własnà.  

Na zakoƒczenie spotkania Zyg-
munt Rawicki przekazał uczestni-
kom spotkania ˝yczenia z okazji
zbli˝ajàcych si´ Êwiàt Bo˝ego Naro-
dzenia oraz Nowego Roku 2009.

GRA˚YNA SKOPLAK

Jak co roku, 26 listopada
2008 r. odbyło si´ spotkanie
władz Małopolskiej Okr´go-

wej Izby In˝ynierów Budownictwa
w Krakowie z przedstawicielami
administracji architektoniczno–bu-
dowlanej z województwa mało-
polskiego. 

W spotkaniu udział wzi´li
członkowie Prezydium Rady MO-
IIB oraz przewodniczàcy organów
– Okr´gowej Komisji Kwalifikacyj-
nej, Okr´gowego Rzecznika Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej (ko-
ordynator) i Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego, przedstawiciele
wydziałów architektoniczno – bu-
dowlanych starostw Małopolski
oraz Wydziału Infrastruktury Mało-
polskiego Urz´du Wojewódzkiego
w Krakowie z jego dyrektorem
p. El˝bietà GabryÊ.

Dr in˝. Zygmunt Rawicki - prze-
wodniczàcy Rady MOIIB - przed-
stawił zebranym najwa˝niejsze
wydarzenia, jakie odnotowała
MOIIB w ciàgu mijajàcego roku,
a tak˝e podzi´kował władzom ad-
ministracyjno–budowlanym za
dobrà współprac´ i zgłaszanie do
Izby wszelkich nieprawidłowoÊci
zwiàzanych z działalnoÊcià człon-
ków MOIIB.

Nast´pnie przewodniczàcy or-
ganów MOIIB - Stanisław Karcz-
marczyk - Okr´gowa Komisja
Kwalifikacyjna,  Stanisław Abraha-
mowicz – Okr´gowy Rzecznik
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
i Zbigniew Domosławski – Okr´-
gowy Sàd Dyscyplinarny - poin-
formowali zebranych o działa-
niach prowadzonych w bie˝àcym
roku przez ich organy: egzaminy
na uprawnienia budowlane, spo-

rzàdzanie  pisemnych interpretacji
z zakresu posiadanych upraw-
nieƒ, prowadzenie post´powaƒ
i wydawanie orzeczeƒ dyscypli-
narnych i w sprawie odpowie-
dzialnoÊci zawodowej, a tak˝e
stanowisko MOIIB w sprawie opi-
niowania kandydatów na biegłych
sàdowych.

W dyskusji przedstawiciele ad-
ministracji architektoniczno–bu-
dowlanej wskazywali mi´dzy inny-

mi na powtarzajàce si´ w dalszym
ciàgu nieprawidłowoÊci w projek-
tach budowlanych, niejednoznacz-
noÊci lub wr´cz braki w aktach
prawnych i innych przepisach bu-
dowlanych utrudniajàce sprawne
i terminowe wydawanie decyzji ad-
ministracyjnych.

W podsumowaniu, uczestnicy
spotkania pozytywnie ocenili wza-
jemnà współprac´ w mijajàcym
2008 roku oraz jednomyÊlnie
stwierdzili, ˝e tego typu spotkania
nale˝y w przyszłoÊci kontynuo-
waç z korzyÊcià dla obu stron.

JERZY OPROCHA 

O dobrej współpracy 
na przyszłoÊç
Spotkanie z przedstawicielami 
administracji architektoniczno-budowlanej
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W XII zebraniu Rady MOIIB,
które odbyło si´ 18 grud-
nia 2008 roku, udział wzi´-

li jej członkowie, przewodniczàcy:
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej,
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarne-
go i Okr´gowej Komisji Kwalifika-
cyjnej, Okr´gowy Rzecznik Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej (koordy-
nator), członkowie MOIIB we wła-
dzach krajowych PIIB oraz prze-
wodniczàcy Zespołów Problemo-
wych.

Porzàdek zebrania obejmował:
• Przyj´cie protokołu nr  XI z zebra-

nia Rady 3 paêdziernika 2008 r.,
• Wr´czenie Honorowych Odznak

PIIB dla członków MOIIB,
• Informacje na temat bie˝àcej

działalnoÊci MOIIB od 3 paê-
dziernika 2008 r. (G. Skoplak),

• Zatwierdzenie uchwał podj´tych
przez Prezydium MOIIB w
dniach  29 paêdziernika  i  25 lis-
topada 2008 r. (G. Skoplak),

• Informacja na temat XII sesji eg-
zaminów na uprawnienia budow-
lane (St. Karczmarczyk), 

• Omówienie spraw finansowych
(M. Boryczko):
- realizacja bud˝etu MOIIB za 11

miesi´cy 2008 roku,
- projekt prowizorium bud˝etu

MOIIB na pierwsze półrocze
2008 roku,

• Przyj´cie uchwał w sprawach:
- pomocy finansowej dla człon-

ków MOIIB, 
- cz´Êciowego zwrotu kosztów

szkolenia i udziału w konferen-
cji  członków MOIIB,     

- zmiany w regulaminie zasad
dofinansowania szkoleƒ.

• Sprawy bie˝àce i wolne wnioski:
-  R. ˚akowski przypomniał o

terminie II Balu Karnawałowe-
go dla  członków MOIIB, który
odb´dzie si´ w Hotelu Euro-
pejskim 13 lutego 2009 r.

- A. Knapik poinformował o sta-
nie przygotowaƒ do II Zawo-
dów Narciarskich (Slalomu)
Członków MOIIB, które zapla-
nowano na 31 stycznia 2009 r.
na stokach oÊrodka 
Czorsztyn-Ski w Kluszkow-
cach,  

- Z. Rawicki przedstawił termi-
narz spotkaƒ Prezydium i Rady
MOIIB w I  półroczu 2008 r.

- Z. Rawicki zaproponował zor-
ganizowanie corocznego kon-
kursu „In˝ynier Małopolski”,
celem którego byłoby nagra-
dzanie in˝ynierów członków
MOIIB w zakresie projektowa-
nia i kierowania budowami w
bran˝y konstrukcyjno–budow-
lanej, elektrycznej i sanitarnej.

- Z. Rawicki omówił spraw´
osób, które mogà sporzàdzaç
Êwiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku. Za-
proponował zorganizowanie
seminarium szkoleniowego
połàczonego z warsztatami dla
członków organów MOIIB.

W drugiej cz´Êci spotkania ze-
brani wraz z zaproszonymi goÊç-
mi zło˝yli sobie wzajemne ˝ycze-
nia Êwiàteczno-noworoczne.

ZYGMUNT RAWICKI

Na koniec roku
Zebranie Rady 
Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa
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W czasie XII zebrania Rady
MOIIB 18 grudnia 2008
roku wr´czono Srebrne

Honorowe Odznaki PIIB działaczom
naszej Małopolskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa, którzy brali udział
w pracach Komitetu Organizacyjne-
go Izby, a tak˝e od poczàtku istnie-
nia pracujà w jej ró˝nych struktu-
rach. Odznaczenia wr´czali Zby-
sław Kałkowski – wiceprzewodni-
czàcy PIIB i Zygmunt Rawicki –
przewodniczàcy MOIIB.

Odznaki otrzymali Kole˝anki
i Koledzy:

Irena Bobulska – Pacek,
Anna Bryksy,
Janusz CieÊliƒski,
Włodzimierz Drzy˝d˝yk.
Stanisław Karczmarczyk,
Jerzy Oprocha,
Stefan Popławski,
Leszek Reguła,
Tadeusz Sułkowski.
Wyró˝nionym serdecznie gratulu-

jemy!

MOIIB 
w liczbach

Według stanu na 31 stycznia
2009 roku w naszej Małopolskiej
Okr´gowej Izbie In˝ynierów Bu-
downictwa zarejestrowanych było
13621 osób w tym: 9915 czyn-
nych członków, 646 członków,
którzy zostali zawieszeni na włas-
nà proÊb´ lub z powodu nieopła-
cenia składek członkowskich po-
nad 6 miesi´cy, 2844 skreÊlonych
członków i 216 kandydatów na
członków.

Podział według bran˝ był nast´pu-
jàcy:
konstrukcyjno – budowlana (BO) –
7515 - 56,06 proc.,
mostowa (BM) – 158 - 1,18 proc.,
drogowa (BD) – 725 - 5,41 proc.,
instalacji sanitarnych (IS) – 2380-
17,75 proc.,
instalacji elektrycznych (IE) - 2092
-15,61 proc.,
wodno – melioracyjna (WM) - 347
- 2,59 proc.,
kolejowa (BK) - 136 - 1,01 proc.,
telekomunikacyjna (BT) – 47 - 0,35
proc.,
wyburzeniowa (BW) - 5 - 0,04 proc..

ZYGMUNT RAWICKI

Honorowe Odznaki PIIB 
dla działaczy małopolskich
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Kolejny numer
biuletynu uka-
zuje si´ po 12.

sesji egzaminacyjnej
na uprawnienia bu-
dowlane, organizo-
wanej przez nasz
samorzàd zawodo-
wy. Wyniki tych eg-
zaminów zamiesz-
czamy zawsze jako
jednà z bie˝àcych
informacji dwumie-
si´cznika „Budowla-
ni”, mimo ˝e doty-
czy kandydatów na
członków naszej
Izby, a nie przeci´t-
nego adresata tych
materiałów. 

Egzamin i proces kwalifikacji bu-
dzà w naszym Êrodowisku zawo-
dowym spore emocje i w tej sytua-
cji mo˝na te informacje traktowaç
na podobnych zasadach, jak za-
mieszczanie bie˝àcych wyników
zawodów sportowych – interesujà
nie tylko uczestników tych zdarzeƒ
i nie tylko grono ich kibiców.

Przebieg ostatniej sesji egzami-
nacyjnej był równie˝ przedmiotem
analizy na posiedzeniu Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej i przewod-
niczàcych OKK  29 i 30 stycznia
2009 r. w Jadwisinie k. Warszawy.
Jednym z cz´sto powtarzajàcych
si´ problemów sà sygnalizowane
z wielu êródeł przypadki niewłaÊci-
wego potwierdzania praktyki przez
opiekunów tych praktyk. Przepisy
mówià jednoznacznie, ˝e potwier-
dzania praktyki na budowie mogà
dokonywaç tylko kierownicy bu-
dów lub kierownicy robót. Potwier-

dzanie praktyki przez osoby, które
nawet posiadajà stosowne upraw-
nienia, ale nie pełniły formalnie
funkcji kierownika na budowie, na
której odbywała si´ praktyka, jest
poÊwiadczeniem nieprawdy.
Z tego mogà wynikaç konsekwen-
cje w postaci odpowiedzialnoÊci
zawodowej i karnej, a dla kandyda-
ta do uprawnieƒ skutkowałoby to
uniewa˝nieniem decyzji uprawnieƒ
budowlanych. Zdajemy sobie spra-
w´, ˝e w obecnych warunkach
trudno jest młodym absolwentom
uzyskaç zatrudnienie, które daje
szans´ zdobycia praktyki na budo-
wie w sposób zgodny z obowiàzu-
jàcymi przepisami. Stàd te˝ wynika
wniosek dla przyszłych opiekunów
– informujcie swoich praktykantów
o zakresie swoich uprawnieƒ
i w zwiàzku z tym o mo˝liwoÊci for-
malnego potwierdzania praktyki.
Nie mogà potwierdzaç praktyki in-
spektorzy nadzoru inwestorskiego.

Drugim interesujàcym tematem
obrad w Jadwisinie były zagadnie-
nia usług transgranicznych Êwiad-
czonych przez in˝ynierów budow-
nictwa ró˝nych specjalnoÊci. Pro-
blem ten jest w chwili obecnej
przedmiotem dyskusji i w najbli˝-
szym czasie nale˝y si´ spodziewaç
uchwalenia odpowiednich doku-
mentów przez Krajowà Rad´. Wte-
dy te˝ poinformujemy o szczegó-
łach tej formy współpracy mi´dzy-
narodowej. 

STANISŁAW KARCZMARCZYK

Wyniki egzaminów 
na uprawnienia budowlane 

w drugiej sesji egzaminacyjnej 2008 roku.

Kto mo˝e 
potwierdzaç praktyki?
Osoby, które nawet posiadajà stosowne uprawnienia, 
ale nie pełniły formalnie funkcji kierownika na budowie, 
na której odbywała si´ praktyka, poÊwiadczałyby nieprawd´

Stanisław
Karczmarczyk
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Drugie zawody w narciarstwie al-
pejskim o Puchar Przewodniczà-
cego MOIIB sà ju˝ za nami. 31

stycznia 2009 r., zgodnie z zaprosze-
niem, na stokach góry Wd˝ar w Klusz-
kowcach rozegrano konkurencj´ slalom
gigant. Wszystko odbyło si´ jak w zawo-
dach o Puchar Âwiata, tj. z pomiarem
elektronicznym przejazdów, nagłoÊnie-
niem trasy i, niestety, dyskwalifikacjami
w przypadku omini´cia bramki. 

Pierwsi zawodnicy rozpocz´li dzieƒ
ju˝ o ósmej rano, aby przygotowaç si´
do zawodów. Ka˝dy, kto zdà˝ył, miał
okazj´ przejechaç kilka razy tras´ trenin-
gowà, przeznaczonà tylko dla uczestni-
ków zawodów. Po treningu ustawienie
bramek zostało zmienione i po oglàdni´-
ciu trasy o 12.30 rozpocz´ły si´ zawody.

W tym roku do zawodów zgłosiło
si´ a˝ 128 osób, w tym 35 osób towa-
rzyszàcych członkom MOIIB (15 paƒ

i 20 panów). Był to znaczàcy wzrost
w stosunku do roku ubiegłego, kiedy
to startowały łàcznie 43 osoby.

Zgodnie z regulaminem, zawodni-
ków – członków MOIIB, podzielono
na grupy wiekowe, z wyjàtkiem na-
szych paƒ, które pojechały w jednej
grupie. M´˝czyêni wystartowali
w czterech grupach wiekowych:

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

Natomiast uczestników zawodów
niezrzeszonych w MOIIB, a towarzy-

szàcych członkom MOIIB, podzielono
tylko na dwie grupy – paƒ i panów.
Ka˝dy z uczestników mógł przejechaç
tras´ slalomu giganta dwa razy, z któ-
rych to przejazdów wybierano lepszy
wynik. Zawodnicy dopingowani przez
licznà publicznoÊç zaprezentowali wy-
soki poziom rywalizacji sportowej,
a co najwa˝niejsze zawody odbyły si´
w serdecznej  atmosferze. Nikt te˝ na
szcz´Êcie nie odniósł ˝adnej kontuzji,
chocia˝ wszyscy uczestnicy zostali
ubezpieczeni przez Hanz´ Brokers.
Dopisała nam równie˝ pogoda - był
lekki mróz, troch´ prószył Ênieg, a na-
wet od czasu do czasu próbowało si´
wyłoniç zza chmur słoƒce.

Po zakoƒczonej rywalizacji prze-
wodniczàcy MOIIB Zygmunt Rawicki
i Mirosław Boryczko wr´czyli puchary
i medale dla najlepszych trzech osób
w ka˝dej grupie. Natomiast wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali dyplo-
my, a najmłodsi dodatkowo słodycze.

Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc w poszczególnych grupach
podano obok w tabeli. Spotkanie za-
koƒczyło si´ wspólnymi rozmowami
przy herbacie i kiełbasce z grila oraz
„grzaƒcu”, który zafundował wszyst-
kim pełnoletnim uczestnikom zawo-
dów sponsor Firma SIMPLE – syste-
my informatyczne.

Dzi´kujàc wszystkim za udział
w zawodach, zapraszamy zaintereso-
wanych sportowà rywalizacjà i inte-
gracjà naszego Êrodowiska budowla-
nego, na trzecià edycj´ zawodów
o Puchar Przewodniczàcego  MOIIB
ju˝ za rok w 2010 r. 

ADAM KNAPIK

Slalom in˝ynierów 
128 zawodników Êcigało si´ 
na trasach narciarskich w Kluszkowcach
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BHP w teorii 
i w praktyce

23 i 24 stycznia br. w Zakopa-
nem odbyło si´ obowiàzkowe
szkolenie wszystkich pracowni-
ków biura Małopolskiej OIIB z za-
kresu bezpieczeƒstwa i higieny
pracy , a tak˝e  ochrony przeciw-
po˝arowej.  

W cz´Êci teoretycznej prowa-
dzàcy szkolenie mgr in˝. Marek
Bałuszek zapoznał uczestników
z aktualne obowiàzujàcymi prze-
pisami bhp ze szczególnym
uwzgl´dnieniem specyfiki pracy
osób zajmujàcych stanowiska
urz´dnicze i obsługujàce wszel-
kiego rodzaju urzàdzenia biuro-
we. Pod koniec  tej cz´Êci szkole-
nia  pracownicy zweryfikowali
swojà wiedz´, piszàc  test  kon-
trolny.  

Nast´pnie odbyły si´ zaj´cia
praktyczne (pod nadzorem osób
do tego uprawnionych), które
miały na celu przeszkolenie ka˝-
dego z uczestników szkolenia
w zakresie posługiwania si´ pod-
r´cznym sprz´tem gaÊniczym
znajdujàcym si´ w biurze Izby.  

WOJCIECH JASTRZ¢BSKI

Poni˝ej przedstawiamy zmie-
niony regulamin zasad dofi-
nansowania uczestnictwa

członków MOIIB w ró˝nych formach
dokształcania zawodowego, który
został zatwierdzony uchwałà
Nr 67/R/2008 Rady Małopolskiej
OIIB w Krakowie w dniu
18.12.2008 r. Zasady te obowiàzujà
od 1.01.2009 roku. 

Majàc na wzgl´dzie wnikajàcy
z artykułu 8 Ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorzàdach zawo-
dowych architektów, in˝ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów, obo-
wiàzek współdziałania w doskonale-
niu kwalifikacji zawodowych oraz
prawo członków Izby do korzystania
z pomocy w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz prawo
członków Izby do korzystania z po-
mocy w zakresie podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych okreÊlone
w par. 16 Statutu PIIB, ustala si´ na-
st´pujàce zasady dofinansowania
indywidualnego uczestnictwa człon-
ków Małopolskiej OIIB w imprezach
naukowo–technicznych organizo-
wanych przez SNT lub innych orga-
nizatorów oraz refundacji poniesio-
nych przez członków Małopolskiej
OIIB kosztów zakupu wydawnictw
doskonalàcych kwalifikacje zawo-
dowe: 

Ka˝dy z członków Małopolskiej
OIIB ma prawo wyst´powania co-
rocznie o dofinansowanie indywi-
dualnego uczestnictwa w impre-
zach naukowo–technicznych obej-
mujàcych: konferencje, sympozja,
seminaria, kursy, studia uzupełniajà-
ce i wycieczki naukowo-techniczne
oraz zwrot kosztu zakupów poradni-
ków, programów komputerowych,
publikacji i norm doskonalàcych
kwalifikacje. 

W przypadku potwierdzonego
uczestnictwa w imprezie naukowo–

technicznej organizowanej nieod-
płatnie poza miejscem zamieszka-
nia członka Izby, refundacji podle-
gajà koszty przejazdu. 

Członek Małopolskiej OIIB mo˝e
w danym roku kalendarzowym wy-
stàpiç wielokrotnie o dofinansowa-
nie uczestnictwa, zwrot kosztów
przejazdu lub kosztów zakupu, jed-
nak łàczna kwota dofinansowania
nie mo˝e przekroczyç 300,00 PLN
brutto. 

Warunkiem dofinansowania jest
zło˝enie odpowiedniego wniosku
(Załàcznik nr 1, Załàcznik nr 2 lub
Załàcznik nr 3) wraz z imiennym do-
wodem wpłaty, biletami Êrodków
komunikacji lub faktur´ imiennà po-
Êwiadczonymi własnor´cznym pod-
pisem w biurze Małopolskiej OIIB
przez osob´ zainteresowanà. 

Zło˝one wnioski o dofinansowa-
nie, zwrot kosztów przejazdu lub
kosztów zakupu rozpatruje Zespół
Problemowy ds. Szkolenia i Stałego
Dokształcania, który je opiniuje na
swoim najbli˝szym posiedzeniu,
w ramach rocznego limitu przydzie-
lonego przez Rad´ Małopolskiej
OIIB. Opinie o przyznaniu dofinan-
sowania lub zwrocie kosztów zaku-
pu podejmowane sà zwykłà wi´k-
szoÊcià głosów w głosowaniu jaw-
nym członków Zespołu. 

Ostatecznà decyzj´ o przyznaniu
dofinansowania, zwrocie kosztów
przejazdu lub kosztów zakupu po-
dejmuje Prezydium lub Rada Mało-
polskiej OIIB. 

Przyznane Êrodki finansowe prze-
kazywane sà na konto bankowe
osoby wnioskujàcej, wskazane we
wniosku. 

Rejestr przyznanych i przekaza-
nych dofinansowaƒ prowadzi biuro
Małopolskiej OIIB w Krakowie. 

Zmieniony regulamin
Zasady dofinansowania członków MOIIB w ró˝nych
formach dokształcania oraz refundacji kosztów 
przejazdu i zakupu wydawnictw
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W 2008 roku Małopolski Od-
dział PZITB obchodził 60.
rocznic´ swego powsta-

nia. Z tej okazji  15 grudnia 2008 r.
odbyło si´ w „Domu Technika”,
przy ulicy Straszewskiego 28
w Krakowie, uroczyste zebranie
Zarzàdu Oddziału. 

Miejsce zebrania nie było przy-
padkowe, gdy˝ w „Domu Techni-
ka” biura Oddziału majà swojà sie-
dzib´ ju˝ od maja 1951 roku. W ze-
braniu poza członkami Zarzàdu,
Komisji Rewizyjnej oraz Sàdu Kole-
˝eƒskiego uczestniczyli zaproszeni
goÊcie w tym mi´dzy innymi:
— mgr in˝. Wiktor Piwkowski -

przewodniczàcy PZITB;
— prof. dr hab. in˝. Kazimierz Fur-

tak -  rektor Politechniki Krakow-
skiej;

— dr in˝. Zygmunt Rawicki - prze-
wodniczàcy Małopolskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa, wice-
przewodniczàcy Zarzàdu Głów-
nego PZITB; 

— dr hab. in˝. Tadeusz Tatara,
prof. PK - dziekan Wydziału In-
˝ynierii Làdowej Politechniki
Krakowskiej; 

— prof. dr hab. in˝. Piotr Czaja -
dziekan Wydziału Górnictwa
i Geoin˝ynierii AGH; 

— dr in˝. Stefan Pyrak - redaktor
naczelny „In˝ynierii i Budownict-
wa”;

— mgr in˝. Małgorzata Boryczko -
dyrektor Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego; 

— mgr in˝. Mieczysław Piotrowski -
przewodniczàcy Rady Konsulta-
cyjnej Klubu Prezesów PZITB
Polski Południowej. 

W zebraniu uczestniczyli rów-
nie˝ przewodniczàcy Oddziału Ma-
łopolskiego PZITB w poprzednich
kadencjach:

— mgr in˝. Mieczysław Dziadko-
wiec – przewodniczàcy w 4 ko-
lejnych kadencjach w latach
1970-1980, Honorowy Przewod-
niczàcy Oddziału od 1982 roku,
Członek Honorowy PZITB od
1984 roku;

— prof. dr hab. in˝. Kazimierz Fla-
ga   - przewodniczàcy w kaden-
cji 1981-1983,  Członek Honoro-
wy PZITB od 1996 roku;

— prof. dr hab. in˝. prof. Janusz
Kawecki - przewodniczàcy w ka-
dencji 1984-1986, Członek Ho-
norowy PZITB od 2002 roku;

— mgr in˝. Janina Wójtowicz –
przewodniczàca w kadencji
1993-1995;

— dr in˝. Zygmut Rawicki – prze-
wodniczàcy w 2 kadencjach
w latach 1996-2001, Członek
Honorowy PZITB od 2005 roku;

— dr in˝. Wojciech Biliƒski – prze-
wodniczàcy w latach 2002-2006.

oraz dwaj przewodniczàcy Od-
działu PZITB w Nowej Hucie, któ-
ry działał  w latach 1953-1976: 

— mgr in˝. Tadeusz ˚erebecki –
przewodniczàcy w latach 1970-
1974; 

— mgr in˝. Henryk Gàsiorowki –
przewodniczàcy w latach 1975-
1976.
Zebranie otworzył, witajàc przy-

byłych, dr in˝. Marian Płachecki -
przewodniczàcy Zarzàdu Oddziału.
Dr in˝. Stefan Pyrak zaprezentował
specjalny „zeszyt krakowski”
nr 12/2008 miesi´cznika „In˝ynie-
ria i Budownictwo”  opracowany
z okazji obchodzonego jubileuszu
60-lecia przez Małopolski Oddział
PZITB wspólnie z Wydziałem In˝y-
nierii Làdowej Politechniki Krakow-
skiej. Zło˝ył podzi´kowania za wie-
loletnià współprac´ z Oddziałem
Małopolskim PZITB i z Wydziałem
In˝ynierii Làdowej Politechniki Kra-
kowskiej, ˝yczàc jednoczeÊnie
sukcesów w dalszej działalnoÊci.

W nast´pnym punkcie spotka-
nia, nazwanym przez organizato-
rów: „60 minut o 60 latach PZITB”,
sekretarz Zarzàdu Oddziału
mgr in˝. Paweł Krzysztofowicz
przedstawił w zarysie histori´ po-
wstania i działalnoÊci Oddziału Ma-
łopolskiego PZITB, a dziekan WIL
PK  prof. Tadeusz Tatara przedsta-

Gratulacje dla Jubilata
Jubileusz 60-lecia Małopolskiego Oddziału 
Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa

Dokoƒczenie na str. 24

STYCZE¡ - LUTY 2009

WARTE ODNOTOWANIA 23



WARTE ODNOTOWANIA

STYCZE¡ - LUTY 2009

24

wił wkład Małopolskiego Oddziału
PZITB dla rozwoju nauki, koncen-
trujàc si´ szczególnie na dokona-
niach Komisji Nauki działajàcej
przy Oddziale od 1958 roku. Uzu-
pełnieniem wczeÊniejszych wystà-
pieƒ były osobiste refleksje, doty-
czàce niektórych faktów z historii
Oddziału, którymi podzielił si´
mgr in˝. Mieczysław Dziadkowiec.

W kolejnym punkcie zebrania
głos zabrali goÊcie przekazujàc
adresy i ˝yczenia okolicznoÊciowe
dla Oddziału. 

Uczestnicy zebrania uczcili
chwilà ciszy pami´ç zmarłych Ko-
le˝anek i Kolegów, którzy wnieÊli
swój wkład w szeÊçdziesi´ciolet-
nià działalnoÊç Stowarzyszenia. 

Na zakoƒczenie zebrania Hono-
rowy Przewodniczàcy Oddziału
mgr in˝. M. Dziadkowiec zło˝ył
uczestnikom ˝yczenia Êwiàteczno-
noworoczne.

Zarys powstania 
i 60-letniej działalnoÊci 

Małopolskiego Oddziału
PZITB w Krakowie 

Krakowski Oddział PZITB po-
wstał  10 maja 1948 r. z połàcze-
nia czterech organizacji: Oddziału
Krakowskiego Polskiego Zwiàzku
In˝ynierów Budowlanych, Oddzia-
łu Krakowskiego Stowarzyszenia
In˝ynierów i Techników Budow-
nictwa, Zwiàzku Budowlanych
i Kierowników Budowy oraz od-
działu Sekcji Budowlanej Zwiàzku
Zawodowego Pracowników Tech-
nicznych.

Poza wy˝ej wymienionymi orga-
nizacjami przy utworzeniu Kra-
kowskiego Oddziału PZITB
uczestniczyli równie˝ indywidualni
członkowie SARP oraz innych sto-
warzyszeƒ. 28 maja 1948 r. ukon-
stytuował si´ Zarzàd Oddziału.
Pierwszym przewodniczàcym Od-

działu został prof. Czesław Bora-
tyƒski. 

Od samego poczàtku oddział
krakowski prowadził swojà działal-
noÊç na terenie całego regionu.
Ju˝ w 1950 roku powstało koło te-
renowe w Zakopanem, a w 1951
roku koło terenowe w Tarnowie.

W paêdzierniku 1953 roku po-
wstał w Nowej Hucie odr´bny od-
dział PZITB. Było to podyktowane
specjalnà rangà, jakà ówczesne
władze nadały budowie kombina-
tu i przyległego miasta. Oddział
ten działał niezale˝nie do roku
1976, kiedy to 31 czerwca  nastà-
piło połàczenie z Oddziałem Kra-
kowskim.

W 2007 roku została zmieniona
nazwa oddziału na Małopolski Od-
dział PZITB w Krakowie.

Obecnie odnotowujemy ju˝ 29.
kadencj´. Na Walnym Zgromadze-
niu Delegatów, które odbyło si´
23 lutego 2008 r., przewodniczà-
cym Zarzàdu Oddziału został wy-
brany dr in˝. Marian Płachecki.

Przez minione 60 lat zmieniała
si´ liczba członków Oddziału,
osiàgajàc pod koniec lat 80.
ubiegłego wieku prawie 3500
osób (rys. 1). 

Przemiany gospodarcze ostat-
nich lat doprowadziły do likwidacji
wielu du˝ych biur projektowych
i przedsi´biorstw budowlanych.
Nast´pstwem tego było znaczne
zmniejszenie si´ liczby członków
i kół zakładowych. Obecnie w Od-
dziale jest ponad 400 członków
i 12 kół. Najaktywniejszym jest
najwi´ksze – Koło Grodzkie, sku-
piajàce osoby z ró˝nych Êrodo-
wisk i firm zwiàzanych z budow-
nictwem, które liczy ponad 150
członków. Do wi´kszych  nale˝y
zaliczyç tak˝e: Koło Politechniki
Krakowskiej, Koło Terenowe w Tar-
nowie, Koło Terenowe w Nowym
Sàczu, Koło Terenowe w Zakopa-
nem oraz Koło Seniorów, które ob-
chodziło w 2008 roku jubileusz 30-
lecia.

Realizujàc cele zawarte w statu-
cie PZITB szczególnà rol´ Oddział
Małopolski przykładał do działal-
noÊci  szkoleniowej i podnoszenia
kwalifikacji kadry technicznej.  Ju˝
w 1950 roku został zorganizowany
kurs na uprawnienia budowlane
dla kandydatów na stopieƒ in˝y-
niera. Aktualnie Oddział równie˝
prowadzi kursy przygotowujàce
kandydatów do egzaminu na
uprawnienia budowlane. Prowa-

Gratulacje dla Jubilata
Dokoƒczenie ze str. 23



dzeniem działalnoÊci szkoleniowej
zajmuje si´ głównie Centrum
Usług Techniczno-Organizacyj-
nych Budownictwa (CUTOB), ist-
niejàce przy Małopolskim Oddzia-
le PZITB od 1984 roku. Prowadzo-
ne sà szkolenia i seminaria dla
kadry technicznej z zakresu pro-
jektowania, wykonawstwa, Prawa
budowlanego. Znaczna cz´Êç
szkoleƒ prowadzona jest przy
współpracy z powstałà w 2002
roku Małopolskà Okr´gowà Izbà
In˝ynierów Budownictwa w Krako-
wie.

Oddział Małopolski PZITB był
organizatorem lub współorganiza-
torem wielu konferencji naukowo-
technicznych o charakterze ogól-
nopolskim. Najwa˝niejszà z nich
sà coroczne Warsztaty Pracy Pro-
jektanta Konstrukcji odbywajàce
si´ z inicjatywy Oddziału od 1986
roku. Konferencja ta organizowa-
na jest przy współpracy oddziałów
PZITB w Bielsku-Białej,  Gliwicach,
Katowicach i Krakowie.

PodkreÊlajàc rol´ działalnoÊci
szkoleniowej, nale˝y zwróciç uwa-
g´ na Êcisłà współprac´  Małopol-
skiego Oddziału PZITB ze Êrodo-
wiskiem naukowym, a zwłaszcza
z Politechnikà Krakowskà. Pra-
cownicy naukowi Politechniki Kra-
kowskiej aktywnie włàczali si´
w prac´ społecznà na rzecz Sto-
warzyszenia, znaczàco wpływajàc
na jego rozwój oraz wysokà pozy-
cj´. O ich roli w działalnoÊci Od-
działu Êwiadczy fakt, ˝e na 20
przewodniczàcych zarzàdu w 29
kadencjach, a˝ 12 wywodziło si´
ze Êrodowiska akademickiego.

Od 1962 roku przy krakowskim
Oddziale PZITB działał Zespół
Rzeczoznawców, przekształcony
w 1984 roku we wspomniany ju˝
CUTOB. W ramach działalnoÊci
rzeczoznawców zostało wykona-
ne wiele opracowaƒ – ekspertyz,
orzeczeƒ i opinii technicznych,
projektów oraz wycen nierucho-
moÊci.  W latach 60. i 70.  ubieg-
łego wieku wiele opracowaƒ wy-
konano społecznie na rzecz mias-
ta Krakowa i regionu. Warto tu
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Przewodniczàcy Oddziału 
w poszczególnych kadencjach

Rys. 1. Wykres liczby członków Oddziału 
w poszczególnych latach

Dokoƒczenie na str. 26
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wspomnieç na przykład wykona-
nie, na poczàtku lat siedemdzie-
siàtych, około 480 opracowaƒ za-
wierajàcych ocen´ stanu technicz-
nego budynków, znajdujàcych si´
na terenie ÂródmieÊcia i Kazimie-
rza, o wartoÊci szacunkowej 1,5
mln złotych. Przedstawiciele Od-
działu uczestniczyli tak˝e w pra-
cach zespołów opiniujàcych pla-
nowane i realizowane inwestycje
miejskie w zakresie doradztwa
technicznego. 

Podczas szeÊçdziesi´cioletniej
działalnoÊci Oddział Małopolski
ustanowił i przyznawał nagrody
honorujàce dokonania w zakresie
budownictwa i działalnoÊci nauko-
wej. Od 1961 roku przyznawane sà
honorowe wyró˝nienia tzw. Statu-
etki za dokonania w dziedzinie
nauki, projektowania, wykonaw-
stwa i działalnoÊci stowarzyszenio-
wej. Od 1972 roku Oddział przy-
znaje nagrod´ im. prof. Izydora
Stelli-Sawickiego dla autorów wy-
ró˝niajàcych si´  prac dyplomo-
wych  z dziedziny budownictwa
wykonanych w Politechnice Kra-
kowskiej. Z inicjatywy Małopolskie-
go Oddziału PZITB został ustano-
wiony w czerwcu 2005, uchwałà XL
Krajowego Zjazdu Delegatów

PZITB, medal im. prof. Romana
Ciesielskiego.  Jego laureatami sà:
prof. dr hab. in˝. J. Kawecki,
dr in˝. S. Pyrak oraz
prof. dr in˝. S. Kajfasz.

Małopolski Oddział PZITB od
roku 1995 przyznaje rekomendacje
dla rzetelnych i wyró˝niajàcych si´
firm zwiàzanych z budownictwem. 

Oddział Małopolski i jego człon-
kowie aktywnie uczestniczà w pra-
cach na rzecz całego stowarzysze-
nia PZITB. Trzykrotnie Oddział po-
dejmował si´ organizacji Krajo-

wych Zjazdów Delegatów PZITB,
w 1950, 1965 i w 2008 roku. 

Członkowie Oddziału wielokrot-
nie pełnili równie˝ wysokie funkcje
w centralnych władzach Stowarzy-
szenia, a w latach 1960-1964
prof. Jan Wàtorski był przewodni-
czàcym Zarzàdu Głównego PZITB.
W obecnej kadencji, która rozpo-
cz´ła si´ w czerwcu 2008 roku,
wiceprzewodniczàcym Zarzàdu
Głównego po raz kolejny został
wybrany dr in˝. Zygmunt Rawicki,
wiceprzewodniczàcà Głównej Ko-
misji Rewizyjnej jest  dr in˝. Irena
Bobulska-Pacek, a w pracach
Głównego Sàdu Kole˝eƒskiego
bierze udział mgr in˝. Halina Pa-
sich.

Ograniczone łamy niniejszego
artykułu nie pozwalajà na pełnà
prezentacj´ wszystkich form dzia-
łania i osiàgni´ç Małopolskiego
Oddziału PZITB w ciàgu 60 lat jego
istnienia. Z koniecznoÊci zostały
pomini´te niektóre aspekty działal-
noÊci majàce istotny wpływ na wy-
sokà pozycj´ i rang´ Oddziału
w Polsce.
MGR IN˚. PAWEŁ KRZYSZTOFOWICZ 

sekretarz Zarzàdu 

Małopolskiego Oddziału PZITB

Gratulacje dla Jubilata
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Ju˝ w czasach
Êrodkowego
Êredniowiecza,

a wi´c w okresie od
X do XIII wieku, prio-
rytetowà kwestià dla
powstajàcych miast
była ich lokalizacja
w pobli˝u rzeki, bo-
wiem stanowiły wiel-
ki potencjał do ich
dalszego rozwoju.
Dzi´ki nim zapew-
niony był ciàgły do-
st´p do najwa˝niej-
szego czynnika ułat-
wiajàcego lub wr´cz
umo˝liwiajàcego ˝y-
cie – do wody. Sà-
siedztwo rzeki
sprzyjało harmonij-
nemu rozwojowi
handlu i rzemiosła,
przetwórczoÊci, po-
magało w zachowa-
niu czystoÊci. 

Mieszkaƒcy Stołecznego Miasta
Krakowa od stuleci czerpali korzy-
Êci z bliskoÊci Wisły, która stworzy-
ła mo˝liwoÊci do powstania na tych
ziemiach silnego oÊrodka znanego
nie tylko w regionie, ale i na konty-
nencie. Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝
sukces ekonomiczny i kulturowy
miasta od wieków był kształtowany
przez rzek´ i jej wody.

Wisła była najstarszà arterià, po-
zwalajàcà na transport zbo˝a, soli,
drewna budowlanego, produktów
drewnopochodnych itp. od Êred-
niowiecza, a˝ po okres utraty paƒ-
stwowoÊci Polski w koƒcu XVIII
wieku.

Pod koniec XIX wieku - dzi´ki
˝egludze parowej - niektóre odcin-

ki Wisły zacz´ły powracaç do funk-
cji wa˝nej drogi transportowej.
Awangardowy projekt kanału Du-
naj-Wisła-Dniestr, którego pamiàt-
kà sà m.in. bulwary wiÊlane, jest
symbolem próby budowy Êrodko-
woeuropejskiego systemu komuni-
kacji i transportu.

Na ostatnie dekady autonomii
galicyjskiej przypada okres rozwi-
jania ˝eglugi pasa˝erskiej oraz
kształtowania wojennej flotylli wi-
Êlanej, która odegrała rol´ w wal-
kach 1914 roku, zaÊ w roku 1918
stała si´ prakolebkà Polskiej Mary-
narki Wojennej. 

Wisła była równie˝ êródłem za-
trudnienia dla znacznej cz´Êci spo-
łecznoÊci Krakowa, Podgórza i ota-
czajàcych je wsi: flisaków, piaska-
rzy, a póêniej tak˝e marynarzy
i maszynistów statków wiÊlanych.

Kilka pokoleƒ krakowian ma
jeszcze zapewne w pami´ci rados-
nà atmosfer´ rodzinnego wypo-
czynku na pokładach wiÊlanych
statków spacerowych, od parow-
ców poczàtku XX wieku, a˝ po

statki motorowe: „Majka” i „Nimfa”
b´dàce nieodłàcznym elementem
krajobrazu Wisły lat 60., 70. i 80.
ubiegłego stulecia. 

Dzisiaj, po kilkudziesi´cioletniej
przerwie, Wisła znów zyskuje na
znaczeniu. Nie jest to jednak zwià-
zane wyłàcznie z u˝ytkowà funkcjà
rzeki, lecz przede wszystkim
z mo˝liwoÊciami promocji i rozwo-
ju miasta poprzez rekreacj´, tury-
styk´ oraz cykliczne imprezy ple-
nerowe organizowane w zakolu
Wisły pod Wawelem.

Na WiÊle w Krakowie u˝ytkowa-
nych jest obecnie około 30 tury-
stycznych jednostek pływajàcych,
w tym kilka du˝ych statków wy-
cieczkowych cumujàcych przy bul-
warach wiÊlanych. Widzàc stale
wzrastajàce zainteresowanie rejsa-
mi po WiÊle, administrator rzeki
przystosował 15-kilometrowy odci-
nek drogi wodnej mi´dzy stopnia-
mi wodnymi Dàbie i KoÊciuszko do
˝eglugi nocnej, umo˝liwiajàc w ten
sposób armatorom statków wy-

Miasto i rzeka (2)

Bilans mo˝liwoÊci i zagro˝eƒ, zysków i strat wynikajàcych 
z lokalizacji Krakowa nad brzegami Wisły 
z dnia na dzieƒ jest coraz korzystniejszy  zarówno dla miasta,
jak te˝ dla samej rzeki.

Dokoƒczenie na str. 28
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Miasto i rzeka (2)

cieczkowych uatrakcyjnienie oferty. 
Władze Krakowa dopingowane

przez lokalne media podejmujà
wiele działaƒ, aby przybli˝yç Kra-
ków do Wisły. W ubiegłym roku
„Dziennik Polski” wspólnie z TVP3
Kraków przeprowadził akcj´ „Twa-

rzà do Wisły". W jej trakcie szuka-
no rozwiàzaƒ, które pozwolà Kra-
kowowi zwróciç si´ w stron´ rzeki,
tak jak to jest w innych du˝ych eu-
ropejskich miastach. OÊwietlenie
bulwarów wiÊlanych, iluminacja
wzgórza wawelskiego, kładki przez
rzek´, tramwaj wodny, pla˝a, wi´-
cej statków, hotele na wodzie, ła-
twiejsze procedury dla inwestorów
- to plany na najbli˝sze lata.

W 2008 roku rozstrzygni´to kon-
kurs na zagospodarowanie bulwa-
rów i okolic. Choç konkurs miał
charakter studialny i prace nie sà
przewidziane do realizacji, to jed-
nak miasto b´dzie mogło skorzys-
taç z zaproponowanych pomysłów
przy tworzeniu powstajàcego
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla bulwa-
rów wiÊlanych i ich otoczenia.

Do działaƒ majàcych ułatwiç
mieszkaƒcom okolicznych miejs-
cowoÊci i turystom kontakt z Wisłà
z powodzeniem zaliczyç mo˝na te-
gorocznà, ogólnopolskà akcj´ pt.
„Wisła – ostatnia taka rzeka w Eu-
ropie” promujàcà budow´ WiÊlanej
Trasy Rowerowej.

W zało˝eniach trasa zaczynaç
si´ b´dzie na zaporze nad Jezio-
rem Czerniaƒskim przy zbiegu
Czarnej i Białej Wisełki i poprowadzi
a˝ do Gdaƒska,  głównie szczytami
wałów przeciwpowodziowych. Jak
podkreÊlajà organizatorzy, ze
wzgl´du na niepowtarzalny charak-
ter Wisły, jej bogactwo przyrodnicze
i kulturowe, jako produkt turystycz-
ny WiÊlana Trasa Rowerowa ma
szans´ staç si´ atrakcjà nie tylko na
skal´ krajowà, ale i europejskà.
Ciàgnàca si´ na dystansie ponad
tysiàca kilometrów droga rowero-
wa, całkowicie wyłàczona z ruchu
zmotoryzowanych, pozwoli na poz-
nanie przyrody, kultury i historii na-
szego kraju od Beskidów po Bałtyk.

Kraków jest jednym z pierw-
szych miast w Polsce, które posia-
da Êcie˝ki rowerowe mogàce

w przyszłoÊci tworzyç spójnà ca-
łoÊç z Trasà WiÊlanà. W ramach
omawianej wczeÊniej inwestycji
pn. „Podwy˝szenie obwałowaƒ
i bulwarów wiÊlanych…” na pra-
wym wale rzeki Wisły, od ul. Widła-
kowej do toru kajakowego przy
stopniu KoÊciuszko oraz na lewym
wale od wodociàgów „Bielany” do
mostu Zwierzynieckiego zostały
wykonane ciàgi pieszo-spacerowe
w postaci asfaltowych alejek bieg-
nàcych po koronie wału. Łàczna
długoÊç alejek asfaltowych wynosi
11,6 km.

Zakole Wisły pod Wawelem to
od lat ulubione miejsce wypoczyn-

ku wszystkich mieszkaƒców Kra-
kowa. Przygotowywany plan miejs-
cowy dla bulwarów Wisły zakłada
zagospodarowanie tego obszaru,
zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kaƒców Krakowa oraz turystów.
W niedalekiej przyszłoÊci pomi´-
dzy mostem Grunwaldzkim a hote-
lem Forum powstanie na pewno
jedna, a mo˝e i dwie pla˝e. Apro-
bat´ władz miasta i konserwatora
zabytków uzyskał ju˝ pierwszy
z projektów - rekreacyjny kom-
pleks z pływajàcym na rzece base-
nem. W skład kompleksu wejdà
równie˝ zlokalizowana na bulwarze
kawiarnia, restauracja, boiska do
siatkówki oraz kino letnie i klub
muzyczny. Inwestycja ta ma staç
si´ nowà wizytówkà miasta, posze-
rzajàc turystycznà map´ Krakowa.
Drugà, mniej komercyjnà, pla˝´
planuje si´ wykonaç na prawym
brzegu. Ma oferowaç ona ambitne
wystawy, przedstawienia teatralne
oraz kursy jogi.

Zakole Wisły to równie˝ miejsce
plenerowych imprez cyklicznych,
cieszàcych si´ bardzo du˝à popu-
larnoÊcià zarówno wÊród miesz-
kaƒców Krakowa, jak i turystów.
Na szczególnà uwag´ zasługujà
Krakowskie Wianki – wydarzenie
odbywajàce si´ co roku w trzecià
lub czwartà sobot´ czerwca.

W roku 2008 ponad 100-tys.
publicznoÊç mogła posłuchaç naj-
wi´kszych muzycznych hitów lat
80. i zobaczyç interesujàce insce-
nizacje nawiàzujàce do obrzàdków
i wierzeƒ plemion zamieszkujàcych
t´ cz´Êç Polski jeszcze przed pa-
nowaniem Mieszka I.

Z du˝ym prawdopodobieƒ-
stwem mo˝na powiedzieç, i˝ zako-
le Wisły upodobał sobie jeden
z producentów napojów energety-
zujàcych, nawiàzujàc byç mo˝e do
legendy wawelskiego czakramu.
Dał temu wyraz poprzez organiza-

Dokoƒczenie ze str. 27

11,6
km majà ciàgi pieszo-
spacerowe wzdłu˝ Wisły
w Krakowie
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cj´ dwóch imprez, cieszàcych si´
niespotykanym do tej pory zainte-
resowaniem krakowian.

Pierwsza z nich odbyła si´ 2
wrzeÊnia 2001 r. i nosiła nazw´
„Co ma lataç – nie utonie”. Głów-
nym punktem programu były zma-
gania amatorskich zespołów kon-
struktorów kaskaderów, którzy
w najbardziej wymyÊlnych kon-
strukcjach własnego autorstwa
skakali do Wisły z wysokoÊci 6-
metrowego pomostu, wywołujàc
fontanny wody.

Druga impreza odbyła si´ 15
sierpnia 2007 r. Najkrótsza charak-
terystyka tego unikalnego wyda-
rzenia w Êwiecie współczesnego
sportu jest nast´pujàca: trzy pot´˝-
ne maszyny wyÊcigowe: bolid For-
muły 1, samolot Air Race oraz wy-
Êcigowa łódê motorowa, zbudowa-
ne do rywalizacji w trzech zupełnie
ró˝nych ˝ywiołach, po raz pierwszy
w historii zmierzyły si´ wspólnie na
trasie jednego wyÊcigu w sercu

historycznej zabudowy Krakowa.
Dla mieszkaƒców Krakowa chcà-
cych odpoczàç od zgiełku dnia
codziennego lub nie przepadajà-
cych za hucznymi imprezami Wi-
sła stworzyła inne mo˝liwoÊci.
W granicach administracyjnych
Krakowa i jego najbli˝szym oto-
czeniu spotkaç mo˝na unikatowe
ekosystemy, jakie przez wieki
kształtowały si´ dzi´ki rzece.
Wzdłu˝ doliny Wisły podziwiaç

mo˝emy dobrze zachowane łàki
podmokłe, a tak˝e lasy ł´gowe.
Spoglàdajàc na dolin´ Wisły, nie
da si´ nie zauwa˝yç starorzeczy,
odcinków doliny, którymi dawniej
płyn´ła rzeka. Najcenniejszymi
pod wzgl´dem ekologicznym sà
starorzecza „Koło Tynieckie” oraz
przy stopniu wodnym Przewóz.
Rzeka pełni funkcje korytarza eko-
logicznego, wzdłu˝ którego migru-
jà ptaki. Jest równie˝ miejscem
ich zimowisk. Pod wzgórzem wa-
welskim znajduje si´ najwi´ksze
na południu Polski zimowisko ła-
b´dzia niemego.

***

Mieszkaƒcy Krakowa od wieków
czerpali korzyÊci z bliskoÊci Wisły,
ale równie˝ ponosili z tego powodu
dotkliwe straty. Rzeka dała impuls
do zlokalizowania na tych ziemiach
grodu, który szybko wyrósł na silny
oÊrodek handlu i rzemiosła, znany
nie tylko w regionie, ale i na konty-

nencie. Przez wieki Kraków był sto-
licà Polski.

Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ sukces
ekonomiczny i kulturowy Krakowa
od wieków był kształtowany przez
rzek´ i jej wody. Za sukces ten jed-
nak wielokrotnie w historii miastu
przyszło słono zapłaciç. Liczne po-
wodzie nawiedzajàce miasto skut-
kowały ogromnymi stratami mate-
rialnymi i pochłon´ły wiele ofiar.

Dzisiaj symbioza mi´dzy rzekà
a miastem nabiera nowego wymia-
ru. Zagro˝enie wystàpienia powo-
dzi z dnia na dzieƒ jest zmniejsza-
ne. Podczas gdy zrealizowane i na-
dal budowane zabezpieczenia
techniczne chronià mieszkaƒców
nadwiÊlaƒskiego grodu przed skut-
kami powodziami, a transport wod-
ny – za wyjàtkiem przewozów tury-
stycznych – praktycznie nie istnieje,
pojawia si´ niezwykle istotne pyta-
nie o przyszłoÊç rzeki, o jej rol´
i znaczenie dla miasta i jego miesz-
kaƒców. Pomysłów na wykorzysta-
nie atutów wynikajàcych z sàsiedz-
twa rzeki jest zapewne tyle, ilu
mieszkaƒców. Nale˝y jednak pa-
mi´taç, ˝e symbioza polega na
wzajemnych korzyÊciach. Jakiekol-
wiek ingerowanie w rzek´ i jej naj-
bli˝sze otoczenie wymaga opraco-
wania szczegółowych planów. Jed-
na nieprzemyÊlana decyzja mo˝e
okazaç si´ katastrofalna w skut-
kach zarówno dla rzeki, jak i same-
go miasta.

DoÊwiadczenia ostatnich powo-
dzi spowodowały wzrost Êwiado-
moÊci mieszkaƒców i władz Krako-
wa. Stale wzrasta te˝ przekonanie
o tym, ˝e Wisła jest dla Krakowa
szansà i jednoczeÊnie gwarancjà
dalszego, dynamicznego rozwoju.
Mo˝na równie˝ stwierdziç, ˝e bilans
mo˝liwoÊci i zagro˝eƒ, zysków
i strat wynikajàcych z lokalizacji
Krakowa nad brzegami Wisły z dnia
na dzieƒ jest coraz korzystniejszy
zarówno dla miasta, jak te˝ dla sa-
mej rzeki.

ZBIGNIEW KOT

dyrektor Małopolskiego Zarzàdu

Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w Krakowie

Sukces ekonomiczny
i kulturowy Krakowa od
wieków był kształtowany
przez rzek´ i jej wody. Za
sukces ten jednak wielo-
krotnie w historii miastu
przyszło słono zapłaciç.



Nowy Orlean - historyczne
miasto amerykaƒskie - jest
wybudowane w miejscu,

gdzie nie powinno byç ˝adnych ludz-
kich osiedli. Niektóre dzielnice tego
półmilionowego oÊrodka znajdujà si´
ponad 5 m poni˝ej poziomu morza.
Nowy Orlean przed zatopieniem bro-
nià wały przeciwpowodziowe o dłu-
goÊci kilkuset kilometrów. Tereny te
w erze polodowcowej były cz´Êcià
obecnej Zatoki Meksykaƒskiej. Jest
to delta rzeki Missisipi z gruntami
typu osadowego. 

Nowy Orlean jest równie˝ znany
z rekordowo obfitych opadów
deszczu, dlatego wa˝nà rol´ tutaj od-
grywajà liczne stacje pomp, które po
ka˝dym opadzie deszczu muszà
przepompowywaç wod´ do rzeki
Missisipi lub jeziora Ponczartrain.
Nowy Orlean zapada si´ nadal, po-
woli wprawdzie, ale nierównomiernie.
Miejscami daje si´ to wyraênie od-
czuç, niektóre chodniki sà wybrzu-
szone i niewygodne dla pieszych.  

***

Trzy lata temu katastrofalny hura-
gan Katrina spowodował idàce
w miliardy dolarów straty materialne
w Nowym Orleanie i pozbawił ˝ycia
wielu jego mieszkaƒców. Obecnie
miasto odbudowuje si´, ale widocz-
ne sà nadal zdewastowane osiedla
i opuszczone domy. French Quarter,
znana dzielnica turystyczna, t´tni ˝y-
ciem jak za dawnych lat. Stàd si´
wywodzi jego angielska nazwa „Big
Easy” („Du˝a Ulga”). Jest to miasto,
gdzie mo˝na si´ odpr´˝yç, oderwaç
od codziennej gonitwy według zna-
nej amerykaƒskiej dewizy „Time is
Money” (Czas to pieniàdz). Wàskie
uliczki starego miasta French Quar-

ter, ich europejski charakter, galerie
sztuki, butiki, restauracje, nocne klu-
by, miejsce narodzin muzyki jazzo-
wej, sà  magnesem, który Êciàga tu-
rystów nie tylko amerykaƒskich, ale
i z całego Êwiata. 

Par´ miesi´cy temu Nowy Orlean
prze˝ył innà katastrof´, doszło do
zderzenia holownika z tankowcem.
Kilkaset tysi´cy galonów (1 gal.=
ok. 3,79 dcm szeÊç.) ropy pokryło
powierzchni´ rzeki  Missisipi.
Wstrzymano ruch statków na rzece,
zagro˝one było podstawowe êródło
wody pitnej dla miasta. Do zderze-
nia doszło w pobli˝u dwóch mos-
tów, które w latach 1958-1988 budo-
wała firma Modjeski and Masters.

***

Szczególnà uwag´ zwraca prze-
budowa mostu Huey P. Long. Ukoƒ-
czony w 1935 roku jest zaliczany do
jednych z najdłu˝szych mostów
Êwiata. Była to rewelacyjna kon-
strukcja, olbrzymi sukces Rudolfa
Modrzejewskiego. Bardzo długo
Nowy Orlean nie miał mostu przez

Missisipi. Najlepsi amerykaƒscy
konstruktorzy nie mogli sobie pora-
dziç z budowà mostu w Nowym Or-
leanie. Powodem były nadzwyczaj
trudne warunki gruntowe w delcie
rzeki Missisipi (grunty mulaste o ma-
łej wytrzymałoÊci). Dodatkowym
problemem był rwàcy pràd rzeczny
i du˝e nasilenie ruchu ˝eglugowego.
Port w Nowym Orleanie uwa˝any
jest bowiem za najbardziej ruchliwy
port Stanów Zjednoczonych. 

Przy budowie mostu Modrzejew-
ski zastosował oryginalne rozwiàza-
nie budowy podpór mostowych
w gł´bokim korycie Missisipi. Roz-
poczàł od budowy swego rodzaju
wyspy piaskowej. Wysepki te uloko-
wane w miejscach podpór mosto-
wych ograniczały stalowe Êcianki
szczelne. Keson umieszczono na
piasku tych wysepek, gdy piasek
wydobywano, keson osiadał. Gdy
osiàgnàł wymaganà gł´bokoÊç po-
sadowienia, dno kesonu zamykano
płytà betonowà, wypełniano wodà
i przykrywano drugà płytà betono-
wà. Na tak zbudowanym fundamen-

Nowe ˝ycie mostu 
Przebudowany most Modrzejewskiego w Nowym Orleanie 
zostanie oddany do ruchu w 2013 roku.

Archiwalne zdj´cia budowy 
kesonu podpory mostu – 1933 rok
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cie nast´pnie wznoszono podpor´
mostu. Mas´ wydobytego gruntu za-
st´powano wodà, tym samym
znacznie zmniejszajàc ci´˝ar podpo-
ry mostu. Było to bardzo proste, ale
genialne rozwiàzanie, nikt  wczeÊniej
nie rozwa˝ał takiej mo˝liwoÊci. Pro-
jekt Modrzejewskiego konsultował
Karol Terzaghi, profesor Techniczne-
go Uniwersytetu w Wiedniu, Êwiato-
wej sławy ekspert w problemach
fundamentowania. 

***

Most w Nowym Orleanie, typu
wspornikowego, ma prz´sło główne
długoÊci 241 m i prz´sła boczne
161 m. Konstrukcja noÊna znajduje
si´ 45 m ponad powodziowym sta-
nem Missisipi. Dwutorowa linia kole-
jowa ulokowana jest mi´dzy kratow-
nicami mostu. Po obu jej stronach,
wspornikowo umieszczono dwupas-
mowe jezdnie o szerokoÊci 5,5 m
dla pojazdów drogowych. Podparcia
kratownic umo˝liwiajà okresowe ko-
rekty w przypadku nierównomierne-
go jego osiadania. Rwàcy nurt rzeki
czynił t´ budow´ hazardowym
przedsi´wzi´ciem. Aby uniknàç
skutków erozji, filary obudowano
granitowymi blokami. Ponadto Mo-
drzejewski zalecił wykonanie swego
rodzaju materacy splecionych z pali
drewnianych o szerokoÊci 83 m
i długoÊci 150 m. Materace te obcià-
˝ono du˝ymi blokami kamiennymi,
aby na dnie rzeki mogły chroniç
podpory mostu. Przyległy teren le˝y
znacznie poni˝ej powodziowego po-
ziomu rzeki. Wymagało to wykona-

nia odpowiednio długich dojazdów
do mostu. Dojazdy kolejowe o dłu-
goÊci ponad 7 km sà dłu˝sze od do-
jazdów drogowych (3,2 km), ponie-
wa˝ kolej wymaga znacznie łagod-
niejszych spadków od pojazdów
drogowych. Most ten po dzieƒ dzi-
siejszy pozostaje jednym z najdłu˝-
szych mostów kolejowych Êwiata.   

Uroczyste otwarcie mostu,
w grudniu 1935 roku, było wielkim
Êwi´tem w Nowym Orleanie. W pro-
gramie była parada obrazujàca his-
toryczny rozwój Êrodków komunika-
cji, przemówienia polityków oraz
imponujàcy pokaz sztucznych ogni.
Lokalna gazeta, „The Morning Tribu-
ne” z 20 grudnia 1935 roku, w ob-
szernym specjalnym wydaniu
z okazji otwarcia mostu, nazywa go
„cudem techniki i dziełem sztuki”
(„Marvel of Engineering, Work of Ar-
tistic Beauty”). Dziennik ten pisze
o Modrzejewskim jako o najsłynniej-
szym w historii tego kraju  konstruk-
torze mostów. Sukces Modrzejew-

skiego porównuje gazeta z sukce-
sem budowniczego Kanału Panam-
skiego, Georgem Goethalsem. Bu-
dowa kanału panamskiego uwa˝ana
była wówczas i wiele lat póêniej za
najwi´kszà budowl´ naszej ery. To
schlebiajàce porównanie było te˝
odzwierciedleniem wdzi´cznoÊci
społeczeƒstwa Luizjany wobec Mo-
drzejewskiego za urzeczywistnienie
projektu, który dla wielu wydawał si´
niemo˝liwym do realizacji. 

***

Helena Modrzejewska w swych
wspomnieniach z pierwszej podró˝y
do Ameryki w 1876 roku opisuje
przejazd kolejà przez Przesmyk Pa-
namski. Wtedy jej pietnastoletni syn
Rudolf stwierdził, ˝e kiedyÊ on tutaj
zbuduje kanał. Mo˝emy byç pewni,
˝e Modrzejewski byłby w stanie
zrealizowaç swe młodzieƒcze ambi-
cje. Wybrał jednak karier´  w bar-
dziej wymagajàcej dziedzinie. 

Makieta ukoƒczonej przebudowy mostu

Dokoƒczenie na str. 32
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Most Modrzejewskiego
w Nowym Orleanie był
jedynym mostem w dol-
nej cz´Êci rzeki Missisi-
pi. Najbli˝szy znajdował
si´ w Viksburgu, w sta-
nie Missisipi,  ponad
500 km na północ od
Nowego Orleanu.
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Most Modrzejewskiego w Nowym
Orleanie był jedynym mostem w dol-
nej cz´Êci rzeki Missisipi. Najbli˝szy
znajdował si´ w Viksburgu, w stanie
Missisipi,  ponad 500 km na północ
od Nowego Orleanu. Obecnie prze-
pustowoÊç jezdni drogowych jest
niewystarczajàca dla potrzeb regio-

nu. Most został zakwalifikowany jako
„functionally obsolete” (funkcyjnie
przestarzały). W latach 30. ubiegłe-
go wieku, gdy Modrzejewski projek-
tował ten most, były inne wymaga-
nia odnoÊnie komunikacji drogowej,
samochody nie rozwijały du˝ych
pr´dkoÊci i nie były tak powszech-
nym Êrodkiem komunikacji jak to
jest obecnie, jezdnie były w´˝sze,
brak było zabezpieczeƒ w przypad-
ku kolizji drogowych. Nic te˝ dziw-
nego, ˝e ze wzgl´du na wzrastajàce
nat´˝enie ruchu, rozpocz´to poszu-
kiwania rozwiàzania tych proble-
mów. Most stał si´ wàskim gardłem,
przez który przejazd stawał si´ coraz
bardziej kłopotliwym. 

Wydział Komunikacji stanu Luizja-
na poczàtkowo rozwa˝ał mo˝liwoÊç
budowy nowego mostu. Współczes-

ne  nat´˝enie ruchu wymaga szer-
szych jezdni drogowych, konieczne
sà  tak˝e odpowiednio szerokie po-
bocza. Budowa nowego mostu wy-
magałaby wykupienia szerokiego
korytarza ziemnego, ponadto miała-
by ogromny wpływ na g´sto zalud-
nione okolice tej cz´Êci Nowego Or-
leanu. Po szczegółowej analizie eko-

nomicznej okazało si´, ˝e poszerze-
nie istniejàcego mostu Modrzejew-
skiego b´dzie znacznie taƒszym
rozwiàzaniem. Poszerzony most b´-
dzie miał dwie dodatkowe kratowni-
ce po obu stronach istniejàcych. Po-
niewa˝ nowe kratownice przejmà
całe obcià˝enie z poszerzonych
jezdni drogowych, nie b´dzie ko-
nieczne wzmacnianie istniejàcych
kratownic. Koszt przebudowy obli-
czany jest na ok. 660 mln dolarów.
Most oddany zostanie do ruchu
w 2013 roku. 

Istniejàce dwie jezdnie drogowe
o szerokoÊci 5,5 m poszerzone zo-
stanà do szerokoÊci 13,1 m. Zamiast
dwóch jezdni o szerokoÊci 2,7 m,
poszerzony most b´dzie miał trzy
jezdnie o szerokoÊci 3,3 m oraz dwa
szersze pobocza, zewn´trzne o sze-

rokoÊci 2,4 m  i wewn´trzne o szero-
koÊci 60 cm. Projekt zwi´ksza ci´˝ar
mostu o 15 tys. ton. Podpory mostu
spoczywajà na kesonach o wymia-
rach 20 na 31 m. Przeprowadzone
szczegółowe badania geotechnicz-
ne wykazały, ˝e podpory, które Mo-
drzejewski zaprojektował dla swego
mostu, b´dà mogły bezpiecznie
przejàç to dodatkowe obcià˝enie
z poszerzonych jezdni drogowych.
Obliczono ze po ukoƒczeniu budo-
wy most osiàdzie tylko ok. 3,5 cm.  

Wydajàc tak ogromnà sum´ Wy-
dział Komunikacji stanu Luizjana za-
strzegł sobie, ˝e most ten b´dzie
musiał słu˝yç jeszcze przez co naj-
mniej nast´pne 50 lat. Prace budow-
lane b´dà mogły byç wykonywane
tylko w warunkach nieprzerwanego
ruchu pociàgów i ruchu drogowego.
Istniejàce betonowe podpory mostu
sà słabo zbrojone. Aby uniknàç
kosztownego wzmacniania funda-
mentów, zdecydowano si´ na
wzmocnienie podpór mostowych
poprzez mo˝liwie najcieƒszà zbrojo-
nà „koszulk´” betonowà o gruboÊci
46 do 61 cm. Górna cz´Êç podpory
stanowiç b´dzie lekka stalowa kon-
strukcja podpierajàca poszerzone
jezdnie drogowe. 

***

Poczàtkowo planowano wymian´
istniejàcych wsporników jezdni po-
przez dłu˝sze belki jezdni drogowej.
Wymagałoby to jednak wyłàczenia
z ruchu połowy mostu i zezwolenia
na tymczasowy dwukierunkowy
ruch na drugiej połowie mostu. Takie
rozwiàzanie byłoby nie tylko ucià˝li-
we dla ruchu drogowego, ale rów-
nie˝ spowodowałoby du˝e nierów-
nomierne obcià˝enie mostu i wydłu-
˝enie czasu budowy. Zamiast wy-
miany wsporników zdecydowano
si´ je pozostawiç jako cz´Êç belek
nowej poszerzonej jezdni. Nowe bel-
ki b´dà połàczone z istniejàcymi
wspornikami. Tym sposobem istnie-

Most Modrzejewskiego - 1935 rok

Nowe ˝ycie mostu 
Dokoƒczenie ze str. 31



jàce wsporniki b´dà stanowiç pod-
parcie dla obcià˝eƒ od ruchu drogo-
wego po obu stronach mostu w cza-
sie budowy. Istniejàce kratownice
mostu b´dà szczegółowo monitoro-
wane w toku prac budowlanych.
Specjalistyczna firma  zainstalowała
ponad 800 czujników dokonujàcych
pomiaru wpływu obcià˝eƒ statycz-
nych i dynamicznych na istniejàcà
konstrukcj´ mostu podczas prac bu-
dowlanych. Nowe kratownice muszà
byç umiejscowione bez jakiegokol-
wiek dodatkowego obcià˝enia ist-
niejàcych. Szczególnie niebezpiecz-
ne jest ugi´cie nowych kratownic
w czasie budowy. JeÊli nowe kra-
townice byłyby sztywno umocowane
do istniejàcych, wówczas ugi´cia
nowych mogłyby spowodowaç do-
datkowe obcià˝enia istniejàcych kra-
townic. Z tego powodu połàczenia
pomi´dzy istniejàcymi i nowymi ele-
mentami konstrukcji zostały tak za-
projektowane, aby umo˝liwiç swo-
bod´ ruchu nowych kratownic
w toku prac budowlanych.    

***

Most otrzymał imi´ gubernatora
Luizjany Hueya P. Longa w dowód
uznania za jego zdecydowane po-
parcie tej długo oczekiwanej inwe-
stycji. Huey P. Long był kontrower-
syjnà postacià Nowego Orleanu. Po-

czàtek lat 30. ubiegłego wieku to
wielki kryzys ekonomiczny, po-
wszechne bankructwa, depresja,
ogromne bezrobocie, beznadziej-
noÊç, w miastach długie kolejki po
darmowà zup´. Poszukiwano zbawi-
ciela. Long zr´cznie wykorzystał sy-
tuacj´ społecznà, stał si´ socjalistà,
jego sloganem był „kurczak na ka˝-
dym stole”, nawoływał do podziału
majàtków. Przekonywał, ˝e nikt nie
powinien zarabiaç wi´cej ni˝ milion
dolarów rocznie, wszystkie pienià-
dze ponad t´ sum´ powinny iÊç do
paƒstwowej kasy i wspieraç ubo-
gich. Wydawał własnà gazet´, napi-
sał ksià˝k´ „Ka˝dy królem”, w której
opisał swoje pomysły zakoƒczenia
recesji. Ubiegajàc si´ o urzàd guber-
natora, obiecywał mi´dzy innymi bu-
dow´ dróg i nowego lotniska, zwal-
czanie analfabetyzmu oraz realizacj´
długo oczekiwanej budowy mostu
przez Misissipi. Z takimi hasłami stał

si´ bardzo popularny, osiàgnàł
ogromnà władz´, ale miał te˝ wielu
wrogów. W 1928 roku wygrał wybo-
ry na gubernatora stanu Luizjana,
w 1932 roku został senatorem, miał
tak˝e ambicje na urzàd prezydenta
Stanów Zjednoczonych. Był swego
rodzaju dyktatorem, u˝ywał taktyk
zbli˝onych do sycylijskiej mafii. 8
wrzeÊnia 1935 roku zginàł w wieku
42 lat  od kul zamachowca w stolicy
stanu Baton Rouge. Nowy Orlean
zawdzi´cza mu bezpłatne ksià˝ki
w publicznych szkołach , nowe lotni-
sko i most przez Missisipi. 

***

Projekt przebudowy opracowało
biuro Modjeski and Masters w No-
wym Orleanie. Biuro to zało˝one
przez Rudolfa Modrzejewskiego
w 1893 roku funkcjonuje po dzieƒ
dzisiejszy i nale˝y do czołówki firm
specjalizujàcych si´ w budownictwie
mostowym. Ten ambitny i oryginalny
projekt opracował William Conway,
naczelny in˝ynier tej firmy. William
Conway interesuje si´ działalnoÊcià
organizacji In˝ynierów Polskich
w Chicago, kilkakrotnie popierał fi-
nansowo fundusz stypendialny imie-
nia Rudolfa Modrzejewskiego.
W 1991 roku przyjechał do Chicago
na uroczystoÊç odsłoni´cia płyty pa-
miàtkowej Rudolfa Modrzejewskiego
w tutejszym Copernicus Center.
Conway jest cenionym amerykaƒ-
skim ekspertem, kilka miesi´cy temu
otrzymał nagrod´ tzw. John Roeb-
ling Award za swoje osiàgni´cia
w budownictwie mostowym. To cen-
ne wyró˝nienie nosi imi´ Austriaka,
Johna Roeblinga, który był projek-
tantem słynnego mostu Brooklyn
Bridge w Nowym Jorku. 

***

Nowy Orlean ma tylko trzy mosty
poprzez Missisipi. Wszystkie trzy
projektowało biuro Modrzejewskie-
go. Jest to imponujàcy dowód uzna-
nia geniuszu naszego Rodaka, jest
to równie˝ pi´kny przykład dla nas
i dla młodszych pokoleƒ polskich in-
˝ynierów.

JAN S. PŁACHTA
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Przebudowa mostu w Nowym Orleanie – lipiec 2008 r.

50
lat b´dzie musiał słu˝yç
przebudowany most
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Poupływie kolejnego ju˝
6. roku obowiàzywania
umowy generalnej

ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej in˝ynierów budownictwa,
chcielibyÊmy dokonaç  podsumo-
wania  funkcjonowania przedmio-
towego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie 
obowiàzkowe Polskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa 

w 2008 roku 
W roku 2008 zgłoszono 190

szkód na łàcznà kwot´  przeszło
13 milionów złotych, co w porów-
naniu z rokiem 2007 stanowi zde-
cydowany wzrost zgłaszanych
roszczeƒ o przeszło 4 miliony zło-
tych.  Z tego w 2007 roku suma
wypłaconych odszkodowaƒ wy-
niosła 2.972.335,60 zł. W roku
2008 suma wypłaconych odszko-
dowaƒ wyniosła 3.356.637,41 zł,
w tym  1.671.099,98 zł stanowi
kwot´ wypłaty z tytułu szkód
zgłoszonych w 2005, 2006 i 2007
roku, które ze wzgl´du na długi
proces likwidacji zostały wypłaco-
ne dopiero w 2008 roku.  Podob-
nà sytuacj´ b´dziemy mieli rów-
nie˝ w bie˝àcym roku, gdy˝ obec-
nie w toku likwidacji pozostało
jeszcze 78 zgłoszonych szkód. 
W roku 2008 mieliÊmy tylko 6 re-
zygnacji z odszkodowania, ale
warto zwróciç uwag´ na iloÊç
szkód wypłaconych, która wyno-
siła 52 w porównaniu do iloÊci od-
mów - 54. 

Dłu˝szy okres funkcjonowania
danego rodzaju ubezpieczenia
obowiàzkowego OC z zasady po-
woduje wzrost fali roszczeƒ
i w konsekwencji wzrost kwot wy-

płaconych odszkodowaƒ. Niewàt-
pliwie ma to zwiàzek z rosnàcà
ÊwiadomoÊcià ubezpieczeniowà
poszkodowanych i samych ubez-
pieczonych. 

Co wi´cej, ubezpieczenie obo-
wiàzkowe osób pełniàcych samo-
dzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie jest jedynà formà
ubezpieczenia inwestycji posiada-
nà przez strony zaanga˝owane
w jej realizacj´. Niektórzy praco-
dawcy – prowadzàcy działalnoÊç
w oparciu o osobowoÊç prawnà
(np. spółki prawa handlowego) –
mylnie traktujà je jako zabezpie-
czenie własnych interesów. 

Jak staraliÊmy si´ wykazaç
w poprzednich numerach biulety-
nu MOIIB „Budowlani”, w wielu
przypadkach nie mo˝na jedynie
liczyç na ubezpieczenie obowiàz-

kowe, jest ono bowiem tylko jed-
nà z kilku potrzebnych form ubez-
pieczenia. Tym niemniej panujàce
przekonanie o powszechnym za-
stosowaniu ubezpieczenia obo-
wiàzkowego powoduje zgłaszanie
pod adresem in˝ynierów wielu,
w tym cz´sto niezasadnych rosz-
czeƒ.

SzkodowoÊç 
w Małopolskiej Okr´gowej

Izbie In˝ynierów 
Budownictwa

W ramach ubezpieczenia obo-
wiàzkowego Małopolskiej OIIB
zgłoszono w 2008 roku 22 szko-
dy,  z których dokonano wypłaty
odszkodowania na łàcznà kwot´
108.962,24 zł. W przypadku jed-
nej szkody mamy  rezygnacj´,
pi´ç  wypłat, a w oÊmiu przypad-
kach odmówiono wypłaty odszko-
dowania. W toku likwidacji pozos-

Obowiàzkowe 
ubezpieczenie OC 
- podsumowanie 2008 roku

Rys. 1  Liczba wypłaconych odszkodowaƒ w latach: 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008
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taje nadal  osiem spraw. Szacun-
kowa wartoÊç zgłoszonych  pod
adresem członków MOIIB rosz-
czeƒ odszkodowawczych wynio-
sła 2.086.114,26 zł, co w porów-
naniu z rokiem ubiegłym jest
ogromnym wzrostem o prawie
175 proc.!

Przykłady szkód, które zostały
wypłacone w 2008 roku członkom
MOIIB:

1. Ubezpieczony pełnił funkcj´
kierownika budowy, był rów-
nie˝ autorem adaptacji projektu
i zagospodarowania działki.
Nie uwzgl´dnił w zaadaptowa-
nym projekcie przebiegajàcej
w pobli˝u budynku linii Êrednie-
go napi´cia.

2. Ubezpieczony pełnił funkcj´
kierownika budowy, doszło do
wykonania obiektu niezgodne-
go z projektem – zbyt niskie su-
fity. Szkoda w postaci mniej-
szego zysku inwestora.

3. Ubezpieczony pełnił funkcj´
kierownika robót remontowo-
budowlanych, nie przestrzegał
przepisów prawa w zakresie
prawa pracy, prawa budowla-
nego oraz przepisów bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, przez
co jego pracownik doznał obra-
˝eƒ ciała.

Przykłady, w których odmówio-
no wypłaty odszkodowania:

1. Ubezpieczony pełnił funkcj´
kierownika robót remontowych
- adaptacji strychu, podczas
wichury doszło do zerwania za-
bezpieczeƒ dachu i zalania
mieszkania.

2. Ubezpieczony był autorem do-
kumentacji projektowej. Wykry-
to błàd projektowy zwiàzany
z klasyfikacjà drzwi pod wzgl´-
dem klasy odpornoÊci.

3. Ubezpieczony jest wspólnikiem
spółki, która przyj´ła do wyko-
nania dokumentacj´ projekto-

wà. W kosztorysie inwestor-
skim nie uj´to cz´Êci robót bu-
dowlanych, które opisane zos-
tały do wykonania w projekcie
budowlanym.

Minimalna suma 
gwarancyjna 50.000 euro

– niewystarczajàca!

Opracowywane corocznie ra-
porty dotyczàce ubezpieczenia
obowiàzkowego OC potwierdzajà
zasadnoÊç wprowadzenia przed-
miotowego ubezpieczenia oraz
pokazujà jego szerokie zastoso-
wanie i wykorzystanie w bie˝àcej
pracy zawodowej in˝ynierów bu-
downictwa.  Dokonujàc analizy
zgłaszanych szkód i wysokoÊci
wypłacanych odszkodowaƒ,
chcielibyÊmy zwróciç Paƒstwa
uwag´ na wysokoÊç minimalnej
sumy gwarancyjnej, która nie-
zmiennie od 2003 roku wynosi
50.000 euro na zdarzenie, przy
zastosowaniu kursu Êredniego
euro ogłoszonego przez Narodo-
wy Bank Polski po raz pierwszy
w danym roku. Z powodu du˝ych
wahaƒ kursowych oraz w wyniku
rosnàcych wartoÊci zgłaszanych
roszczeƒ obowiàzujàca suma
gwarancyjna w wielu przypad-
kach okazuje si´ ju˝ dalece nie-
wystarczajàca. Pragniemy Paƒ-

stwu przypomnieç o mo˝liwoÊci
zawarcia na mocy postanowieƒ
umowy generalnej pomi´dzy PIIB
a TU Allianz Polska SA dodatko-
wych ubezpieczeƒ na wy˝szà
sum´ gwarancyjnà od 100 000
euro do 500 000 euro. Szczegóły
oferty znajdujà si´ na stronie
WWW.hanzabrokers.pl oraz w ser-
wisie ubezpieczeƒ na stronie
WWW.piib.org.pl .

Ubezpieczenie 
na ˝ycie członków 

MOIIB

W 2008 roku odszkodowania
wypłacały firmy FinLife oraz  Axa.

Z tytułu zbiorowego ubezpie-
czenia na ˝ycie członków Mało-
polskiej OIIB w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym FinLife SA za-
rejestrowano  46 wniosków o wy-
płat´ odszkodowania na łàcznà
kwot´ 212.100 zł. 

Od 1 wrzeÊnia 2008 roku człon-
kowie Małopolskiej OIIB posiada-
jà grupowe ubezpieczenie w To-
warzystwie Ubezpieczeniowym
AXA SA.  Zarejestrowano 4 wnio-
ski o wypłat´ odszkodowania na
łàcznà kwot´ 16.300 zł. 

EL˚BIETA HAJEK

Hanza Consulting sp. z o.o.

Ubezpieczenie na ˝ycie członków MOIIB
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- W poprzedniej rozmowie do-
tyczàcej likwidacji szkody z obo-
wiàzkowego ubezpieczenia od-
powiedzialnoÊci cywilnej człon-
ków Izby w ramach umowy gene-
ralnej, zwróciliÊmy uwag´ na
dane, jakie powinniÊmy zawrzeç
w formularzu zgłoszenia szkody.
Pojawiły si´ równie˝ wàtpliwoÊci
zwiàzane z datami zgłaszania
szkody. Czego dotyczà?

- W formularzu zgłoszenia szko-
dy mamy do czynienia z datà po-
wstania zdarzenia, datà powstania
szkody oraz z datà zgłoszenia rosz-
czenia. W niektórych przypadkach
mogà to byç te same daty, w nie-
których b´dà to trzy ró˝ne. Data
powstania zdarzenia jest datà wy-
konania (lub zaniechania wykona-
nia) okreÊlonej czynnoÊci, w na-
st´pstwie której wynikła szkoda.
Przykładowo, w przypadku szkód
wynikłych z bł´dów projektowych
datà tà b´dzie okres opracowania
dokumentacji projektowej. Datà po-
wstania szkody  b´dzie moment,
w którym szkoda ujawni swoje
skutki, np. dzieƒ wystàpienia kata-
strofy budowlanej. Data zgłoszenia
roszczenia to data, kiedy poszko-
dowany zgłasza roszczenie do
ubezpieczonego.

- Z tego wyjaÊnienia wynika, ˝e
od momentu popełnienia działa-
nia lub zaniechania powodujàce-
go szkod´, do momentu ujawnie-
nia jej skutków, a tym bardziej do
momentu zgłoszenia roszczenia,
mo˝e minàç długi czas, nawet kil-
ka lat. Jak zatem kształtuje si´
odpowiedzialnoÊç zakładu ubez-
pieczeƒ?

- Z punktu widzenia obowiàzko-
wego ubezpieczenia OC decydujà-
ce jest to, czy szkoda została wy-
rzàdzona w okresie udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej, bez
wzgl´du na to, czy osoba poszko-

dowana zgłosiła roszczenie po tym
okresie. Umowa ubezpieczenia kła-
dzie bowiem akcent na moment
działania lub zaniechania, nie zaÊ
na moment powstania szkody. Tak
wi´c, je˝eli szkoda powstanie po
okresie ubezpieczenia, czy te˝ do-
piero wtedy zostanà zgłoszone
roszczenia, nie ma to wpływu na
działanie ubezpieczenia.

- RozmawialiÊmy o sprawnej
likwidacji szkody, a czym w rze-
czywistoÊci jest szkoda?

- W rozumieniu odpowiedzialno-
Êci cywilnej szkoda jest okreÊlana
przede wszystkim jako uszczerbek
majàtkowy lub niemajàtkowy. Na-
prawienie szkody jest podstawo-
wym obowiàzkiem spoczywajàcym
na sprawcy. Niestety, Kodeks cywil-
ny w tym przypadku nie jest êród-
łem gotowej definicji. Podstawowy
artykuł 361 k.c. zajmuje si´ zwiàz-
kiem przyczynowym, który ma
miejsce mi´dzy działaniem lub za-
niechaniem zobowiàzanego do od-
szkodowania, a powstałym skut-
kiem w postaci szkody. Na ogół
przez szkod´ rozumiemy ka˝dy
uszczerbek majàtkowy lub na oso-
bie, który poszkodowany doznał
wbrew swojej woli.

Uszczerbek ten mo˝e mieç cha-
rakter:
1. Niemajàtkowy, kiedy jest konsek-

wencjà naruszenia dóbr osobis-
tych (szkod´ okreÊla si´ wów-
czas jako krzywd´),

2. Majàtkowy, który dzielimy na
dwa rodzaje:

a. Strat´; polega ona na zmniejsze-
niu majàtku poszkodowanego
wskutek zdarzenia, z którym
zwiàzana jest czyjaÊ odpowie-
dzialnoÊç,

b. Utracone korzyÊci; w tym przy-
padku majàtek poszkodowane-
go nie wzrósł tak, jakby to si´
stało, gdyby nie nastàpiło zda-

rzenie, z którym złàczona jest
czyjaÊ odpowiedzialnoÊç.  
Reasumujàc, mo˝emy powie-

dzieç, i˝ szkoda w prawie cywilnym
to konsekwencja wynikajàca z rea-
lizacji odpowiedzialnoÊci cywilnej.

- Skoro wiemy, czym jest szko-
da i prawidłowo wypełniliÊmy for-
mularz zgłoszenia szkody, to kie-
dy mo˝emy si´ spodziewaç wy-
płaty odszkodowania?

- Ubezpieczyciel jest zobowiàza-
ny do wypłaty odszkodowania
w terminie 30 dni, liczàc od dnia
zło˝enia przez poszkodowanego
lub uprawnionego zawiadomienia
o szkodzie. W przypadku, gdyby
w powy˝szym terminie wyjaÊnienie
okolicznoÊci niezb´dnych do usta-
lenia odpowiedzialnoÊci albo wyso-
koÊci odszkodowania okazało si´
niemo˝liwe, odszkodowanie wypła-
ca si´ w terminie 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale˝y-
tej starannoÊci, wyjaÊnienie tych
okolicznoÊci było mo˝liwe.  W ter-
minie 30-dniowym zakład ubezpie-
czeƒ zawiadamia na piÊmie upraw-
nionego o przyczynach niemo˝no-
Êci zaspokojenia jego roszczeƒ
w całoÊci lub w cz´Êci, jak równie˝
o przypuszczalnym terminie zaj´cia
ostatecznego stanowiska wzgl´-
dem roszczeƒ uprawnionego.  Ma-
ksymalny termin na zakoƒczenie
likwidacji szkody to 90 dni od dnia
zło˝enia zawiadomienia o szkodzie,
chyba ˝e jest zale˝ny od toczàcego
si´ post´powania karnego lub cy-
wilnego. 

Przypominam, i˝ w przypadku
jakichkolwiek pytaƒ lub wàtpliwoÊci
dotyczàcych poruszonych kwestii
lub gdy zaistnieje potrzeba sko-
rzystania z pomocy w toku likwida-
cji szkód – nale˝y si´ skontaktowaç
z brokerem.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH JASTRZ¢BSKI

Sprawna 
likwidacja szkody (2)

Rozmowa z El˝bietà Hajek, 
przedstawicielkà Hanza Consulting Sp. z o.o.
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Wykonywanie zawodu in˝y-
niera budowlanego w Austrii
(dzieli si´ na architektów

i in˝ynierów-ekspertów) jest uregulo-
wane ustawà federalnà, tzw. Zivil-
technikergesetz – ZTG.

Do działalnoÊci in˝ynierów budow-
lanych wymagane sà nast´pujàce
kwalifikacje:
— ukoƒczenie studiów na uniwersy-

tecie (studia magisterskie lub in˝y-
nierskie) lub w wy˝szej szkole za-
wodowej (magisterskie lub in˝y-
nierskie) z ukierunkowaniem na
technik´, nauki przyrodnicze, gór-
nictwo lub rolnictwo,

— praktyka w zawodzie przynajmniej
trzy lata (po ukoƒczeniu studiów),

— egzamin zawodowy (egzamin na
in˝yniera budowlanego).
Dost´p do wykonywania tego za-

wodu jest wolny dla obywateli Austrii,
obywateli Unii Europejskiej lub które-
goÊ z krajów stowarzyszonych Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej
oraz osób, które według innych umów
mi´dzynarodowych sà równoupraw-
nione z obywatelami austriackimi.

Egzamin zawodowy 

Wniosek o dopuszczenie do egza-
minu na in˝yniera budowlanego skła-
da si´ razem z niezb´dnymi doku-
mentami w izbie architektów i in˝ynie-
rów-ekspertów, w rejonie której wnios-
kujàcy zamieszkuje. Je˝eli nie miesz-
ka w Austrii, składa taki wniosek w wy-
branej izbie architektów i in˝ynierów-
ekspertów. Izba dołàczy do wniosku
opini´ i w ciàgu oÊmiu tygodni przed-
ło˝y go federalnemu ministrowi gos-
podarki i pracy, który podejmie decyz-
j´ odnoÊnie pozwolenia na egzamin
i zarzàdzi przydzielenie okreÊlonej ko-
misji egzaminacyjnej.

Je˝eli kandydat(ka) nie zda egza-
minu, ma mo˝liwoÊç drugiego i trze-
ciego terminu.

Zakres egzaminu na in˝yniera bu-
dowlanego obejmuje:
— austriackie prawo administracyjne,
— nauk´ o ekonomice przedsi´bior-

stwa (ogólnie obowiàzujàce zasa-
dy, kalkulacje, organizacja przed-
si´biorstwa), 

— przepisy prawne i specjalistyczne
obowiàzujàce dla danej dziedziny,

— prawo bran˝owe i stanowe,
— pozostałe wymagania dotyczàce

in˝ynierów-ekspertów w dziedzinie
geodezji.

Uprawnienia

Uprawnieƒ udziela federalny minis-
ter gospodarki i pracy. Dla ró˝nych
dziedzin (w zakresie in˝ynierów-eks-
pertów jest ich ponad 50) istniejà ró˝-
ne uprawnienia.

Posiadaczami uprawnieƒ mogà
byç zarówno osoby fizyczne, jak
i spółki.

Zanim zainteresowany b´dzie mógł
prowadziç swojà działalnoÊç zgodnie
z uprawnieniami, musi zło˝yç przysi´-
g´, ˝e b´dzie sumiennie przestrzegaç
przepisów i obowiàzków swojej pro-
fesji, zachowywaç tajemnic´ i jak naj-
lepiej załatwiaç powierzone sprawy.

In˝ynierowie-eksperci mogà posia-
daç uprawnienia w dziedzinie techniki,
zagadnieƒ fizycznych, górnictwa, eko-
logii lub rolnictwa.

Zakres uprawnieƒ

Je˝eli ustawy federalne nie wyma-
gajà specjalnych uprawnieƒ, in˝ynie-
rowie budowlani sà uprawnieni do
działalnoÊci w dziedzinie, dla której
zostało dla nich udzielone uprawnie-
nie, do projektowania, kontroli, nadzo-
ru, doradztwa, koordynacji, funkcji
przedstawicieli lub zarzàdców, przede

wszystkim zatem przeprowadzania
pomiarów, opracowywania opinii, re-
prezentowania zamawiajàcego przy
post´powaniu z urz´dami i organiza-
cjami publiczno-prawnymi, zapewnia-
nia realizacji organizacyjnej i komer-
cyjnej projektów, podejmowania roli
generalnego projektanta, je˝eli istotne
cz´Êci prac nale˝à do zakresu pracy
in˝yniera budowlanego.

In˝ynierowie budowlani mogà
w swojej dziedzinie wystawiaç doku-
menty publiczne, przy czym u˝ywajà
piecz´ci (dokument uprawnieƒ). In˝y-
nierowie budowlani nie sà uprawnieni
do przeprowadzania realizacji.

Austriaccy in˝ynierowie budowlani
mogà swojà działalnoÊç wykonywaç
jedynie w ramach wolnego zawodu
lub pracowaç dla spółki in˝ynierów,
je˝eli sà ich partnerami lub udziałow-
cami.

Je˝eli chcà pracowaç jako pracow-
nicy, muszà to zgłosiç stosownej re-
gionalnej izbie architektów i in˝ynie-
rów-ekspertów, a ich uprawnienia zo-
stanà wstrzymane. W okresie, gdy po-
siadajà status pracownika, in˝yniero-
wie budowlani nie mogà korzystaç ze
swoich uprawnieƒ. Po pisemnym za-
wiadomieniu izby mogà jednak swoje
uprawnienia ponownie aktywowaç.

In˝ynierowie budowlani mogà u˝y-
waç ró˝nych form publicznych,
uprawnienia, obowiàzki i odpowie-
dzialnoÊci zawsze sà jednak zwiàzane
z in˝ynierem budownictwa, który wy-
konuje prac´ projektanta.

Austriaccy in˝ynierowie budowlani
majà obowiàzek koƒczyç regularnie
kolejne etapy szkolenia w zawodzie.

Tytuły

Tytuł akademicki absolwentów to
Dip.-Ing. (dyplomowany in˝ynier) lub
Mag. (magister).

In˝ynier budownictwa 
w Austrii
O dost´pie do austriackiego rynku pracy 
i uznawaniu kwalifikacji zawodowych in˝ynierów

Dokoƒczenie na str. 38
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Tytuły zawodowe „in˝ynier-eks-
pert”, „in˝ynier budowlany”, „technik
budowlany” i „geodeta budowlany”
sà chronione przez ustaw´ o in˝ynie-
rach budowlanych (Ziviltechnikerge-
setz). Tytułów tych mogà u˝ywaç je-
dynie in˝ynierowie budowlani ze sto-
sownymi uprawnieniami.

Warunki dost´pu do zawodu

In˝ynierowie-eksperci z UE/Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej
ewentualnie in˝ynierowie-eksperci ze
Szwajcarii mogà Êwiadczyç usługi
transgraniczne, je˝eli spełniajà nast´-
pujàce kryteria:
— obywatel kraju UE/Europejskiej

Wspólnoty Gospodarczej/Szwaj-
carii,

— miejsce zamieszkania ewentualnie
siedziba firmy w którymÊ z krajów
członkowskich, ewentualnie
w Szwajcarii oraz rzetelne upraw-
nienia do wykonywania wolnego
zawodu architekta lub in˝yniera-
konsultanta w dziedzinach równo-
wa˝nych z dziedzinami wymienio-
nymi w § 3,

— kwalifikacje fachowe,
— wykonywanie wolnego zawodu ar-

chitekta lub in˝yniera-eksperta
w którejÊ z dziedzin równowa˝nych
z dziedzinami wymienionymi w § 3
przez okres przynajmniej dwóch lat
w ciàgu minionych dziesi´ciu lat,
je˝eli zawód ten nie jest na teryto-
rium zamieszkania lub siedziby fir-
my usługodawcy uregulowany
prawnie.
Rejestracja w Izbie nie jest potrzeb-

na, in˝ynier-ekspert ma jednak obo-
wiàzek przed wyÊwiadczeniem usługi
poinformowaç swojego klienta o na-
st´pujàcych faktach:
— rejestr, w którym jest zapisany, nu-

mer wpisu lub równowa˝ne dane
identyfikacyjne z rejestru,

— nazwa i adres stosownego urz´du
od nadzoru na terytorium, gdzie in-

˝ynier-ekspert zamieszkuje lub ma
siedzib´ firmy,

— izby bran˝owe lub równowa˝ne or-
ganizacje, których członkiem jest
in˝ynier-ekspert,

— przedło˝enie oznaczenia profesji
lub przedło˝enie dokumentu doty-
czàcego posiadanych 
kompetencji,

— numer identyfikacji podatkowej
według artykułu 22 ust. 1 AB1. L
145 z dnia 13.06.1977, str. 1,
w brzmieniu wytycznych
2004/66/ES, AB1 L 168 z dnia
01.05.2004, str. 35,

— szczegóły dotyczàce swojej ochro-
ny ubezpieczeniowej, je˝eli chodzi
o ubezpieczenie odpowiedzialno-
Êci za szkody.
Dost´p do wykonywania zawodu

dla in˝ynierów-ekspertów z terytorium
UE/Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej, którzy zamieszkujà lub majà
siedzib´ firmy w Austrii.

Obywatele oraz ich krewni które-
goÊ z krajów członkowskich UE lub
kraju Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej i Konfederacji Szwajcarskiej,
którzy posiadajà uprawnienia do wy-
konywania na terytorium swojego po-
chodzenia wolnego zawodu in˝ynie-
ra-eksperta, mogà osiàÊç na teryto-
rium Republiki Austriackiej w celu wy-
konywania wolnego zawodu in˝ynie-
ra-eksperta w którejÊ z dziedzin rów-
nowa˝nych z wymienionymi dziedzi-
nami, je˝eli nie istnieje powód wyklu-
czenia i je˝eli federalny minister gos-
podarki i pracy udzielił im uprawnie-
nia.

Do wniosku in˝yniera-eksperta
o udzielenie uprawnieƒ nale˝y dołà-
czyç nast´pujàce dokumenty podkła-
dowe i potwierdzenie:
— dokument dotyczàcy obywatel-

stwa,
— dokument dotyczàcy kompetencji

z terytorium pochodzenia, które jest
uprawnione do wpisu in˝yniera-
eksperta do stosownego rejestru,

— potwierdzenie stosownych orga-
nów z terytorium pochodzenia do-
tyczàce niezawodnoÊci, o tym, ˝e
in˝ynier-konsultant ewentualnie
spółka in˝ynierska nie znajduje si´
w upadłoÊci, ˝e nie dopuÊcił si´ po-
st´powania sprzecznego z zasada-
mi swojego zawodu. Potwierdzenie
to w momencie przedkładania nie
mo˝e byç starsze ni˝ trzy miesiàce.
Uprawnienia zostanà udzielone in-

˝ynierowi-ekspertowi, je˝eli zastoso-
wanie majà równowa˝ne kwalifikacje
bran˝owe (według art. 11 lit. e wytycz-
nych 2005/36/ES).

Ograniczenia dost´pu

W nast´pujàcych przypadkach za-
stosowane równowa˝ne kwalifikacje
bran˝owe dokumentujàce kompeten-
cje fachowe według § 6, nie sà uwa˝a-
ne za równowa˝ne:
— je˝eli udokumentowane wykształ-

cenie dotyczy dziedzin, które si´ is-
totnie ró˝nià od dokumentów doty-
czàcych kwalifikacji okreÊlonych
przez t´ ustaw´ federalnà lub

— je˝eli działania przynale˝àce do
zakresu uprawnieƒ in˝yniera-eks-
perta nie sà w kraju członkowskim
pochodzenia wnioskujàcego cz´-
Êcià uregulowanego przez ustaw´
zawodu i je˝eli ró˝nica ta wymaga
według postanowieƒ tej umowy fe-
deralnej wykształcenia 
specjalistycznego.
Je˝eli nie jest spełniona równowa˝-

noÊç zastosowanych kwalifikacji bran-
˝owych, wykazujàcych kompetencje
fachowe według § 6, nale˝y zło˝yç eg-
zamin kompetencyjny lub odbyç ma-
ksymalnie dwuletni kurs wyrównujàcy.

Opracował Zygmunt Rawicki na podstawie

referatu Dipl. Ing. JOSEFA ROBLA - wiceprze-

wodniczàcego Federalnej Izby Architektów i In-

˝ynierów-Ekspertów Austrii (Bundeskammer

der Architekten und Ingenieurkonsulenten), wy-

głoszonego w czasie „Dnia In˝ynierskiego”

w Pradze 13 listopada 2008 roku.

In˝ynier budownictwa 
w Austrii
Dokoƒczenie ze str. 37
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Odpowiadajàc na liczne pytania, Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa zamierza w najbli˝-
szym okresie zorganizowaç cykl szkoleƒ z zakresu sporzàdzania Êwiadectw charakterystyki energetycznej bu-
dynków dla członków MOIIB posiadajàcych tytuł mgr. in˝. oraz uprawnienia budowlane do projektowania.

Zaj´cia  b´dà si´ odbywaç w grupach co najwy˝ej 20-osobowych, ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ sta-
nowisk komputerowych, jak równie˝ ze wzgl´dów merytorycznych, dla osiàgni´cia najlepszych efektów  szko-
lenia. Zaj´cia w wi´kszoÊci b´dà miały charakter zaj´ç praktycznych i zostanà poprowadzone w formie semi-
naryjnej. Ka˝dy uczestnik b´dzie miał mo˝liwoÊç dyskusji z prowadzàcym zaj´cia w zakresie interesujàcych
go problemów szczegółowych.

Proponowane najbli˝sze realne terminy szkoleƒ:

1 grupa: 23, 24 i 25 lutego 2009 r. - godz. 15.00-21.00
2 grupa: 9, 10, 11 i 12 marca 2009 r. - godz. 15.00-19.30
3 grupa: 23, 24, 25, 26 marca 2009 r. - godz. 15.00-19.30
4 grupa: 20, 21, 22, 23 kwietnia 2009 r - godz. 15.00-19.30
5 grupa: 27, 28, 29, 30 kwietnia 2009 r - godz. 15.00-19.30

Program zaj´ç:

1. Metodyka opracowania Êwiadectw (wykład + çwiczenia - 8 godz.):

1.1. Êwiadectwo dla budynków mieszkalnych
1.2. Êwiadectwo dla lokali mieszkalnych
1.3. Êwiadectwo dla budynków u˝ytecznoÊci publicznej, usługowych, produkcyjnych 
i gospodarczych.

2. Wykonanie szkoleniowych Êwiadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego
oraz cz´Êci budynku stanowiàcej samodzielnà całoÊç techniczno-u˝ytkowà (çwiczenia – 12 godz.)

3. Sprawdzian umiej´tnoÊci (test 4 godz.):
3.1. cz´Êç teoretyczna
3.2. cz´Êç praktyczna.

O WPISANIU NA LIST¢ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

DECYDUJE KOLEJNOÂå ZGŁOSZE¡!!!

Uwaga: Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç zorganizowania szkoleƒ w dni powszednie 
w godzinach przedpołudniowych lub w weekendy.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia nale˝y kierowaç do  pani El˝biety HAJEK w siedzibie MOIIB, 
przy ul. Czarnowiejskiej 80, pokój 13.

telefon: (012) 630 90 60 w. 313,
poczta elektroniczna: elzbieta.hajek@hanzaconsulting.pl

SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW MOIIB 
Z ZAKRESU SPORZÑDZANIA ÂWIADECTW 

CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
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Jakich budynków dotyczy obo-
wiàzek sporzàdzania Êwiadectwa
charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2009 r. Êwiadectwa
charakterystyki b´dà obowiàzkowe
dla ka˝dego budynku oddawanego
do u˝ytkowania oraz budynku podle-
gajàcemu zbyciu lub najmowi, a tak˝e
w przypadku, gdy w wyniku przebu-
dowy lub remontu budynku uległa
zmianie jego charakterystyka energe-
tyczna.

Przepisów tych nie stosuje si´ jedy-
nie do budynków:
— podlegajàcych ochronie na podsta-

wie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;

— u˝ywanych jako miejsca kultu i do
działalnoÊci religijnej;

— przeznaczonych do u˝ytkowania
w czasie nie dłu˝szym ni˝ 2 lata;

— niemieszkalnych słu˝àcych gospo-
darce rolnej;

— przemysłowych i gospodarczych
o zapotrzebowaniu na energi´ nie
wi´kszym ni˝ 50 kWh/(m2•rok);

— mieszkalnych przeznaczonych do
u˝ytkowania nie dłu˝ej ni˝ 4 miesià-
ce w roku;

— wolnostojàcych o powierzchni u˝yt-
kowej poni˝ej 50 m2.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 usta-

wy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
Nr 156 poz. 1118 z póên. zm.) inwes-
tor jest obowiàzany pozyskaç Êwia-
dectwo charakterystyki energetycznej
budynku i dołàczyç je do zawiadomie-
nia o zakoƒczeniu budowy lub wnios-
ku o udzielenie pozwolenia na u˝ytko-
wanie wraz z innymi wymaganymi do-
kumentami.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy
w przypadku budynku z lokalami
mieszkalnymi lub cz´Êciami budynku
stanowiàcych samodzielnà całoÊç
techniczno-u˝ytkowà, przed wyda-

niem lokalu mieszkalnego lub takiej
cz´Êci budynku osobie trzeciej, spo-
rzàdza si´ Êwiadectwo charakterystyki
energetycznej lokalu mieszkalnego
lub cz´Êci budynku, przy czym
w przypadku budynków ze wspólnà
instalacjà ogrzewczà Êwiadectwo cha-
rakterystyki energetycznej, sporzàdza
si´ wyłàcznie dla budynku.

W przypadku gdy budynek lub lo-
kal mieszkalny podlega zbyciu lub wy-
najmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2
odpowiednio nabywcy lub najemcy
powinno byç udost´pnione Êwiadec-
two charakterystyki energetycznej,
o ile jest ono wymagane przepisami
ustawy. Z uwagi na to, i˝ nie przewi-
dziano sankcji karnej w przypadku
braku przedło˝enia Êwiadectwa cha-
rakterystyki energetycznej budynku,
lokalu mieszkalnego lub cz´Êci budyn-
ku stanowiàcej samodzielnà całoÊç
techniczno-u˝ytkowà, to czy Êwiadec-
two charakterystyki energetycznej b´-
dzie udost´pnione czy te˝ nie, w prak-
tyce zadecydujà relacje rynkowe, a nie
przymus administracyjny.

Skàd wynika obowiàzek sporzà-
dzania Êwiadectw charakterystyki
energetycznej budynków?

Obowiàzek sporzàdzania Êwia-
dectw charakterystyki energetycznej
budynków wynika z przepisów Dyrek-
tywy 2002/91/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycz-
nej budynków. Polska jest obowiàzana
do wprowadzenia przepisów niezb´d-
nych do wykonania dyrektywy do 1
stycznia 2009 r. Transpozycji przepi-
sów unijnych dokonano poprzez usta-
w´ z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo budowlane (Dz.
U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz
stosowne akty wykonawcze.

Jak długo b´dzie wa˝ne Êwiadec-
two charakterystyki energetycznej?

Âwiadectwo charakterystyki ener-
getycznej jest wa˝ne 10 lat pod wa-
runkiem nieprzeprowadzenia w tym
czasie robót budowlanych, w wyniku
których zmianie uległaby charaktery-
styka energetyczna budynku. W przy-
padku przeprowadzenia robót budow-
lanych, w wyniku których nastàpiła
zmiana charakterystyki energetycznej,
zachodzi koniecznoÊç sporzàdzenia
nowego Êwiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku.

Kto mo˝e wystawiç Êwiadectwo?
W myÊl postanowieƒ ustawy - Pra-

wo budowlane (Art. 5 ust. 8) Êwiadec-
two charakterystyki energetycznej bu-
dynku mo˝e sporzàdzaç osoba, która:
— posiada pełnà zdolnoÊç do czynno-

Êci prawnych;
— ukoƒczyła co najmniej studia ma-

gisterskie, w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wy˝szym;

— nie była karana za przest´pstwo
przeciwko mieniu, wiarygodnoÊci
dokumentów, obrotowi gospodar-
czemu, obrotowi pieni´dzmi i pa-
pierami wartoÊciowymi lub za prze-
st´pstwo skarbowe;

— posiada uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnoÊci ar-
chitektonicznej, konstrukcyjno-bu-
dowlanej lub instalacyjnej albo od-
była szkolenie i zło˝yła z wynikiem
pozytywnym egzamin przed minis-
trem właÊciwym do spraw budow-
nictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej. Za równoznaczne
z odbyciem szkolenia oraz zło˝e-
niem z wynikiem pozytywnym eg-
zaminu uznaje si´ ukoƒczenie, nie
mniej ni˝ rocznych studiów pody-
plomowych na kierunkach: archi-
tektura, budownictwo, in˝ynieria

Âwiadectwa energetyczne 
– pytania i odpowiedzi
Poni˝ej zamieszczamy niektóre odpowiedzi na najcz´Êciej zadawane pytania, 
które sà zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury 
(stan z 28.12.2008 r.)
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Êrodowiska, energetyka lub po-
krewne w zakresie audytu energe-
tycznego na potrzeby termomoder-
nizacji oraz oceny energetycznej
budynków. 
Osoba posiadajàca uprawnienia

budowlane do projektowania w spe-
cjalnoÊci architektonicznej, konstruk-
cyjno-budowlanej lub instalacyjnej
z mocy ustawy posiada uprawnienia
do sporzàdzania Êwiadectw charakte-
rystyki energetycznej.

Czy in˝ynierowie, którzy nie sà
magistrami, mogà wystawiaç Êwia-
dectwa?

Ustawa nakłada obowiàzek ukoƒ-
czenia co najmniej studiów magister-
skich, w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wy˝szym, a wi´c odpo-
wiedê brzmi - nie.

Osoby, które nabyły uprawnienia
budowlane do projektowania w spe-
cjalnoÊci architektonicznej, konstruk-
cyjno-budowlanej lub instalacyjnej
jako technicy budowlani czy in˝yniero-
wie i posiadajà tytuł magistra np. eko-
nomii czy prawa mogà równie˝ spo-
rzàdzaç Êwiadectwa charakterystyki
energetycznej. 

Czy osoba posiadajàca wykształ-
cenie wy˝sze magisterskie oraz
uprawnienia budowlane do kierowa-
nia budowà lub innymi robotami bu-
dowlanymi jest uprawniona do spo-
rzàdzania Êwiadectw charakterysty-
ki energetycznej budynku bez ko-
niecznoÊci składania egzaminu?

Posiadanie uprawnieƒ budowla-
nych do kierowania budowà nie zwal-
nia z obowiàzku odbycia szkolenia
oraz zło˝enia egzaminu przez osob´
ubiegajàcà si´ o uprawnienia do spo-
rzàdzania Êwiadectwa charakterystyki
energetycznej budynków. Drugà mo˝-
liwoÊcià jest ukoƒczenie odpowied-
nich studiów podyplomowych.

Czy uprawnienia budowlane do
projektowania w ograniczonym za-
kresie sà wystarczajàce do sporzà-
dzania Êwiadectw charakterystyki
energetycznej?

Art. 5 ust. 8 pkt 4 ustawy - Prawo
budowlane nie okreÊla, czy uprawnie-

nia budowlane do projektowania
uprawniajàce do sporzàdzania Êwia-
dectw charakterystyki energetycznej
powinny byç w pełnym, czy w ograni-
czonym zakresie i w zwiàzku z tym
uprawnienia w ograniczonym zakresie
sà wystarczajàce do uzyskania upraw-
nieƒ do sporzàdzania Êwiadectw cha-
rakterystyki energetycznej.

Czy osoba posiadajàca upraw-
nienia do sporzàdzania Êwiadectw
charakterystyki energetycznej bu-
dynków z tytułu posiadanych
uprawnieƒ budowlanych do projek-
towania musi byç członkiem izby in-
˝ynierów budownictwa?

Nie, nie musi. Ustawa nie okreÊla
obowiàzku członkostwa w izbie in˝y-
nierów budownictwa. Sporzàdzanie
Êwiadectw charakterystyki energetycz-
nej nie jest wykonywaniem samodziel-
nych funkcji technicznych w budow-
nictwie.

Ile b´dà kosztowaç Êwiadectwa
charakterystyki energetycznej bu-
dynków, lokali mieszkalnych i cz´Êci
budynków stanowiàcych samodziel-
na całoÊç techniczno-u˝ytkowà?

Ceny Êwiadectw charakterystyki
energetycznej sà trudne do oszaco-
wania. Ostateczny koszt uzyskania
Êwiadectwa b´dzie pochodnà czynni-
ków takich jak: wielkoÊç budynku,
jego przeznaczenie, stopieƒ skompli-
kowania budynku, kompletnoÊç istnie-
jàcej dokumentacji technicznej doty-
czàcej budynku, a tak˝e liczby osób
ch´tnych do sporzàdzania Êwiadectw
i konkurencji mi´dzy nimi.

Kto mo˝e byç wpisany do rejes-
tru osób sporzàdzajàcych Êwiadect-
wa charakterystyki energetycznej?

Rejestr osób posiadajàcych upraw-
nienia do sporzàdzania Êwiadectw
charakterystyki energetycznej obej-
mowaç b´dzie osoby, które odbyły
szkolenie i zło˝yły egzamin z wyni-
kiem pozytywnym przed ministrem
właÊciwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej oraz osoby, które ukoƒczyły
studia podyplomowe o programie za-
twierdzonym przez ministra właÊciwe-

go do spraw szkolnictwa wy˝szego
zaopiniowanym przez ministra właÊci-
wego do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej.
Natomiast do rejestru nie sà wpisywa-
ne osoby posiadajàce uprawnienia do
sporzàdzania Êwiadectw charaktery-
styki energetycznej z mocy ustawy,
które posiadajà uprawnienia budowla-
ne do projektowania w specjalnoÊci
architektonicznej, konstrukcyjno-bu-
dowlanej lub instalacyjnej. Osoby te
posługujà si´ posiadanymi uprawnie-
niami budowlanymi przy sporzàdza-
niu Êwiadectw charakterystyki energe-
tycznej budynków.

Ile osób jest umieszczonych w re-
jestrze osób uprawnionych do spo-
rzàdzania Êwiadectw?

Obowiàzek prowadzenia rejestru
wynika z przepisu art. 5 ust. 14 ustawy
Prawo budowlane. Dotychczas nie
przeprowadzono egzaminu dla osób,
które odbyły szkolenie, ani te˝ nikt nie
ukoƒczył jeszcze studiów podyplomo-
wych uprawniajàcych do sporzàdza-
nia Êwiadectw charakterystyki energe-
tycznej zatwierdzonych przez ministra
właÊciwego do spraw szkolnictwa wy-
˝szego i zaopiniowanych przez minist-
ra właÊciwego do spraw budownict-
wa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej.

Ile osób w chwili obecnej (listo-
pad 2008 r.) mo˝e sporzàdzaç Êwia-
dectwa charakterystyki energetycz-
nej budynków, lokali mieszkalnych
lub cz´Êci budynków stanowiàcych
samodzielnà całoÊç techniczno-
u˝ytkowà?

Obecnie, według szacunków,
uprawnienia do sporzàdzania Êwia-
dectw charakterystyki energetycznej
budynków, lokali mieszkalnych lub
cz´Êci budynków stanowiàcych samo-
dzielnà całoÊç techniczno-u˝ytkowà
posiada około 80 tys. osób. Zgodnie
z art. 5 ust. 8 ustawy – Prawo budow-
lane sà to osoby posiadajàce upraw-
nienia do projektowania w specjalno-
Êci architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej lub instalacyjnej oraz
ukoƒczyły studia magisterskie. 
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Czy wczeÊniej ukoƒczone szko-
lenie dotyczàce sporzàdzania
Êwiadectw charakterystyki energe-
tycznej budynków jest wystarczajà-
ce do przystàpienia do egzaminu?

Zakres programowy oraz sposób
przeprowadzenia szkolenia okreÊlony
jest w rozporzàdzeniu Ministra Infras-
truktury z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzania szkolenia
oraz egzaminu dla osób ubiegajàcych
si´ o uprawnienie do sporzàdzania
Êwiadectwa charakterystyki energe-
tycznej budynku, lokalu mieszkalnego
oraz cz´Êci budynku stanowiàcej sa-
modzielnà całoÊç techniczno-u˝ytko-
wà (Dz. U. z 2008 r., Nr 17, poz. 104).
Je˝eli szkolenie nie odpowiada mini-
mum programowemu, a zwłaszcza
pozbawione jest cz´Êci praktycznej
i nie obejmuje przepisów prawnych
wymienionych w załàczniku nr 1 do
rozporzàdzenia, nie b´dzie uprawnia-
ło do przystàpienia do egzaminu. 

Jak b´dzie wyglàdał egzamin
uprawniajàcy do sporzàdzania
Êwiadectw i ile b´dzie kosztowaç?
Ile mo˝e kosztowaç szkolenie?

Zgodnie z rozporzàdzeniem Minist-
ra Infrastruktury z dnia 21 stycznia
2008 r. w sprawie przeprowadzenia
szkolenia oraz egzaminu dla osób
ubiegajàcych si´ o uprawnienie do
sporzàdzania Êwiadectw oceny ener-
getycznej budynku, lokalu mieszkal-
nego oraz cz´Êci budynku stanowià-
cej samodzielnà całoÊç techniczno-
u˝ytkowà, wysokoÊç opłaty za post´-
powanie egzaminacyjne nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ 50 proc. kwoty prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia w roku poprzedzajàcym przepro-
wadzenie post´powania egzamina-
cyjnego, ogłaszanego przez prezesa
Głównego Urz´du Statystycznego na
podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Społecznych. Natomiast wysokoÊç

opłaty za szkolenie nie mo˝e byç wy-
˝sza ni˝ 70 proc. kwoty przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia w roku
poprzedzajàcym przeprowadzenie
szkolenia, ogłaszanego przez preze-
sa Głównego Urz´du Statystycznego
na podstawie przepisów o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Społecznych. Post´powanie eg-
zaminacyjne składa si´ z dwóch eta-
pów. Pierwszy etap obejmuje spraw-
dzenie, czy kandydat spełnia warunki
dopuszczenia do egzaminu upraw-
niajàcego do sporzàdzenia Êwiadect-
wa charakterystyki energetycznej.
WysokoÊç opłaty za pierwszy etap
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 20 proc. wy-
sokoÊci opłaty za całe post´powanie
egzaminacyjne. Drugi etap post´po-
wania egzaminacyjnego składa si´
z cz´Êci pisemnej, obejmujàcej
sprawdzenie znajomoÊci zagadnieƒ
zawartych w programie egzaminu,
jego zakres okreÊla załàcznik nr 3 do
rozporzàdzenia oraz z cz´Êci prak-
tycznej sprawdzajàcej umiej´tnoÊç
sporzàdzania Êwiadectwa charaktery-
styki energetycznej.

Komunikaty o terminach i miejs-
cach przeprowadzenia egzaminów
ogłasza si´ na stronie internetowej
urz´du obsługujàcego ministra, nie
póêniej ni˝ 60 dni przed wyznaczo-
nym terminem egzaminu. Pierwsze
egzaminy majà odbyç si´ w 2009 r.

Osoba, która odbyła szkolenie,
powinna otrzymaç zaÊwiadczenie
o jego ukoƒczeniu, zgodnie z wzo-
rem okreÊlonym w załàczniku nr 2
rozporzàdzenia.

Zgodnie z ustawà - Prawo budow-
lane, warunkami koniecznymi do
przystàpienia do egzaminu sà:
— posiadanie pełnej zdolnoÊci do

czynnoÊci prawnych;
— ukoƒczenie co najmniej studiów

magisterskich, w rozumieniu prze-
pisów o szkolnictwie wy˝szym;

— niekaralnoÊç za przest´pstwo
przeciwko mieniu, wiarygodnoÊci

dokumentów, obrotowi gospodar-
czemu, obrotowi pieni´dzmi i pa-
pierami wartoÊciowymi lub za
przest´pstwo skarbowe;

— odbycie szkolenia, którego spo-
sób przeprowadzenia oraz zakres
programowy okreÊla ww. rozpo-
rzàdzenie wraz załàcznikami;

— przesłanie do ministra właÊciwego
do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkanio-
wej wniosku o ubieganie si´
o uprawnienia do sporzàdzania
charakterystyki energetycznej oraz
dokumentów okreÊlonych w roz-
porzàdzeniu. Wniosek nale˝y
przesłaç nie póêniej ni˝ 30 dni
przed wyznaczonym terminem po-
st´powania egzaminacyjnego.
Do powy˝szego wniosku nale˝y

dołàczyç:
— dokumenty stwierdzajàce posia-

dane wykształcenie, o którym
mowa w art. 5 ust.8 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane - wypełniony
kwestionariusz osobowy, którego
wzór okreÊla załàcznik nr 4 do roz-
porzàdzenia - dokument potwier-
dzajàcy spełnienie warunków,
o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt
3 ustawy Prawo budowlane - do-
wód wniesienia opłaty egzamina-
cyjnej za pierwszy etap post´po-
wania egzaminacyjnego,

— zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szko-
lenia przygotowujàcego do egza-
minu, o którym mowa w art. 5 ust.
8 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.
Egzamin zakoƒczony wynikiem

pozytywnym potwierdza si´ Êwiadec-
twem, którego wzór okreÊla załàcznik
nr 5 do rozporzàdzenia. Ponadto
osob´, która uzyskała uprawnienia
do sporzàdzania Êwiadectwa charak-
terystyki energetycznej, w wyniku eg-
zaminu wpisuje si´ do rejestru pro-
wadzonego w formie elektronicznej
przez ministra właÊciwego do spraw
budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej.
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