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

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

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:
1. Karczmarczyk Stanis∏aw — przewodniczàcy
2. Borsukowska-Stefaniczek 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. Domos∏awski Zbigniew — 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

Szanowni Paƒstwo,
Kole˝anki i Koledzy

BUDOWLANI
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MOIIB
Zygmunt Rawicki

SPIS TREÂCI:

7 kwietnia odb´dzie si´ kolejny – VIII, ju˝ ostatni w obecnej kadencji - Zjazd
Sprawozdawczy naszej Izby. Na Zjeêdzie tym delegaci dokonajà oceny merytorycznej i finansowej Rady i wszystkich organów MOIIB za 2008 rok, a tak˝e
powinni przyjàç bud˝et na 2009. Oczekujemy równie˝ na wnioski i dezyderaty, upowa˝niajàce naszych delegatów do ich przedstawienia na VIII Krajowym
Zjeêdzie Sprawozdawczym PIIB, który odb´dzie si´ w dniach 19-20 czerwca
br. w Warszawie. W zwiàzku z tym, obecne wydanie biuletynu zdominowały
sprawozdania za ubiegły rok z działalnoÊci Rady, wszystkich jej organów,
a tak˝e zespołów problemowych i Punków Informacyjnych działajàcych przy
MOIIB.
13 marca w naszej siedzibie została podpisana umowa o współpracy pomi´dzy Politechnikà Krakowskà a naszà małopolskà izbà. Informacje z tego
spotkania wraz z tekstem porozumienia publikujemy wewnàtrz numeru.
Kontynuujàc cykl prezentacji du˝ych firm budowlanych z naszego regionu,
zamieszczamy wywiad z mgr. in˝. Arkadiuszem Nobisem – dyrektorem kontraktu firmy Budimex Dromex SA, która stała na czele konsorcjum firm realizujàcych Krakowski Szybki Tramwaj. Inwestycje strukturalne sà sprawdzonà receptà na wyjÊcie z kryzysu, uwa˝a dyrektor z Budimexu Dromexu. Jednak
w naszym kraju przetargów na tego typu inwestycje jest wcià˝ za mało.
Publikujemy równie˝ artykuł na temat uznawania kwalifikacji zawodowych
w Niemczech, a w szczególnoÊci w Bawarii.
Tradycjà stało si´ zamieszczanie ofert dotyczàcych szkoleƒ, kursów, seminariów i konferencji na najbli˝szy kwartał, organizowanych lub współorganizowanych przez MOIIB. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanych form doskonalenia zawodowego.
Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami

Zygmunt Rawicki
przewodniczàcy Rady MOIIB
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Bal na 40 par
Chocia˝ piàtek, trzynastego, chocia˝ kryzys,
in˝ynierowie budownictwa pami´tajà, ˝e w karnawale trzeba si´ bawiç
Sali Kryształowej Hotelu
Europejskiego w Krakowie
13 lutego rozległy si´
dêwi´ki poloneza. CzterdzieÊci par
rozpocz´ło II Bal Karnawałowy In˝ynierów.
Muzyk´ pełnà polotu i wigoru zaproponował DJ „Wodzirej” – Jacek,
który tak˝e prowadził kilka konkursów tanecznych i sprawdzajàcych
wiedz´ z muzyki telewizyjnej. Konkursy te cieszyły si´ du˝ym zainte-

W

resowaniem uczestników balu. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w
ka˝dym konkursie otrzymali nagrody. Wszyscy bawili si´ wspaniale.
Szampaƒska zabawa trwała do białego rana, a ostatni uczestnicy opuÊcili sal´ balowà po godz. 5.00
rano.
II bal karnawałowy, pomimo kryzysu, a tak˝e, mimo ˝e rozpoczàł
si´ 13., w piàtek, był udanà imprezà
integrujàcà Êrodowisko budowla-

nych - członków naszej Izby i nie tylko, gdy˝ na naszym balu bawili si´
tak˝e członkowie izby Êlàskiej oraz
goÊcie z Francji, na czele z prezesem Stowarzyszenia In˝ynierów i
Techników Polskich we Francji.
Wierzymy, ˝e bale karnawałowe
dla członków MOIIB stały si´ ju˝ tradycjà. Zapraszamy wi´c za rok na III
bal!
RYSZARD ˚AKOWSKI
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Co w Krajowej Radzie?...
Stanowisko
Rady Krajowej PIIB
w sprawie wniosku RPO

adal nie wiemy, jak b´dzie
wyg làdaç
nowe Prawo bu dowlane, tzn. p ełn y zakres zmian d o ustawy. Ju˝ trzeci raz
w tym miejscu informu j´, ˝e poprawki
sà opracowywan e
przez rzàd i ostatnio
przez Sejm - jako
projekt zgłoszon y
przez komisj´ posels k à . ..

N
Zbys∏aw
Ka∏kowski

W chwili pisania tej informacji
Krajowa Rada została poinformowana, ˝e nie odbyło si´ zapowiedziane posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 18 marca, które miało rozpatrzyç 51 propozycji zmian Senatu do uchwalonej przez Sejm ustawy (wersja
według projektu społecznego, poselskiego). Meritum , tj. zapisy
ustawowe projektów, nie były analizowane.
Mówi si´ jedynie o zamiarze
skrócenia z wnioskowanych 6 miesi´cy vacatio legis – do 3 miesi´cy.
Mo˝e aby dogoniç stracony czas...
Trzeba przypomnieç, ˝e Komisja
Prawno-Regulaminowa PIIB, gdy
tylko jest zapraszana, zawsze bierze udział w posiedzeniach komisji
sejmowych lub zespołów roboczych w Ministerstwie Infrastruktury, pracujàcych nad przygotowywaniem tego nowego aktu prawnego.

***
Plenarne posiedzenie Krajowej
Rady Izby (11 marca ) przyj´ło
w formie uchwały stanowisko Rady

PIIB w sprawie wniosku Rzecznika
Praw Obywatelskich z dnia 12
stycznia 2009 r., dotyczàcego
stwierdzenia niezgodnoÊci ustaw
regulujàcych funkcjonowanie samorzàdów zawodowych z Konstytucjà RP.
Zacytuj´ kilka zdaƒ z tego stanowiska:
— „KR PIIB negatywnie ocenia inicjatyw´ i uzasadnienie wniosku
Rzecznika Praw Obywatelskich
(...)“
— „w ocenie samorzàdu zawodowego in˝ynierów budownictwa
nieuzasadnione i skrajnie nieodpowiedzialne jest stanowisko
kwestionujàce status zawodu in˝yniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego (...)“
— „Rolà samorzàdu zawodowego
in˝ynierów budownictwa utworzonego w konsekwencji inicjatyw oddolnych jest, zgodnie
z art.17 Konstytucji RP, reprezentowanie osób wykonujàcych zawód zaufania publicznego i
sprawowanie pieczy nad jego
nale˝ytym wykonywaniem
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.”
— „ (...) In˝ynierowi budownictwa
społeczeƒstwo z pełnym zaufaniem powierza swoje bezpieczeƒstwo, u˝ytkujàc wybudowane przez niego obiekty niezb´dne do ˝ycia. To zaufanie stanowi
podstaw´ relacji in˝yniera budownictwa i społeczeƒstwa
w społeczeƒstwie obywatelskim”.
— „Krajowa Rada PIIB wyra˝a stanowisko , ˝e konsekwencje

uwzgl´dnienia wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich byłyby
kosztowne społecznie i zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu obywateli.”
— „W imieniu in˝ynierów budownictwa wykonujàcych zawód zaufania publicznego samorzàd
zawodowy w toku post´powania
przed Trybunałem Konstytucyjnym wnosiç b´dzie o oddalenie
wniosku.”

Przypomnieç nale˝y, ˝e styczniowy wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich wieƒczy dłu˝szà ju˝
dyskusj´ w Êrodowisku rzàdowym
i sejmowym dotyczàcà samorzàdów zawodowych, ich niezale˝noÊci zapewnionej w art. 17 Konstytucji RP. Np. w listopadzie 2008 r.
został zło˝ony poselski projekt
ustawy o zmianie Konstytucji. Został on przesłany do Krajowej Rady
Izby przez Kancelari´ Sejmu, a Krajowa Rada przekazała obszerne
stanowisko dotyczàce tych proponowanych kroków legislacyjnych.
Stanowisko w całoÊci krytyczne,
szeroko uzasadnione i podbudowane prawnie.

***
Izby okr´gowe, a tak˝e Krajowa,
koƒczà przygotowania organizacyjne do Zjazdów Sprawozdawczych.
Zjazd Krajowy odb´dzie si´ w czerwcu. Od jesieni czeka nas długa
akcja wyborcza delegatów do nowych gremiów zjazdowych , które
wybieraç b´dà władze Izby na trzecià, czteroletnià kadencj´.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Monitoring programów
studiów in˝ynierskich
B´dziemy mieç mo˝liwoÊç realnego wpływu
na ocen´ programów nauczania równie˝ w uczelniach prywatnych
ka˝dym biuletynie
w tym miejscu zazwyczaj analizujemy aktualne zagadnienia zwiàzane
z procedurami kwaliStanisław
fikacyjnymi do egzaKarczmarczyk
minu na uprawnienia
budowlane. Problemy właÊciwego doboru pytaƒ egzaminacyjnych i samego przebiegu egzaminu sà przedmiotem dyskusji
i sporów niemal na ka˝dym posiedzeniu Krajowej i Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej. Tym razem si´gamy
jeszcze gł´biej – do przygotowania
teoretycznego, które kandydaci do
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zdobywajà na
uczelniach.

W

Ostatnie posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z udziałem przewodniczàcych wszystkich Okr´gowych Komisji Kwalifikacyjnych odbyło si´ w WiÊle, w czasie obrad konferencji „Warsztat pracy projektanta
konstrukcji”. Połàczenie posiedzenia
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z obradami konferencji jest działaniem
zamierzonym, odzwierciedlajàcym
ogólne intencje Komisji Kwalifikacyj-

nej o potrzebie ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i bie˝àcego uzupełniania wiedzy zawodowej. Łàczàc
swoje posiedzenie organizacyjne
z aktywnym udziałem w konferencjach o charakterze szkoleniowym,
członkowie KKK dajà dobry przykład. Jest to równie˝ forma rozwijania
kontaktów izby ze stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi, a w tym konkretnym przypadku z PZITB.
Jednym z wiodàcych tematów
ostatniego posiedzenia Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w WiÊle – obok
spraw merytorycznych i organizacyjnych, zwiàzanych z czekajàcà nas 15
maja kolejnà sesjà egzaminacyjnà –
były zagadnienia zwiàzane z ocenà
aktualnie redagowanych programów
studiów na kierunkach przygotowujàcych przyszłych uprawnionych in˝ynierów, a wi´c na kierunkach wymienionych w obowiàzujàcym rozporzàdzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie
jako właÊciwe lub pokrewne. Do tej
pory przeanalizowano programy wy˝szych uczelni paƒstwowych. Jednak przyszli in˝ynierowie uzyskujà
wykształcenie równie˝ na ponad 40
prywatnych wy˝szych uczelniach
i szkołach zawodowych. Analizà ich
programów b´dzie si´ mo˝na zajàç
po przeprowadzeniu kontroli tych

szkół przez Paƒstwowà Komisj´
Akredytacyjnà. B´dzie to formalnie
mo˝liwe po ukoƒczeniu tych kierunków przez pierwszych absolwentów.
Widaç wi´c, ˝e analizy programów
i wzajemne konsultacje oraz dyskusje z dziekanami poszczególnych
kierunków studiów b´dà stanowiç
stały element aktywnoÊci Komisji
Kwalifikacyjnej.
Wyniki ostatnich konsultacji i dyskusji na ten temat zaowocowały
konkretnymi ustaleniami organizacyjnymi. Izba uzyskała mo˝liwoÊç
oddelegowania swoich przedstawicieli do Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej w charakterze ekspertów.
B´dzie wi´c mo˝liwoÊç realnego
wpływu na ocen´ programów nauczania w uczelniach prywatnych.
W poprzednim biuletynie przekazaliÊmy zestawienie wyników egzaminu w XII sesji egzaminacyjnej. Poni˝ej
przedstawiamy zestawienie wniosków
zło˝onych do procedury kwalifikacyjnej decydujàcej o dopuszczeniu do
egzaminu na uprawnienia budowlane
w obecnej sesji. Zamieszczamy je,
poniewa˝ jest to kolejny rekord w iloÊci zło˝onych wniosków. To dobra informacja dotyczàca rozwoju naszego
Êrodowiska zawodowego.
STANISŁAW KARCZMARCZYK
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Bli˝ej
kształcenia in˝ynierów
Umowa o współpracy pomi´dzy
Politechnikà Krakowskà a MOIIB
ma rca br. w sied zib ie
M a ł o p o l s ki e j O k r ´ g o w e j
I z b y I n ˝ y n ie r ó w B u d o w n ic t w a z o s t a ł a p o d p i s a n a u m o w a
o wsp ółp ra cy p omi´d zy Polit ech n ik à Kra k owsk à im. Ta d eu sza
K o Ê c iu s z k i w K r a k o w i e , r e p r e z e n towa n à p rz ez pr of. dr. h ab .
in˝ . Ka zimierza Fu rt ak a – rekt ora
PK , a Ma łop ol s k à O k r´ g owà I zb à
I n ˝ y n i e r ó w B u do w ni c t w a w K r a k o w i e , r e p r ez e n t o w a n à p r z e z

13

d r. in ˝. Zygmu n ta Ra wick ieg o –
p r z e w o d n i c z à c eg o M O I I B .
W uroczystoÊci uczestniczyli tak˝e: ze strony Politechniki Krakowskiej dr hab. in˝. Tadeusz Tatara
prof. PK – dziekan Wydziału In˝ynierii Làdowej, prof. dr hab.
in˝. El˝bieta Nachlik – dziekan Wydziału In˝ynierii Ârodowiska
i dr hab. in˝. Piotr Drozdowski
prof. PK - dziekan Wydziału In˝ynierii Elektrycznej i Komputerowej,

a ze strony MOIIB: członkowie Prezydium Rady, przewodniczàcy organów OKK, ORzOZ, OSD i OKR
oraz Zbysław Kałkowski – wiceprzewodniczàcy PIIB.
Po oficjalnym podpisaniu umowy
(tekst umowy zamieszczamy poni˝ej) w miłej atmosferze odbyło si´
spotkanie, w czasie którego wymieniano poglàdy na tematy interesujàce obie strony.
ZYGMUNT RAWICKI
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Konsolidujmy,
a nie dzielmy
Dlaczego postanowiono obni˝yç
rang´ inspektora nadzoru inwestorskiego?
dłu˝szego czasu z niepokojem Êledz´ upowszechniajàcà si´ w poszczególnych izbach okr´gowych fałszywà interpretacj´ przepisów dotyczàcych praktyk budowlanych, a konkretnie uniemo˝liwienia zdobycia praktyki zawodowej pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Od kilkunastu lat prowadz´ prywatne przedsi´biorstwo zajmujàce si´
nadzorami technicznymi i pełnieniem
roli inwestora zast´pczego. W swoim
dorobku mam m.in. tak spektakularne
inwestycje krakowskie, jak Centrum
Sztuki i Techniki Japoƒskiej Manggha,
budynek Radia Kraków czy terminal
na Lotnisku w Balicach, obecnie podziemny parking, a tak˝e obiekty Ambasady Japonii w Warszawie.
Opublikowane w ostatnich numerach czasopism „In˝ynier Budownictwa“ i „Budowlani“ artykuły całkiem mnie zaskoczyły!
Kto i dlaczego postanowił obni˝yç
rang´ kontroli na budowie poprzez
hierarchizowanie samodzielnych stanowisk w procesie inwestycyjnym?
Pozwol´ odnieÊç si´ do definicji
słowa „kierowanie” oraz „nadzór”.
Słownik j´zyka polskiego mówi:
„Nadzór - kontrola i mo˝liwoÊç władczego oddziaływania (podmiot nadzorujàcy odpowiada nie tylko za
kwestie proceduralne, ale i działania
podmiotu nadzorowanego). Nadzór
jest szerszy od kontroli. Kierowaç to
zarzàdzaç czymÊ lub kimÊ.”

Od

Nie starajmy si´ tworzyç
nowych definicji!
Ustawa Prawo budowlane równie˝
precyzyjne okreÊla osob´, pod której
kierunkiem mo˝na zdobywaç doÊwiadczenie zawodowe, jako (cytuj´
ustaw´ Prawo budowlane):
Art.14. 4. Warunkiem zaliczenia
praktyki zawodowej jest praca pole-

gajàca na bezpoÊrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na
pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadajàcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicà pod kierunkiem osoby posiadajàcej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
Powtórz´: osob´ posiadajàcà
uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ we właÊciwej specjalnoÊci i b´dàcej czynnym członkiem samorzàdu zawodowego.
Próby rozszerzania odczytywania
tego zapisu, jakoby wykluczał on
z tej roli inspektora nadzoru Êwiadczà tylko o niezrozumieniu funkcji inspektorów nadzoru, na współczesnej
budowie przez autorów takich prób.
Zatrudniam wielu inspektorów
nadzoru i niedopuszczalne jest, aby
mogli oni byç „osobami przebywajàcymi dorywczo na budowie”!
Z opublikowanej w numerze
1/2009 „In˝yniera Budownictwa” odpowiedzi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika, ˝e „do
praktyki zawodowej mo˝e byç zaliczany czas pracy w organie nadzoru
budowlanego”. Czy˝by osoba taka
przebywała na budowie cz´Êciej ni˝
„dorywczo”?
Dezawuowanie w opiniotwórczych,
w Êrodowisku in˝ynierów, periodykach, jakimi sà „In˝ynier Budownictwa“ czy „Budowlani“ osoby inspektora nadzoru jest szkodliwe dla budowy
i procesu inwestycyjnego. Jako grupa
zawodowa powinniÊmy pracowaç
nad konsolidacjà, nie zaÊ tworzeniem
podziałów we własnym gronie. Czy
pracowite stawianie inspektora nadzoru na pozycji podrz´dnej wzgl´dem
kierownika budowy ma słu˝yç obni˝eniu jakoÊci robót budowlanych?
MAŁGORZATA
TR¢BACZ-PIOTROWSKA
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Za mało przetargów,
aby przezwyci´˝yç kryzys
Rozmowa z mgr. in˝. Arkadiuszem Nobisem,
dyrektorem kontraktu „Krakowski Szybki Tramwaj”,
z Oddziału Infrastruktury Komunikacyjnej Południe w Krakowie Budimex Dromex SA

- Szybki tramwaj cieszy krakowian i ju˝ zbiera
laury w lokalnych
plebiscytach.
Rozmach inwestycyjny, jakoÊç
wykonania i wysoki poziom technologiczny zasługujà na najwy˝sze nagrody. Nie
jest tajemnicà, ˝e
mgr in˝.
firma si´ o nie
Arkadiusz Nobis
stara. Rywalizacja
z innymi przedsi´biorstwami w czasach, kiedy
prawie wszyscy budujà na najwy˝szym, porównywalnym, poziomie
nie jest łatwa. Ale warto. Co takie
nagrody zmieniajà w pozycji firmy
na rynku?
- Przede wszystkim sà dowodem
na to, ˝e budujemy nie tylko sprawnie i szybko, ale te˝ w sposób estetyczny, z dbałoÊcià o najmniejsze detale. Tylko takie wykonawstwo jest
doceniane przez ró˝ne gremia przyznajàce nagrody. Niewàtpliwie
wszystkie zdobyte przez Budimex
Dromex nagrody wpływajà na to,
w jaki sposób jesteÊmy postrzegani
przez potencjalnych inwestorów.
W momencie, gdy najni˝sza cena
nie jest najwa˝niejszym wskaênikiem
w przetargu, zaczynajà si´ liczyç dodatkowe informacje o firmie, o jej
wczeÊniejszych realizacjach. Wszystkie zdobyte nagrody pomagajà zatem przekonaç inwestorów, ˝e warto
postawiç na Budimex Dromex.
- Projekt transportu miejskiego
w Krakowie i projekt budowy infrastruktury szybkiego tramwaju to
wyjàtkowe wyzwania. Jakie trud-

Budownictwo infrastrukturalne mo˝e i powinno byç
motorem nap´dzajàcym
gospodark´ w czasie kryzysu - zresztà historia pokazuje, ˝e wielkie Êwiatowe kryzysy mogły byç
przezwyci´˝ane właÊnie
dzi´ki inwestycjom infrastrukturalnym.

noÊci musiał pokonaç zespół? Na
jakie natkn´liÊcie si´ niespodzianki? Czym warto si´ pochwaliç?
- RzeczywiÊcie, zadanie było trudne i nieraz przyszło nam si´ zmierzyç
z rozmaitymi problemami. Warto
wspomnieç, ˝e budowany tunel oraz
dwupoziomowy w´zeł komunikacyjny
jest usytuowany ok. 6 m poni˝ej pierwotnego poziomu terenu. Na potrzeby budowy konieczne stało si´ wykonanie systemu odwodnienia pozwalajàcego na obni˝enie poziomu wód
gruntowych w obszarze ronda Mogilskiego przy jednoczesnym zachowaniu parametrów wód gruntowych
w przyległym Ogrodzie Botanicznym.
Kolejnym istotnym zagadnieniem było
dostosowanie technologii prowadzonych robót do istniejàcego, wyjàtkowo wymagajàcego sàsiedztwa. Mam
na myÊli przede wszystkim budynki
Collegium Medicum UJ wyposa˝one
w sprz´t specjalistyczny wra˝liwy na
drgania, w szczególnoÊci aparatur´
do wykonywania rezonansu magnetycznego, oraz Oper´ Krakowskà. Ponadto musieliÊmy na bie˝àco korygowaç niektóre rozwiàzania projektowe

ze wzgl´du na wyst´pujàce w terenie
kolizje. Taka sytuacja zdarzyła si´ przy
budowie Êcian przyszłego tunelu
tramwajowego, gdy podczas gł´bienia okazało si´, i˝ prowadzony pod
ziemià przewód sieci energetycznej
110 kV, zasilajàcy obszar Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, jest
zlokalizowany płycej ni˝ wskazywała
otrzymana dokumentacja. ZdecydowaliÊmy si´ na skrócenie w tym miejscu Êcian szczelinowych.
- Co z tego okresu szczególnie
Pan zapami´ta?
- MyÊl´, ˝e do historii przejdzie
fakt, ˝e podczas realizacji zadania
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czterokrotnie zmieniała si´ nazwa
przyszłego u˝ytkownika inwestycji…
- Ile osób pracowało nad krakowskim projektem?
- Nie sposób wyliczyç wszystkich
tych, którzy uczestniczyli w procesie
inwestycyjnym, tym bardziej, ˝e był
on prowadzony etapowo. Mo˝na powiedzieç, ˝e w najgor´tszych okresach zadanie realizowało blisko 80
osób kadry in˝ynierskiej oraz ok. 400
pracowników fizycznych.
- Jaka jest Pana opinia odnoÊnie budowy metra w Krakowie?
Czy uwa˝a Pan, ˝e byłoby to najbardziej optymalne rozwiàzanie,
bioràc pod uwag´ staromiejskà zabudow´ miasta? Jakie rozwiàzania
odnoÊnie transportu miejskiego sà
obecnie preferowane w innych
krajach?
- Rzeczowa odpowiedê na to pytanie wymaga znajomoÊci szeregu
uwarunkowaƒ natury technicznej,
ekonomicznej oraz mo˝liwoÊci finansowych miasta. W moim przekonaniu Kraków powinien wykorzystywaç atuty, które posiada, a takim

jest bez wàtpienia komunikacja
tramwajowa. PrzyszłoÊç rozwiàzaƒ
komunikacyjnych miasta widziałbym nie tyle w budowie metra – czyli odr´bnego systemu transportu ile w przebudowie oraz rozbudowie
istniejàcej sieci tramwajowej w sposób, który pozwoli jej funkcjonowaç
niezale˝nie. DoÊwiadczenie uczy, ˝e
rozwiàzania proste sà najbardziej
efektywne. T´ zasad´ potwierdza
niedawne uruchomienie tunelu
tramwajowego pod dworcem. Tramwaj, który porusza si´ po wydzielonym torowisku o parametrach geometrycznych pozwalajàcych na
szybkà jazd´ oraz krzy˝ujàcym si´
z innymi ciàgami komunikacyjnymi
w dwóch poziomach, który zatrzymuje si´ jedynie na przystankach,
jest bardzo skutecznym Êrodkiem
transportu. Z reguły wymaga on budowy w Êcisłym centrum miasta
tzw. premetra, natomiast poza obszarem Êcisłej zabudowy, tam,
gdzie jest to konieczne, rozwiàzaƒ
dwupoziomowych. Taki model komunikacji tramwajowej, choç nie

fot. Łukasz Szłapa

w pełnym zakresie, funkcjonuje
z powodzeniem np. w Porto.
- Budimex Dromex buduje
obecnie w kraju i poza jego granicami. Gdzie w tej chwili mo˝na
spotkaç pracowników firmy? Ile
osób w sumie zatrudnia? Jakie
najwi´ksze przedsi´wzi´cia realizujecie w kraju, bo w Krakowie ju˝
Was nie ma. Czy zabiegacie o inne
zlecenia w Małopolsce?
– Poza granicami naszego kraju,
w chwili obecnej Budimex prowadzi
działalnoÊç tylko w Niemczech,
gdzie zatrudniamy ok. 1000 pracowników. W sumie w Budimeksie Dromeksie pracuje ok. 3 tys. osób.
Obecnie w Krakowie rozpoczynamy
realizacj´ kolejnego odcinka północnej obwodnicy (od w´zła Radzikowskiego do w´zła Modlnica). W planach mamy prace przy 180-km odcinku autostrady A1 mi´dzy Strykowem a Pyrzowicami. Obecnie w kraju prowadzimy ok. 60 budów, z których najwi´ksze to: budowa trasy S8 łàczàcej planowanà autostrad´ A2
z Warszawà (od w´zła Konotopa),
budowa autostradowej obwodnicy
Wrocławia, odcinek MyÊlibórz-Pyrzyce drogi ekspresowej S-3, budowa
Centrum Handlowego SFERA w Bielsku-Białej, budowa Wydziału Chemii
UAM w Poznaniu, budowa oczyszczalni Êcieków w Szczecinku.
– Miałam nadziej´, ˝e jako wykonawca dwóch pi´knych, nowych
trybun stadionu Wisły Kraków,
wspomni Pan dyrektor, ˝e Budimex Dromex powróci w najbli˝szym czasie na ul. Reymonta, aby
wybudowaç trzecià trybun´...
– Niestety, odnoÊnie tej inwestycji
nie mam optymistycznych informacji,
choç trwa jeszcze procedura odwoławcza po rozstrzygni´ciu przetargu.
MyÊl´, ˝e, jeÊli chodzi o Kraków,
obecnie skoncentrujemy si´ na budowie dróg.
- Budownictwo jest bran˝à, która na poczàtku i najdotkliwiej odczuła kryzys gospodarczy. Wydaje
si´ jednak, ˝e nie dotyczy on Waszej głównej specjalnoÊci - budowy dróg. Czy to prawda? Jak wyglàdajà przetargi w drogownictwie
Dokoƒczenie na str. 12

11

MARZEC - KWIECIE¡ 2009

TEMAT MIESIÑCA: KRAKOWSKI SZYBKI TRAMWAJ

12

Za mało przetargów,
aby przezwyci´˝yç kryzys
Dokoƒczenie ze str. 11
z punktu widzenia wykonawcy? Inwestorzy si´ cieszà. W Małopolsce
np. firmy uczestniczàce w przetargach na tzw. schetynówki obni˝yły
ceny nawet do 56 proc. wartoÊci
kosztorysowej. Czy potentat giełdowy mo˝e sobie pozwoliç na takie zejÊcie z ceny? A mo˝e to
właÊnie wielkie firmy majà takie
mo˝liwoÊci?
- Budownictwo infrastrukturalne
mo˝e i powinno byç motorem nap´dzajàcym gospodark´ w czasie kryzysu - zresztà historia pokazuje, ˝e
wielkie Êwiatowe kryzysy mogły byç
przezwyci´˝ane właÊnie dzi´ki inwestycjom infrastrukturalnym. Przetargów w drogownictwie jest i ma byç
coraz wi´cej. Tzw. schetynówki to
kontrakty dla małych przedsi´biorstw, nie dla nas. My startujemy
do najwi´kszych kontraktów, których
koszty realizacji sà wyceniane realnie (przede wszystkim dla dobra
tych˝e inwestycji). Ceny niektórych
materiałów budowlanych ostatnio
spadały, ale sàdz´, ˝e mo˝liwoÊci
dalszych spadków zostały ju˝ wyczerpane.

fot. Łukasz Szłapa

- Jak Pan, jako dyrektor kontraktu, postrzega otoczenie prawne
procesu inwestycyjnego? Co przeszkadza wykonawcom? Jakie
przepisy wymagajà zmiany?
- Inwestycje infrastrukturalne prowadzone w obszarach wysoko zurbanizowanych napotykajà niejednokrotnie na wiele problemów niemo˝liwych do przewidzenia na etapie
projektowym. W mojej opinii najwi´kszym problemem jest nie tyle samo
otoczenie prawne, ile czas trwania

fot. Łukasz Szłapa

procedury formalnoprawnej, koniecznej do powzi´cia w toku realizowanej inwestycji.
- Co pomogłoby dzisiaj sprawniej działaç firmom budowlanym
i przetrwaç czas recesji z jak najmniejszymi stratami? Na jakie gesty ze strony rzàdu lub parlamentu czekajà budowlaƒcy? Jedni
twierdzà, ˝e konieczne jest
uproszczenie prawa, zwłaszcza
ustawy o zamówieniach publicznych, inni czekajà na obni˝enie
kosztów pracy, jeszcze inni na
szybkie wejÊcie do strefy euro.
A z punktu widzenia Budimeksu
najwa˝niejsze jest.…
– ... przyÊpieszenie przetargów
i stabilizacja kursu złotówki. W naszym odczuciu rozstrzyga si´ wcià˝
za mało przetargów w stosunku do
oczekiwaƒ społecznych, czy planów
zwiàzanych chocia˝by z organizacjà
EURO 2012. Poza tym złotówka jest
wcià˝ nara˝ona na gwałtowne zmiany kursowe. Taka nieprzewidywalnoÊç nie pozwala dobrze zaplanowaç rozwoju firmy. Na wzrost konkurencyjnoÊci naszych firm, a tak˝e
zmniejszenie szarej strefy niewàtpliwie dobrze wpłyn´łoby obni˝enie
kosztów pracy.
ROZMAWIAŁA
ALEKSANDRA VEGA
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MOIIB - WYDARZENIA

I 10.02.2009 - seminarium szkoleniowe na temat: „Pozwolenie
na u˝ytkowanie – aktualne przepisy, wymagane dokumenty,
procedury organu nadzoru budowlanego”
I 11.02.2009 - zebranie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
- seminarium szkoleniowe na
temat: „Relacje pomi´dzy korozyjnoÊcià wody a jej zmi´kczaniem”
I 12.02.2009 - zebranie Rady Programowej biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani”
- zebranie Zespołu Problemowego ds. prawno- regulaminowych
I 13.02.2009 - II Bal Karnawałowy
członków MOIIB

KALENDARIUM MOIIB
I 26.02.2009 - seminarium szkoleniowe na temat: „Umowy o roboty budowlane”

I 27.02.2009 - seminarium szkoleniowe na temat: „Zmiany
strukturalne w energetyce na
przykładzie energetyki krakowskiej”

I 5.03.2009 - seminarium szkoleniowe na temat: „Standaryzacja urzàdzeƒ w ENION GT
SA.”

I 10.03.2009 - zebranie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
- seminarium szkoleniowe „Eurokody – projektowanie konstrukcji”

I 19.02.2009 - seminarium szkoleniowe na temat: „Zasady przeprowadzania i dokumentowania pomiarów uziemieƒ”

I 11.03.2009 - zebranie Rady Krajowej PIIB w Warszawie z udziałem Z. Rawickiego, J. Skawiƒskiego i K. Âlusarczyka
- zebranie Zespołu Problemowego ds. szkolenia i stałego
dokształcania
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1 w sprawach członkowskich
- seminarium szkoleniowe na
temat: „Kierunki planowania
przestrzennego miasta Krakowa”

I 25.02.2009 - zebranie Składu
Orzekajàcego Nr 2 w sprawach
członkowskich

I 12.03.2009 - zebranie Zespołu
Problemowego ds. prawno–regulaminowych

I 18.02.2009 - spotkanie ze studentami AGH w sprawie uprawnieƒ budowlanych z udziałem
St. Kraczmarczyka i Z. Rawickiego
- XXIV zebranie Prezydium Rady
MOIIB

I 13.03.2009 - uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomi´dzy Politechnikà Krakowskà
a MOIIB

I 3.03.2009 - zebranie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
- seminarium szkoleniowe na
temat: „Legalizacja samowoli
budowlanej. Kontrole. Istotne
i nieistotne odst´pstwa od warunków udzielonego pozwolenia
na budow´”

I 7.03.2008 - Olimpiada Wiedzy
i Umiej´tnoÊci Budowlanych
w Zespole Szkół Budowlanych
nr 1 w Krakowie z udziałem
J. Oprochy
I 17.02.2009 - zebranie Zespołu
Problemowego ds. szkolenia
i stałego dokształcania
- wydanie biuletynu MOIIB „Budowlani” nr 31

- zebranie Zespołu Problemowego ds. działaƒ samopomocowych
- XIII zebranie Rady MOIIB

I 16.03.2009 - zebranie sprawozdawcze SITK RP z udziałem R.
˚akowskiego
I 17-20.03.2009 - XXIV Ogólnopolska Konferencja „WPPK 2009” w WiÊle z udziałem Z. Kalkowskiego, S. Karczmarczyka,
Z. Rawickiego i J. Skawiƒskiego
I 18.03.2009 - zebranie Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej w WiÊle
z udziałem S. Karczmarczyka
i M. Płacheckiego
I 19.03.2009 - seminarium szkoleniowe na temat: „Zasady przeprowadzania i dokumentowania pomiarów uziemieƒ”
I 20.03.2009 - uroczyste wr´czenie nagród laureatom XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiej´tnoÊci Budowlanych w Politechnice Krakowskiej z udziałem
J. Oprochy
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Moralna
odpowiedzialnoÊç in˝yniera
Nic nie zwalnia człowieka z etycznego post´powania,
gdy˝ ka˝dy z nas potrafi rozró˝niç dobro i zło
inicjatywy przewodniczàcego
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego, w kwietniu ub.r., odbyło si´ wspólne posiedzenie prezydium OSD i Zespołu Problemowego
ds. etyki i ochrony zawodu. Obydwa
organy powinny ze sobà współpracowaç, poniewa˝ nieetyczne post´powanie lub zachowania członków
izby powinny po ich opisaniu i omówieniu staç si´ przestrogà dla innych oraz przykładem (negatywnym), aby uczyç si´ na ich bł´dach,
a dzi´ki temu zmierzaç do podnoszenia etyki zawodu, a tym samym
presti˝u in˝yniera budownictwa.

Z

Poruszamy si´ w obszarze nowej,
tworzàcej si´ nauki, wywodzàcej si´
wprost z filozofii, – etyki zawodowej,
a w jej ramach etyki in˝yniera. Na
poczàtku nale˝ałoby wi´c zdefiniowaç i uporzàdkowaç podstawowe
poj´cia, które mogà nie byç oczywiste dla in˝ynierów. A wi´c:
Etyka – jest to filozoficzna nauka
o moralnoÊci, zajmujàca si´ ustalaniem takich kategorii, jak dobro
i zło, odpowiedzialnoÊç, sumienie,
powinnoÊci oraz wytyczaniem zasad i norm moralnego post´powania. Dzieli si´ na aksjologi´ (teori´
wartoÊci) i deontologi´ (nauk´ o powinnoÊciach).
Etyka zawodowa – jest to zbiór
norm moralnych okreÊlajàcych post´powanie przedstawicieli danego
zawodu.
Ka˝dy, kto wykonuje jakikolwiek
zawód, zobowiàzany jest do przestrzegania jego zasad etycznych.
Nawet jeÊli nie sà one skodyfikowane, człowiek jest odpowiedzialny za
ich przestrzeganie, poniewa˝ uchybienia w tej sferze majà niejednokrotnie konsekwencje prawne. Nic
nie zwalnia człowieka z etycznego

post´powania, gdy˝ ka˝dy z nas
potrafi rozró˝niç dobro i zło.
Etyka zawodowa przybiera cz´sto postaç norm zinstytucjonalizowanych (kodeksy, przysi´gi, Êlubowania). Kodeks etyczny danego zawodu zwykle opisuje akceptowany
społecznie ideał, ale obiektywnie
trzeba stwierdziç, ˝e bardzo trudno
jest jasno wyło˝yç samà myÊl etycznà, gdy˝ wartoÊci moralnych nie
mo˝na wprost przeło˝yç na wartoÊci techniczne, a tak˝e urzeczywistnianie wartoÊci technicznych nie
prowadzi automatycznie do zachowania wartoÊci humanistycznych
i ogólnoludzkich. Uznaje si´, ˝e kodeks etyczny stanowià spisane normy odpowiadajàce na pytanie, jak
ze wzgl´dów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak
nie powinni post´powaç. Normy
owe dostosowuje si´ do specyfiki

wodu, wyartykułowanie wskazówek
– „drogowskazów” etycznych; jak
równie˝ kreacje właÊciwych postaw
moralnych in˝ynierów. Takie działanie podejmuje si´ w celu podniesienia lub ochrony presti˝u zawodu.
Skodyfikowane zasady tej etyki
majà charakter obowiàzujàcy dla
Êrodowiska zawodowego, nieskodyfikowane – honorowy. Jedne i drugie to droga do budowania tego, co
nazwaç by mo˝na duchem zawodu,
czyli dobrà praktykà bran˝y. Ta dobra praktyka to pewne zasady post´powania, które stanowià dobry
obyczaj, stajàcy si´ akceptowanà
przez całe Êrodowisko zasadà.
Z działalnoÊcià in˝ynierów zwiàzane sà oczekiwania i obawy społeczeƒstwa, które im zaufało – in˝ynier
budownictwa to przecie˝ zawód zaufania publicznego. Etyka zawodowa in˝yniera nie jest jego prywatnà

fot. Theta

danego zawodu i wzbogaca o reguły zwiàzane z istotà działaƒ zawodowych.
Z potrzeb i specyfiki samego zawodu in˝yniera wynika koniecznoÊç
regulacji stosunków wewnàtrz za-

sprawà. Charakter pracy in˝yniera
rodzi koniecznoÊç rozpoznawania
dobra i zła, uwra˝liwienia na moralne aspekty rozwoju i stosowania
techniki, właÊciwe przewidywanie
skutków u˝ytkowania techniki, wy-
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Społeczeƒstwo stawia in˝ynierom wymóg posiadania bardzo wysokich
kwalifikacji fachowych,
stałego doskonalenia poziomu umiej´tnoÊci i zasobu wiedzy fachowej, a
tak˝e bardzo wysokich,
wy˝szych ni˝ przeci´tne,
wymogów etycznych.

kształcenia zdolnoÊci do rzeczywistego ponoszenia odpowiedzialnoÊci,
ukształtowanie odpowiedniego poziomu zaufania ludzi i społeczeƒstwa do pracy in˝yniera i jej efektów.
Zawód zaufania publicznego to
zawód, którego uprawianie zwiàzane
jest z kontraktem społecznym wynikajàcym ze szczególnej roli spełnianej w społeczeƒstwie przez profesjonalistów wykonujàcych dany zawód.
Zawodom społecznie kwalifikowanym jako zawody zaufania publicznego (nale˝à do nich m.in. takie profesje, jak: lekarz, s´dzia, adwokat,
policjant, nauczyciel, ksiàdz, architekt, in˝ynier budownictwa) społeczeƒstwo stawia wymóg posiadania
bardzo wysokich kwalifikacji fachowych, stałego doskonalenia poziomu umiej´tnoÊci i zasobu wiedzy fachowej, a tak˝e bardzo wysokich,
wy˝szych ni˝ przeci´tne, wymogów
etycznych, nie narzucanych z zewnàtrz, natomiast tradycyjnie kształtowanych przez samo Êrodowisko
korporacji zawodowej. Etyka zawodowa nie jest wi´c tylko prywatnà
sprawà wykonujàcego zawód zaufania publicznego.
Byç in˝ynierem to zarazem zawód
i powołanie, trzeba si´ wi´c do niego
odpowiednio przygotowaç, w tym
zwłaszcza uformowaç moralnie. Zawód oznacza koniecznoÊç wykonywania okreÊlonych obowiàzków i z
tego tytułu zdobywania Êrodków do
˝ycia. Jednak w działalnoÊci in˝yniera nie chodzi tylko o właÊciwe wyko-

nywanie obowiàzków – jest to zarazem słu˝ba społeczna, pełnienie misji. Uprawianie zawodu in˝yniera wymaga nie tylko wiedzy i umiej´tnoÊci
technicznych, ale tak˝e wysokich
kwalifikacji moralnych, gwarantujàcych właÊciwe pod wzgl´dem etycznym wypełnianie obowiàzków zawodowych. Sà wÊród nich:
— normy moralne uniwersalne dla
ka˝dego zawodu, np. màdroÊç,
odpowiedzialnoÊç, kreatywnoÊç,
lojalnoÊç, solidnoÊç, sumiennoÊç,
pracowitoÊç, punktualnoÊç, solidarnoÊç grupowa, samodyscyplina i subordynacja
normy moralne swoiste dla etyki
— in˝yniera (sà to szczególne obowiàzujàce in˝yniera zasady preferencji wartoÊci w sytuacjach konfliktowych oraz wartoÊci manifestujàce si´ w działalnoÊci technicznej), np. ochrona moralna własnoÊci autorstwa wynalazku technicznego oraz przede wszystkim fachowoÊç i kompetencja (ocena
problematyki działalnoÊci technicznej uwzgl´dniajàca całoÊç odniesieƒ humanistycznych – indywidualnych i społecznych) – rzetelnoÊç i perfekcja wykonawstwa,
ukształtowanie umiej´tnoÊci oceny działaƒ i eliminacji zła
— pozaetyczne normy i reguły post´powania, np. formà specyficznych
obyczajów zawodowych jest zwyczajowy obowiàzek dla budowniczych mostu staç pod nim podczas próby pełnego obcià˝enia.
Natomiast typowe zachowania nieetyczne to przede wszystkim: korupcja – czynna (ktoÊ daje) lub bierna
(ktoÊ bierze), wykorzystanie informacji, przekroczenie uprawnieƒ, niedopełnienie obowiàzku, poÊwiadczenie
nieprawdy, przest´pstwo niegospodarnoÊci, naruszenie zasad etycznych (stosowanie niejasnych preferencji na korzyÊç rodziny i przyjaciół,
zwyczajowe gratyfikacje, nieodpłatne
usługi).
Etyka in˝yniera ma sprzyjaç dobremu wykonywaniu zawodu. Dlatego te˝ normy moralne i reguły obowiàzujàce in˝ynierów majà przede
wszystkim:

1. wzbudzaç zaufanie społeczeƒstwa
do zawodu in˝ynierskiego oraz
sprzyjaç podnoszeniu presti˝u Êrodowiska in˝ynierów w opinii społeczeƒstwa
2. wzmacniaç poczucie obowiàzku i
regulowaç stosunki mi´dzyludzkie
w samym zawodzie (chodzi o integracj´ Êrodowiska i sprawne jego
funkcjonowanie)
3. okreÊlaç właÊciwy stosunek in˝ynierów do swojego przedmiotu
pracy (chodzi o rzetelnoÊç i sumiennoÊç zawodowà, trosk´ o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych, gospodarnoÊç)
4. okreÊlaç właÊciwy stosunek in˝ynierów do osób korzystajàcych z
usług in˝ynierskich
5. zabezpieczyç poszczególnych in˝ynierów przed mo˝liwoÊcià popełnienia nadu˝yç moralnych w
zwiàzku z wykonywanà pracà zawodowà oraz przed popełnieniem
bł´dów w zachowaniu si´ w sytuacjach trudnych (chodzi o zachowanie si´ w sytuacjach konfliktowych
i ekstremalnych).
Po tych wyjaÊnieniach i przybli˝eniu pryncypiów odnoszàcych si´ do
etyki zawodowej in˝yniera powinny
si´ staç bardziej zrozumiałe zapisy
„Kodeksu etycznego” obowiàzujàcego w PIIB, jak równie˝ od niedawna składane Êlubowanie przez in˝ynierów nowo uprawnionych do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Zrozumienie tych tekstów oby skłoniło do gł´bokiej refleksji nad powinnoÊcià etycznà in˝yniera i uchroniło w przyszłoÊci
wszystkich uprawiajàcych ten twórczy zawód od kontaktu z rzecznikiem odpowiedzialnoÊci zawodowej
czy sàdem dyscyplinarnym.
MGR IN˚. EL˚BIETA JASTRZ¢BSKA
przewodniczàca Zespołu Problemowego
ds. etyki i ochrony zawodu
oraz rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej
Na podstawie:
1. „Etyka in˝yniera. Próba ogólnej charakterystyki” Janusz Urbaƒski
2. „Etyka. Pisma wybrane” Ija Lazari – Pawłowska
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa w roku 2008
Rok 2008 to trzeci rok II kadencji
działalnoÊci samorzàdu zawodowego
in˝ynierów budownictwa w Polsce.
Liczba członków
Gra˝yna
wzrosła do 9923
Skoplak
(9494 w r. 2007)
czynnych i 13503
(12753 w r. 2007)
zarejestrowanych
w bazie Małopolskiej Okr´gowej Izby, w tym liczba członków zawieszonych na koniec 2008 roku wynosiła 607,
skreÊlonych - 2818 i kandydatów
na członków - 155. Wiele osób,
wÊród nich równie˝ tych, którzy
Izb´ zakładali, odeszło ju˝ na zawsze, jednak z roku na rok przybywa młodych in˝ynierów, którzy
rozpoczynajà pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie.
Izba w Krakowie, od roku 2007,
swojà działalnoÊç prowadzi we
własnej siedzibie, przy ul. Czarnowiejskiej 80, którà zakupiła i wyremontowała. Budynek ten stworzył
dobre warunki pracy dla personelu biura na rzecz obecnych i przyszłych członków, licznie odwiedzajàcych Izb´, a tak˝e dla pracy
Rady, zespołów problemowych
i roboczych oraz wszystkich organów MOIIB.
Bie˝àcà działalnoÊcià Izby, pomi´dzy posiedzeniami Okr´gowej
Rady, zajmuje si´ Prezydium, które wykonuje uchwały Rady, przygotowuje plany działania, preliminarze bud˝etowe, nadzoruje działalnoÊç jednostek organizacyjnych oraz nawiàzuje kontakty
z innymi Êrodowiskami bran˝y budowlanej. Skład Prezydium
w roku 2008 był nast´pujàcy:
— przewodniczàcy Zygmunt Rawicki

— wiceprzewodniczàcy Ryszard
˚akowski
— wiceprzewodniczàcy Jerzy
Oprocha
— sekretarz Gra˝yna Skoplak
— skarbnik Mirosław Boryczko
— członkowie: Zbigniew Kot, Andrzej Legutki.
Prezydium Rady - zgodnie
z przyj´tym harmonogramem spotkało si´ w minionym roku sprawozdawczym 7 razy i przyj´ło 22
uchwały, które przedstawione do
dyskusji Rady, zostały przez nià zatwierdzone. W sumie Rada w roku
2008 przyj´ła 22 uchwały.
Okr´gowa Rada Izby kieruje
działalnoÊcià izby w regionie, realizujàc obowiàzki wynikajàce z ustawy, statutu, regulaminów oraz
uchwał zjazdów krajowych i okr´gowych. W roku 2008 liczyła 29
osób, odbyła 4 zebrania, w tym 1
wyjazdowe w Zawoi. W zebraniach
Rady uczestniczyli zaproszeni
przez prezesa MOIIB przewodniczàcy organów i zespołów problemowych oraz przedstawiciele MOIIB we władzach krajowych PIIB.
Rada była informowana o działalnoÊci Prezydium, organów MOIIB,
zespołów problemowych i roboczych oraz o działalnoÊci Rady Krajowej i organów PIIB.
Szczegółowy wykaz członków
wszystkich organów Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa jest zamieszczany
w ka˝dym numerze wydawanego
od ponad 5 lat biuletynu „Budowlani”. Równie˝ bardzo szczegółowo przedstawiana jest w biuletynie informacja o działalnoÊci
Rady MOIIB w systematycznie
prowadzonym kalendarium. Dlatego w niniejszym sprawozdaniu
ograniczymy si´ do najwa˝niejszych form działalnoÊci i wydarzeƒ minionego roku.

DziałalnoÊç Okr´gowej
Rady MOIIB
Wzorem poprzednich lat, Rada
i Prezydium MOIIB kontynuowały
współprac´ ze wszystkimi Êrodowiskami bran˝y budowlanej, zarówno w Polsce, jak i za granicà w szczególnoÊci w ramach Małej
Grupy Wyszehradzkiej, skupiajàcej 4 paƒstwa: W´gry, Czechy,
Słowacj´ i Polsk´. W ramach wymiany doÊwiadczeƒ pomi´dzy izbami in˝ynierskimi tej Grupy,
z których Izba Polska jest najmłodsza, przedstawiciele MOIIB
brali udział w spotkaniach, które
w roku 2008 odbyły si´ w Ostrawie, Sarospatak, Segedzie i Pradze.
Do najwa˝niejszych spotkaƒ
Êrodowiska budowlanych, na których były omawiane i wyjaÊniane
trudne sprawy - w szczególnoÊci
dotyczàce stron przeciwnych,
lecz bioràcych udział w tych samych procesach budowlanych w minionym roku nale˝ały:
— spotkanie Prezydium MOIIB
z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej województwa małopolskiego, które organizowane jest ju˝
w naszej Izbie tradycyjnie od
kilku lat,
— spotkanie Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, Krajowego i Okr´gowych, z Prezesem Głównego Urz´du Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
— spotkanie w PINB w Krakowie Powiat Grodzki na temat problemów zwiàzanych z prowadzeniem post´powaƒ z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej,
a ponadto:
— spotkanie członków Prezydium
MOIIB z przewodniczàcymi
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stowarzyszeƒ naukowo- technicznych bran˝y budowlanej
województwa małopolskiego,
współpraca z którym nale˝y do
najwa˝niejszych działaƒ MOIIB
w zakresie organizacji szkoleƒ,
seminariów i konferencji dla
szerokiej rzeszy członków
wszystkich bran˝,
— udział w Zjeêdzie Sprawozdawczym Małopolskiej Okr´gowej
Izby Architektów w Krakowie
oraz w VII Krajowym Zjeêdzie
Urbanistów - z Izbami, z którymi MOIIB jest w stałym kontakcie od zało˝enia samorzàdu
zawodowego,
— spotkanie przewodniczàcych
wszystkich samorzàdów zawodowych województwa małopolskiego, które równie˝ organizowane sà w Krakowie od kilku
lat.
Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa od poczàtku swojego istnienia pełni honorowy patronat nad organizowanymi przez Chemobudow´ Kraków, dwa razy w roku, Krakowskimi Targami Budownictwa „Wiosna” i „Jesieƒ”. W roku 2008 to
były ju˝ XXXI i XXXII Targi, w ramach których wiosnà, z okazji
Dnia In˝yniera Budownictwa, Izba
zorganizowała seminarium poÊwi´cone budownictwu energooszcz´dnemu oraz Êwiadectwom
charakterystyki energetycznej dla uczestników targów, w tym
członków MOIIB.
Do najwa˝niejszych obowiàzków Izby, wynikajàcych z ustawy
o samorzàdach zawodowych oraz
statutu PIIB, nale˝y organizowanie egzaminów na uprawnienia
budowlane. Sesje egzaminacyjne,
które odbyły si´ wiosnà i jesienià,
zostały zakoƒczone uroczystym
wr´czeniem uprawnieƒ budowlanych osobom, które od tego momentu b´dà pełniły samodzielne
funkcje w budownictwie.
Z innych wa˝niejszych wydarzeƒ roku 2008 nale˝y wymieniç
udział członków Rady w:

— Olimpiadzie Wiedzy i Umiej´tnoÊci Budowlanych w Zespole
Szkół Budowlanych
Nr 1 w Krakowie
— XXI Dniach Technika w Małopolsce
— komitecie organizacyjnym
i jury ogólnopolskiego konkursu PZITB „Budowa Roku 2007”
i w spotkaniu na Wawelu z laureatami tego konkursu, z województwa małopolskiego.
W roku 2008 Rada MOIIB postanowiła po raz pierwszy zorganizowaç dla członków MOIIB integracyjne spotkania towarzyskie,
w ramach których odbyły si´ I Zawody Narciarskie w Kluszkowcach i I Bal Karnawałowy w Krakowie. Planowane było równie˝
we wrzeÊniu spotkanie piknikowe
z okazji Dnia Budowlanych, ale
w tym wypadku zainteresowanie
członków MOIIB było zbyt małe,
aby piknik doszedł do skutku.
W kwietniu 2008 r. odbył si´ VII
Zjazd Sprawozdawczy Delegatów
MOIIB, a nast´pnie spotkanie
członków Prezydium z delegatami
MOIIB na VII Krajowy Zjazd PIIB
w Warszawie, w celu omówienia
postulatów i wniosków, jakie nale˝ało zgłosiç na ZK w czerwcu.
MOIIB w dalszym ciàgu, tak jak
w latach poprzednich, kontynuowała:
— prenumerat´ i wysyłanie do
1477 członków wybranych czasopism bran˝owych, na indywidualne zgłoszenie członka
(w stosunku do r. 2007 liczba
ta wzrosła o 25 proc.),
— dodatkowe ubezpieczenie na
˝ycie członków z firmà FINLIFE i AXA (od wrzeÊnia).

DziałalnoÊç
Zespołów Problemowych
Rada MOIIB w roku 2006 powołała 5 Zespołów Problemowych
(ZP), które kontynuowały swojà
działalnoÊç w roku 2008 zgodnie

z obowiàzujàcymi przepisami i regulaminami.

ZP ds. szkolenia i stałego
dokształcania
Przewod niczàcy ZP:
J a n St r z a ł k a
W 2008 r. odbyło si´ łàcznie 11
posiedzeƒ Zespołu, w tym po raz
drugi dwa dwudniowe posiedzenia wyjazdowe w Osieczanach
i Ojcowie. W trakcie tych zebraƒ
Zespół:
— analizował potrzeb´ korekty regulaminu dofinansowania, który aktualnie, oprócz mo˝liwoÊci
dofinansowania uczestnictwa
w imprezach szkoleniowych,
przewiduje mo˝liwoÊç zwrotu
kosztu przejazdu na imprezy
naukowo-techniczne organizowane poza miejscem zamieszkania oraz zwrotu kosztów zakupu publikacji, programów
komputerowych i norm doskonalàcych kwalifikacje
— opiniował wnioski o dofinansowanie indywidualnego uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych, seminariach,
kursach, szkoleniach: ogółem
w ciàgu 2008 r. pozytywnie zaopiniował 31 wniosków, negatywnie - 4 wnioski
— w oparciu o skorygowany regulamin zaopiniował 2 wnioski
o zwrot kosztów przejazdu na
imprezy naukowo-techniczne
oraz 17 wniosków o zwrot
kosztów zakupu wydawnictw
podnoszàcych kwalifikacje;
łàcznie kwota przyznanych indywidualnych dofinansowaƒ
we wszystkich trzech formach
dofinansowania wyniosła
w 2008 r. ok. 12,8 tys. zł
— zaplanował i zorganizował przy
współpracy oddziałów stowarzyszeƒ naukowo-technicznych
łàcznie w 2008 roku 82 imprezy naukowo-techniczne, w tym:
— 64 seminaria naukowo-techniczne dla 1263 członków
MOIIB
dokoƒczenie na str. 18
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa w roku 2008
dokoƒczenie ze str. 17
— 9 konferencji naukowo-technicznych dla 206 członków
MOIIB
— 9 wycieczek technicznych dla
116 członków MOIIB
— pozytywnie zaopiniował wnioski oddziałów SNT o dofinansowanie i współorganizacj´ 6
konferencji naukowo-technicznych, 2 wnioski odrzucił
— opracował preliminarz kosztów
działalnoÊci szkoleniowej MOIIB oraz preliminarz kosztów
funkcjonowania ZP ds. SiSD
na rok 2009.
W ciàgu całego 2008 r. Prezydium i Rada MOIIB podejmowały
uchwały zatwierdzajàce dofinansowanie:
— indywidualnego uczestnictwa
w imprezach szkoleniowych organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne
wspólnie z MOIIB, po pozytywnym zaopiniowaniu przez ZP
ds. SiSD
— imprez szkoleniowych dla
członków MOIIB, współorganizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz
MOIIB, które w 2008 r, osiàgn´ło łàcznà kwot´ 153,4 tys. zł
— konferencji naukowo-technicznych, współorganizowanych
przez stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz MOIIB,
głównie w zakresie dofinansowania druku materiałów szkoleniowych - łàcznie w 2008 r.
dofinansowano 6 konferencji
na kwot´ 41,7 tys. zł.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e informacja o planowanych szkoleniach
w kolejnych kwartałach zamieszczana była na łamach biuletynu
„BUDOWLANI” oraz na stronie internetowej MOIIB. Liczba szkoleƒ

koordynowanych przez ZP ds.
SiSD stawia Małopolskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa
na jednym z czołowych miejsc
w skali kraju.

ZP ds. działaƒ
samopomocowych
Przewod niczàca ZP:
Krystyna Korn ia k - Figa
W 2008 r. do Zespołu wpłyn´ło
25 wniosków o przyznanie Êrodków finansowych w ramach pomocy. Zespół odbył 5 posiedzeƒ,
na których:
— zapoznał si´ z wnioskami
— sprawdził zło˝onà wraz z nimi
dokumentacj´
— skierował wnioski do uzupełnienia w przypadku braku dokumentów
— rozpatrzył wnioski
— przekazał wnioski do Prezydium Rady MOIIB dla podj´cia
decyzji o przyznaniu rodzaju
wnioskowanej pomocy.
W wyniku prac Zespół:
— oddalił 4 wnioski z uwagi na
brak podstaw prawnych do
udzielenia pomocy (nie spełniały wymogów Regulaminu
samopomocowego MOIIB)
— 3 wnioski skierował do uzupełnienia o brakujàce dokumenty
- na koniec roku wnioski pozostały bez rozstrzygni´cia
— zawnioskował o przyznanie 18
zapomóg losowych (Êmierç,
długotrwała choroba, bezrobocie) i 1 po˝yczki zwrotnej na
opłacenie raty składki na MOIIB.
Zatwierdzona 4 uchwałami
podj´tymi przez Prezydium i 2
uchwałami podj´tymi przez Rad´
MOIIB pomoc finansowa dla
członków MOIIB w 2008 r. wyniosła:

— zapomogi losowe - 20 430,00zł
— po˝yczka zwrotna (spłacona)
150,00 zł.
Udzielona pomoc finansowa
stanowiła 40,86 proc. kwoty preliminowanej w bud˝ecie na 2008 r.

ZP ds. procesów
budowlanych
Przewod niczàcy ZP:
J an S k a w i ƒs k i
W okresie sprawozdawczym
Zespół odbył 4 spotkania oraz
jedno dwudniowe - wspólne z pozostałymi Zespołami Problemowymi MOIIB.
Zespół ds. procesów budowlanych zajmuje si´ problematykà
z zakresu przygotowania Prawa
budowlanego, procesu inwestycyjnego oraz projektowania i realizacji inwestycji, jak równie˝
opracowaniem standardów budowlanych celem usprawnienia
inwestowania oraz utrzymania wysokiej jakoÊci i bezpieczeƒstwa
obiektów budowlanych.
Na zebraniach omawiano problemy zwiàzane ze zmianami Prawa budowlanego, jak równie˝ na
wniosek członków Izby analizowano szczegółowo zakresy starych uprawnieƒ budowlanych,
wydanych według ustawy
z 1974 r. Po dyskusji panelowej
z udziałem Prezydium Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
skierowano do OKK pismo
w sprawie wyjaÊnienia interpretacji starych uprawnieƒ budowlanych.
Na wspólnym wyjazdowym zebraniu 4 Zespołów Problemowych
MOIIB zapoznano si´ wzajemnie
z problematykà Zespołów i omówiono propozycj´ treÊci kodeksu
etyki zawodowej.

MARZEC - KWIECIE¡ 2009

VIII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY MOIIB

W lipcu przedstawiciele Zespołu ds. procesów budowlanych
i Zespołu prawno-regulaminowego wraz z przewodniczàcym OKK
omawiali propozycj´ Ministerstwa
Infrastruktury dotyczàcà zmian
w Prawie budowlanym i opracowali uwagi do przedstawionych
zmian.
Na zebraniu w paêdzierniku Zespół zapoznał si´ z ostatnià wersjà zmian w Prawie budowlanym,
przesłanà przez rzàd do Sejmu.
Na zebraniu w grudniu zapoznano si´ z kierunkami rozwiàzaƒ
systemowych w zakresie zarzàdzania budowlanymi przedsi´wzi´ciami inwestycyjnymi finansowanymi ze Êrodków publicznych
(wymogi Unii Europejskiej).
Zespół uznał, ˝e nale˝y poszerzyç zakres informacji w bazie
komputerowej Izby o tzw. bank
danych In˝yniera budowlanego
w celu umo˝liwienia łatwiejszego
kontaktu zawodowego członków
Izby z uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Zespół na bie˝àco opracowywał merytoryczne odpowiedzi na
pisma, które wpływały do MOIIB.

ZP ds. prawno-regulaminowych
Przewod niczàca ZP:
Ha lin a Pa sich
Zespół odbył 11 posiedzeƒ,
w tym 2 wyjazdowe z ZP ds. szkolenia i stałego dokształcania oraz
procesów budowlanych.
Głównymi tematami posiedzeƒ
Zespołu były sprawy prowadzone
przez Komisj´ Prawno-Regulaminowà PIIB oraz sprawy zwiàzane
z problemami członków MOIIB
w zakresie przepisów ustawy Prawo budowlane i z nim zwiàzanych.
Główne kierunki działania ZP
ds. prawno-regulaminowych to:
— prace nad projektami nowelizacji ustaw Prawo budowlane,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o koncesji na roboty budowlane,

— opiniowanie małych nowelizacji ustawy Prawo budowlane,
które zostały uchwalone przez
Sejm w 2008 r.,
— opiniowanie nowelizacji ustawy
o samorzàdach zawodowych,
— opiniowanie projektu rozporzàdzeƒ dotyczàcych metodologii
obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub cz´Êci budynku stanowiàcego samodzielnà całoÊç techniczno-u˝ytkowà, zawartoÊci projektu budowlanego i warunków technicznych zwiàzanych z opracowaniem Êwiadectwa charakterystyki energetycznej,
— opiniowanie projektu zmiany
rozporzàdzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaç budynki
i ich usytuowanie,
— opracowanie stanowiska dotyczàcego zasad finansowania,
statutu i regulaminów Krajowej
Izby i Okr´gowych Izb,
— opracowanie referatu pt. „Proces inwestycyjny w Polsce,
stan obecny i perspektywy”
— w trakcie wyjazdów szkoleniowych zapoznanie uczestników
z nowelizacjami Prawa budowlanego w roku 2008 i projektami nowelizacji ustawy Prawo
budowlane i z nim zwiàzanymi.
Udział członków ZP ds. prawno-regulaminowych w konferencjach i szkoleniach.
Ponadto przewodniczàca Zespołu Problemowego ds. prawnoregulaminowych brała udział
w zebraniach Komisji Prawno Regulaminowej PIIB w Warszawie.

ZP ds. etyki i ochrony
zawodu
Przewod n iczà ca ZP:
E l ˝ b ie t a J a s t r z ´ b s k a
Zespół w roku 2008 zajmował
si´:
— opiniowaniem kodeksu etyki
zawodowej

— ocenà zachowaƒ członków
MOIIB pod wzgl´dem odpowiedzialnoÊci zawodowej.
ZP przedstawił krytyczny poglàd na temat obowiàzujàcego
kodeksu etyki, co wywołało dyskusj´ w innych ZP na wspólnym
spotkaniu. Nawiàzano współprac´ pomi´dzy zespołami, przekazano tekst opracowywanego
w poprzednim roku w ZP ds. etyki
tekstu kodeksu oraz wersji opracowanej w Âlàskiej Izbie Okr´gowej. Zapoznano si´ równie˝ z oryginalnà wersjà kodeksu etyki,
obowiàzujàcego amerykaƒskich
in˝ynierów budownictwa. Wobec
przyj´tego tekstu kodeksu etycznego jednak dalszych prac nad
innà wersjà nie kontynuowano.
Ponadto, z inicjatywy przewodniczàcego OSD, odbyło si´ spotkanie prezydium OSD z ZP ds.
etyki, którego celem było omówienie ewentualnej współpracy
w zakresie kształtowania postaw
etycznych członków izby. OSD
prowadzàc post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej i dyscyplinarnej ma okazj´ do
obserwowania zachowaƒ członków izby, wyst´pujàcych jako
strony post´powania, oraz zapoznania si´ z zajmowanà postawà
etycznà.
Zdaniem ZP i OSD kształtowanie postaw etycznych jest fundamentalnym zadaniem całej izby,
a nie tylko zespołu.

Zespoły robocze
W roku 2008 pracowały nast´pujàce zespoły robocze:
— Dwa Składy Orzekajàce (po 3
osoby ka˝dy), posiadajàce
uprawnienia do przyjmowania,
zawieszania, skreÊlania i odwieszania członków bez udziału Rady. Spotykały si´ na przemian co dwa tygodnie (w II i IV
Êrod´ miesiàca), aby na bie˝àco rozpatrywaç wnioski o wpisanie na list´ członków, zawieszenie lub skreÊlenie.
— Rada programowa biuletynu
dokoƒczenie na str. 20
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa w roku 2008
dokoƒczenie ze str. 19
„Budowlani”, składajàca si´
z przewodniczàcego RP oraz
7-osobowej reprezentacji stowarzyszeƒ in˝ynierów i techników wszystkich bran˝ w budownictwie, przygotowujàca
i opiniujàca materiały zamieszczane w biuletynach. W roku
2008 MOIIB wydała 5 numerów
biuletynu (od Nr 26 do Nr 30),
o nakładzie ponad 10 000 egzemplarzy ka˝dy i minimalnej
liczbie stron - 30.
— Zespół ds. odznaczeƒ (3-osobowy), przygotowujàcy wnioski
Okr´gowej Rady o nadanie
Odznak Honorowych Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa
zgodnie z trybem zatwierdzonym uchwałà z dnia 23 maja
2007 r. Krajowej Rady PIIB
w sprawie ustanowienia honorowego wyró˝nienia dla członków PIIB.

DziałalnoÊç Punktów
Informacyjnych
— w Tarnowie
— w Nowym Sàczu
— w Zakopanem
Punkty Informacyjne, powołane
na ˝yczenie członków MOIIB
mieszkajàcych poza Krakowem,
stanowià du˝e ułatwienie w kontaktach i załatwianiu bie˝àcych
spraw, bez potrzeby przyje˝d˝ania do Krakowa. W ostatnim roku
rozwin´ły równie˝ działalnoÊç
w zakresie kursów i szkoleƒ.

PI w Tarnowie
Op iek un PI : An toni Ka wik
W minionym roku sprawozdawczym Punkt Informacyjny w Tarnowie, wzorem lat ubiegłych, prowa-

dził działalnoÊç dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, Êwiadczàc usługi zwiàzane
z merytorycznà działalnoÊcià Małopolskiej OIIB.
Zwi´kszona liczba petentów,
odwiedzajàcych Punkt Informacyjny w minionym roku, Êwiadczy
o zainteresowaniu dalszym rozwojem samorzàdu zawodowego
bran˝y budowlanej.
Problematyka załatwianych
spraw i udzielanych informacji podobna była do lat ubiegłych,
w tym w szczególnoÊci:
— PI w roku 2008 wydał 96 ksià˝ek do dokumentowania odbytej praktyki zawodowej
— udzielanie informacji nt. poprawnego dokumentowania
odbywanej praktyki zawodowej
— opiniowanie przebiegu praktyki
przez osoby nadzorujàce praktyk´ zawodowà w powiàzaniu
z warunkami zatrudnienia,
— udzielanie informacji nt. odpowiedniego, kierunkowego i pokrewnego wykształcenia, upowa˝niajàcego do rozpocz´cia
działaƒ dla uzyskania uprawnieƒ budowlanych.
W roku 2008 zdecydowanie
wzrosło korzystanie przez członków izby z mo˝liwoÊci wydrukowania z programu INTERGRAM
interesujàcych ich Polskich Norm.
W zawiàzku z powy˝szym zwi´kszyliÊmy limitowanà w wydawnictwie Ars Boni w Poznaniu liczb´
stron do wydruku w Punkcie Informacyjnym.
W drugim półroczu 2008 r. narastało du˝e zainteresowanie
członków Êwiadectwami energetycznmi, np.:
— czy z posiadanych przez nich
uprawnieƒ budowlanych wynikajà bezpoÊrednio uprawnienia

do sporzàdzania Êwiadectwa
energetycznego budynków
i lokali mieszkalnych
— kiedy mo˝na liczyç na szkolenia z tej dziedziny.
W oparciu o prowadzonà w PI
ewidencj´ nale˝y stwierdziç, ˝e
udzielono ponad 200 informacji
i porad.
W ciàgu roku, dwa razy w miesiàcu, dy˝ury pełniła Rzecznik
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
z terenu Tarnowa.

PI w Nowym Sàczu
O p ie k u n P I :
J a n S k a w iƒ s k i
Zakres działania Punktu Informacyjnego w Nowym Sàczu:
— udzielanie informacji dotyczàcych bie˝àcych spraw zwiàzanych z działaniem Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa, w tym udost´pnianie regulaminów Izby, a tak˝e
wybranych aktów prawnych
— wydawanie i odbieranie wniosków o wpisanie na list´ członków Izby oraz informowanie
kandydatów na członków Izby
— rejestrowanie i wydawanie
ksià˝ek praktyki zawodowej
uprawnionym osobom
— udzielanie informacji dotyczàcych warunków ubezpieczenia
członków Izby od odpowiedzialnoÊci cywilnej
— udost´pnianie czasopism technicznych zainteresowanym
członkom Izby
— udost´pnianie informacji dotyczàcych zagadnieƒ prawnych
w budownictwie poprzez sieç
internetowà
— udzielanie informacji, propagowanie udziału członków Izby
w szkoleniach, konferencjach
i kursach oraz organizowanie
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lub współudział w organizowaniu szkoleƒ
— zbieranie wszelkich materiałów
szkoleniowych celem ich archiwizacji i udost´pniania członkom Izby
— informowanie kandydatów o trybie składania wniosków na uzyskanie uprawnieƒ budowlanych
— prowadzenie informacji ogólnej dla kandydatów na uzyskanie uprawnieƒ budowlanych
— propagowanie i wskazywanie
êródeł informacji naukowotechnicznej.
W okresie sprawozdawczym
członkowie Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej oraz członkowie
MOIIB z Nowego Sàcza wyznaczeni do dy˝urowania wypełniali
swoje zadania zgodnie z przyj´tym harmonogramem.
W okresie sprawozdawczym
wydano 73 ksià˝ki praktyki zawodowej oraz w trakcie dy˝urów
udzielono informacji bezpoÊrednich lub telefonicznych 131 osobom, co zarejestrowano w odpowiedniej ewidencji.
W 2008 roku rozpoczàł regularne dy˝ury w Punkcie Informacyjnym jeden z Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej MOIIB.
Ponadto Punkt Informacyjny
zorganizował:
— szkolenie pt.: „Warunki kontraktowe i procedury FIDIC”
dla 33 członków MOIIB
— kurs obsługi Auto-cada II stopnia dla członków Izby z Nowego Sàcza za poÊrednictwem
firmy LEX jako kontynuacj´
kursu z 2007 r. - w kursie wzi´ło udział 12 członków Izby.

PI w Zakopanem
Op i e k u n P I :
A l ic j a K o t o ƒ s k a
Zakres działania Punktu Informacyjnego w Zakopanem:
— udzielanie porad i informacji
dotyczàcych działalnoÊci Izby,
telefonicznie i bezpoÊrednio

—

—
—
—

—

—

—

w biurze PI (udzielono ok. 300
informacji)
wydawanie wniosków o wpisanie na list´, wydawanie ksià˝ek
praktyki zawodowej (19 szt.
w roku 2008)
udost´pnianie i wypo˝yczanie
czasopism (201 szt.)
udzielanie bie˝àcych informacji
z zakresu prawa i norm
zorganizowanie 2 szkoleƒ z zakresu Prawa budowlanego
i chemii budowlanej
udzielanie informacji o innych
szkoleniach, organizowanych
przez ZP ds. szkolenia i stałego dokształcania
udzielanie informacji na temat
uzyskiwania uprawnieƒ budowlanych, sposobu wypełniania ksià˝ek praktyk, potwierdzania i dokumentowania prac
sta˝owych itp.
udział członków MOIIB w szkoleniach organizowanych przez
Zakopiaƒskie Koło PZITB.

DziałalnoÊç organów
MOIIB
— Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej - OKK
— Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej ORzOZ
— Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego - OSD
— Okr´gowej Komisji Rewizyjnej OKR
Organy te w strukturze organizacyjnej Izby funkcjonujà niezale˝nie od Rady Okr´gowej, tym
niemniej, poni˝ej, podajemy krótkie podsumowanie ich działalnoÊci w minionym roku sprawozdawczym. Szczegółowe sprawozdania zostały opracowane niezale˝nie przez przewodniczàcych
tych organów.

Okr´gowa Komisja
Kwalifikacyjna - OKK
P r z e w o d n i c z à cy O K K :
S t a n is ł a w K a r c z m a r c z y k
Do grupy podstawowych prac
wynikajàcych z obowiàzków OKK,

okreÊlonych w obowiàzujàcych
przepisach, nale˝y zaliczyç:
a) pełny cykl działaƒ zwiàzanych
z dokumentowaniem praktyki
zawodowej oraz przeprowadzaniem kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowane,
b) kwalifikacja, analiza i ocena
wniosków dotyczàcych przyznania tytułu rzeczoznawcy budowlanego jako zespół czynnoÊci wst´pnych przed rozpatrzeniem takich wniosków przez
Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà,
c) pisemne opinie i interpretacje
uprawnieƒ budowlanych członków Izby sporzàdzane w formie
postanowieƒ bàdê pism wyjaÊniajàcych.
Podobnie jak w poprzednich latach wskaênik pozytywnych ocen
z egzaminów na uprawnienia budowlane oscyluje w przedziale
mi´dzy 75% a 90%, co nale˝y
oceniç jako wskaênik statystycznie poprawny, zach´cajàcy młodych absolwentów do ubiegania
si´ o prawo do uzyskania pełnej
samodzielnoÊci w zawodzie.
W roku 2008 do OKK wpłyn´ły
4 wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy. Jest to relatywnie mała
liczba wniosków z okr´gu Małopolski w stosunku do trzeciego
w skali kraju potencjału in˝ynierskiego. Wszystkie wnioski zostały
załatwione pozytywnie.
W 2008 roku przygotowano
286 pisemne opinie i wykładnie
uprawnieƒ oraz 65 postanowieƒ
stanowiàcych form´ wyjaÊnieƒ
i interpretacji do decyzji uprawnieƒ budowlanych indywidualnych członków Izby. Cz´Êç opracowanych interpretacji przygotowano na wniosek organów administracji paƒstwowej i samorzàdowej.
Szczególnie licznà grup´ wniosków o wyjaÊnienie i wykładni´
dokoƒczenie na str. 22
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa w roku 2008
dokoƒczenie ze str. 21
przepisów stanowià teksty
tzw. decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego z lat
1975 – 1994, kiedy to uprawnienia budowlane uzyskiwano bez
egzaminu, na podstawie udokumentowanej praktyki zawodowej.
Warto nadmieniç, ˝e obowiàzek
udzielania wyjaÊnieƒ co do treÊci
decyzji nadajàcej uprawnienia budowane został zlecony Izbie
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Okr´gowy Rzecznik
OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej - ORzOZ
K o o r d y n a t o r OR z OZ :
Stan isła w Abra ha mowicz
Ze statystyki działalnoÊci organu w roku 2008 wynika, ˝e spraw
przechodzàcych z lat poprzednich w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej było 14, natomiast
w odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej 3. Z tego skierowano do Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
odpowiednio 9 (umorzono 1) i 1.
W roku 2008 ogółem wpłyn´ło 46
pism, z czego wyodr´bniono 32
sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej i 6 spraw zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià
dyscyplinarnà - łàcznie wszcz´tych post´powaƒ wyjaÊniajàcych
było 38. Skierowano do Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego 16
wniosków o ukaranie oraz 5 wniosków o uniewinnienie. Umorzono
2 post´powania na etapie post´powania wyjaÊniajàcego. Decyzj´
o umorzeniu podj´to z powodu
przedawnienia.
Poni˝ej krótkie podsumowanie
post´powania w zakresie odpo-

wiedzialnoÊci zawodowej członków MOIIB w roku 2008:
1) IloÊç spraw nie zakoƒczonych
w poprzednich latach - 17
— Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnej - 0
— Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnej - 3
2) Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej - 14
3) IloÊç spraw, które wpłyn´ły do
OROZ w okresie sprawozdawczym - 46
— Sprawy poza kompetencjà
OROZ - 8
— Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnej - 6
4) Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej - 32
5) IloÊç spraw przekazanych do
KROZ - 3
6) IloÊç odwołaƒ/za˝aleƒ - 3
7) IloÊç spraw nie załatwionych
na dzieƒ sprawozdania (łàcznie
ze sprawami przechodzàcymi
z roku 2007 ) - 19
8) Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnej - 1
9) Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej - 18

Okr´gowy Sàd
Dyscyplinarny - OSD
P r z e w o d n i cz à c y O S D :
Zbig niew Domosła wski
W 2008 r. wszcz´to 25 post´powaƒ, z poprzedniego roku
przeszło 13 post´powaƒ, czyli
OSD prowadził post´powania
obejmujàce 38 spraw. W ramach
nowych post´powaƒ były 22
sprawy zwiàzane z odpowiedzialnoÊcià zawodowà, a 3 sprawy dotyczyły odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej. Tak du˝a iloÊç post´powaƒ plasuje OSD MOIIB w czołówce w skali krajowej.

Rozstrzygni´cia zapadły w 25
sprawach, w tym 4 sprawy dotyczyły odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej. Z 22 post´powaƒ w trybie
odpowiedzialnoÊci zawodowej, 10
post´powaƒ było wszcz´tych na
wniosek Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
na podstawie wystàpieƒ nadzoru
budowlanego. Na 2009 rok przechodzi 13 spraw, w tym 4 pozostajà w zawieszeniu. Post´powania
pozostajàce w toku były wszcz´te
pod koniec 2008 roku lub zostały
wstrzymane wobec zwrotu wniosków do ORzOZ w celu uzupełnienia materiału dowodowego
(były wydane stosowne postanowienia przez OSD, dotyczyło to 3
przypadków). 3 sprawy sà przedmiotem analizy prawnej.
W wyniku przeprowadzonych
post´powaƒ i po odbyciu rozpraw
z udziałem stron orzeczono 17
kar, w tym 16 upomnieƒ i 1 nagan´. W 7 sprawach podj´to decyzje uniewinniajàce.
Poni˝ej krótkie podsumowanie
post´powania w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej i dyscyplinarnej członków MOIIB w roku
2008:
1) IloÊç spraw załatwionych wg
stanu na 31.12.2008 - 25
2) IloÊç spraw, które wpłyn´ły do
okr´gowego sàdu w 2008 r. 25
a) odpowiedzialnoÊç zawodowa
- 22
b) odpowiedzialnoÊç dyscyplinarna - 3
3) IloÊç wszcz´tych post´powaƒ
- 25
4) IloÊç zawieszonych post´powaƒ - 4
5) IloÊç umorzonych post´powaƒ - 0
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6) IloÊç ukaranych w I instancji 17
7) IloÊç uniewinnionych w I instancji - 8
8) IloÊç odwołaƒ - 2
9) IloÊç wznowionych post´powaƒ
-0
10) IloÊç spraw nie zakoƒczonych
na dzieƒ 31.12.2008 r. - 13
11) IloÊç powołanych składów s´dziowskich - 25

Okr´gowa Komisja
Rewizyjna - OKR
Przewod niczàcy OKR:
Hen ryk Tr´b acz.
OKR odbyła w 2008 roku 9 posiedzeƒ. Ponadto członkowie
OKR uczestniczyli w zebraniach:
— Rady Małopolskiej OIIB
— Prezydium Rady Małopolskiej
OIIB
— Krajowej Komisji Rewizyjnej
z przewodniczàcymi OKR
w Warszawie
— oraz w szkoleniu dla członków
OKR.
W roku 2008 OKR przeprowadziła 9 kontroli, dotyczàcych
przede wszystkim:
— działalnoÊci Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej
— działalnoÊci organizacyjnej
oraz ponoszonych kosztów
przez Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny
— organizacji kursów na uprawnienia i ich kosztu
— analizy sprawozdania finansowego z realizacji bud˝etu za
rok 2008
— druku biuletynu informacyjnego Małopolskiej OIIB „Budowlani”
— prenumeraty czasopism technicznych dla indywidualnych
prenumeratorów, członków
Małopolskiej OIIB oraz na
rzecz Punktów Informacyjnych
Izby
— szkoleƒ na rzecz członków Małopolskiej OIIB przez stowarzy-

szenia techniczno-naukowe
— postanowieƒ orzeczenia biegłych rewidentów ksi´gowych
na temat bilansu za 2007 rok,
przygotowanego przez biuro
Izby
— faktur wystawionych przez wykonawców remontu i modernizacji budynku przy ul. Czarnowiejskiej 80 w Krakowie
— realizacji remontu i adaptacji
budynku przy ul. Czarnowiejskiej 80 - siedziby MOIIB
— kosztu szkoleƒ przeprowadzonych na rzecz członków Izby
przez inne organizacje
i stowarzyszenia
— naliczeƒ oraz wypłat Małopolskiej OIIB
— zwrotu kosztów u˝ywania do
celów słu˝bowych samochodów osobowych członków
Małopolskiej OIIB
— kosztów za przejazdy PKS
i PKP
— szkoleƒ i kosztów administracyjnych Izby
— przyznawanych dotacji innym
organizacjom na szkolenie
— zasad i funkcjonowania grupowego ubezpieczenia członków
Izby od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków oraz na wypadek Êmierci.
Ponadto OKR prowadziła bie˝àcà analiz´ i kontrol´:
— realizacji wniosków i uchwał
z ostatniego Zjazdu Małopolskiej OIIB
— sprawozdaƒ z bie˝àcej realizacji bud˝etu Małopolskiej OIIB
w 2008 roku.

Biuro MOIIB
Technicznà obsługà prezydium,
rady, organów, zespołów problemowych i roboczych oraz członków MOIIB zajmuje si´ 8-osobowe biuro w Krakowie, kierowane
przez Wojciecha Jastrz´bskiego.
Biuro znajduje si´ w siedzibie
MOIIB, przy ul. Czarnowiejskiej
80, gdzie od półtora roku funkcjonuje Małopolska Okr´gowa Izba
In˝ynierów Budownictwa.

Struktura biura jest od lat niezmienna, ka˝dy pracownik posiada indywidualny zakres czynnoÊci
i jest wytypowany do obsługi konkretnego organu lub zespołu MOIIB. Udział pracowników biura jest
nieoceniony w pracach ka˝dego
organu, zespołu problemowego
i roboczego oraz w obsłudze coraz wi´kszej liczby członków MOIIB. Biuro zatrudnia pracowników
etatowych, którzy spełniajà funkcj´ pierwszego kontaktu pomi´dzy członkami samorzàdu zawodowego a poszczególnymi strukturami Izby i ich przedstawicielami, którzy w biurze pełnià dy˝ury,
ustalone właÊciwymi regulaminami dla funkcyjnych członków organów.
Godziny przyj´ç dla członków
w biurze sà dost´pne na stronie
internetowej MOIIB, a tak˝e podawane w ka˝dym numerze biuletynu „Budowlani”. Ponadto biuro
posiada fachowà obsług´ prawnà, z której członkowie mogà korzystaç bezpłatnie.
Biuro jest czynne przez 5 dni
w tygodniu, w tym - niezmiennie
od lat - przez 2 dni pełni dy˝ury
w godzinach popołudniowych. Na
pracownikach biura spoczywała
w roku 2008 organizacja VII Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB oraz
na co dzieƒ cała obsługa administracyjno-ksi´gowa Izby. Biuro
jest równie˝ łàcznikiem pomi´dzy
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi MOIIB i PIIB oraz
czuwa nad prawidłowym przepływem informacji pomi´dzy tymi
strukturami. Pracownicy biura
brali równie˝ udział w szkoleniach, organizowanych przez PIIB
dla wszystkich okr´gów.
Wszelkie imprezy techniczne
i integracyjne organizowane były
przy wydatnym udziale pracowników biura.
GRA˚YNA SKOPLAK
sekretarz MOIIB
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Zespołu Problemowego
ds. szkolenia i stałego dokształcania członków MOIIB
w roku 2008
W 2008 r. odbyło
si´ łàcznie 11 posiedzeƒ Zespołu, w tym
dwa dwudniowe posiedzenia wyjazdowe
w Osieczanach i Ojcowie. W trakcie tych
Jan Strzałka
zebraƒ członkowie
Zespołu:
— analizowali potrzeb´ korekty regulaminu dofinansowania, który aktualnie oprócz mo˝liwoÊci dofinansowania uczestnictwa w imprezach szkoleniowych przewiduje
mo˝liwoÊç zwrotu kosztu przejazdu na imprezy naukowo–techniczne organizowane poza miejscem
zamieszkania oraz zwrotu kosztów
zakupu publikacji, programów
komputerowych i norm doskonalàcych kwalifikacje;
— opiniowali wnioski o dofinansowanie indywidualnego uczestnictwa
w konferencjach naukowo–technicznych, seminariach, kursach,
szkoleniach. Ogółem w ciàgu
2008 r. pozytywnie zaopiniowano
31 wniosków (dla porównania 24
wnioski z 2004 r., 19 wniosków
w 2005 r., 21 wniosków w 2006 r.
i 36 wniosków w 2007 r.). W roku
sprawozdawczym negatywnie zaopiniowano 4 wnioski;

— w oparciu o skorygowany regulamin opiniowali 2 wnioski o zwrot
kosztów przejazdu na imprezy
naukowo–techniczne oraz 17
wniosków o zwrot kosztów zakupu
wydawnictw podnoszàcych kwalifikacje (dla porównania w roku 2007
Zespół opiniował po 2 wnioski
w obu grupach). Łàcznie kwota
przyznanych indywidualnych dofinansowaƒ we wszystkich trzech
formach dofinansowania wyniosła
w 2008 r. ok. 12,8 tys. zł. (dla porównania łàczne dofinansowania
w roku 2007 wynosiło 9 tys. zł);
zaplanowali i zorganizowali przy
współpracy oddziałów stowarzyszeƒ
naukowo-technicznych w 2008 roku
łàcznie 82 imprezy naukowo-techniczne, w tym:
— 64 seminaria naukowo-techniczne, w których uczestniczyło 1263
członków MOIIB,
— 9 konferencji naukowo-technicznych, w których wzi´ło udział 206
członków MOIIB,
— 9 wycieczek technicznych, w których uczestniczyło 116 członków
MOIIB,
— zaopiniowali pozytywnie wnioski
Oddziałów SNT o dofinansowanie i współorganizacj´ 6 konferencji naukowo-technicznych. Ne-

gatywnie zaopiniowano 2 wnioski;
— opracowali preliminarz kosztów
działalnoÊci szkoleniowej MOIIB
oraz preliminarz kosztów funkcjonowania Zespołu na rok 2009.
W ciàgu całego 2008 r. Prezydium
i Rada MOIIB podejmowały uchwały
zatwierdzajàce dofinansowanie:
— indywidualnego uczestnictwa w imprezach szkoleniowych organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne wspólnie z MOIIB, po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Zespół Problemowy ds.
szkolenia i stałego dokształcania,
— współorganizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz
MOIIB imprez szkoleniowych dla
członków MOIIB, które w 2008 r.
osiàgn´ło łàcznà kwot´ 153,4 tys. zł
(dla porównania dofinansowanie to
w roku 2007 wynosiło 177,4 tys. zł,
a w roku 2006 159,5 tys. zł);
— współorganizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne
oraz MOIIB konferencji naukowotechnicznych, głównie w zakresie
dofinansowania druku materiałów
szkoleniowych. Łàcznie w 2008 r.
dofinansowano 6 konferencji na
łàcznà kwot´ 41,7 tys. zł. (dla porównania w 2007 r. dofinansowa-

PODSUMOWANIE SZKOLE¡ SNT & MOIIB w 2008 r..
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no 9 konferencji na kwot´ 37 tys.
zł, a w 2006 r. – 6 konferencji na
kwot´ 34 tys. zł ).
Zbiorcze zestawienia dotyczàce
organizowanych w 2008 r. przez SNT
i MOIIB ró˝nych form szkoleƒ przedstawiono w tabelach.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e informacja
o planowanych szkoleniach w kolejnych kwartałach zamieszczana
była na łamach biuletynu „BUDOWLANI” oraz na stronie internetowej
MOIIB. Liczba szkoleƒ koordynowanych przez ZP ds. SiSD stawia

Małopolskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa na jednym
z czołowych miejsc w skali kraju.
JAN STRZAŁKA
przewodniczàcy Zespołu

PODSUMOWANIE ZBIORCZE SZKOLE¡ PRZEPROWADZONYCH
w 2008 r. PRZEZ POSZCZEGÓLNE SNT

Sprawozdanie z działalnoÊci
Zespołu Problemowego ds. prawno-regulaminowych MOIIB
za 2008 rok
W 2008 roku Zespół Problemowy
ds. prawno–regulaminowych odbył
11 posiedzeƒ, w tym dwa wyjazdowe integracyjne: z Zespołem Problemowym ds. szkolenia i stałego
dokształcania oraz z Zespołem Problemowym ds. procesów budowlanych.
Głównymi tematami posiedzeƒ
były sprawy prowadzone przez Komisj´ Prawno–Regulaminowà PIIB
oraz zwiàzane z problemami członków MOIIB w zakresie przepisów
ustawy Prawo budowlane.
Główne kierunki działania Zespołu to:
• prace nad projektami nowelizacji
ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i z nimi zwiàzanymi - opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i przedło˝onymi do Sejmu do procedowania
oraz opracowanymi przez Komisj´

Sejmowà „Przyjazne Paƒstwo”, a
tak˝e ustawy o koncesji na roboty
budowlane,
• opiniowanie małych nowelizacji
Prawa budowlanego, które zostały
uchwalone przez Sejm w 2008 r.,
• opiniowanie nowelizacji ustawy o
samorzàdach zawodowych,
• opiniowanie projektu rozporzàdzeƒ dot. metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
cz´Êci budynku stanowiàcego samodzielnà całoÊç technicznou˝ytkowà, zawartoÊci projektu budowlanego i warunków technicznych zwiàzanych z opracowaniem
Êwiadectwa charakterystyki energetycznej,
• opiniowanie projektu zmiany rozporzàdzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie,
• opracowanie stanowiska dotyczà-

cego: zasad finansowania, statutu
i regulaminów Krajowej Izby i
Okr´gowych Izb,
• opracowanie referatu pt. „Proces
inwestycyjny w Polsce - stan
obecny i perspektywy”.
W trakcie wyjazdów integracyjnych zapoznanie uczestników z nowelizacjami Prawa budowlanego w
2008 roku i projektami nowelizacji
ustawy Prawo budowlane i z nim
zwiàzanych.
Prowadzenie szkoleƒ w zakresie
projektów i nowelizacji Prawa budowlanego oraz udział członków ZP
ds. prawno-regulaminowych w konferencjach i szkoleniach.
Ponadto przewodniczàca Zespołu brała udział w zebraniach Komisji Prawno – Regulaminowej PIIB
w Warszawie.
HALINA PASICH
przewodniczàca Zespołu
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Zespołu Problemowego ds. działaƒ samopomocowych
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
w roku 2008
W 2008 r. do Zespołu wpłyn´ło
25 wniosków do rozpatrzenia o
przyznanie w ramach pomocy Êrodków finansowych. Zespół w roku
2008 odbył 5 posiedzeƒ (31.03,
04.06, 19.08, 29.09 i 18.12.2008 r.)
na których:
— zapoznał si´ z wnioskami,
— sprawdził zło˝onà wraz z nimi dokumentacj´,
— skierował wnioski do uzupełnienia w przypadku braku dokumentów,
— rozpatrzył wnioski,
— przekazał do Prezydium Rady
MOIIB dla podj´cia decyzji przy-

znania rodzaju wnioskowanej pomocy.
W wyniku prac Zespół:
— oddalił 4 wnioski z uwagi na brak
podstaw prawnych do udzielenia
pomocy (nie spełniały wymogów
Regulaminu samopomocowego
MOIIB),
— 3 wnioski skierował do uzupełnienia o brakujàce dokumenty – na
koniec roku wnioski pozostały
bez rozstrzygni´cia,
— wnioskował o przyznanie 18 zapomóg losowych (Êmierç, długotrwała choroba, bezrobocie ) i 1

po˝yczki zwrotnej na opłacenie
raty składki na MOIIB.
Zatwierdzona 4 uchwałami podj´tymi przez Prezydium i 2 uchwałami
podj´tymi przez Rad´ MOIIB pomoc
finansowa dla członków izby w 2008 r.
wyniosła :
— zapomogi losowe - 20 430,00zł
— po˝yczka zwrotna (spłacona) 150,00 zł.
Udzielona pomoc finansowa stanowiła 40,86% kwoty preliminowanej w bud˝ecie 2008 r.
KRYSTYNA KORNIAK-FIGA
przewodniczàca Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci
Zespołu Problemowego ds. etyki i ochrony zawodu
za 2008 rok
Podczas wyjazdowego posiedzenia Zespołów Problemowych
(17-19.04.2008 r.) ds. szkolenia
i stałego dokształcania oraz prawno-regulaminowego, przedstawiono krytyczny poglàd zespołu na
obowiàzujàcy Kodeks etyki, czym
wywołano dyskusj´ wszystkich
obecnych. Nawiàzano współprac´
pomi´dzy zespołami – przekazano
tekst opracowywanego w poprzednim roku w zespole ds. etyki
i ochrony zawodu tekstu Kodeksu
oraz tekstu Kodeksu opracowanego w Âlàskiej Izbie. Ta dyskusja
zaowocowała dalszà współpracà
– dostarczono bowiem zespołowi
oryginalnà wersj´ kodeksu etyki
obowiàzujàcego amerykaƒskich
in˝ynierów budownictwa.
Wobec jednak przyj´tego tekstu Kodeksu etyki zespół nie zaj-

mował si´ ju˝ poprawianiem jego
treÊci.
Z inicjatywy przewodniczàcego
OSD odbyło si´ spotkanie prezydium OSD z Zespołem ds. etyki
i ochrony zawodu (24.04.2008 r.).
Celem spotkania było omówienie
ewentualnej współpracy w zakresie kształtowania postaw etycznych członków izby.
OSD, prowadzàc post´powania
w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej oraz odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej, ma okazj´ do obserwacji zachowaƒ członków izby
wyst´pujàcych jako strony post´powania oraz zapoznaç si´ z zajmowanà postawà etycznà.
Według OSD nale˝ałoby w ramach działalnoÊci zespołu ds. ety-

ki i ochrony zawodu przeanalizowaç dla celów dydaktycznych ciekawsze przypadki i nast´pnie opisaç je w biuletynie „Budowlani”.
Kształtowanie postaw etycznych
w zgodnej opinii uczestników
spotkania jest fundamentalnym zadaniem całej izby, a nie tylko zespołu.
Do Zespołu wpłyn´ły dwa pisma
– skargi. Jedno to anonim, drugie
opisuje okolicznoÊci wykonania
pewnego remontu w spółdzielni
mieszkaniowej. Obydwa pisma nie
zostały rozpatrzone przez Zespół
z powodów formalnych (anonim
w pierwszym przypadku, brak
wskazania konkretnej osoby
w drugim przypadku).
EL˚BIETA JASTRZ¢BSKA
przewodniczàca Zespołu
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Zespołu Problemowego
ds. procesów budowlanych MOIIB
w okresie 01.01. do 31.12.2008 r.
Zespół ds. procesów budowlanych zajmuje si´ szerokà problematykà z zakresu przygotowania
Prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego oraz projektowania
i realizacji inwestycji, jak równie˝
opracowaniem standardów budowlanych celem usprawnienia inwestowania oraz utrzymania wysokiej jakoÊci i bezpieczeƒstwa
obiektów budowlanych.
Na zebraniach omawiano problemy zwiàzane ze zmianami Prawa budowlanego, bezpieczeƒstwa
i prawidłowej organizacji procesów budowlanych, jak równie˝ na
wniosek członków Izby analizowano szczegółowo zakresy starych
uprawnieƒ budowlanych wydanych według ustawy z 1974 r.
Na zebraniu w dniu 29.02. 2008 r.
odbyła si´ dyskusja panelowa
z udziałem Prezydium Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB, po
której skierowano pismo do OKK

w sprawie wyjaÊnienia interpretacji starych uprawnieƒ budowlanych.
Na wspólnym wyjazdowym zebraniu 4 Zespołów Problemowych
MOIIB : ds. szkolenia i stałego dokształcania, ds. prawno-regulaminowych, ds. etyki i ochrony zawodu oraz ds. procesów budowlanych zapoznano si´ wzajemnie
z problematykà działania zespołów i omówiono propozycje treÊci
kodeksu etyki zawodowej.
W lipcu przedstawiciele naszego Zespołu i Zespołu prawno-regulaminowego wraz z przewodniczàcym OKK omawiali propozycj´
Ministerstwa Infrastruktury dotyczàcà zmian w Prawie budowlanym i opracowali uwagi do przedstawionych zmian.
Na zebraniu w dniu 23 paêdziernika Zespół zapoznał si´ z ostatnià wersjà zmian w Prawie budow-

lanym przesłanych przez rzàd do
Sejmu.
Na zebraniu w dniu 10 grudnia
zapoznano si´ z kierunkami rozwiàzaƒ systemowych w zakresie
zarzàdzania budowlanymi przedsi´wzi´ciami inwestycyjnymi finansowanymi ze Êrodków publicznych
(wymogi Unii Europejskiej).
Zespół uwa˝a, ˝e nale˝y poszerzyç zakres informacji w bazie
komputerowej Izby o tzw. bank danych in˝yniera budowlanego
w celu umo˝liwienia łatwiejszego
kontaktu zawodowego członków
Izby z uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Zespół na bie˝àco opracowywał
merytoryczne odpowiedzi na pisma, które wpływały do Rady MOIIB, a dotyczyły problematyki procesów budowlanych.
JAN SKAWI¡SKI
przewodniczàcy Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci
Punktu Informacyjnego MOIIB w Nowy Sàczu
za okres od 01.01. do 31.12.2008 r.
Punkt Informacyjny pełnił dy˝ury
we wtorki w godz. 13-15 i w piàtki
w godz. 15-17. Ponadto w czwartki
pełnił dy˝ur członek Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej.
W okresie sprawozdawczym wydano 73 ksià˝ki praktyki zawodowej oraz w trakcie dy˝urów udzielono informacji bezpoÊrednich lub
telefonicznych 131 osobom, co za-

rejestrowano w odpowiedniej ewidencji.
W 2008 roku rozpoczàł regularne dy˝ury w Punkcie Informacyjnym Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej - Jerzy Rasiƒski.
Punkt Informacyjny zorganizował w kwietniu 2008 r. szkolenie
na temat „Warunki kontraktowe

i procedury FIDIC” dla 33 członków MOIIB.
Ponadto Punkt Informacyjny zorganizował w grudniu 2008 r. kurs
obsługi Auto-cada II stopnia dla
członków Izby z Nowego Sàcza za
poÊrednictwem firmy LEX, jako
kontynuacj´ kursu z 2007 r. W kursie wzi´ło udział 12 członków Izby.
JAN SKAWI¡SKI
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Punktu Informacyjnego MOIIB w Tarnowie w 2008 roku
W minionym roku sprawozdawczym Punkt Informacyjny w Tarnowie, wzorem lat ubiegłych, prowadził
działalnoÊç w ka˝dy wtorek i czwartek, w godzinach od 15 do 17, słu˝àc
poradami zwiàzanymi z działalnoÊcià
Małopolskiej OIIB.
Zwi´kszona liczba odwiedzajàcych Punkt Informacyjny w minionym
roku petentów Êwiadczy o wi´kszym
zainteresowaniu dalszym rozwojem
samorzàdu zawodowego bran˝ budowlanych.
Problematyka załatwianych spraw
i udzielanych informacji podobna
była do lat ubiegłych, koncentrujàc
si´ przede wszystkim na:
— pobraniu ksià˝ek do dokumentowania odbytej praktyki zawodowej. W 2008 roku zostało wydanych 96 ksià˝ek,
— poprawnym dokumentowaniu odbywanych praktyk w pobranych
uprzednio ksià˝kach,

— opiniowaniu przebiegu praktyki
przez osoby nadzorujàce praktyk´
zawodowà w powiàzaniu z warunkami zatrudnienia,
— wskazaniu odpowiedniego kierunkowego i pokrewnego wykształcenia upowa˝niajàcego do rozpocz´cia działaƒ dla uzyskania
uprawnieƒ budowlanych.
Zdecydowanie wzrosło korzystanie
przez członków izby z mo˝liwoÊci wydrukowania z programu INTERGRAM
interesujàcych ich Polskich Norm.
W zwiàzku z powy˝szym w Punkcie
Informacyjnym zwi´kszono limitowanà w wydawnictwie Ars Boni w Poznaniu iloÊç stron do wydruku.
W drugim półroczu pojawiło si´
i narastało du˝e zainteresowanie pytajàcych o Êwiadectwa energetyczne
typu:
— czy z posiadanych przez nich
uprawnieƒ budowlanych wynikajà
bezpoÊrednio uprawnienia do

sporzàdzania Êwiadectwa energetycznego budynków i lokali mieszkalnych,
— kiedy mo˝na liczyç na szkolenia
z tego zakresu.
W oparciu o prowadzonà w Punkcie Informacyjnym ewidencj´ mo˝na
stwierdziç, ˝e na przestrzeni 2008
roku oprócz bie˝àcej obsługi w zakresie wydawanych ksià˝ek praktyki
zawodowej oraz przyjmowania wniosków, udzielono ponad 200 informacji i porad.
W ciàgu roku, dwa razy w miesiàcu dy˝ury pełniła równie˝ Janina Wisor – Pronobis ,jako rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, udzielajàc
informacji mi´dzy innymi na temat
odpowiedzialnoÊci zawodowej i etyki
zawodu, szczególnie dotyczàcych
kierowników budów.
ANTONI KAWIK
ANDRZEJ BACHARA

Sprawozdanie z działalnoÊci
Punktu Informacyjnego MOIIB w Zakopanem za 2008 rok
Punkt Informacyjny MOIIB w Zakopanem otwarty został w czerwcu
2003 roku. Prowadzi działalnoÊç dwa
razy w tygodniu: we wtorki godz. 1113 i w Êrody w godz. 16-18. Punkt obsługuje zainteresowanych głównie z
terenu trzech powiatów: tatrzaƒskiego, nowotarskiego i suskiego, a tak˝e, sporadycznie, z nowosàdeckiego
i limanowskiego. Zakres działalnoÊci
Punktu obejmuje:
— udzielanie porad i informacji dotyczàcych działalnoÊci izby. W 2008
r. udzielono 136 informacji dotyczàcych działalnoÊci MOIIB telefonicznie i drugie tyle osobiÊcie w
biurze Punktu,
— wydawanie wniosków o wpisanie
na list´ członków i wydawanie
ksià˝ek praktyki zawodowej. W
2008 r. wydano 19 ksià˝ek praktyk,
— udost´pnianie i wypo˝yczanie czasopism technicznych. W 2008 r.

wypo˝yczono 201 czasopism,
— udzielanie informacji bie˝àcych z
zakresu prawa oraz norm,
— organizowanie kursów i szkoleƒ.
Zorganizowano dwa szkolenia dla
członków MOIIB z terenu Podhala:
23 czerwca – „Zmiany w Prawie
budowlanym wprowadzone w ostatnim czasie oraz zamierzone” – prelegent H. Pasich,
28 paêdziernika – „Zastosowanie
chemii budowlanej firmy SOPRO” –
prelegent Jerzy Mazur.
— Udzielanie informacji o szkoleniach
organizowanych w Krakowie.
Obsługa zainteresowanych polega
najcz´Êciej na udzielaniu informacji
telefonicznych, które nast´pnie koƒczà si´ bezpoÊrednimi wizytami w
Punkcie.
Podczas wizyt:
— wydawane sà stosowne dokumenty (z rejestracjà),

— udzielane sà informacje dotyczàce
aktów prawnych i normalizacyjnych z dost´pem do programu
Lex i Intergram.
— wykorzystywane sà równie˝ strony
internetowe MOIIB,
— udost´pniana jest literatura techniczna – czasopisma (z mo˝liwoÊcià wypo˝yczenia na dwa tygodnie) itp.
Inna grupa pytaƒ dotyczyła
szczegółów zwiàzanych z zakresem
uprawnieƒ, w tym konkretnych specjalizacji. Pytania dotyczyły równie˝
terminów składania dokumentów,
kursów i egzaminów na uprawnienia
(i opłat). Niestety, wiele pytaƒ dotyczàcych mo˝liwoÊci uzyskania
uprawnieƒ budowlanych pochodziło
od osób z wykształceniem Êrednim
– technicznym.
ALICJA KOTO¡SKA
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
przy Małopolskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa
za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Stanisław
Karczmarczyk

Sprawozdanie
z działalnoÊci Komisji
w 2008 roku obejmuje informacj´ o sposobie realizacji zadaƒ
wynikajàcych z obowiàzujàcego rozporzàdzenia o samorzàdach zawodowych
in˝ynierów budownictwa oraz informa-

cje o inicjatywach komisji podejmowanych pod kàtem bie˝àcych potrzeb i oczekiwaƒ naszego Êrodowiska zawodowego.
Do grupy podstawowych prac
wynikajàcych z obowiàzków Komisji
okreÊlonych w o przepisach nale˝y
zaliczyç:
a) pełny cykl działaƒ zwiàzanych
z dokumentowaniem praktyki
zawodowej, przeprowadza-

niem kwalifikacji i egzaminów
na uprawnienia budowane,
b) kwalifikacj´, analiz´ i ocen´
wniosków dotyczàcych przyznania tytułu rzeczoznawcy
budowlanego jako zespółu
czynnoÊci wst´pnych przed
rozpatrzeniem takich wniosków przez Krajowà Komisj´
Kwalifikacyjnà,
dokoƒczenie na str. 30

Tabela nr 1
Statystyka dotyczàca przeprowadznonych egzaminów na uprawnieni budowlane w 2008 r.
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
przy Małopolskiej Okr´gowej Izbie
In˝ynierów Budownictwa
za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
dokoƒczenie ze str. 29
Załàczona tabela 1 zawiera zestawienie wniosków, jakie wpłyn´ły
od kandydatów ubiegajàcych si´
o nadanie uprawnieƒ budowanych
z wyodr´bnieniem specjalnoÊci
i zakresu tych uprawnieƒ. Podobnie jak w poprzednich latach
wskaênik pozytywnych ocen z egzaminów oscyluje w przedziale
mi´dzy 75 proc. a 90 proc., co nale˝y oceniç jako wskaênik statystycznie poprawny, zach´cajàcy
młodych absolwentów do ubiegania si´ o prawo do uzyskania pełnej samodzielnoÊci w zawodzie.
Analizujàc iloÊciowe zestawienie
wyników procedur kwalifikacyjnych
i egzaminów na uprawnienia budowlane, nale˝y pami´taç, ˝e
pierwsze wra˝enia i wyobra˝enia
przyszłych kandydatów do naszego
samorzàdu zawodowego sà kształtowane na kolejnych etapach kontaktów z Komisjà Kwalifikacyjnà.
Rutynowy ciàg czynnoÊci poprzedzajàcych egzamin na uprawnienia budowlane obejmuje:
— pobieranie ksià˝ek praktyk
zawodowych niezb´dnych do
dokumentowania praktyki zawodowej, których w 2008
roku wydaliÊmy łàcznie ok.
1400 sztuk,

— udzielanie porad i wyjaÊnieƒ
w trakcie cotygodniowych dy˝urów członków Komisji pełnionych w siedzibie Izby
w Krakowie oraz punktach
konsultacyjnych w Tarnowie,
Nowym Sàczu i w Zakopanem. Szacujemy, ˝e z tej formy pomocy Komisji skorzystało około 1100 osób,
— członkowie zespołów kwalifikacyjnych weryfikujàcych dokumentacj´ odbytej praktyki
zawodowej odbywajà wiele
rozmów wyjaÊniajàcych usterki i nieÊcisłoÊci zauwa˝one
w trakcie procesu weryfikacji
– szacunkowo obejmuje to
grup´ około 40 osób w okresie obejmujàcym dwa terminy
procedur kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych,
— istotnym składnikiem procesu
egzaminowania, a szczególnie egzaminów ustnych, jest
przebieg jego organizacji
uwzgl´dniajàcy mi´dzy innymi ograniczenia czasowe egzaminowanych wynikajàce
z ich obowiàzków zawodowych,
— kontynuowano dobrà tradycj´
uroczystej formy wr´czenia
decyzji o nadaniu uprawnieƒ
budowlanych z udziałem

przewodniczàcego MOIIB
i członków zespołów egzaminacyjnych.
Nast´pny wynikajàcy z obecnych przepisów obowiàzek Komisji
to weryfikacja i opiniowanie wniosków o przyznanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Przyznanie
takiego tytułu winno byç naturalnym nast´pstwem wyró˝niajàcych
osiàgni´ç zawodowych. Formalne
przepisy i regulaminy wymieniajà
kryterium „znaczàcego dorobku
zawodowego” jako jednà z podstaw warunkujàcych uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Pomimo ˝e „znaczàcy dorobek” winien byç podstawowym kryterium
decyzji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, jako organu uprawnionego
do podejmowania decyzji w tym
zakresie, nadal trudno uzyskaç
precyzyjne i właÊciwe dokumentowanie tego warunku. Pomoc Komisji na szczeblu opiniowania
wniosków polega na akcentowaniu
i ewentualnym wnioskowaniu
o uzupełnianie poszczególnych
składników dorobku zawodowego.
Nast´puje to w trakcie spotkaƒ
kandydatów na rzeczoznawc´
z członkami Komisji.
Aktualnie obowiàzujàcy regulamin post´powania przy rozpatrywaniu wniosków na rzeczoznaw-

Tabela nr 2
Zestawienie wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
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ców zwalnia z obowiàzku przedło˝enia dwóch opinii rzeczoznawców
reprezentujàcych specjalizacj´
zgodnà z treÊcià wniosku. O potrzebie opracowania takich opinii
decyduje Komisja i Komisja zleca
opracowanie tego typu opinii, uzupełniajàc w ten sposób dokumenty
przesłane nast´pnie do rozpatrzenia przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà.
Z podanego zestawienia wynika
relatywnie mała liczba wniosków
z naszego okr´gu w stosunku do
trzeciego w skali kraju potencjału
in˝ynierskiego Małopolski.
Pisemn e op inie i in terpreta cje
upra wn ieƒ b udowlanych członków
Izb y sporzàdzan e w formie posta nowieƒ b àdê pism wyjaÊnia jà cych.
Kilkadziesiàt zmian w przepisach ustawy Prawo budowlane
i wynikajàcych z ustawy rozporzàdzeƒ powoduje cz´sto wàtpliwoÊci
w sytuacjach konfliktu uprawnionych projektantów lub kierowników budów z administracjà budowlanà. Najwi´cej wàtpliwoÊci
generujà przetargi organizowane
w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. W okresie sprawozdawczym – obok pisemnych opinii - przygotowano na
wniosek członków naszej Izby postanowienia, które stanowià wià˝àcà dla administracji budowlanej
wykładni´ opiniowanych uprawnieƒ. Przy opracowywaniu pisemnych opinii, wyjaÊnieƒ i postanowieƒ do poszczególnych przesłanych do Komisji wniosków o interpretacj´ decyzji uprawnieƒ budowlanych korzystaliÊmy z pomocy
kancelarii prawnej.
W 2008 roku przygotowano 286
pisemne opinie i wykładnie uprawnieƒ oraz 65 postanowieƒ stanowiàcych form´ wyjaÊnieƒ i interpretacji do decyzji uprawnieƒ budowlanych indywidualnych członków
Izby. Cz´Êç opracowanych interpretacji przygotowano na wniosek
organów administracji paƒstwowej
i samorzàdowej.
Szczególnie licznà grup´ wniosków o wyjaÊnienie i wykładni´

przepisów stanowià teksty tzw. decyzji o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego z lat 1975 – 1994, kiedy to uprawnienia budowlane uzyskiwano bez egzaminu na podstawie udokumentowanej praktyki zawodowej. Warto nadmieniç, ˝e
obowiàzek udzielania wyjaÊnieƒ co
do treÊci decyzji nadajàcej uprawnienia budowane został zlecony Izbie przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Inicjowanie zmian w przepisach
ustawy Prawo budowlane i rozporzàdzeƒ wynikajàcych z ustawy ze
szczególnym uwzgl´dnieniem rozporzàdzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Z inicjatywy Komisji opracowano
nast´pujàce propozycje:
— Podj´to uchwał´ zalecajàcà
interwencj´ PIIB w sprawie
utraty mo˝liwoÊci adaptowania i autoryzowania typowych
projektów domów jednorodzinnych przez osoby posiadajàce tego typu zapisy na
decyzji uprawnieƒ budowlanych. Poprzez wycofanie procedury adaptacji projektów typowych wystàpiła – z prawnego punktu widzenia – utrata
praw nabytych. Uchwał´ zgłoszono jako wniosek naszej
Okr´gowej Izby na Krajowym
Zjeêdzie Delegatów.
— Opracowano propozycj´ definicji poj´ç u˝ywanych w przepisach ustawy Prawo budowlane jak „ekspertyza”, „opinia”
wraz z formalnymi wymaganiami, jakie winny spełniaç.
TreÊç tego wniosku została
wykorzystana przez Krajowà
Rad´ PIIB przy opiniowaniu
nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
— Opracowano propozycj´ definicji poj´cia „kierowania w zakresie robót architektonicznych”.
Wszystkie te propozycje przekazano do wykorzystania przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà i PIIB.

W s p ó ł u d z i a ł w o p i n io w a n i u
p r o g r a m ó w n a u c z a n ia d l a k ie r u n k ó w s t u d ió w w y m i en io n y c h w r o z p o r z à d z e n iu w s p r a w ie s a m o dzieln ych fu n kcji techn iczn ych
w b u d o w n i c t w ie , j a k o k ie r u n k i o d powied nie lu b p okrewne przy
u b ie g a n iu s i ´ o u p r a w n i e n i a b u d o w a n e w p o sz c z e gó l n y c h s p e cja lnoÊcia ch.
Inicjatyw´ w tym zakresie podj´ła Krajowa Komisja Kwalifikacyjna,
a współudział Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej przy MOIIB polegał
na przeanalizowaniu programów
dla specjalnoÊci kolejowej, a ponadto zgromadzono programy
nauczania z krakowskich uczelni
technicznych.
Działania organizacyjne Komisji
wynikajàce z obowiàzujàcych regulaminów.
Zwołano w okresie sprawozdawczym 6 zebraƒ z programami
uwzgl´dniajàcymi aktualne zadania przy organizacji post´powaƒ
kwalifikacyjnych i przebiegu egzaminów na uprawnienia budowlane.
— Zorganizowano dwudniowe
szkolenie członków Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
i członków zespołów egzaminacyjnych. Szkolenie
uwzgl´dniało zagadnienia wynikajàce z aktualnego stanu
przepisów stosowanych na
etapie post´powaƒ kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na
uprawnienia budowlane.
— Materiały szkoleniowe Komisja przygotowała we własnym
zakresie.
— Udział w 4 szkoleniach i plenarnych posiedzeniach organizowanych przez Krajowà
Komisj´ Kwalifikacyjnà.
— Komisja przygotowała bie˝àce materiały informacyjne dla
ka˝dego wydania biuletynu
Budowlani Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa.
STANISŁAW KARCZMARCZYK
przewodniczàcy OKK
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
MOIIB w okresie od 1.01. do 31.12. 2008 roku
Od stycznia do
grudnia 2008 r. Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wypełniał zadania
w składzie 8-osobowym. Z zamieszczonej
obok statystyki działalStanisław
noÊci
ORzOZ w roku
Abrahamowicz
2008 wynika, ˝e spraw
przechodzàcych z lat poprzednich w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej
było 14, natomiast w zakresie odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej 3. Z tego skierowano do Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego odpowiednio 9 (umorzono 1)
i 1. W roku 2008 ogółem wpłyn´ło 46
pism, z czego wyodr´bniono 32 sprawy
dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej i 6 spraw zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià dyscyplinarnà. Łàcznie
wszcz´tych post´powaƒ wyjaÊniajàcych
było 38. Do Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego skierowano 16 wniosków o ukaranie oraz 5 wniosków o uniewinnienie.
Umorzono 2 post´powania na etapie post´powania wyjaÊniajàcego. Decyzj´
o umorzeniu podejmowano z powodu
przedawnienia. Na rok 2009 przechodzi
19 spraw, co nie Êwiadczy o opieszałoÊci
działalnoÊci organu, lecz o zawiłoÊci
i o póênym terminie wpłyni´cia spraw do
organu.
W sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci zawodowej przewa˝ały przypadki zwiàzane z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie w charakterze kierownika budowy. Prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy)
odbiegało od poprawnoÊci prowadzonych zapisów, a czasami zdarzały si´
przypadki potwierdzenia nieprawdy,
np. w oÊwiadczeniu zgodnoÊci wykonania obiektów z warunkami pozwolenia na
budow´. W takim przypadku kierowano
do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przest´pstwa.
Wyroki w sprawach karnych wydane
w zakresie naruszenia zasad ustawy Prawo budowlane, a dotyczàce członków
Izby, były te˝ przedmiotem działaƒ orga-

nu, jednak w trybie uproszczonym, gdy˝
dowodzenie winy było ju˝ zawarte w wyroku skazujàcym. Tutaj widoczna jest dolegliwoÊç odpowiedzialnoÊci zawodowej,
gdy˝ wyrok nie wstrzymuje post´powania
przed organami Izby, które czuwajà nad
przestrzeganiem zasad etyki zawodu zaufania publicznego.
Innym uchybieniem w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej było mi´dzy innymi pełnienie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie bez właÊciwych wymaganych uprawnieƒ budowlanych. Taka sytuacja tak˝e jest kwalifikowana jako przest´pstwo i wymaga skierowania do prokuratury.
Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej stanowiły dotàd około 20
proc. w stosunku do spraw z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej, zatem jest to
problem w mniejszej skali. ZaobserwowaliÊmy, ˝e pewnà trudnoÊç sprawia fakt, i˝
Kodeks etyki nie jest jeszcze doskonały,
a na nim opiera si´ orzecznictwo w sprawach odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.
Zwraca si´ uwag´, ˝e stanowià one t´

grup´ spraw, która dotyczy etyki zawodu
zaufania publicznego.
W sprawie powoływania biegłych sàdowych nadal utrzymuje si´ stanowisko
Ministerstwa SprawiedliwoÊci, które podtrzymuje dawny sposób ustalania listy
biegłych dla danego okr´gu, nie oparty
na przesłankach merytorycznych kandydata, jego umiej´tnoÊci, kwalifikacji i etyki
(wystarcza stwierdzenie o niekaralnoÊci).
Brak opinii Êrodowiska zawodowego lub
lepiej członkostwa w izbie sprawia, ˝e
biegli nie podlegajà ˝adnej odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej, a na przykładzie
spraw rozpatrywanych przez izb´, gdzie
obwinieni sà tak˝e biegłymi, nale˝y napi´tnowaç utrzymujàcy si´ stan rzeczy.
Opiniowanie dla potrzeb sàdów w Polsce winno byç traktowane na równi z wydawaniem opinii technicznych, jako wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo budowlane)
z pełnym asortymentem wymagaƒ w tym
wzgl´dzie. Pomijajàc aspekt dyscyplinujàcy do rzetelnego wypełniania funkcji

Cz´Êç statystyczna
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2
1.2.3
1.3.
1.3.1.
1.3.2
1.3.3.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4
2.2.5
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4
2.3.5.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

IloÊç spraw niezakoƒczonych w poprzednich latach
Sprawy poza kompetencjà OROZ
Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnej
w tym:
IloÊç zawieszonych post´powaƒ
IloÊç umorzonych post´powaƒ
IloÊç spraw przekazanych do OSD
Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej
w tym:
IloÊç zawieszonych post´powaƒ
IloÊç umorzonych post´powaƒ
IloÊç spraw przekazanych do OSD
IloÊç spraw, które wpłyn´ły do OROZ w okresie sprawozdawczym
Sprawy poza kompetencjà OROZ
Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnej
w tym:
IloÊç nie wszcz´tych post´powaƒ
IloÊç wszcz´tych post´powaƒ
IloÊç zawieszonych post´powaƒ
IloÊç umorzonych post´powaƒ
IloÊç spraw przekazanych do OSD
Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej
w tym:
IloÊç nie wszcz´tych post´powaƒ
IloÊç wszcz´tych post´powaƒ
IloÊç zawieszonych post´powaƒ
IloÊç umorzonych post´powaƒ
IloÊç spraw przekazanych do OSD
IloÊç spraw przekazanych do KROZ
IloÊç odwołaƒ/za˝aleƒ
IloÊç spraw nie załatwionych na dzieƒ sprawozdania
(łàcznie ze sprawami przechodzàcymi z roku 2007 )
w tym:
Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnej
Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej

17
0
3
0
2
1
14
0
1
9
46
8
6
3
3
0
1
1
32
2
30
0
1
15
3
3
19
1
18
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biegłego (odpowiedzialnoÊç zawodowa
i dyscyplinarna przed organami izby), nastàpiłoby znakomite podniesienie poziomu merytorycznego usług na rzecz Êrodowiska prawniczego, a wymiar sprawiedliwoÊci oparłby swoje rozstrzygni´cia
na rzetelnych podstawach fachowoÊci
i odpowiedzialnoÊci swoich biegłych.
Dzi´ki dobrej współpracy ze Âlàskà
OIIB, Opolskà OIIB oraz Podkarpackà
OIIB rzecznicy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu w Suchej Beskidzkiej (w
dniach 17-18. 10.2008 r.), zorganizowanym przez MOIIB.
Tematykà szkolenia było:
1. Wymierzanie, wykonywanie i zatarcie
kary w post´powaniu w sprawie odpowiedzialnoÊci zawodowej i post´powaniu dyscyplinarnym,
2. Udział stron w post´powaniu w sprawie
odpowiedzialnoÊci zawodowej i post´powaniu dyscyplinarnym,
3. Jak przeprowadziç rozmow´ wyjaÊniajàcà ?
W imieniu uczestników szkolenia zostało wystosowane pismo–protest do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Pana Bronisława Komorowskiego dotyczàce planowanych zmian w projekcie
przygotowanym przez sejmowà komisj´
„Przyjazne Paƒstwo” znoszàcym obowiàzek przynale˝noÊci do izby in˝ynierów budownictwa.
Ponadto rzecznik wraz z przewodniczàcym Okr´gowego Sàdu dwukrotnie
brali udział w szkoleniu zorganizowanym
przez Polskà Izb´ In˝ynierów Budownictwa w dniach:
30 - 31.05.2008 r. w Serocku i
14 – 15.11.2008 r. w Spale.
Rzecznik-koordynator pełnił regularne
dy˝ury w biurze Izby, co dwa tygodnie, ze
stosownà adnotacjà w dzienniku dy˝urów.
Interesantów zgłaszało si´ niewielu, gdy˝
znaczna grupa uzyskiwała oczekiwane
wyjaÊnienia telefonicznie, podczas spotkaƒ z radcà prawnym i bezpoÊrednio od
rzecznika. Pytania pochodziły cz´sto od
osób spoza Krakowa.
Aby ułatwiç kontakty osobom zainteresowanym z organem rzecznika członkowie ORzOZ pełnili dy˝ury w naszych Punktach Informacyjnych w Tarnowie i Nowym Sàczu. Dy˝ury te sà pełnione w te
same dni, co dy˝ury w biurze Izby.
STANISŁAW ABRAHAMOWICZ
Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej - koordynator

Sprawozdanie z działalnoÊci
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
MOIIB za okres od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.
DziałalnoÊç OKR
prowadzona była na
podstawie obowiàzujàcego regulaminu.W
2008 roku OKR odbyła 9 posiedzeƒ, na
których omawiano
Henryk Tr´bacz
nast´pujàcà problematyk´:
— bie˝àcà realizacj´
bud˝etu Izby
— funkcjonowanie
organów, komisji,
zespołów problemowych i biura
Izby,
— uchwały Prezydium Rady i Rady
Okr´gowej MOIIB.
Przewodniczàcy lub wiceprzewodniczàcy OKR uczestniczyli we
wszystkich posiedzeniach Prezydium Rady, Rady Okr´gowej Izby,
posiedzeniach Krajowej Komisji Rewizyjnej.
W 2008 roku w maju odbyło si´
szkolenie członków OKR organizowane przez Âwi´tokrzyskà OIIB,
w którym wzi´ła udział Danuta
Opolska - sekretarz OKR.
Okr´gowa Komisja Rewizyjna na
bie˝àco kontrolowała realizacj´ bud˝etu Izby na 2008 rok, a ponadto
OKR przeprowadziła kontrole w zakresie:
1. działalnoÊci Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej w zakresie kosztów działalnoÊci OKK, a w szczególnoÊci organizacji kursów na
uprawnienia budowlane i ich
kosztów
2. działalnoÊci szkoleniowej na rzecz
członków Małopolskiej OIIB,
w tym szkoleƒ prowadzonych
przez stowarzyszenia techniczne
oraz w zakresie współfinansowania konferencji i seminariów
3. prenumeraty czasopism technicznych dla indywidualnych prenu-

meratorów - członków MOIIB oraz
na rzecz Punktów Informacyjnych
Izby oraz wydawania biuletynu
„Budowlani”
4. kosztów administracyjnych Izby,
rozliczeƒ do celów słu˝bowych
samochodów osobowych członków MOIIB oraz rozliczeƒ przejazdów PKP i PKS
5. zasad funkcjonowania grupowego ubezpieczenia członków Izby
od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków oraz na wypadek Êmierci.

Stwierdzenia i zalecenia
OKR:
1. W 2008 roku nastàpił wzrost posiadanych Êrodków finansowych.
Przychody zrealizowano w 105
proc. planowanych przy poziomie
87,5 proc. kosztów planowanych.
OKR ponownie wnioskuje o wykorzystanie posiadanych Êrodków
do poszerzenia własnej bazy lokalowej
2. DziałalnoÊç MOIIB prowadzona
była zgodnie z odpowiednimi regulaminami. Dokumentacja finansowo- ksi´gowa i administracyjna prowadzona jest prawidłowo.
3. Pozytywnie ocenia si´ działalnoÊç
szkoleniowà i wydawniczà dla
członków MOIIB.

Wnioski OKR:
1. Okr´gowa Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia prac´ Rady, organów Izby, komisji, zespołów,
punktów informacyjnych oraz biura MOIIB
2. Okr´gowa Komisja Rewizyjna wystàpi do VIII Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB
o udzielenie absolutorium Radzie Okr´gowej
Izby za rok 2008.
HENRYK TR¢BACZ
przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego MOIIB
za okres od 1.01 do 31.12.2008
W 2008 r. wszcz´to 25 post´powaƒ,
z poprzedniego roku
przeszło 13 post´powaƒ, czyli OSD prowadził post´powania
dotyczàce 38 spraw.
Zbigniew
W ramach nowych
Domosławski
post´powaƒ przybyły 22 sprawy zwiàzane z odpowiedzialnoÊcià zawodowà, a 3 sprawy dotyczyły odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej. Tak du˝a liczba post´powaƒ plasuje OSD MOIIB w czołówce w skali krajowej – prawdopodobnie na 1. miejscu.
Rozstrzygni´cia zapadły w 25
sprawach , w tym 4 sprawy dotyczyły odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej. Z 22 post´powaƒ w trybie odpowiedzialnoÊci zawodowej 10 post´powaƒ było wszcz´tych na wniosek Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej na podstawie wystàpieƒ nadzoru budowlanego. Na 2009 rok przeszło 13
spraw, w tym 4 pozostajà w zawieszeniu. Trwajàce post´powania zostały wszcz´te pod koniec 2008 roku
lub zostały wstrzymane wobec
zwrotu wniosków do ORzOZ w celu
uzupełnienia materiału dowodowego (były wydane stosowne postanowienia przez OSD, dotyczy to 3
przypadków). 3 sprawy sà przedmiotem analizy prawnej.
W wyniku przeprowadzonych post´powaƒ i odbycia rozpraw z udziałem stron orzeczono 17 kar, w tym 16
upomnieƒ i 1 nagana. W 7 sprawach
podj´to decyzje uniewinniajàce.
Prowadzone post´powania w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej
oraz dyscyplinarnej członków izby
prezentujà nast´pujàce dane liczbowe:
1. IloÊç spraw załatwionych wg stanu
na 31.12.2008 - 25

2. IloÊç spraw, które wpłyn´ły do
okr´gowego sàdu w 2008 r. - 25
- odpowiedzialnoÊç zawodowa - 22
- odpowiedzialnoÊç dyscyplinarna - 3
3. IloÊç wszcz´tych post´powaƒ - 25
4. IloÊç zawieszonych post´powaƒ - 4
5. IloÊç umorzonych post´powaƒ - 0
6. IloÊç ukaranych w I instancji - 17
7. IloÊç uniewinnionych w I instancji - 8
8. IloÊç odwołaƒ - 2
9. IloÊç wznowionych post´powaƒ - 0
10. IloÊç spraw nie zakoƒczonych na
dzieƒ 31.12.2008 r. - 13
11. IloÊç powołanych składów s´dziowskich - 25
Kary zostały orzeczone wobec dopuszczenia si´ przez członków izby,
wykonujàcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, udowodnionych bł´dów lub zaniedbaƒ,
niedbałego wywiàzywania si´ z obowiàzków, nieprzestrzegania przepisów Prawa budowlanego, dopuszczania si´ wyst´pków lub wykroczeƒ, za które były wydane wyroki
skazujàce przez sàdy karne lub za
nieetyczne post´powania w pracy
zawodowej.
Znaczàce zwi´kszenie liczby
spraw oraz wzrost stopnia skomplikowania post´powania dowodowego dla ustalenia stanu faktycznego
i stanu prawnego bezpoÊrednio rzutuje na pracochłonnoÊç orzecznictwa oraz obcià˝enie obsługi prawnej,
obsługi administracyjnej i biurowej
post´powaƒ.
Sprawy organizacyjne
W 2008 r. stan osobowy OSD pozostawał bez zmian i obecnie sàd
działa w składzie 14-osobowym.
Składy orzekajàce dla poszczególnych spraw wyznaczane sà zarzàdzeniem przewodniczàcego OSD.
W składach orzekajàcych uczestniczà wszyscy członkowie, a funkcje
przewodniczàcego składu sprawujà
osoby dobrze przygotowane, majà-

ce umiej´tnoÊç przewodniczenia rozprawie.
Obcià˝enie udziałem pracy
w składach orzekajàcych rozkładana
jest w miar´ równomiernie. Składy
orzekajàce współpracujà z Okr´gowymi Rzecznikami OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, kontaktujàc si´
z nimi bezpoÊrednio. OSD odbywa
zebrania plenarne oraz posiedzenia
kolegium (dla podejmowania uchwał
kolegialnych na podstawie przyj´tego regulaminu). Z zebraƒ i posiedzeƒ sporzàdzane sà protokoły.
W 2008 roku odbyło si´ 8 zebraƒ i 1
posiedzenie kolegium, odbyły si´ te˝
3 posiedzenia prezydium OSD. Zebrania OSD zapewniały mo˝liwoÊç
przekazania członkom materiałów
oraz informacji potrzebnych do prowadzenia post´powaƒ, stanowiły
platform´ do analiz i przedyskutowania podstawowych problemów działalnoÊci OSD.
Szkolenia i warsztaty
doskonalàce
W 2008 r. Małopolska OIIB zorganizowała przy współpracy z kancelarià radcy prawnego szkolenie
wraz z zaj´ciami warsztatowymi poÊwi´cone prowadzeniu post´powaƒ
na przykładzie wyodr´bnionych kazusów. Przedstawiony był te˝ wykład na temat trybu zacierania kar
orzeczonych w post´powaniu zawodowym lub dyscyplinarnym.
Szkolenie z warsztatami odbyło si´
w dniach 17-18.10.2008 r. w Suchej
Beskidzkiej. Zorganizował je
ORzOZ przy MOIIB. Do udziału
w szkoleniu zostali zaproszeni koledzy ze Âlàskiej, Podkarpackiej
i Opolskiej IIB (łàcznie w szkoleniu
uczestniczyło ponad 80 osób). PodkreÊliç wypada, ˝e współpraca ze
Âlàskà IIB prowadzona jest od kilku
lat i szkolenia odbywajà si´ naprzemiennie, jest to efekt porozumienia
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mi´dzy przewodniczàcymi okr´gowych rad obu izb.
W ubiegłym roku przewodniczàcy
OSD wraz z osobà prowadzàcà sekretariat sàdowy uczestniczyli
w szkoleniu zorganizowanym przez
PIIB w Serocku i Spale w maju
i w listopadzie oraz w naradach organizowanych przez KSD PIIB.
Na zebraniach plenarnych OSD
w porzàdku dziennym przyjmuje si´
do omówienia tematy b´dàce przedmiotem szkoleƒ jw. Cenne sà uzyskane w toku szkoleƒ informacje dotyczàce interpretacji przepisów oraz
doÊwiadczeƒ zwiàzanych z orzecznictwem.
Problemy organizacji
prowadzenia post´powaƒ OSD
Bardzo du˝a liczba post´powaƒ
prowadzonych w 2008 r., obejmujàca 38 spraw, stwarza nowe problemy
i wyzwania organizacyjne wymagajàce nowych rozwiàzaƒ. W zwiàzku
z tym przewodniczàcy OSD wydał
zarzàdzenia organizacyjne o charakterze doraênym regulujàce takie zagadnienia, jak:
— procedury czynnoÊci formalno-organizacyjnych zwiàzanych z prowadzeniem post´powaƒ,
— organizacja pracy sekretariatu sàdowego i biurowoÊci w sprawach
sàdowych,
— procedury zatarcia kar z tytułu odpowiedzialnoÊci zawodowej i dyscyplinarnej,
— zasady ewidencji i rejestrowania
danych dotyczàcych prowadzonych post´powaƒ.
Tak du˝a liczba prowadzonych
spraw b´dzie wymagała zwi´kszenia
kadr zwiàzanych z obsługà administracyjno-biurowà OSD. Rozwa˝amy
połàczenie funkcji obsługi prawnej
i funkcji urz´dowania sàdowego.
Organizacja obsługi prawnej
post´powaƒ
Prowadzenie post´powaƒ wymaga profesjonalnej pomocy prawnej,
funkcjonujàcej w sposób ciàgły.
Kwestia została uregulowana od
strony organizacyjnej poprzez zarzàdzenie wewn´trzne przewodniczàce-

go Okr´gowej Rady MOIIB i zawarcie stosownej umowy z kancelaria
prawniczà. Kancelaria opracowuje
te˝ opinie prawne dotyczàce spraw
precedensowych oraz opracowuje
potrzebne interpretacje, prowadzi
dy˝ury konsultacyjne, uczestniczy
poprzez delegowanego pracownika
w rozprawach.
Komunikacja społeczna
ze Êrodowiskiem zawodowym
OSD, prowadzàc post´powania
w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej i dyscyplinarnej członków
izby, na podstawie materiału dowodowego ustala stan faktyczny i stan
prawny danej sprawy i czerpie stàd
szczególnà wiedz´, dotyczàcà stosunków, jakie wyst´pujà przy realizacji procesu budowlanego, którego
podmiotami sà konkretne osoby,
w tym sprawujàce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Mo˝na mówiç o syndromie kolizji interesów mi´dzy uczestnikami tego
procesu. Izba, zgodnie z celami statutowymi, mo˝e tu oddziaływaç na
postawy i zachowania członków izby
w taki sposób, aby zapobiegaç konfliktom i cz´stym zarzutom, jakie stawiajà inwestorzy naszym członkom,
kierujàc si´ subiektywnymi przesłankami.
Problematyka kształtowania postaw etycznych członków izby była
tematem spotkania Prezydium OSD
z Zespołem Problemowym ds. etyki
i ochrony zawodu MOIIB, które odbyło si´ w kwietniu 2008 r.
Informacje o stosunkach mi´dzy
uczestnikami procesu budowlanego
i zachowania członków izby wynikajàce z „materiału dowodowego” pozyskanego w toku przeprowadzonych post´powaƒ przed OSD powinny byç wykorzystane przez izb´ przy
realizacji zadaƒ ustawowych PIIB.
Jest to temat do pogł´bionej analizy
na szczeblu organów izby.
Uwagi i wnioski koƒcowe
DoÊwiadczenia z działalnoÊci
OSD w 2008 r. wobec bardzo du˝ej
liczby post´powaƒ (25 zakoƒczonych, 13 w toku) wymuszajà ko-

niecznoÊç zmiany organizacji pracy
i zwi´kszenie zakresu obsługi OSD.
Doraêne rozwiàzania w tym zakresie
(tymczasowe zarzàdzenia przewodniczàcego powinny byç zastàpione
regulacjami wewn´trznymi o charakterze uchwał i zarzàdzeƒ wydanych
na szczeblu Okr´gowej Rady Izby):
1. Optymalnym rozwiàzaniem byłoby
uregulowanie problemów wymienionych wczeÊniej przez wydanie
odpowiednich aktów wewn´trznych (zarzàdzenie prezesa PIIB
lub uchwała Krajowej Rady PIIB)
w nawiàzaniu do Uchwały Krajowej Rady nr 38/8/06 z dnia 13
grudnia 2006 r. „Tryb post´powania...”
2. Wyst´puje zwi´kszenie liczby prowadzonych post´powaƒ przed
OSD, co wymaga odpowiednio
zwi´kszenia efektywnoÊci obsługi
administracyjno-biurowej urz´dowania sàdowego, w powiàzaniu
z organizacjà obsługi prawnej post´powaƒ.
3. Do Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego PIIB wypada skierowaç postulat w sprawie wyjaÊnienia sytuacji prawnej członków okr´gowych sàdów dyscyplinarnych
w Êwietle przepisów art. 115 § 13
i art. 231 Kodeksu karnego
w sprawie odpowiedzialnoÊci karnej, którzy w rozumieniu ww. przepisów sà funkcjonariuszami publicznymi. W zwiàzku z tym oczekujemy zapewnienia członkom składów orzekajàcych i przewodniczàcemu OSD stosownej ochrony
i zabezpieczenia.
4. Na tle doÊwiadczeƒ w organizowaniu szkoleƒ i warsztatów przez
MOIIB z udziałem innych okr´gowych izb w zakresie organizacji,
metodyki prowadzenia i formy wykładów i treningów sugerujemy
przedyskutowanie formy organizacji efektywnoÊci szkoleƒ i warsztatów dla członków sàdów i rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej na szczeblu krajowym i dostosowanie ich do aktualnych standardów i po˝àdanego poziomu.
ZBIGNIEW DOMOSŁAWSKI
przewodniczàcy OSD
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Sprawozdanie z realizacji wniosków
przyj´tych przez VII Zjazd Sprawozdawczy MOIIB
Przyj´te uchwałà VII Zjazdu MOIIB 13 wniosków zostało przekazanych do realizacji:
— Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB poprzez Zespół Prawno-Regulaminowy MOIIB - 8 wniosków,
— w strukturach MOIIB
- 5 wniosków.

L .p.

TreÊç wniosku

Przekazanie do

Delegat
zgłaszajàcy
(Nr mandatu)

dot. składek członkowskich*
1.

Wprowadziç zmiany do ustawy Wniosek w wyniku głosowania odrzucony przez VII Kra- Jerzy Jach (52)
„ o samorzàdach zawodowych jowy Zjazd PIIB
architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów” z
15 grudnia 2000
Rozdział 3, Krajowe Izby, art.31
ust.7
Obecny zapis:
Krajowy Zjazd Izby – ustala
wysokoÊç i sposób uiszczenia
składek członkowskich i innych
opłat na rzecz izby oraz zasady
ich podziału
Proponowana zmiana:
Krajowy Zjazd Izby – ustala
wysokoÊç i sposób uiszczenia
składek członkowskich i innych
opłat na rzecz PIIB oraz zasad
ich podziału
Rozdział 3, Okr´gowe Izby,
art.18, ust.9
Proponowany dodatkowy zapis
Dopisaç do art.18 ust.9 Okr´gowy Zjazd Izby ustala wysokoÊç i sposób uiszczenia składek członkowskich i innych
opłat na rzecz OIIB oraz zasady ich podziału

dot. zmian w Prawie budowlanym i Rozporzàdzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie*
2. Wystàpiç przez Zjazd Krajowy Wniosek przyj´ty przez VII Krajowy Zjazd w wyniku gło- Andrzej Turowicz
do Ministra Infrastruktury o sowania wniosku o treÊci; ”zobowiàzaç Krajowà Rad´ do (171)
zmian´ w Prawie budowlanym kontynuacji dotychczasowych prac w sprawach statusu
w zakresie art. 14 i art. 17 w na- techników budowlanych w Polsce”.
Krajowa Rada odpowiedê: W ramach prowadzonej przez
st´pujàcy sposób:
w art. 14 ust. 5 dopisaç pkt. 5 o Min. Infrastr. konsultacji społecznej w odniesieniu do
brzmieniu: do wykonywania projektu ustawy o zmianie ustawy PB, ustawy o planowaniu
pracy na stanowisku majstra i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych
budowlanego i kierowania po- ustaw (projekt z dnia 17.06.2008 r.). Komisja Prawno -Rewierzonym przez kierownika gulaminowa PIIB przedło˝yła do MI wraz z innymi uwagami,
budowy zakresem robót bu- wniosek o treÊci: „W ramach uzgodnieƒ z PZITB, uwa˝adowlanych, posiadania Êred- my za konieczne uregulowanie w procesie budowlanym
niego wykształcenia odpowia- roli techników budowlanych. Technicy budowlani (z madajàcego dla danej specjalno- turà) powinni mieç prawo do uzyskania ograniczonych
Êci oraz odbycia pi´cioletniej uprawnieƒ budowlanych w wykonawstwie dla obiektów niepraktyki na budowie. W art. 17 skomplikowanych”
mówiàcym o uczestnikach procesu budowlanego dopisaç pkt
5 kierownik robót lub majster
budowlany.
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3.

zmiany w Rozporzàdzeniu w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
poprzez wprowadzenie specjalnoÊci – budownictwo wodne i wodno-melioracyjne.

Krajowa Rada odpowiedê: Wniosek zasadny. PIIB w ra- Włodzimierz
mach konsultacji prowadzonych w odniesieniu do projektu Drzy˝d˝yk
ustawy o zmianie ustawy PB, przedstawiła Min. Infrastr. pro- (29)
pozycje odnoÊnie koniecznych zmian w ustawie z dnia 7
lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 z póê.
zm.),w których miedzy innymi znalazł si´ wniosek, ˝eby
w art.14 ust.1 uzupełniç o specjalnoÊç: hydrotechniczno
– wodno -melioracyjnà.

4

Wprowadziç zmiany w ustawach Prawo budowlane i o samorzàdach zawodowych w budownictwie dla utworzenia 2 nowych Izb oddzielnie dla techników i dla mistrzów.

Wniosek przyj´ty przez VII Krajowy Zjazd w wyniku gło- Piotr Ostapiec
sowania wniosku o treÊci; „zobowiàzaç Krajowà Rad´ do (122)
kontynuacji dotychczasowych prac w sprawach statusu
techników budowlanych w Polsce”.
Krajowa Rada odpowiedê: W ramach prowadzonej przez
Min. Infrastr. konsultacji społecznej w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy PB, ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych
ustaw (projekt z dnia 17.06.2008 r). Komisja Prawno-Regulaminowa przedło˝yła do Min. Infrastr. wraz z innymi uwagami wniosek o treÊci: „W ramach uzgodnieƒ z PZITB, uwa˝amy za konieczne uregulowanie w procesie budowlanym
roli techników budowlanych. Technicy budowlani (z maturà) powinni mieç prawo do uzyskania ograniczonych
uprawnieƒ budowlanych w wykonawstwie dla obiektów nieskomplikowanych”

5.

Wprowadziç zmiany w Rozporzàdzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, aby in˝ynierowie mogli nabywaç uprawnienia bez ograniczeƒ do projektowania po uzyskaniu tytułu
zawodowego na studiach technicznych.

Wniosek przyj´ty przez VII Krajowy Zjazd w wyniku gło- Piotr Ostapiec
sowania wniosku o treÊci; „zobowiàzaç Krajowà Rad´ do (122)
kontynuacji zmierzajàcych do przywrócenia in˝ynierom
mo˝liwoÊci uzyskiwania uprawnieƒ budowlanych bez
ograniczeƒ do kierowania robotami”
Krajowa Rada odpowiedê: W ramach zgłoszonych do Min.
Infrastr. przez PIIB propozycji koniecznych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz.U.06.156.1118 z póê. zm.) znalazł si´ równie˝ zgodnie z oczekiwaniami naszego Êrodowiska zawodowego
wniosek, dotyczàcy takich zmian w zapisie art.14 ust.3 pkt.3
i pkt.4 przywołanej wy˝ej ustawy PB, ˝eby stworzyç
mo˝liwoÊç in˝ynierom po ukoƒczeniu odpowiednich studiów wy˝szych zawodowych i majàcych odpowiednie
uprawnienia, do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeƒ.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy PB, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 05.09 a nast´pnie z
dnia 23.09.08) w art.14 ust.3, pkt.3 oraz pkt.4 otrzymał w
całoÊci brzmienie o treÊci zaproponowanej przez PIIB:
pkt.3 – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeƒ;
a)ukoƒczenia in˝ynierskich studiów w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy˝szym, na kierunku odpowiednim
dla danej specjalnoÊci,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie.
pkt.4 – do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
a) ukoƒczenia in˝ynierskich studiów w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy˝szym, na kierunku pokrewnym
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wniosek o podjecie działaƒ
majàcych na celu doprowadzenie do powstania jednoznacznych regulacji prawnych
umo˝liwiajàcych zachowanie
w pełni praw nabytych przez
osoby, które uzyskały decyzje
o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna odpowiedê: Wniosek od- Stanisław Karczrzucony. PIIB nie ma prawnych mo˝liwoÊci inicjowania marczyk (61)
zmian w zakresie nieobowiàzujàcych aktów prawnych oraz
decyzji wydanych na ich podstawie.

6
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pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie § 6 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Ârodowiska z 20 lutego 1975 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna odpowiedê: Wniosek Stanisław
zrealizowany w projekcie zmiany ustawy PB. Ustawodawca Karczmarczyk (61)
uwzgl´dnił propozycj´ Izby w zakresie wprowadzenia do
art.3 ustawy poj´ç „ekspertyza techniczna” oraz „ocena
techniczna”

7.

Wniosek o podj´cie działaƒ
majàcych na celu zdefiniowanie
poj´ç: „opinia”, „ekspertyza
techniczna”.

8

Wniosek o podj´cie działaƒ Wniosek do realizacji przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà, Stanisław
majàcych na celu doprowa- która b´dzie dà˝yç do opracowania jednoznacznej wy- Karczmarczyk (61)
dzenie do powstania jedno- kładni na spotkaniach i szkoleniach z OKK.
znacznej interpretacji, obowiàzujàcej w skali kraju, dotyczàcej
zakresu uprawnieƒ do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoÊci architektonicznej
okreÊlonych na podstawie §
16 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
(Dz. U. nr 83, poz. 578 z póên.
zmianami).

1.

do realizacji w strukturach MOIIB
Zorganizowanie przy współfi- Wniosek przyj´ty, w realizacji.
nansowaniu z funduszy UE kursów (autocad, kosztorysowanie, j´zyk angielski) dla projektantów starszych sta˝em,
wyrównujàc szans´ funkcjonowania na rynku

Leszek
Kowalkiewicz (76)

2.

Zwi´kszenie dofinansowania Wniosek odrzucony przez Okr´gowà Rad´ MOIIB w wy- Irena Bobulska –
Pacek (7)
udziału w konferencjach nau- niku głosowania w dniu 24.06.2008 r.
kowo-technicznych członków
MOIIB do kwoty 500 zł i wi´cej

3.

Wprowadzenie płatnych reklam Wniosek odrzucony przez Okr´gowà Rad´ MOIIB w wy- Jerzy Jach (52)
w biuletynie MOIIB „Budowlani” niku głosowania w dniu 24.06.2008 r. Izba nie prowadzi
działalnoÊci gospodarczej.
od czerwca 2008 r.

4

Wprowadzenie zmian do pro- Wniosek bezprzedmiotowy.
jektu bud˝etu na rok 2008 tak VII Zjazd MOIIB przyjàł bud˝et na rok 2008
po stronie przychodów, jak i
kosztów okreÊlonych we wniosku

5.

Wprowadzenie cz´Êciowej dopłaty do zakupów programów
komputerowych dla członków
do wys. 300 zł raz na 5 lat

Jerzy Jach (52)

Pomoc jest realizowana poprzez Zespół Problemowy do Krzysztof Szcz´ch
spraw szkolenia i stałego dokształcania MOIIB. Z dniem (163)
01.01.2009 r. kwota dofinansowania zwi´kszona została
uchwałà Okr´gowej Rady do 300 zł na rok na członka Izby.

*realizacja wniosków jak w załàczniku do Uchwały KR PIIB z 28.01.2009r. akceptujàcej odpowiedzi dot. wniosków skierowanych przez VII Krajowy Zjazd do organów KIIB
KRYSTYNA KORNIAK-FIGA
Sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków
VII Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB
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UBEZPIECZENIA

Wystarczy
członkostwo w izbie
i kopia polisy
Obowiàzkowe ubezpieczenie OC in˝yniera budownictwa
w kontekÊcie wymogów przystàpienia do przetargu
akres ubezpieczenia obowiàzkowego OC obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà in˝ynierów budownictwa za szkody wyrzàdzone w nast´pstwie działania lub
zaniechania ubezpieczonego,
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zwiàzku z wykonaniem
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnieƒ budowlanych.

Z

Wa˝nym elementem jest, by
szkoda została wyrzàdzona w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W tym wzgl´dzie warunki
umowy generalnej doprecyzowujà,
˝e odpowiedzialnoÊcià zakładu
ubezpieczeƒ obj´te sà roszczenia
osoby poszkodowanej, dotyczàce
szkód b´dàcych nast´pstwem działaƒ i zaniechaƒ, które zaistniały
w okresie ubezpieczenia, choçby
osoba poszkodowana zgłosiła je po
tym okresie. Przypomnieç nale˝y, ˝e
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego roszczenia majàtkowe ulegajà przedawnieniu po dziesi´ciu latach, a roszczenia o Êwiadczenia
okresowe oraz roszczenia zwiàzane
z prowadzeniem działalnoÊci gospodarczej – po trzech latach.
Bardzo cz´sto spotykamy si´
z pytaniami dotyczàcymi tego, jakie
dokumenty potwierdzajà zawarcie
obowiàzkowego ubezpieczenia OC.
WàtpliwoÊci te najcz´Êciej pojawiajà
si´ w momencie składania dokumentacji do przetargu, kiedy to inwestor wymaga udokumentowania
posiadania stosownego ubezpieczenia.
Zgodnie z postanowieniami umowy generalnej zawartej mi´dzy Polskà Izbà In˝ynierów Budownictwa

a TU Allianz Polska S.A informacja
o posiadaniu przez ubezpieczonego
wymaganego ubezpieczenia zawarta jest na zaÊwiadczeniu wystawionym przez właÊciwà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa, zaÊ potwierdzeniem zawarcia umowy generalnej jest ogólna polisa wystawiona na rzecz Izby przez TU Allianz Polska S.A. Polisa zawiera informacje na temat zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz
wskazuje na członków Izby jako
osoby ubezpieczone. W zwiàzku
z tym, ˝e członkowie Izby In˝ynierów Budownictwa zostali obj´ci generalnà umowà ubezpieczenia
o charakterze zbiorowym, nie sà
wystawiane przez zakład ubezpieczeƒ indywidualne polisy lub inne
dokumenty ubezpieczenia.
Przyst´pujàc zatem do przetargu,
nale˝y przedstawiç zaÊwiadczenie
o członkostwie w Izbie In˝ynierów
Budownictwa oraz kopi´ ogólnej
polisy potwierdzonej za zgodnoÊç
z oryginałem przez Izb´ In˝ynierów
Budownictwa.
Ewentualne odrzucenie z przetargu oferty in˝yniera budownictwa
(prowadzàcego działalnoÊç gospodarczà jako osoba fizyczna), zawierajàcej zaÊwiadczenie o członkostwie i polisy z uwagi na brak dokumentu ubezpieczenia, nale˝y uznaç
za bezzasadne. Takie sytuacje niejednokrotnie zdarzały si´ w praktyce, sà one jednak wynikiem braku
doÊwiadczenia lub w skrajnych
przypadkach – złej woli inwestora.
Powy˝sze uwagi nie majà zastosowania w przypadku, kiedy do
przetargu startuje podmiot posiadajàcy odpowiedzialnoÊç prawnà (np.
spółka z ograniczonà odpowiedzial-

noÊcià czy spółka jawna) lub kiedy
inwestor wymaga odr´bnego ubezpieczenia danego kontraktu.
W Êwietle powy˝szego zakres
ubezpieczenia obowiàzkowego OC
ograniczony jest tylko i wyłàcznie
do szkód zwiàzanych z pełnieniem
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, nie pokrywa natomiast wszystkich szkód mogàcych
wyniknàç w zwiàzku z prowadzonà
działalnoÊcià gospodarczà. Je˝eli
zakres prac obj´tych kontraktem
wykracza poza definicj´ samodzielnych funkcji technicznych lub istnieje ryzyko powstania szkód niezwiàzanych ze sprawowaniem funkcji
technicznych w budownictwie, zamawiajàcy mo˝e za˝àdaç przedstawienia polisy obejmujàcej swym zakresem wszystkie płaszczyzny prowadzonej działalnoÊci. W takim wypadku nale˝y zawrzeç dobrowolne
ubezpieczenie OdpowiedzialnoÊci
Cywilnej.
EL˚BIETA HAJEK
Hanza Brokers sp. z o.o.

Przypominamy, ˝e we wszystkich
kwestiach dotyczàcych obowiàzkowego ubezpieczenia OC, w tym
w sprawach zwiàzanych ze zgłaszaniem i likwidacjà szkód oraz zaw a r ci e m d o d a t k o w y ch u b e z p i e czeƒ, nale˝y si´ kontaktowaç z brokerem:
Hanza Brokers sp. z o. o.
Tel. 012 632 54 83,
fax 012 632 54 79
Tel. 022 827 99 30,
fax 022 827 98 11
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Co powinien wiedzieç polski in˝ynier
o niemieckich przepisach?
Wymagania i przepisy dotyczàce
wykonywania zawodu in˝yniera budownictwa na terenie Niemiec
godnie z federalnà strukturà
Niemiec, regionalne izby in˝ynierów
zało˝yły w 1989 roku
Federalnà Izb´ In˝ynierów jako organizacj´ skupiajàcà i reprezentujàcà wszystkich
in˝ynierów, w celu
ochrony ich interesów
w kraju i za granicà.

Z
Zygmunt
Rawicki

Federalna izba in˝ynierów reprezentuje podstawowe społeczne, edukacyjne i bran˝owe interesy swoich 16
izb członkowskich przy rzàdzie federalnym, izbie ni˝szej (Bundestagu)
oraz izbie wy˝szej parlamentu, przy
Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim, przy innych instytucjach,
a tak˝e wobec opinii publicznej. Izba
ta przede wszystkim koncentruje si´
na tworzeniu jednolitych opisów prac
i przepisów dla in˝ynierskich programów kształcenia. Federalna izba in˝ynierów informuje swoje izby regionalne o sprawach dotyczàcych polityki
federalnej i europejskiej oraz wspiera
współprac´ i wymian´ doÊwiadczeƒ
mi´dzy nimi.
W krajowych izbach in˝ynierów jest
dziÊ zapisanych około 43 tysiàce in˝ynierów, w przybli˝eniu 15 tysi´cy in˝ynierów-rzeczoznawców, dla których
członkostwo jest obowiàzkowe oraz
ponad 25 tysi´cy członków dobrowolnych. Ponaddwudziestoletnia historia
i wspólne doÊwiadczenia przyczyniajà
si´ do dobrej prosperity niemieckich
in˝ynierów i dobrego wizerunku, który
stworzyli, dzi´ki przestrzeganiu najwy˝szych standardów jakoÊci technicznej i naukowo-badawczej.
Federalna izba in˝ynierów ma swojà
siedzib´ w Berlinie. Regionalne izby
krajowe majà siedziby w stolicach po-

szczególnych landów. Ka˝da z 16 izb
jest osobà prawnà działajàcà zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami. Organy
ka˝dej izby in˝ynierów to: walne zgromadzenie, rada i w wi´kszoÊci przypadków równie˝ komisja autoryzacyjna.
In˝ynierów-rzeczoznawców dotyczy 16 ustaw. Tytuły zwiàzane z tà
dziedzinà sà chronione przez ustaw´
w przypadku wszystkich in˝ynierów,
jednak˝e tytuł „in˝ynier-rzeczoznawca” podlega specjalnym regulacjom
ustawowym, a warunkiem wykonywania zawodu jest członkostwo w izbie.
In˝ynierowie mogà działaç w swoim zawodzie po uzyskaniu tytułu in˝yniera dyplomowanego (Diplom-Ingenieur). Z wyjàtkiem in˝ynierów-rzeczoznawców, którzy muszà byç zapisani
w wykazie jednej z izb, członkostwo
w izbie nie jest obowiàzkowe.
Tylko cztery izby skupiajà wyłàcznie
in˝ynierów budowlanych, nazywane
sà one „izbami in˝ynierów budownictwa”. Wszystkie izby sà otwarte dla
członków dobrowolnych, osób prawnych oraz zagranicznych członków
obserwatorów.
Główne zadania:
— uczestnictwo w ochronie interesu
publicznego w ramach budownictwa i ochrona praw poszczególnych
członków izby;
— zabezpieczenie wykonywania zawodu in˝yniera, zgodnie ze stosownymi regułami etycznymi
i ustawami paƒstwowymi oraz
przepisami, a tak˝e zgodnie z przepisami wewn´trznymi izby;
— obrona i wsparcie praw i interesów
bran˝owych;
— wsparcie mi´dzynarodowej wymiany członków;
— przyczynianie si´ do fachowego
rozwoju i dalszego kształcenia in˝ynierów budowlanych;
— wystawianie zaÊwiadczeƒ o autory-

zacji oraz prowadzenie wykazu autoryzowanych in˝ynierów;
— wspomaganie konkurencji mi´dzy
in˝ynierami;
— współpraca z pozostałymi izbami
i zwiàzkami.

Dost´p do zawodu,
usługi transgraniczne
Izby in˝ynierów sà otwarte dla
wszystkich in˝ynierów z wyjàtkiem
czterech wy˝ej wymienionych izb. Wykonywania zawodu in˝yniera-rzeczoznawcy dotyczà nast´pujàce wymagania kwalifikacyjne:
— OdpowiedzialnoÊç własna i niezale˝noÊç przy wykonywaniu pracy;
— Wykształcenie wy˝sze (3 – 5 lat studiów) w dziedzinie in˝ynierii lub na
innym pokrewnym wydziale technicznym;
— Przynajmniej trzy lata praktyki
w bran˝y łàcznie z póêniejszym wykształceniem fachowym.
Do rozpocz´cia wykonywania zawodu nie jest konieczne składanie ˝adnego egzaminu zawodowego. Podstawà do wykonywania zawodu (autoryzacji), a wi´c opracowywania projektów budowlanych, nie jest członkostwo w izbie. In˝ynierowie muszà jednak zostaç wpisani do oddzielnego
rejestru. W tym celu nale˝y przedło˝yç
dokument o ukoƒczeniu szkoły wy˝szej w dziedzinie budownictwa oraz
udokumentowaç przynajmniej dwa
lata praktyki na budowie.
W celu zapewnienia zgodnoÊci
z wytycznymi europejskimi o kwalifikacjach zawodowych Izba Federalna
zało˝y rejestr in˝ynierów uwzgl´dniajàcy dziedziny ich specjalizacji oraz
autoryzacj´.
In˝ynierowie z krajów UE i Szwajcarii majà mo˝liwoÊç Êwiadczyç okazyjnie i tymczasowo usługi transgraniczne, jeÊli spełniajà nast´pujàce kryteria
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— obywatelstwo kraju UE lub Szwajcarii,
— uprawnienia do działania w zawodzie autoryzowanego in˝yniera-rzeczoznawcy (w jednej z dziedzin fachowych wymienionych powy˝ej)
udzielone krajowi członkowskiemu
UE lub Szwajcarii oraz stałe działanie w kraju UE lub w Szwajcarii,
— formalne kwalifikacje zawodowe.

Wymagane dokumenty/
materiały zaÊwiadczajàce
Autoryzowany in˝ynier ma obowiàzek przedstawiç klientowi nast´pujàce
informacje ewentualnie dokumenty:
— numer rejestracyjny i identyfikacyjny w rejestrze,
— nazwa i adres odpowiedzialnej izby
nadzorujàcej w kraju prowadzenia
działalnoÊci,
— tytuł profesji /zaÊwiadczenie o kwalifikacjach formalnych,
— NIP,
— dane o zawartym ubezpieczeniu
od odpowiedzialnoÊci zawodowej.

Rodzaje autoryzacji
„In˝ynier weryfikator od statyki budynków” jest in˝ynierem weryfikatorem w ramach analizy konstrukcji budowlanych, fachowcem uprawnionym
przez paƒstwo na podstawie specjalnego egzaminu z przynajmniej 10-letnià praktykà w danej dziedzinie.
Na podstawie niedawnej nowelizacji stosownych ustaw federalnych
obecnie in˝ynierowie mogà prowadziç działania w dziedzinach dotyczàcych bezpieczeƒstwa, tj.:
— ochrony przeciwpo˝arowej,
— bezpieczeƒstwa konstrukcji,
— zabezpieczenia technicznego budynków,
— prac ziemnych i posadowienia budynków (in˝ynieria geotechniczna).
Wnioskujàcy muszà udokumentowaç 5 do 10 lat praktyki zawodowej
w zale˝noÊci od bran˝y. Egzaminy zawodowe składajà si´ z cz´Êci ustnej
i pisemnej i sà warunkiem udzielenia
autoryzacji.

Kształcenie ustawiczne
Dla członków i biegłych sàdowych
obowiàzkowe jest kształcenie ustawiczne. Ze wzgl´du na ustawowà re-

Podstawà do wykonywania
zawodu (autoryzacji),
a wi´c opracowywania projektów budowlanych, nie
jest członkostwo w izbie.
In˝ynierowie muszà jednak
zostaç wpisani do oddzielnego rejestru.
gulacj´ tej dziedziny na poziomie federalnym, warunki dla spełnienia
i kontroli tego obowiàzku jednak ró˝nià si´ mi´dzy 16 izbami in˝ynierów.
Wi´kszoÊç izb jedynie wyznacza obowiàzek ciàgłego kształcenia, nie okreÊlajàc dalszych konkretnych wymagaƒ i reguł. Organizacja kształcenia
jest pozostawiana własnemu uznaniu
i podejÊciu członków.
W ostatnim czasie dwie izby wprowadziły reguły okreÊlajàce liczb´ godzin rocznie, które ka˝dy członek
musi sp´dziç na uczestniczeniu w kursach kształcàcych i szkoleniach. Liczba godzin waha si´ mi´dzy 6 a 12
w ciàgu dwóch lat. Członkowie izby
w Północnej Nadrenii – Westfalii mogà
ucz´szczaç jedynie na kursy zatwierdzone i dozwolone przez ich izb´.
Oczekuje si´, ˝e w bliskiej przyszłoÊci
podobny obowiàzek wprowadzà równie˝ inne izby.

Uprawnienia do podpisywania
projektów budowlanych
Uprawnienia do podpisywania,
ewentualnie opracowywania projektów
budowlanych regulujà federalne przepisy budowlane. We wszystkich izbach in˝ynierowie budowlani sà zazwyczaj uprawnieni do podpisywania
projektów budowlanych. W 10 krajach
federalnych Niemiec in˝ynierowie muszà byç dodatkowo członkami izby.
W niektórych krajach wymaga si´
członkostwa w kilku izbach. W innych
landach w przypadku osób nie b´dàcych członkami izby wymaga si´ od
nich wpisania na list´ in˝ynierów autoryzowanych prowadzonej przez izb´.
W wi´kszoÊci krajów federalnych in˝ynierowie muszà udokumentowaç przynajmniej 2 lata praktyki zawodowej.

Piecz´cie i legitymacje
in˝ynierów
Ka˝demu członkowi izby wydaje
si´ zaÊwiadczenie i piecz´ç, którà potwierdza i zaÊwiadcza swoje członkostwo. Ich wyglàd graficzny i brzmienie
ró˝nià si´ w zale˝noÊci od izb. Biegli
sàdowi, którzy przez izby zostali uznani jako organy publiczne, otrzymujà
równie˝ piecz´ç. Obecnie zaleca si´
u˝ywanie jednolitej piecz´ci, jednak˝e
w praktyce ich kształt wcià˝ si´ ró˝ni.

In˝ynier jako wolny zawód
In˝ynierowie mogà działaç jako
tzw. wolni strzelcy lub jako zatrudnieni
pracownicy. Członkostwo w izbie jest
obowiàzkowe jedynie dla in˝ynierówrzeczoznawców oraz dla in˝ynierów
uprawnionych do podpisywania projektów budowlanych. Dodatkowo izby
umo˝liwiajà dobrowolne członkostwo
zarówno in˝ynierów działajàcych samodzielnie (bez zatrudnienia), jak równie˝
in˝ynierów zatrudnionych w firmach.
Z punktu widzenia federalnych
przepisów podatkowych zawód in˝yniera jest wolnym zawodem w odró˝nieniu od spółek handlowych, jakimi
sà firmy budowlane. Wykonujàcy wolny zawód nie muszà płaciç podatku
od działalnoÊci gospodarczej.

Ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci
In˝ynierów-rzeczoznawców dotyczy
obowiàzek zapewnienia sobie ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci z tytułu
wykonywania zawodu. W zale˝noÊci
od federalnych regulacji ustawowych
nie wsz´dzie wymaga si´ minimalnej
wysokoÊci kwoty ubezpieczenia.
Istniejà zalecenia dotyczàce ujednolicenia działania izb in˝ynierów i zalecenia te okreÊlajà minimalnà kwot´ ubezpieczenia w wysokoÊci 1,5 mln EUR na
pokrycie szkód na zdrowiu oraz 300
tys. EUR na szkody w majàtku.
OPRACOWAŁ
ZYGMUNT RAWICKI
na podstawie referatu
Dip. Ing. Hansa-Ullricha KAMMEYERA
– wiceprzewodniczàcego Federalnej Izby In˝ynierów Niemiec (Bundesingenieur Kammer),
wygłoszonego w czasie „Dnia In˝ynierskiego”
w Pradze 13 listopada 2008 roku.
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Przykład Bawarii
Co powinien wiedzieç polski in˝ynier
o niemieckich przepisach?
by in˝ynier mógł w Bawarii
opracowywaç projekty budowlane na własnà odpowiedzialnoÊç, musi byç wpisany do ró˝nych rejestrów prowadzonych w Bawarskiej Izbie In˝ynierów.

A

Za pomocà wytycznych dotyczàcych usług Unia Europejska chce
ułatwiç równie˝ działalnoÊç transgranicznà in˝ynierów i architektów.
Wszystkie przepisy krajowe nie sà
jednak jeszcze uregulowane w myÊl
tych wytycznych. Obecnie przebiega
proces screeningu norm, przy którym w przypadku wszystkich przepisów krajowych ma zostaç sprawdzona ich kompatybilnoÊç z wytycznymi
dotyczàcymi usług. Do koƒca 2009
roku proces ten ma zostaç ukoƒczony.
W Niemczech jest z tym problem.
Prawo budowlane znajduje si´
w kompetencji poszczególnych landów – a wszystkie 16 krajów federalnych pilnuje (˝arliwie), by zachowaniu uległy te przepisy, które ró˝nià
si´ od pozostałych landów. Wdro˝enie wytycznych dotyczàcych usług
wytworzy nacisk na harmonizacj´,
który jest oczekiwany przez niemieckich in˝ynierów, poniewa˝ obecnie
cz´sto dla nich łatwiej jest pracowaç
za granicà ni˝ w innym landzie.
JeÊli in˝ynierowie sà zatrudnieni,
obowiàzujà ich reguły UE. Pracowników np. z Polski obowiàzujà jeszcze
inne ograniczenia.
Jakie zezwolenie musi zatem posiadaç polski in˝ynier, by mógł w Bawarii opracowywaç projekty na własnà odpowiedzialnoÊç? Zezwolenia
takiego udziela si´ przez wpisanie na
list´ prowadzonà w Bawarskiej Izbie
In˝ynierów. W celu wpisania na list´
osoba zainteresowana musi zło˝yç
wniosek. Członkostwo w Bawarskiej
Izbie In˝ynierów nie jest przy tym konieczne. W niektórych innych lan-

dach, przykładowo w Kraju Saary
lub w Saksonii-Anhalt, wyglàda to
inaczej. Tam nale˝y zostaç członkiem izby. Wpis do rejestru jest w zasadzie nieograniczony czasowo.
Gdy in˝ynier zostanie ju˝ raz wpisany, figuruje tak długo, a˝ sam za˝àda, by wykreÊliç go z wykazu. Co
roku nale˝y wnosiç opłat´ członkowskà, poniewa˝ wykazy sà publikowane i co roku kontroluje si´ aktualnoÊç danych.
Procedur´ wpisu do rejestru najlepiej opisaç w postaci kolejnych kroków, które sà konieczne do uzyskania zezwolenia budowlanego. Ustawowymi dokumentami, na których
si´ opieramy, sà „Bawarska ustawa
budowlana” (BayBO) oraz „Rozporzàdzenie o dokumentacji dla zezwoleƒ budowlanych” (Bauvorlagenverordnung – BauVorlV). Oprócz tego
nale˝y jeszcze przestrzegaç przepisów wykonawczych do prawa budowlanego wydanych przez ministerstwo spraw wewn´trznych.
Pierwszym krokiem do uzyskania
zezwolenia budowlanego jest dokumentacja projektowa. Organowi zatwierdzajàcemu przedkłada si´
schematy budynku, rzuty poziome
i przekroje w skali 1:100 razem
z opisem budynku i dalszymi dokumentami. Do opisu budynku nale˝y
u˝yç formularza, znajdujàcego si´
w rozporzàdzeniu dotyczàcym dokumentacji wymaganej do zezwolenia budowlanego. Poszczególne dokumenty, które nale˝y przedło˝yç,
sà wymienione w § 3 niniejszego
rozporzàdzenia. Dokumentacj´ t´
podpisuje in˝ynier budowlany i autor projektu. Aby mógł podpisaç dokumentacj´, autor projektu musi byç
zarejestrowany w Bawarskiej Izbie
In˝ynierów w rejestrze osób uprawnionych do opracowania dokumentacji niezb´dnej dla zezwolenia budowlanego lub musi byç członkiem

Bawarskiej Izby Architektów (BayBO
art. 61 ust. 2).
Tekst ustawy brzmi:
„ Uprawniony do przedkładania
dokumentacji dla zezwolenia budowlanego jest ten kto:
1. mo˝e w Bawarii u˝ywaç tytułu zawodowego „architekt” lub „architektka”,
2. jest zapisany w wykazie in˝ynierów uprawnionych do opracowania dokumentacji niezb´dnej do
zezwolenia budowlanego, prowadzonego przez Bawarskà Izb´ In˝ynierów.
Do tego wykazu wpisuje si´ osoby, które:
a) sà jako członkowie bran˝y in˝ynierii budowlanej (na podstawie ustawy o in˝ynierach) uprawnieni do
u˝ywania tytułu zawodowego „in˝ynier” lub „in˝ynierka”,
b) wykonywały działalnoÊç praktycznà w tej bran˝y przez okres przynajmniej trzech lat.”
Art. 6 ustawy o izbach budowlanych (BauKaG) obowiàzuje w sposób analogiczny i stanowi:
„Mo˝na odmówiç wpisu do rejestru wnioskujàcym, którzy nie sà obywatelami Niemiec w myÊl art. 116
Konstytucji, je˝eli nie została zagwarantowana wzajemnoÊç. To nie dotyczy osób, które posiadajà dokument
o ukoƒczonym wykształceniu w Niemczech, obywatelom krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Obywateli Polski zatem nie obowiàzujà ˝adne ograniczenia. Według
ustawy o in˝ynierach zagraniczny tytuł in˝yniera zostaje uznany, je˝eli
studia trwały przynajmniej trzy lata.
Organem kompetentnym dla tego
uznania jest Urzàd Wojewódzki
Szwabia (Regierung des Bezirks
Schwaben) z siedzibà w Augsburgu.
Uznanie zagranicznego tytułu przez
inny land obowiàzuje równie˝ w Bawarii.
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W ustawie nic nie mówi si´ o tym,
by ubiegajàcy si´ o wpis do wykazu
musiał znaç bawarskie ustawy i przepisy lub nawet władaç j´zykiem niemieckim. Przyczynà tej bardzo liberalnej regulacji jest zasada bawarskiego prawodawstwa kierujàca si´
ch´cià przekazania jak najwi´kszej
odpowiedzialnoÊci obywatelowi. To
odnosi si´ do wszystkich wpisów do
wykazów.
Ten, kto przedkłada dokumentacj´
dla zezwolenia budowlanego, która
z powodu niedostatecznej znajomoÊci ustawy zawiera bł´dy, r´czy swojemu klientowi odpowiedzialnoÊcià
za ewentualne szkody, które w ten
sposób powstanà. Dodatkowo in˝y-

Obywateli Polski zatem nie
obowiàzujà ˝adne ograniczenia. Według ustawy
o in˝ynierach zagraniczny
tytuł in˝yniera zostaje
uznany, je˝eli studia trwały
przynajmniej trzy lata.

nier, który nie włada j´zykiem niemieckim, nie b´dzie zdolny do działania przed organami budowlanymi.
Dlatego otrzyma zlecenie od inwestora jedynie w rzadkich przypadkach.
Mo˝na oczywiÊcie argumentowaç,
˝e podobna regulacja, obowiàzujàca
w Polsce, słu˝y ochronie konsumenta, lecz bawarski ustawodawca tutaj
stawia własnà odpowiedzialnoÊç ponad ochronà konsumenta.
Do dokumentacji dla zezwolenia
budowlanego nale˝y równie˝ tak
zwany katalog kryteriów. Jest to wykaz z oÊmioma pytaniami, dotyczàcymi struktury i bezpieczeƒstwa. Je˝eli odpowiedzi na wszystkie osiem
pytaƒ brzmià „tak”, w przypadku budynków klasy 1 do 3 (małe i niskie
budynki, definicj´ mo˝na znaleêç
w BayBO, artykuł 2 ust. 3) nie jest konieczne badanie statyki przeprowadzone przez in˝yniera weryfikatora.

Ten katalog kryteriów musi zostaç
podpisany przez osob´ uprawnionà
do sprawdzania bezpieczeƒstwa.
Oprócz tego równie˝ w przypadku
budynków klasy 1 do 3 jest konieczne, by in˝ynier, który posiada uprawnienia do sprawdzania bezpieczeƒstwa, opracował Êwiadectwo bezpieczeƒstwa. Oznacza to, ˝e musi jako
osoba odpowiedzialna podpisaç obliczenia statyczne oraz rysunki wykonawcze.
Uprawnienia do badania bezpieczeƒstwa (weryfikacji) mo˝na uzyskaç tak samo jak uprawnienia do
projektowania dokumentacji dla zezwolenia budowlanego przez wpis
do wykazu w Bawarskiej Izbie In˝ynierów. Warunki zostały uregulowane
w artykule 62 ust. 2 Bawarskiego Regulaminu Budowlanego (BayBO).
W przypadku:
— budów klasy 1 do 3,
— innych budów, które nie sà budynkami,
Êwiadectwo weryfikacji bezpieczeƒstwa musi opracowaç in˝ynier
budowlany lub architekt z przynajmniej trzyletnià praktykà zawodowà
w projektowaniu konstrukcji noÊnych, zarejestrowany w wykazie Bawarskiej Izby In˝ynierów lub Bawarskiej Izby Architektów. Wykazy te sà
prowadzone według artykułu 6 Ustawy o izbach budowlanych (BauKaG).
Dla obywatela Polski wpis do wykazu nie powinien byç problemem,
je˝eli uzyskał tytuł in˝yniera i wykazał si´ trzyletnià praktykà w projektowaniu konstrukcji noÊnych.
W przypadku budynków klasy 4
do 5 (du˝e i wysokie budynki) dla
wykonawcy Êwiadectwa weryfikacji
nie sà okreÊlone ˝adne warunki fachowe. Fakt ten mo˝e dziwiç, lecz
uzasadnienie ustawodawcy brzmi,
˝e takie Êwiadectwa weryfikacyjne
sà w ka˝dym przypadku poÊwiadczane przez in˝yniera budowlanego i inwestor zleci ich opracowanie
jedynie profesjonalnemu projektantowi konstrukcji noÊnych. Codzienna praktyka weryfikatorów mówi,
niestety, o innych doÊwiadczeniach.

Istniejà jeszcze inne wykazy, które
uprawniajà do opracowywania okreÊlonych dokumentacji. Sà to:
— wykaz osób uprawnionych do
opracowania Êwiadectwa bezpieczeƒstwa po˝arowego budynków,
— wykaz biegłych według rozporzàdzenia o kompetencjach i akty wykonawcze do rozporzàdzenia
o oszcz´dzaniu energii (ZV EnEV),
— wykazy biegłych weryfikatorów
dla nast´pujàcych dziedzin: statyki, prac ziemnych i posadowienia
budynków, prac pomiarowych
i kontroli urzàdzeƒ zabezpieczajàcych.
Równie˝ do nich w zasadzie mo˝e
zostaç wpisany ka˝dy obywatel UE,
je˝eli spełnia przesłanki fachowe.
Dalsze informacje mo˝na znaleêç na
stronach internetowych Bawarskiej
Izby In˝ynierów pod odnoÊnikiem
„Listeneintragung” (wpis do wykazów): http://www.bayika.de/de/listeneintragung/

Podsumowanie
— Dla działania na własnà odpowiedzialnoÊç w ramach bawarskiego
prawa budowlanego konieczny
jest wpis do stosownego rejestru.
— Istnieje mo˝liwoÊç wpisania ka˝dego obywatela UE.
— Wpis ten jest zwiàzany jedynie
z przesłankami fachowymi, nie
jest wymagane poÊwiadczanie
znajomoÊci ustaw i j´zyka.
— W pozostałych landach w niektórych szczegółach zostały okreÊlone ró˝ne warunki.
— Z powodu europejskiej harmonizacji do koƒca 2009 roku oczekuje si´ wprowadzenia kilku zmian.
— Ju˝ dzisiaj obywatelom UE dla ich
działalnoÊci w Niemczech na
własnà odpowiedzialnoÊç nie stawia si´ wi´kszych przeszkód ni˝
ich niemieckim kolegom.
OPRACOWAŁ ZYGMUNT RAWICKI
na podstawie referatu Dr. Ing. Heinricha
SCHROETERA - prezydenta Bawarskiej Izby
In˝ynierów (Bayerische Ingenieurekammer),
wygłoszonego w czasie „Dnia In˝ynierskiego”
w Pradze 13 listopada 2008 roku.
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Âwiadectwa energetyczne
– pytania i odpowiedzi (cz. 2)
oni˝ej zamieszczamy niektóre
odpowiedzi na najcz´Êciej zadawane pytania (cz´Êç 1.
opublikowaliÊmy w poprzednim biuletynie), które sà zamieszczone na
stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (stan z 28.12.2008 r.)

P

Ile osób figuruje w rejestrze
osób uprawnionych do sporzàdzania 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
podyplomowych uprawniajàcych do
sporzàdzania Êwiadectw charakterystyki energetycznej zatwierdzonych
przez ministra właÊciwego do spraw
szkolnictwa wy˝szego i zaopiniowanych przez ministra właÊciwego do
spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej.
Ile osób w chwili obecnej (listopad 2008 r.) mo˝e sporzàdzaç
Êwiadectwa charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub cz´Êci budynków stanowiàcych samodzielnà całoÊç
techniczno-u˝ytkowà?
Obecnie, według szacunków,
uprawnienia do sporzàdzania Êwiadectw charakterystyki energetycznej
budynków, lokali mieszkalnych lub
cz´Êci budynków stanowiàcych samodzielnà całoÊç techniczno-u˝ytkowà posiada około 80 tys. osób.
Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy – Prawo budowlane sà to osoby posiadajàce uprawnienia do projektowania
w specjalnoÊci architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej oraz ukoƒczyły studia magisterskie.
Mam wykształcenie wy˝sze magisterskie, ale nie mam uprawnieƒ
budowlanych do projektowania

w specjalnoÊci architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Co mam zrobiç, ˝eby
sporzàdzaç Êwiadectwa charakterystyki energetycznej? Czy istnieje lista firm szkolàcych osoby
ubiegajàce si´ o uprawnienia do
sporzàdzania Êwiadectw charakterystyki energetycznej budynków?
Aby uzyskaç uprawnienia do sporzàdzania Êwiadectw charakterystyki energetycznej magistrowie nie
posiadajàcy uprawnieƒ budowlanych do projektowania mogà podjàç nie krótsze ni˝ roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, in˝yniera Êrodowiska, energetyka lub pokrewne
w zakresie audytu energetycznego
na potrzeby termomodernizacji oraz
oceny energetycznej budynków.
Wykaz prowadzonych studiów zatwierdzonych przez ministra właÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego i zaopiniowanych przez ministra
właÊciwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, pozwalajàcych na zdobycie
uprawnieƒ, znajduje si´ na stronie
internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Drugi sposób to odbycie szkolenia oraz zło˝enie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed ministrem
właÊciwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zarówno program studiów
podyplomowych uprawniajàcych do
sporzàdzania Êwiadectw oraz program szkolenia, powinien uwzgl´dniaç problematyk´ okreÊlonà w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie
przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajàcych si´
o uprawnienie do sporzàdzania
Êwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz´Êci budynku stanowiàcej

samodzielnà całoÊç technicznou˝ytkowà (Dz. U. z 2008 r., Nr 17,
poz. 104).
Natomiast firmy prowadzàce
szkolenia nie podlegajà akredytacji,
dlatego przy wyborze konkretnej
oferty nale˝y kierowaç si´ zgodnoÊcià programu szkolenia z ww. rozporzàdzeniem.
Czy nabywca ma prawo ˝àdaç
i musi otrzymaç Êwiadectwo charakterystyki energetycznej w przypadku kupna lokalu mieszkalnego
od gminy, w której zamieszkuje?
Zgodnie z art. 63a ustawy - Prawo budowlane nabywca ma prawo
˝àdaç przekazania Êwiadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiàzek pozyskania Êwiadectwa charakterystyki energetycznej jest po stronie zbywcy, w tym przypadku po
stronie gminy. Przepisy prawne nie
nakładajà sankcji na zbywc´, je˝eli
takiego Êwiadectwa nie przedstawi.
Czy je˝eli Êwiadectwo charakterystyki energetycznej zostało
sporzàdzone dla budynku, to jak
nale˝y sporzàdziç Êwiadectwo
charakterystyki energetycznej
dla lokalu mieszkalnego w tym
budynku?
W przypadku lokali mieszkalnych
w budynku ze wspólnà instalacjà
ogrzewczà Êwiadectwo charakterystyki energetycznej sporzàdza si´ wyłàcznie dla budynku. W przypadku lokalu posiadajàcego samodzielnà instalacje ogrzewczà Êwiadectwo charakterystyki energetycznej sporzàdza
si´ niezale˝nie dla tego lokalu.
Czy mo˝na sporzàdziç Êwiadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego
bez sporzàdzania Êwiadectwa
charakterystyki energetycznej dla
budynku.
Tak, jest to mo˝liwe i zarazem wymagane w przypadku, o którym
mowa w pytaniu powy˝ej.

MARZEC - KWIECIE¡ 2009

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Szkolenia dla członków MOIIB
Tematyka: Sporzàdzanie Êwiadectw charakterystyki energetycznej budynków
Bardzo du˝e zainteresowanie towarzyszy szkoleniom z zakresu sporzàdzania Êwiadectw charakterystyki
energetycznej budynków. Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa zamierza - w odpowiedzi
na to zainteresowanie - w najbli˝szym okresie zorganizowaç kolejny cykl szkoleƒ z tej tematyki dla członków
MOIIB.
Zaj´cia w grupach co najwy˝ej 20-osobowych, ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ stanowisk komputerowych, ale tak˝e ze wzgl´dów merytorycznych dla osiàgni´cia najlepszych efektów szkolenia. Zaj´cia w wi´kszoÊci b´dà miały charakter praktyczny i b´dà prowadzone w formie seminaryjnej. Ka˝dy uczestnik b´dzie
miał mo˝liwoÊç dyskusji z prowadzàcym zaj´cia odnoÊnie interesujàcych go problemów szczegółowych.

Proponowane najbli˝sze realne terminy szkoleƒ:
20, 21, 22 i 23 (poniedziałek– czwartek) kwietnia
w godz. 15.00 - 19.30

Ponadto:
- w Nowym Sàczu:
18 - 19 (sobota, niedziela) kwietnia
26 (sobota, niedziela) kwietnia

27, 28, 29 i 30 (poniedziałek – czwartek) kwietnia
w godz. 15.00 - 19.30

- w Tarnowie:
9 – 10 (sobota, niedziela) maja

15 maja br. (piàtek) w godz. 15.30 - 20.00
16 maja br. (sobota) w godz. 8.30 - 15.00
17 maja br. (niedziela) w godz. 8.30 - 16.00

Program zaj´ç:
Metodyka opracowania Êwiadectw (wykład + çwiczenia
- 8 godz.):
•
Êwiadectwo dla budynków mieszkalnych
•
Êwiadectwo dla lokali mieszkalnych
•
Êwiadectwo dla budynków u˝ytecznoÊci publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych.

29 maja br. (piàtek) w godz. 15.30 - 20.00
30 maja br. (sobota) w godz. 8.30 - 15.00
31 maja br. (niedziela) w godz. 8.30 - 16.00
19 czerwca br. (piàtek) w godz. 15.30 - 20.00
20 czerwca br. (sobota) w godz. 8.30 - 15.00
21 czerwca br. (niedziela) w godz. 8.30 - 16.00
26 czerwca br. (piàtek) w godz. 15.30 - 20.00
27 czerwca br. (sobota) w godz. 8.30 - 15.00
28 czerwca br. (niedziela) w godz. 8.30 - 16.00
4 lipca br. (piàtek) w godz. 15.30 - 20.00
5 lipca br. (sobota) w godz. 8.30 - 15.00
6 lipca br. (niedziela) w godz. 8.30 - 16.00

•
Wykonanie szkoleniowych Êwiadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz´Êci budynku stanowiàcej samodzielnà
całoÊç techniczno-u˝ytkowà (çwiczenia – 12 godz.)
•
Sprawdzian umiej´tnoÊci (test – 4 godz.):
3.1. cz´Êç teoretyczna
3.2. cz´Êç praktyczna.

O WPISANIE NA LIST¢ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
DECYDUJE KOLEJNOÂå ZGŁOSZE¡!!!
Szczegółowe informacje i zgłoszenia nale˝y kierowaç do El˝biety HAJEK w siedzibie MOIIB (przy ul. Czarnowiejskiej 80 pokój 13).
telefon: (012) 630 90 60 w. 313,
e-mail: elzbieta.hajek@hanzaconsulting.pl
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Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w II kwartale 2009 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB
L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

1.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP o. Kraków:
Seminarium:
„Standaryzacja urzàdzeƒ w ENION GT S.A.”

2.

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM o.Nowy Sàcz
Seminarium:
Ustawa „Prawo Wodne”

3.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP o. Kraków:
Wycieczka techniczno-szkoleniowa, Seminarium:
„Technologia – automatyka – energetyka Oczyszczalni
Âcieków Płaszów II”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

02.04.2009 r.
czwartek
11.00 14.00
Kraków
Dom Technika NOT
ul.Straszewskiego 28

Organizator:
o. Kr SEP SEn, Koło SEP nr 13 przy ZEn
& MOIIB
mgr in˝. Janusz Oleksa
tel. 012 26-12-140
Biuro SEP
012 422-58-04

03.04.2009
piàtek
09.00-13.00
Nowy Sàcz
Małopolski Zarzàd Melior. Wodnych

Organizator:
SITWM o. Nowy Sàcz
& MOIIB
mgr in˝. T. Sułkowski
Tel. 603-796-292

03.04.2009 r.
piàtek
12.00 15.00
Kraków
Oczyszczalnia Âcieków
Kraków-Płaszów II

Organizator:
o. Kr SEP, Koło SEP nr 56 przy MPWiK
& MOIIB
dr in˝. Piotr Małka
tel. 012 639-22-30
in˝. Zygmunt Salwiƒski
tel. 012 639-21-22

07.04.2009
wtorek, Kraków
sala konferencyjna hotelu
ASPEL
ul. Bratysławska 2

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

15.04.2009 r.
Êroda, 13.00, Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS o. Kraków & MOIIB
Referent: prof.dr hab. Janusz GołaÊ

4.

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

5.

bran˝a sanitar na: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Badanie procesów akumulacji i przemian zwiàzków chemicznych w osadach Zbiornika Dobczyckiego”

6.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
„Projektowanie konstrukcji z betonu wg Eurokodów
– cz. II”

16.04.2009 r.
czwartek, 10.00 15.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

7.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Utrzymanie obiektów budowlanych – przeglàdy budowlane”

21.04.2009 r.
czwartek, 10.00 14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

8.

bran˝a sanitar na: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„90-lecie o.PZITS – seminarium jubileuszowe”

22.04.2009 r.
Êroda, 16.00, Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator: PZITS o. Kraków & MOIIB
Referent: dr Mariusz Olko,
mgr in˝. Leszek Reguła
doc .dr in˝..Stanisław A Rybicki

9.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP o. Kraków:
Seminarium:
„ Rozwój konstrukcji rozdzielni i szaf nn produkcji PRE
Edward Biel”

23.04.2009 r.
czwartek, 11.00 14.00
Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator: o. Kr SEP SIiUE & MOIIB
PRE Edward Biel, mgr in˝. Szymon Biel
tel. 696-673-646
Biuro SEP,
tel. 012 422-58-04

10.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Z cyklu „Spotkania in˝ynierskie”
Wykład prof. zw. dr. hab. in˝. Zbigniewa Mendery pt.

23.04.2009 r.
czwartek, 17.00, Kraków
Dom Technika

Organizator: CUTOB-PZITB
o. Małopolski &MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
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Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
„Zapewnienie jakoÊci projektowania i nadzoru, a katastrofy budowlane z przykładami”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

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

Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

24.04.2009 r.
piàtek, Kraków
godz. 13-15
AGH paw. B1
parter s. 25

Organizator:
o. Kr SEP SEn, Koło nr 65 przy KEiE & MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek
506-230-097
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
012 617-37-60

11.

bran˝a energetyczna – SEP o.Kraków:
Seminarium:
„Superkondensatory-perspektywy zastosowaƒ”

12.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
„Projektowanie konstrukcji z betonu wg Eurokodów –
przykłady: cz. III”

28.04.2009 r.
wtorek, 10.00 15.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

13.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Oddziaływanie wiatru i Êniegu na obecnie budowanà
kładk´ pieszo – rowerowà przez rzek´ Wisł´ pomi´dzy ulicami Mostowà i Brodziƒskiego w Krakowie”

28.04.2009
wtorek
Kraków
Laboratorium In˝ynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej
Al. Jana Pawła II 37
Budynek nr 3a

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

14.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Ochrona cieplna i jakoÊç energetyczna budynków –
Âwiadectwa charakterystyki energetycznej – podstawowe
informacje”

29.04.2009 r.
Êroda, 10.30, Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS o. Kraków & MOIIB
M. Paƒczuk
tel.012/422 26 98

15.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy”

30.04.2009 r.
czwartek, 10.00 15.00
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

16.

bran˝a komunikacyjna– SITK RP o. Kraków:
Seminarium
„XII Forum MobilnoÊci”

30.04.2009 r.
czwartek
Kraków
sala obrad Rady Miasta Krakowa
plac Wszystkich Âwi´tych 3/4

Organizator: SITK RP o. Kraków
Urzàd Miasta Krakowa
Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie tel.
(012) 658-93-72, http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: G.Sapoƒ
tel.0607-941-718

17.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Modernizacja oczyszczalni Êcieków w Krakowie – Płaszów II”

05.05.2009 r.
wtorek, 10.00, Kraków
Teren oczyszczalni Płaszów II

Organizator:
PZITS o. Kraków Sekcja Kanalizacji & MOIIB
Referent: MPWIK - Kraków

18.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Âwiadectwa energetyczne – charakterystyka energetyczna budynków”

06.05.2009 r.
Êroda, 16.00 19.15, Tarnów
Budynek Starostwa Powiatowego w Tarnowie
ul. Narutowicza 37
sala audiowizualna

Organizator:
CUTOB-PZITB o. Małopolski &MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl
Zgłoszenia:
Kazimierz Âlusarczyk tel. kom. 602 59 07 49

19.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP o. Kraków:
Seminarium:
„ Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych”

07.05.2009 r.
czwartek
11.00 14.00
Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
o. Kr SEP SiiUE, Koło SEP nr 65 przy KEE
AGH
DASL Systems Kraków & MOIIB
mgr in˝. Witold Âlirz
tel. 012 294-20-01
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
012 617-37-60

20.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Akustyka budynków - problematyka projektowania i wykonawstwa”

11.05.2009 r.
poniedziałek, 10.00 14.15
Kraków

Organizator:
CUTOB-PZITB o. Małopolski & MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

47
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Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

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

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

21.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium nt.
„Metody pomiarów pràdów ziemnozwarciowych w sieciach przemysłowych i ich kompensacji”

12.05.2009 r.
wtorek, 11.00-14.00, Kraków
Dom Technika Oddziału Nowohuckiego SEP
Os. Centrum C bl. 10

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

22.

bran˝a komunikacyjna– SITK RP o. Kraków:
Seminarium „Nowoczesne urzàdzenia BRD w otoczeniu
pasa drogowego”

13.05.2009 r.
Êroda, Kraków
Sala konferencyjna MPK S.A.
w Krakowie, ul. Bro˝ka 3

Organizator:
SITK RP o. Kraków, MOIIB Kraków
Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie tel.(012)
658-93-72 http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: R.˚akowski
tel.0604-55-69-55

23.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Konferencja naukowo-techniczna:
„Zespolone konstrukcje mostowe”

13-15.05.2009
Êroda, czwarek, piàtek
Kraków

Organizator:
Politechnika Krakowska & ZMRP o. Małopolski
& PAN & MOIIB
Informacje: Bogusław Jarek
tel. kom. 695 297 052
tel. do firmy (012) 425 09 28 wew. 108
ebjarek@o2.pl

24.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP o. Kraków:
Seminarium:
„Nowoczesne êródła Êwiatła LED”

14.05.2009 r.
czwartek, 11.00 14.00
Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
o. Kr SEP SEl, Koło SEP nr 77
PP-H TRIM-POT & MOIIB
dr in˝. Wiesław Zaraska
tel. 012 656-51-83
Biuro SEP, tel. 012 422-58-04

25.

bran˝a energetyczna – SEP o. Kraków:
Seminarium wyjazdowe:
„Instalacje elektryczne, automatyka uj´cia i dostawy wody
dla Krakowa”

18.05.2009 r.
poniedziałek
10.00 14.00
Dobczyce

Organizator: o. Kr SEP, Koło SEP nr 56
przy MPWiK, SEn & MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek
506-230-097
in˝. Zygmunt Salwiƒski
012 639-21-22

26.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„W´giel aktywny w układach uzdatniania wód powierzchniowych, badania pilota˝owe w stacji doÊwiadczalnej
w Nowym Sàczu”

18.05.2009 r.
poniedziałek, 14.00, Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS o. Kraków & MOIIB
Referent:
doc.dr in˝ .Stanisław A Rybicki

27.

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM o.Kraków
Konferencja naukowa:
„Plany gospodarowania wodami jako narz´dzie realizacji
celów gospodarki wodnej” – dr in˝. Jerzy Grela – RZGW
Kraków
„Miasto i rzeka” – mgr in˝. Zbigniew Kot – MZMiUW Kraków
„Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych” – dr hab.
in˝. Krzysztof Ostrowski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

18.05.2009
poniedziałek, 11.00, Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego nr 28

Organizator:
SITWM o. Kraków & MOIIB
Kontakt: in˝. Jan Smenda
tel. 012 422-47-22 w. 34
poniedziałek 10:00-13:00

28.

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM o.Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna:
Na zapor´ i stopieƒ wodny na Orawie (Słowacja)

19.05.2009
wtorek, 08.00
ul. Kału˝y (obok Hotelu Cracovia)

Organizator:
SITWM o. Kraków Secja In˝. i Gosp.Wodnej
& MOIIB
Zgłoszenia: mgr in˝. Paweł Bubka
tel. 012 628-43-07

29.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Oddziaływanie wiatru i Êniegu na budowle”
Prof. dr hab. in˝. Andrzej Flaga

19.05.2009 r.
wtorek, 11.00 15.00
Kraków
Laboratorium In˝ynierii
Wiatrowej Politechniki
Krakowskiej,
Al. Jana Pawła II 37
Budynek nr 3a

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

30.

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM o.Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna:

20.05.2009
Êroda, 08.00

Organizator:
SITWM o. Kraków Sekcja Melioracji i Kształ-
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Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
Na zapor´ i zbiornik wodny na rzece Ropa w Klimkówce
„Modernizacja zapory w okresie eksploatacji”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

ul. Szlak 73
Bud. MZMiUW Kraków

towania Ârodowiska & MOIIB
Zgłoszenia: Robert Staƒko
Tel. 012 628-09-80, 012 628-09-81
mgr in˝. Regina WiÊniewska-W´grzyn
Nowy Sàcz
Tel. 018 414-45-55

21.05.2009
czwartek, 09.00
WODROL Wieliczka
Ul. Bogucka 17

Organizator:
SITWM o. Kraków Sekcja Melioracji i Kształtowania Ârodowiska – Grupa Wodociàgowa
& MOIIB
Zgłoszenia: Mirosław Fijałkowski
Tel. 012 278-25-75
605-926-880

21.05.2009 r.
czwartek, 11.00 14.00
Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
o. Kr SEP SEl, Koło SEP nr 75 przy PK
CADREX Warszawa & MOIIB
dr in˝. Wojciech Mysiƒski
tel. 012 628-26-98
Biuro SEP, tel. 012 422-58-04

22.05.2009
piatek, Szczucin
Wydział Historii Drogownictwa
GDDKiA
przy dr. kr. nr 73 Kielce - Tarnów

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

31.

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM o.Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna:
do oczyszczalni Êcieków Kraków-„Kujawy”

32.

bran˝a elektroniczna – SEP o. Kraków:
Seminarium:
„Oprogramowanie do projektowania układów elektronicznych firmy MENTOR GRAPHIC”

33.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Wycieczka techniczna:
Muzeum zabytków techniki drogowej i mostowej
w Szczucinie

34.

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP o. Kraków:
Konferencja:
„Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym”

27–29.05.2009 r.
Êroda-piàtek
Zakopane „Geovita”

Organizator:
SITK RP o. Kraków,
MOIIB Kraków
Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie tel.
(012) 658-93-74, http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Andrzej Kollbek
tel. 012 417-13-99

35.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Energooszcz´dnoÊç budynków w aspekcie wdra˝ania
dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”
Wykładowcy:
prof. dr hab. in˝. Marian Hopkowicz, Politechnika Krakowska
dr in˝. Bogusław Maludziƒski, Politechnika Krakowska

28.05.2009 r.
czwartek, 10.00 14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

36.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Konstrukcja i monta˝ studni kanalizacyjnych z uwzgl´dnieniem nowoczesnych elementów betonowych”

28.05.2009 r.
czwartek, 2.30, Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS o. Kraków & MOIIB
Referent: prof. Ziemowit Suligowski
dr Mateusz Florek

37.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
„Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów –
cz. IV“.

maj 2009 r.
10.00 15.00, Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

38.

bran˝a elektroinstalacyjna – o.Kr SEP:
Seminarium:
„Nowy softwear ETI Polam wspomagajàcy projektowanie
instalacji elektrycznych”

03.06.2009 r.
Êroda, 11.00 14.00, Kraków
Dom Technika
NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator: o. Kr SEP SIiUE
F-ma ETI POLAM & MOIIB
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 0601 497 125
Biuro SEP, 012 422-58-04

39.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Unieszkodliwianie Êcieków poszpitalnych – ochrona wód
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem antybiotykami”

03.06.2009 r.
Êroda, 13.00
Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS o. Kraków & MOIIB
M. Paƒczuk
tel.012/422 26 98

40.

SITPNiG
Sympozjum
„Marketing w gazownictwie”

03-05.06.2009 r.
Êroda-piàtek
Zakopane-KoÊcielisko

Organizator:
SITPNiG o. Kraków
Gazownia Krakowska
Zakład Gazowniczy & MOIIB
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Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca
Dyrektor Gazowni Andrzej Michniewski
tel. 012 628-11-24

06.06.2009
sobota
Czasław
„Zaczarowane Wzgórze”

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

11-14.06.2009
czwartek-niedziela
wyjazd. godz. 14

Organizator: o. Kr SEP SEn
Koło SEP nr 1 przy EP Kraków & MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek, 506-230-097
in˝. Zbigniew Bisikiewicz, 012 299-72-65

16.06.2009
wtorek, Kraków
sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

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

44.

16.06.2009 r.
bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
wtorek, 15.00 19.15, Kraków
„Legalizacja samowoli budowlanej. Kontrole. Istotne i nieDom Technika
istotne odst´pstwa od warunków udzielonego pozwolenia
ul. Straszewskiego 28
na budow´”
mgr in˝. Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nad- sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro
zoru Budowlanego – Powiat Grodzki w Krakowie

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

45.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Zaopatrzenie w wod´ i odprowadzenie Êcieków z gmin
oÊciennych do systemu wodociàgowo-kanalizacyjnego
miasta Krakowa w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”

46.

bran˝a komunikacyjna– SITK RP o. Kraków:
Wycieczka techniczna
„Nowoczesne rozwiàzania drogowo-mostowe w/c dróg
krajowych małopolski”

47.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
23.06.2009 r.
wtorek, 15.00 19.15, Kraków
„Pozwolenie na u˝ytkowanie- aktualne przepisy, wymaDom Technika
gane dokumenty, procedury organu nadzoru budowlaul. Straszewskiego 28
nego”
mgr in˝. Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nad- sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro
zoru Budowlanego – Powiat Grodzki w Krakowie

48.

bran˝a komunikacyjna– SITK RP o. Kraków:
Seminarium
„XIII Forum MobilnoÊci”

25.06.2009 r.
czwartek, Kraków
sala obrad Rady Miasta Krakowa
plac Wszystkich Âwi´tych 3/4

Organizator:
SITK RP o. Kraków
Urzàd Miasta Krakowa
Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie tel.
(012) 658-93-72 http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: G.Sapoƒ
tel.0607-941-718

49.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
„Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów –
przykłady: cz. V“.

czerwiec 2009 r.
10.00 15.00, Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

41.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Spotkanie integracyjne:
„Mosty łàczà nie tylko brzegi rzeki…”

42.

bran˝a energetyczna – o.Kr SEP:
Wycieczka turystyczno – techniczna:
„Wycieczka do elektrowni wodnej na Jeziorze LeÊniaƒskim (Dolny Âlàsk) ”

43.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Systemy odwodnieƒ dróg i mostów”

17.06.2009 r.
Êroda, 13.00, Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS o. Kraków & MOIIB
Referent: mgr in˝. Małgorzata Duma-Michalik,
mgr in˝. Maria Duma, mgr in˝. Jadwiga Petko

19.06.2009 r.
piàtek, Kraków, GDDKiA o. Kr.
ul.Mogilska 25
Sromowce Ni˝ne

Organizator:
SITK RP o. Kraków, MOIIB Kraków
Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie tel.(012)
658-93-72 http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: R.˚akowski
tel.0604-55-69-55
Organizator:
CUTOB-PZITB o. Małopolski&MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

UWAGA !
1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez stowarzyszenia naukowo-techniczne (PZITB,
PZITS, SEP, SITWM, SITK RP, SITNiG, ZMRP) i MOIIB rozliczenie finansowe nast´puje w wyniku przed∏o˝enia - bezpoÊrednio u g∏ównej ksi´gowej MOIIB i bez opiniowania
przez ZP-SiSD - zbiorczej faktury za zorganizowanie kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr cz∏onkostwa w MOIIB oraz podpisem uczestnika
na liÊcie obecnoÊci. W tych przypadkach nie ma mo˝liwoÊci indywidualnego rozliczania dofinansowania ka˝dego uczestnika przez ZP-SiSD!
2. Oprócz ww. propozycji istnieje mo˝liwoÊç indywidualnego dofinansowania dla ka˝dego członka MOIIB w kwocie do 300 PLN w skali roku, uczestnictwa w ró˝nych formach
dokształcania, zwrotu kosztów przejazdu na imprezy naukowo-techniczne organizowane poza miejscem zamieszkania i zwrotu kosztów zakupu poradników, programów
komputerowych, publikacji i norm doskonalàcych kwalifikacje.
Warunkiem uzyskania dofinansowania lub zwrotu kosztów jest zło˝enie odpowiedniego wniosku wraz z imiennà fakturà w biurze MOIIB.
Regulamin dofinansowania oraz formularze druków wniosków znajdujà si´ na stronie www.map.piib.org.pl

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

RONDO MOGILSKIE - CZ¢Âå ZADANIA „KRAKOWSKI SZYBKI TRAMWAJ“
- REALIZACJA BUDIMEX DROMEX SA

fot. Łukasz Szłapa

fot. Łukasz Szłapa

fot. Łukasz Szłapa

