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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-Cholewicka 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. Opolska Danuta — sekretarz
5. Turowicz Andrzej — wiceprzewodniczàcy

Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB:
1. Bobulska-Cholewicka 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
Przewodniczàcy
MOIIB
Zygmunt Rawicki

SPIS TREÂCI:

Min´ły wakacje i powoli nadchodzi jesieƒ. Koniunktura w budownictwie, a przynajmniej w niektórych jego działach, pomimo trwajàcego w gospodarce kryzysu ekonomicznego, nie jest najgorsza. Na wielu placach budów praca trwa pełnà parà. Sytuacja na rynku materiałów budowlanych i w zatrudnieniu jest ustabilizowana. Nale˝y wi´c teraz ˝yczyç budowlanym jak najdłu˝ej dobrej pogody.
Tradycjà jest, ˝e we wrzeÊniu przypada nasze Êwi´to – Dzieƒ Budowlanych. Z tej okazji, w imieniu Rady MOIIB i moim własnym, ˝ycz´ wszystkim Kole˝ankom i Kolegom działajàcym w naszej bran˝y satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym.
Druga kadencja naszego samorzàdu zbli˝a si´ do koƒca. W listopadzie i grudniu 2009 roku
odb´dà si´ wybory nowych delegatów na zjazdy okr´gowe izb in˝ynierów budownictwa,
a w kwietniu 2010 roku zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, na których zostanà wybrane nowe
władze izb na trzecià kadencj´ 2010 – 2014. W biuletynie podajemy informacje dotyczàce zasad organizacji zebraƒ wyborczych w obwodach przyj´te uchwałà Krajowej Rady PIIB z dnia
29.07.2009 roku. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia wyborów w obwodach
MOIIB zostanie przyj´ty na zebraniu Rady MOIIB w dniu 2 paêdziernika br. i b´dzie jedynie zamieszczony na naszej stronie internetowej (niniejszy biuletyn zamykamy 20 wrzeÊnia).
Pod koniec sierpnia zorganizowaliÊmy wyjazd techniczno-turystyczny na Litw´. W ramach
tego wyjazdu podpisaliÊmy porozumienie o współpracy ze Zrzeszeniem In˝ynierów i Techników Sanitarno - Budowlanych w Wilnie, a tak˝e zwiedziliÊmy niektóre zabytki Wilna i miejsca
zwiàzane z J. Piłsudskim. Sprawozdanie z tego wyjazdu publikujemy w numerze.
Na poczàtku wrzeÊnia w historii naszej Małopolskiej Izby odnotowaliÊmy znaczàce wydarzenie: w ramach podpisanych przez naszà Małopolskà Izb´ In˝ynierów Budownictwa porozumieƒ z bratnimi izbami Grupy Wyszehradzkiej, odbyło si´ X spotkanie regionalnych organizacji budowlanych Grupy Wyszehradzkiej V-4. Współorganizatorem tego spotkania był Małopolski Oddział Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa. UczestniczyliÊmy
te˝ w uroczystym spotkaniu, zorganizowanym przez PZITB O.Małopolski z okazji Jubileuszu
75-lecia PZITB w Polsce. Informacje na temat obu tych uroczystoÊci zamieszczamy wewnàtrz
biuletynu.
Poczàtkiem wrzeÊnia odbyło si´ wyjazdowe spotkanie Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
MOIIB w Suchej Beskidzkiej poÊwi´cone cz´stym zmianom w Prawie budowlanym (ostatnia była
ju˝ 48. z kolei!). Z tego spotkania przekazujemy krótkà informacj´. Zamieszczamy tak˝e informacje dotyczàce wniosków zło˝onych na jesiennà sesj´ egzaminacyjnà na uprawnienia budowlane.
W aktualnym numerze biuletynu „Budowlani” przedstawiamy artykuł na temat odbudowy
cz´Êci opactwa tynieckiego, zwanej „Wielkà Ruinà”, która w ogólnopolskim konkursie „Budowa
Roku 2008” otrzymała nagrod´ I stopnia.
W cyklu prezentacji firm budowlanych z naszego regionu publikujemy wywiad z mgr. in˝. Januszem Szkatułà – prezesem zarzàdu Budopolu Sp. z o.o. w Krakowie. To okazja, aby okiem
praktyka spojrzeç na dział budownictwa, najdotkliwiej dotkni´ty recesjà, którego dotyczy najwi´kszy zastój – budownictwo mieszkaniowe.
Zamieszczamy tak˝e ofert´ dotyczàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i konferencji na IV kwartał 2009 roku organizowanych lub współorganizowanych przez MOIIB.
Zapraszam do lektury
Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami
Zygmunt Rawicki
„Budowlani” – Biuletyn Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝y nierów Budownictwa
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Co w Krajowej Radzie?...
Etyka zawodowa.
Czeka nas zwi´kszenie uprawnieƒ zawodowych i wi´ksza odpowiedzialnoÊç.
inàł okres
urlopowy –
bez zebraƒ
problemowych organów Izby, bez wydarzeƒ w sejmowych
działaniach nad nowym prawem (tak˝e
budowlanym). Wielu
z nas udało si´ zdrowo wypoczàç i urozmaiciç wra˝eniami z
podró˝y codzienny
tryb pracy.

M
Zbys∏aw
Ka∏kowski

Z tego powodu dziÊ nie mam ciekawych informacji o działaniach
Rady Krajowej Izby. Jest za to chwila do zastanowienia si´ nad tym, co
nas czeka w pracy zawodowej ju˝
od najbli˝szych, jesiennych miesi´cy zaczynajàc.
W wakacyjnym numerze „In˝yniera Budownictwa” redaktorzy przytoczyli refleksj´ prof. Zbigniewa Grabowskiego na temat prac nad dalszymi zmianami w Prawie budowlanym:
„Mo˝e nas czekaç zwi´kszenie
uprawnieƒ członków Izby, ale z jednoczesnym zwi´kszeniem ich odpowiedzialnoÊci zawodowej. Jest to jeden z najistotniejszych elementów
zmian prawa, który musi spowodowaç pełniejsze przestrzeganie zasad kodeksu etycznego”.
Proponuj´ wi´c na poczàtku tego
jesiennego okresu intensywnej pracy wziàç do r´ki ten podstawowy
dokument wewn´trznego prawa
członka Izby. Mamy, przyj´ty po długich dyskusjach, ale ju˝ sprawdzony w dwuletnim funkcjonowaniu, kodeks ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
członków Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa.
Codzienna praktyka in˝ynierska,
lektura sprawozdaƒ naszych organów zajmujàcych si´ odpowiedzial-

noÊcià zawodowà, ka˝e odnieÊç
wra˝enie, ˝e dokument ten nie jest
brany do r´ki zbyt cz´sto. Fakt, ˝e
składa si´ on z du˝ego zbioru myÊli
i stwierdzeƒ okreÊlajàcych superwzorowego pracownika, koleg´ w
zawodzie, obywatela – ˝e czytania
takich tekstów nie lubimy. Ale jednak namawiam: poczytajmy !
„Członek Izby nie mo˝e nara˝aç
swojego zleceniodawcy lub pracodawcy na podejmowanie przedsi´wzi´ç z góry skazanych na niepowodzenie”. (rozdz.4 pkt2).
Prosz´ wziàç do r´ki sprawozdanie wiceprzewodniczàcego Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego wydrukowane w przywołanym ju˝ numerze
naszego „In˝yniera Budownictwa”.
Czytamy: „wszyscy obwinieni podpisali niezgodne ze stanem faktycznym oÊwiadczenia o zakoƒczeniu
budowy i nie majà w tym wypadku
znaczenia ich wyjaÊnienia, ˝e zmiany były uzgadniane z inwestorami”.
Były uzgadniane? To kto dezinformował inwestora, ˝e mo˝e post´powaç wbrew zapisom prawa?
Albo taki cytat:
„ … Członek Izby samodzielnà
funkcj´ technicznà w budownictwie
sprawuje osobiÊcie i jest niezawisły

w wydawaniu decyzji i opinii zwiàzanych z fachowà ocenà zjawisk technicznych (…) Za uchybienia w tym
wzgl´dzie członek Izby ponosi odpowiedzialnoÊç zawodowà i dyscyplinarnà”. (rozdz.5 pkt2)”.
A mo˝e to byç du˝a odpowiedzialnoÊç, bo zjawisk, których trudno przewidzieç, działalnoÊç in˝ynierska niesie wiele…Trzeba decydowaç i w konsekwencji odpowiadaç za podj´te decyzje. A dochodzenie nale˝nych praw i odszkodowaƒ przez zlecajàcych nam inwestorów jest coraz powszechniejsze i
stanowcze.
W rozdziale 6 kodeksu jest a˝ 16
zaleceƒ dotyczàcych lojalnoÊci i solidarnoÊci zawodowej członków
Izby! A˝ przychodzi westchnàç –
gdzie jest Êwiat zbudowany z tych
zaleceƒ, a gdzie ˝ycie, codziennoÊç. Najwy˝szy czas zaczàç te
proporcje zmieniaç.
Ja kodeks zasad etyki zawodowej przeczytałem uwa˝nie, aby
przekazaç Paƒstwu tych kilka refleksji. Namawiam goràco do tego samego! Przed jesiennym „szczytem”
pracy zawodowej.
ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

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

WYBORY DELEGATÓW
NA ZJAZDY OKR¢GOWE MOIIB
NA KADENCJ¢ 2010-2014!
Szanowne Kole˝anki i Koledzy, członkowie MOIIB!
Druga kadencja naszego samorzàdu zbli˝a si´ do koƒca. W listopadzie i grudniu 2009 roku odb´dà si´ wybory nowych delegatów na zjazdy okr´gowe izb in˝ynierów budownictwa, a w kwietniu 2010 roku zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, na których zostanà wybrane nowe władze izb na trzecià kadencj´ 2010 – 2014.
W zwiàzku z tym Prezydium Krajowej Rady PIIB w dniu 01.07.2009 roku podj´ło Uchwały: nr 5/P/09 w sprawie zasad organizacji zebraƒ wyborczych w obwodach oraz nr 6/P/09 w sprawie regulaminu obwodowych zebraƒ wyborczych, które nast´pnie zostały zatwierdzone uchwałà nr 17/R/09 Krajowej Rady PIIB z dnia 29.07.2009
roku.
Poni˝ej podajemy przyj´te powy˝szà uchwałà ustalenia:
1. Obwodowe zebrania wyborcze b´dà organizowane w IV kwartale 2009 r. i styczniu 2010 r.
2. Zaproszenia na obwodowe zebrania wyborcze b´dà dołàczone do nr 10 miesi´cznika „In˝ynier Budownictwa”.
3. Zaproszenia zostanà wysłane równoczeÊnie do wszystkich członków, niezale˝nie od terminu zebrania obwodowego.
4. Podziału (osobowego lub terytorialnego) członków na obwody wyborcze dokonujà okr´gowe Rady.
5. Na obwodowe zebrania wyborcze zostanà zaproszeni członkowie Izby wg stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2009 r.
Komunikat zostanie opublikowany w widocznym miejscu w numerze 7/8 i 9 miesi´cznika „In˝ynier Budownictwa”.
6. Po rozesłaniu zaproszeƒ w numerach 11 i 12 „In˝yniera Budownictwa” b´dà zamieszczone przypomnienia o obowiàzku wzi´cia udziału w obwodowych zebraniach wyborczych. W numerze 12 miesi´cznika b´dà
zamieszczone pierwsze relacje z zebraƒ.
7. Krajowe Biuro Izby wydrukuje i wyÊle zaproszenia do członków ze wszystkich okr´gów. Koszt wydruku i wysyłki w wysokoÊci 20 gr za jedno zaproszenie obcià˝y bud˝ety okr´gowych izb.
8. Liczba delegatów na okr´gowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze okreÊlà okr´gowe rady.
9. Okr´gowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze powinny byç zorganizowane do 15 kwietnia 2010 r.
10. Termin IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB – 18 i 19 czerwca 2010 r.
11. Dodatkowe informacje:
a) Krajowe Biuro wydrukuje imienne zaproszenia na obwodowe zebrania.
b) Wysyłka „In˝yniera Budownictwa” nastàpi nie póêniej ni˝ do 15 paêdziernika 2009 r.
c) Obwodowe zebrania wyborcze powinny byç zwoływane nie wczeÊniej ni˝ od 9 listopada 2009 r.

UWAGA!
Podział obszaru działania Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa na obwody wyborcze, regulamin zebraƒ w obwodach wyborczych, porzàdek obrad, termin i miejsce zebraƒ, po ich przyj´ciu uchwałà Rady MOIIB w dniu 2 paêdziernika 2009 r., zostanà zamieszczone na naszej stronie internetowej:
www.map.piib.org.pl
Bioràc pod uwag´ znaczenie samorzàdu zawodowego dla osób sprawujàcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w imieniu Rady MOIIB apeluj´ do wszystkich PT Członków MOIIB o liczny udział w obwodowych zebraniach wyborczych!
ZYGMUNT RAWICKI
PRZEWODNICZÑCY RADY MOIIB
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Budownictwo
zawsze miało pod górk´
Rozmowa z Januszem Szkatułà, prezesem Zarzàdu Budopol Sp. z o.o.
– Czy przypomina sobie Pan
Prezes równie
trudny okres dla
budownictwa
mieszkaniowego,
jak ten, ciàgnàcy
si´ przynajmniej
od roku?
– Odwróciłbym
to
pytanie.
Łatwiej
Janusz Szkatuła
powiedzieç, czy
przypominam sobie okres, kiedy w budownictwie
mieszkaniowym działo si´ bardzo
dobrze. Owszem. Czas hossy trwał
około 2 lat i zakoƒczył si´ ponad
rok temu. Poza tym epizodem budownictwo zawsze miało pod górk´. MieliÊmy albo braki materiałowe,
albo sprz´towe, albo nie mieliÊmy
szans na nowe technologie. Jak si´
z tymi brakami uporaliÊmy, to nie
było zleceƒ albo upowszechniły si´
niskie ceny na usługi z zakresu budownictwa, które nie pozwalały
uczyniç z niego lokomotywy gospodarki. Przy niskich cenach za usługi
firm nie staç na płacenie wszystkich
pochodnych od ka˝dej złotówki zarobionej przez pracownika. JeÊli
płacà, to ponoszà straty.
– SpecjaliÊci sà zgodni. Recesj´ najdotkliwiej odczuwa budownictwo mieszkaniowe. W porównaniu z tym działem w drogownictwie oraz w energetyce, w nieco
mniejszym stopniu w budownictwie sportowym, panuje raj. To
w te trzy dziedziny budownictwa
kieruje si´ najwi´cej Êrodków,
ogłasza najwi´cej przetargów,
realizuje najwi´cej inwestycji. Tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do koƒca roku
zamierza ogłosiç jeszcze ponad
50 przetargów. A mimo to na prze-

targach drogowych firmy walczà
na Êmierç i ˝ycie. To co w takim
razie dzieje si´ w budownictwie
ogólnym i mieszkaniowym?
– Nic. Marazm. Szkoła przetrwania. Firmy płacà pracownikom postojowe albo za wszelkà cen´ starajà si´ zdobyç zlecenia z innych działów. To nie jest proste, bowiem
wsz´dzie jest mało robót, niskie
ceny, a prawdziwà kłodà pod nogi
staje si´ monopolistyczny układ na
przetargach. Inwestorzy publiczni
tak przygotowujà specyfikacje, ˝e
wyszczególnione w nich warunki
mo˝e spełniç niewiele firm. Wi´kszoÊç wykonawców jest wi´c eliminowana na starcie.
– Zmorà przetargów rozstrzyganych w ostatnich miesiàcach sà
oferty znacznie poni˝ej kosztów.
Na czym mo˝na zaoszcz´dziç,
przygotowujàc ofert´ o połow´ ni˝szà od kosztorysu inwestorskiego?
– Na zarobkach pracowników. Na
kosztach administracyjnych. Oszcz´dza si´ na wszystkim, od telefonów,
po papier do kserokopiarki. Na zysku
firmy, ograniczajàc go nawet do zera.
Ale to wkrótce si´ odbije na jej kondycji, poniewa˝ firma, która si´ nie
rozwija, musi si´ cofaç. Nie b´dzie
zakupu sprz´tu, nie b´dzie uzupełniania narz´dzi. Długo tak si´ nie da
funkcjonowaç. Oszcz´dza si´ te˝ na
kosztach materiałów. JeÊli wykonawca ma korzystne umowy z producentami albo hurtowniami materiałów
z grupy elektrycznych, sanitarnych,
staç go na przedpłaty i dostaje du˝e
upusty, to mo˝e szukaç tu rezerw.
Luzów cenowych nie ma natomiast,
jeÊli idzie o stal, beton, ceramik´, stolark´ i inne specjalistyczne dostawy.
Ka˝da firma ma swojà specyfik´
i prowadzi swojà polityk´. W wielu li-

Gimnazjum w Pcimiu

czy si´ ostateczny bilans. Sà skłonne nawet straciç na niektórych inwestycjach, jeÊli mogà zarobiç na jakiejÊ innej działalnoÊci. Dlatego
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składajà nierealne, nisko wycenione
oferty. To, wbrew pozorom, mo˝e
si´ opłacaç. Jest obrót, jest zdolnoÊç kredytowa, stabilna załoga.
W ostatecznoÊci szuka si´
oszcz´dnoÊci, redukujàc załog´.
– Czy Pan Prezes był zmuszony w czasach kryzysu do podj´cia
decyzji o zwolnieniach pracowników?
– U nas, na szcz´Êcie, obyło si´
bez zwolnieƒ grupowych, ale musieliÊmy dokonaç minimalnych redukcji wÊród pracowników i mocno
zacisnàç pasa.
– Ile osób zatrudnia obecnie
Budopol? Od pewnego czasu firma była kojarzona głównie z budowaniem mieszkaƒ. Jakie inwestycje realizujecie w tej chwili,
kiedy mieszkaniówka zupełnie
stan´ła?

Akademia Ekonomiczna

– Zatrudniamy od 220 do 250
pracowników. Budujemy na terenie
Krakowa i w okolicy, poniewa˝ tu

mieszkajà nasi pracownicy. Obecnie
np. w Skawinie – sal´ sportowà przy
szkole, w Kazimierzy Wielkiej – realizujemy rewitalizacj´ parku miejskiego, w Zbylitowskiej Górze jako podwykonawca Instalu Kraków – stacj´
uzdatniania wody dla Tarnowa
i okolic, w Zabierzowie – pi´kne
przedszkole.
Co do mieszkaniówki, działamy
zarówno jako firma usługowa, wykonawcza, jak i deweloperska. WybudowaliÊmy ok. 6 tys. mieszkaƒ.
W 2000 r. podj´liÊmy decyzj´, aby
zaczàç budowaç na terenach własnych i zakupionych. Mi´dzy innymi
dysponujemy jeszcze 80– arowà
działkà przy ul. Ostatniej w Krakowie, gdzie stoi ju˝ pi´ç naszych bloków. Zamierzamy wybudowaç tam
jeszcze ok. 8 tys. m kw. powierzchni
mieszkaniowej. Na przeszkodzie
rozpocz´cia tej inwestycji stoi budowa drogi, o którà od 8 lat toczà si´
spory. ZadeklarowaliÊmy swój
wkład finansowy w t´ inwestycj´,
ale wcià˝ jest oprotestowywana
przez najbli˝szych sàsiadów. Mam
nadziej´, ˝e wreszcie w tej sprawie
uda si´ osiàgnàç jakiÊ kompromis.
Specjalizujemy si´ te˝ w budownictwie obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, mamy na koncie wiele hoteli, szkół, budynki wy˝szych uczelni,
szpitale.
– Nie rezygnujecie z budownictwa mieszkaniowego?
– Nie. Ludzie potrzebujà mieszkaƒ. Wprawdzie teraz, w 2009 r.,
sprzeda˝ spadła dramatycznie, ale
nie znikły potrzeby. One zostały zamro˝one. Przyjdzie moment, kiedy
eksplodujà ze zdwojonà siłà. Do
tego potrzeba nowej polityki kredytowej.
– Jakich działaƒ ze strony paƒstwa oczekujà firmy wykonawcze? Co poprawiłoby sytuacj´
w budownictwie?

Sala gimnastyczna w Skale

– Konieczne jest wreszcie sprecyzowanie kryterium ra˝àco niskiej
ceny w ustawie o zamówieniach
Dokoƒczenie na str. 8
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Budownictwo zawsze miało pod górk´
6 tys.
tyle mieszkaƒ
wybudował do tej pory
Budopol

Budynek mieszkalny Bronowicka

Dokoƒczenie ze str. 7
publicznych. Inaczej firmy b´dà si´
zarzynały w walce o zlecenia, stosujàc ceny dumpingowe. Mogà wpaÊç
w pułapki, z których ju˝ nie wyjdà,
pociàgajàc za sobà cały łaƒcuch
kooperantów. Nie do pozazdroszczenia jest wówczas sytuacja podwykonawców, którzy mogà liczyç na
gwarancj´ zapłaty w przetargach
publicznych, ale ju˝ nie w prywatnych. Uporzàdkowania wymaga tak˝e poj´cie ryczałtu, które w obecnym brzmieniu sprzyja nieuczciwej
konkurencji i zwalnia inwestorów
z rzetelnego przygotowania materiałów do przetargu.
Chciałbym poruszyç jeszcze jednà spraw´, która wymaga ingerencji
samorzàdu zawodowego. To kształcenie zawodowe młodzie˝y. KiedyÊ
szkoły zawodowe i technika budowlane miały umowy z firmami. Przysyłały uczniów na praktyki. Były frag-

menty robót, na których mogli si´
uczyç. Nawet, jeÊli nie poło˝yli tynków, jak profesjonaliÊci, to Êwiat si´
nie zawalił, poniewa˝, uczyli si´ na
Êcianach piwnic, zsypów czy pomieszczeƒ gospodarczych. Ale
gdzieÊ musieli. Nikt od razu nie jest
mistrzem.
DziÊ ka˝da firma chce mieç młodego, sprawnego fizycznie pracownika, ale doÊwiadczonego. To si´ nie
da pogodziç. Szkoły nie majà przecie˝ poligonów doÊwiadczalnych.
Musimy w sposób łagodny przyuczaç młodzie˝ do zawodu, bo inaczej wkrótce zostaniemy bez dopływu młodych kadr do budownictwa.
– Czy jako praktyk z długoletnim sta˝em gdzieÊ daleko na ho-

Centrum Maltaƒczycy

ryzoncie zauwa˝a Pan symptomy
lepszej koniunktury w budownictwie?
– Nie jestem wytrawnym ekonomistà, ale jako człowiek zdroworozsàdkowy uwa˝am, ˝e muszà szybko
nadejÊç lepsze czasy dla budownictwa. A to dlatego, ˝e młodzi potrzebujà mieszkaƒ. W wiek zawierania mał˝eƒstw wszedł wy˝ demograficzny.
Dla ich dzieci potrzebne sà przedszkola. W samym Krakowie brakuje
ok. 2000 miejsc dla przedszkolaków.
Musi ruszyç front inwestycji. Moim
zdaniem, jesteÊmy właÊnie przed
okresem wzrostu w budownictwie.
A jeÊli b´dzie lepiej w budownictwie,
b´dzie lepiej w całej gospodarce.
Koƒczàc t´ rozmow´, mo˝e niezbyt optymistycznà, chc´ poinformowaç, ˝e Budopol 15 marca
2010 r. b´dzie obchodził 65–lecie
istnienia. Wierz´, ˝e b´dà kolejne
jubileusze firmy, co potwierdza, ˝e
ludzie tworzà histori´, dzi´ki nieustannej walce z przeciwnoÊciami
i udaje im si´ wygrywaç.
ROZMAWIAŁA
ALEKSANDRA VEGA
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KALENDARIUM MOIIB
I 1.07.2009 – seminarium szkoleniowe na temat: „Zapoznanie si´ z wyposa˝eniem i funkcjonowaniem Rejonowej Dystrybucji Ruchu”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Konstrukcje spr´˝one” (50 lat realizacji konstrukcji spr´˝onych w Politechnice Krakowskiej)
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Dokumentacja kosztorysowa. Kosztorys inwestorski. Kosztorys ofertowy. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”

I 25.09.2009 – podpisanie umowy
o współpracy pomi´dzy MOIIB
a ZITSB w Wilnie

I 3–5.07.2009 – spotkanie przewodniczàcych Izb budowlanych Grupy
V– 4 w Sarospatak z udziałem Z. Rawickiego
I 7.07.2009 – seminarium szkoleniowe na temat: „Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy“
I 9.07.2009 – zebranie Zespołu Orzekajàcego Nr 1 ds. członkowskich
I 13.07.2009 – zebranie Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego
MOIIB „Budowlani”
– zebranie Zespołu Problemowego
ds. działaƒ samopomocowych
I 14.07.2009 – zebranie Zespołu Problemowego ds. szkolenia i stałego
dokształcania
I 15.07.2009 – XXVII zebranie Prezydium Rady MOIIB

I 7.09.2009 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Zamówienia publiczne po
nowelizacji ustawy”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Geneza wodociàgu krakowskiego,
infracja jako proces oczyszczania
wody na przykładzie ZUW Bielany”
I 26.08.2009 – zebranie Zespołu Orzekajàcego Nr 2 w sprawach członkowskich
I 26–30.08.09 – konferencja – wyjazd
techniczno–integracyjny „Po˝egnanie lata”
I 27.08.2009 – zebranie Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej
I 2.09.2009 – XXVIII zebranie Prezydium Rady MOIIB
I 3.09.2009 – Jubileusz 75–lecia PZITB
w Polsce z udziałem Z. Rawickiego

I 20.07.2009 – wydanie biuletynu
MOIIB „Budowlani” nr 33

I 10.09.2009 – seminarium szkoleniowe na temat: „Kontenerowe stacje
transformatorowe zgodnie z nowymi
przepisami po˝arowymi w oparciu
o produkt Elektromonta˝u Lublin”
I 10–12.09.2009 – wyjazdowe zebranie
szkoleniowe Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej w Suchej Beskidzkiej
I 11–12.09.2009 – zebranie szkoleniowo – informacyjne w Serocku k.Warszawy kierowników okr´gowych biur
z udziałem W. Jastrz´bskiego – kierownika biura MOIIB
I 15.09.2009 – seminarium szkoleniowe na temat: „Wady wykonawcze
w in˝ynierii sanitarnej – sposoby wykrywania i zapobiegania”

I 22.07.2009 – zebranie Zespołu Orzekajàcego Nr 2 w sprawach członkowskich
I 29.07.2009 – zebranie Krajowej
Rady PIIB w Warszawie z udziałem
Z. Kałkowskiego, Z. Rawickiego,
J. Skawiƒskiego i K. Âlusarczyka

I 16.09.2009 – wycieczka techniczna na
Mi´dzynarodowe Targi Bielskie „Energetab’2009”
I 17.09.2009 – seminarium szkoleniowe na temat: „Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania budynków, mieszkaƒ – zagro˝enia zwiàzane z wentylacjà. Uregulowania prawne i normowe. Przewody kominowe”

I 12.08.2009 – zebranie Zespołu Orzekajàcego Nr 1 w sprawach członkowskich
I 18.08.2009 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej
I 24–29.08.09 – wyjazd techniczny na
Litw´

I 8.09.2009 – zebranie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej

I 4–5.09.2009 – seminarium szkoleniowe na temat: „Rola EW w odbudowie systemu” oraz zwiedzanie
elektrowni w Ro˝nowie
I 4–5.09.2009 – X spotkanie regionalnych organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie

I 17–20.09.2009 – wyjazdowe seminarium szkoleniowe do Budapesztu
na temat: „Elektrownia atomowa
a ochrona Êrodowiska”
I 18.09.2009 – seminarium szkoleniowe na temat: „Super kondensatory –
perspektywy zastosowaƒ”
I 18–20.09.2009 – XXXIV Krakowskie
Targi Budownictwa –„ Jesieƒ 2009”
z udziałem J. Oprochy
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„…aby chroniç dobro”
Trud odbudowy opactwa tynieckiego
ÊwiadomoÊci
chyba ka˝dego z mnichów tynieckich jest
niezwykłoÊç miejsca,
w którym ˝yjà, modlà
si´ i pracujà. NiezwykłoÊç, tak˝e ta architektoniczna. NiezwykłoÊç, ale te˝ pustka.
DoÊwiadczajà jej tak˝e liczni przybywajàcy na tynieckie wzgórze goÊcie - pielgrzymi, turyÊci, parafianie. Jest w tym miejscu coÊ zaskakujàcego i niezwykłego.

W
Br. Józef Kanik
OSB

Tyniecki klasztor, poło˝ony na jednym z okolicznych wzniesieƒ, na
wapiennej skale, odbijajàcy si´
w lustrze bez poÊpiechu płynàcej
pod nim Wisły. Głos koÊcielnych
dzwonów, Êpiew mnichów wypełniajàcy Êwiàtyni´, Êmiech dzieci i głoÊne rozmowy dorosłych łàczà si´ ze
sobà na klasztornym dziedziƒcu
i tworzà niepowtarzalnà atmosfer´.
Trudno niektórym uwierzyç, ˝e to tysiàcletni klasztor - historia łàczy si´
tu ze współczesnoÊcià, tradycja
z nowoczesnoÊcià, ˝ycie zakonne
ze Êwieckim. I jeszcze jedno - mury,
z których niemal nic nie pozostało,
doszcz´tnie zniszczone, bez ˝adnej
nadziei na ratunek, powstały ze swego upadku i sà schronieniem dla ludzi zagro˝onych podobnà zawieruchà. Niekoniecznie wojennà, ale
takà zwyczajnà, jakà niesie ze sobà
codziennoÊç. Nie sposób zrozumieç
to miejsce, nie znajàc jego historii.

„we wszystkim Bóg (…)
uwielbiony”
Opactwo tynieckie. Jest jednym
z najstarszych opactw benedyktyƒskich w Polsce, jedynym do dziÊ istniejàcym. Czas jego trwania, chwile
pot´˝nego rozwoju, ale te˝ nieunik-

nionej kasaty, ÊciÊle wià˝à si´ z dziejami naszej ojczyzny. Zatrzymajmy
si´ wi´c na chwil´, czy to na dziedziƒcu, czy u podnó˝y klasztoru,
a mo˝e - po przeprawie - po drugiej
stronie rzeki. To właÊnie w tym miejscu duchowi synowie Êwi´tego Benedykta w kilka wieków po jego
Êmierci, przybyli z Regułà w r´ku,
aby jà tutaj realizowaç. I od poczàtku
nie było im łatwo. Wysiłek wznoszenia murów połàczony był z trudem
˝ycia Ewangelià i Regułà w Polsce,
która dopiero co - zaledwie kilkadziesiàt lat wczeÊniej - przyj´ła chrzest.
Zgodnie z wolà swego Zakonodawcy, czynili co mogli, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Poprzez
modlitw´ i prac´, której nie brakowało, dà˝yli do tak po˝àdanego ładu
i pokoju, jakie sà celem ˝ycia monastycznego.

Wznoszenie murów
Po wybudowaniu pod koniec XI
wieku pierwszej kamiennej, romaƒskiej Êwiàtyni ku czci Êwi´tych Piotra i Pawła, połàczonej kru˝gankiem
z cz´Êcià klauzurowà, trudno było
sobie wyobraziç to wzgórze bez benedyktynów. Rozpocz´ły si´ prace
zarówno w skryptorium, jak

i w warsztatach rzemieÊlniczych
oraz gospodarstwie. I oczywiÊcie
troska o liturgi´, t´, która wszystko
utrzymuje w harmonii i porzàdku.
Od pierwszych jednak chwil ich pobytu w Tyƒcu nie byli wolni od licznych trudnoÊci, bo chocia˝ pierwszy opat tyniecki Aron był równoczeÊnie biskupem krakowskim, nie
zapewniało to klasztorowi pełni bezpieczeƒstwa. Epoka romaƒska
skoƒczyła si´ tu po najeêdzie wojsk
tatarskich i czeskich.
Póêniej nastał czas gotyku,
a wraz z nim nastàpił rozwój opactwa. Powstawały nowe fundacje, kilka miast i kilkadziesiàt wsi było
w posiadaniu opatów tynieckich.
Przyszła wi´c pora na stuletnià komend´, kiedy to o wyborze przeło˝onego nie decydowała wspólnota,
ale monarcha, któremu zale˝ało na
tynieckich dobrach. W Tyƒcu pojawił si´ wówczas barok. Losy opactwa tak mocno zwiàzane z losami
Polski od kilku stuleci doÊwiadczyły
nieszcz´Êç bezlitosnego czasu poczàtku XIX wieku.

Zmierzch…
Rok 1816. To data, o której
w opactwie mówi si´ chyba z naj-
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wi´kszà niech´cià. Tu˝ po trzecim
rozbiorze Polski tak˝e w tym miejscu rozbita została jednoÊç, przez
tyle pokoleƒ wypracowywana. Stabilitas loci, które ka˝dy mnich Êlubuje swojemu opatowi podczas profesji wieczystej, zostało w sposób
brutalny naruszone. ÓwczeÊni mnisi
zmuszeni do opuszczenia tynieckiej
szkoły słu˝by Paƒskiej, zachowali
oczywiÊcie stałoÊç w zakonie, ale
rozproszyli si´, ka˝dy musiał pozostaç wiernym Regule ju˝ w pojedynk´. Stàd te˝ kilku z nich zostało pustelnikami. Nie ulegało wàtpliwoÊci,
˝e to koniec pewnej epoki. I, co ciekawe, pustka po opuszczeniu Tyƒca
przez benedyktynów była tak wielka, ˝e próbowano jà chwilowo wypełniç na ró˝ne sposoby. Przez kilka lat swojà siedzib´ na tynieckim
wzgórzu miał pewien niemiecki benedyktyn, który został biskupem zało˝onej na tych ziemiach diecezji tynieckiej. Biskup Tomasz Ziegler to
wa˝na postaç, od której zale˝ały
losy tynieckiego skarbca i ksi´gozbioru. To właÊnie on, po przeniesieniu siedziby swojej diecezji do Tarnowa, zabrał ze sobà najcenniejsze,
jak sàdził, tynieckie skarby, ocalajàc
je tym samym przed zniszczeniem
i grabie˝à. Ale Tyniec pustoszał. Nie
doÊç, ˝e od kilku lat nie mo˝na było
usłyszeç chorału, którym mnisi
chwalili swego Stwórc´, to w dodatku było ju˝ coraz mniej materialnych Êladów obecnoÊci benedyktynów w tym miejscu. I jeszcze piorun. W 1831 roku. W południowe
skrzydło klasztoru, czyli w dawny
gmach biblioteczny, trafił piorun,
wzniecajàc po˝ar, który pochłonàł
bez reszty prawie wszystkie zabudowania. Ocalały jedynie koÊciół
i siedziba opatów, mieszczàca si´
nad dwiema bramami wjazdowymi
do klasztoru. Pozostały tylko ruiny,
zgliszcza i zapomnienie.

… i poranek
Tyniecki wymuszony sen trwał
dokładnie 123 lata. I chocia˝ w tym
czasie nieraz myÊlano o odnowie
˝ycia benedyktyƒskiego na tynieckiej skale, pojawiały si´ pierwsze
przebłyski zwiastujàce nadejÊcie

Mury, z których niemal
nic nie pozostało, doszcz´tnie zniszczone,
bez ˝adnej nadziei na ratunek, powstały ze swego upadku i sà schronieniem dla ludzi zagro˝onych podobnà zawieruchà. Niekoniecznie wojennà, ale takà zwyczajnà, jakà niesie ze sobà
codziennoÊç.

poranka, to jednak przyszedł on
w najbardziej nieoczekiwanym momencie. W lipcu 1939 roku. Ale nie
od razu próbowano wskrzesiç Tyniec. Poczàtkowo benedyktyni,
przybyli po raz kolejny na ziemie
polskie, rozpocz´li od prowadzenia
internatu dla młodzie˝y gimnazjalnej
w Rabce. Po pewnym czasie zrezygnowano jednak z tej działalnoÊci
i grupa jedenastu odnowicieli opactwa, dzi´ki staraniom kard. Adama
Sapiehy, została skierowana do tynieckich ruin. Koƒcem przedwojennego lipca zawitał poranek nad pogrà˝onymi we Ênie klasztornymi
zgliszczami. Widok, który polscy benedyktyni z belgijskiego opactwa
Êw. Andrzeja w Zevenkerken zastali,
był zdumiewajàcy. Razem ze swoim
przeło˝onym, przeorem o. Karolem
van Oostem, Belgiem, który j´zyka
polskiego uczył si´ na dziełach Słowackiego, ujrzeli pustà, zrujnowanà
przestrzeƒ dookoła dziedziƒca.
Tym, co im pewnie dodawało odwagi, była Êwiàtynia, którà jej Êwi´ci
patroni uchronili przed losem, jaki
spotkał reszt´ zabudowaƒ. Ocalała
jeszcze dawna opatówka, w której
na samym poczàtku zamieszkali.
Zostali postawieni w podobnej sytuacji, jak jedenastowieczni mnisi
fundatorzy tego miejsca. Musieli zaczàç od poczàtku. Nie wiedzieli
jeszcze, ˝e za kilkadziesiàt dni roz-

p´ta si´ kolejna wojna Êwiatowa. Ich
poło˝enie było porównywalne z losem, jaki spotkał ich Zakonodawc´.
Pewnie wówczas nie Êmieli tak o sobie myÊleç. Podobieƒstw jest jednak zbyt wiele - jak Êwi´ty Benedykt
przed pi´tnastoma wiekami próbował ocaliç staro˝ytnà kultur´ na ruinach staro˝ytnego Zachodu, tak te˝
w Tyƒcu próbowano wprowadziç
nowego ducha do tych resztek
Êredniowiecznych murów. I jak Benedykt ˝ył na przełomie staro˝ytnoÊci i Êredniowiecza, równie˝ mnichom fundatorom z Belgii przyszło
˝yç w zderzeniu czasów minionych
ze współczesnoÊcià. Tak˝e zawierucha dziejowa, jaka towarzyszyła zarówno Benedyktowi, jak i odnowicielom Tyƒca, nie sprzyjała dziełu,
które pragn´li realizowaç.

˚ycie w gruzach
Obok entuzjazmu zwiàzanego
z przybyciem mnichów po raz kolejny na to wzgórze, pojawiał si´ pesymizm i niepokoje. Serca tych jedenastu mnichów pełne musiały byç
jednak nadziei i determinacji, poczucia słusznoÊci dzieła, które podj´li. Powoli zaczàł kształtowaç si´
pewien obraz, wyobra˝enie, jak uło˝yç ˝ycie od nowa w tym miejscu,
od czego zaczàç. Pojawiło si´ równie˝ pragnienie odbudowy.
W pierwszej kolejnoÊci dosłownie,
ale potrzebna te˝ była odnowa ˝ycia duchowego. Zanim nawet pomyÊlano o odgruzowywaniu ruin
budowli, koniecznoÊcià było postawienie mocnych fundamentów pod
˝ycie duchowe. Benedyktyni mieli
solidny materiał - Liturgi´ Godzin,
lectio divina, chorał gregoriaƒski.
Bez tego nie mo˝na było ruszyç.
Wzgórze tynieckie, jeszcze zrównane z ziemià, zacz´ło nabieraç o˝ywczego oddechu, który umo˝liwił mu
powstanie z upadku. Nie trwało to
jednak zbyt długo - wybuch wojny
zniweczył podj´te wczeÊniej działania, z wi´kszoÊci planów zrezygnowano, ale mnisi nie chcieli ju˝ opuÊciç tego miejsca. I chocia˝ były
momenty, kiedy w klasztorze mieszkał tylko jeden z ojców, nawiàzała
Dokoƒczenie na str. 12
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si´ wtedy niezwykła wi´ê z parafianami, którym to benedyktyni posługiwali, zaÊ tyƒczanie słu˝yli pomocà. Nie obyło si´, niestety, bez ofiar
- o. Wojciech Golski został umieszczony w obozie w Dachau, gdzie
poniósł Êmierç. Najci´˝szym miesiàcem dla tynieckiej wspólnoty okazał
si´ styczeƒ 1945 roku, kiedy przesuwał si´ front i zniszczeniu uległa
klasztorna Êwiàtynia, która słu˝yła
ju˝ wtedy tak˝e parafianom. Potem
nastała cisza, wojna si´ skoƒczyła,
nie było jednak pewnoÊci, co b´dzie dalej, jakà jeszcze prób´ trzeba
b´dzie znieÊç. W dwa lata po wojnie, kiedy wspólnota zadomowiła
si´ ju˝ na dobre na tynieckiej skale,
rozpocz´to konkretne prace przy
tym, co z dawnej ÊwietnoÊci opactwa pozostało.

Skrzydło wschodnie
W roku 1947 ruszyły pierwsze
prace. Powstały wi´c plany odbudowy, projekty, kosztorysy, czyli to
wszystko, co potrzebne do rozpocz´cia robót budowlanych. Wspólnota zdawała sobie spraw´ z tego,
˝e w obecnej sytuacji nie odbuduje
od razu całego klasztoru. Robiono
jednak wszystko, aby jak najlepiej
i najszybciej podnieÊç klasztor
z ruin. Pierwszy etap dotyczył wi´c
skrzydła wschodniego klasztoru,
bezpoÊrednio połàczonego kru˝gankiem z koÊciołem. To dawna
i obecna cz´Êç klauzurowa klasztoru. Do niej wst´p majà tylko mnisi.
Na parterze znajduje si´ refektarz,
czyli wspólna jadalnia oraz salki rekreacyjne. Na pierwszym i drugim
pi´trze znajdujà si´ jednoosobowe
cele oraz pomieszczenia wspólne.
Nad kru˝gankiem w znajdujàcej si´
za klauzurà bibliotece klasztornej
przechowywany jest obecnie tyniecki ksi´gozbiór. Jest tam równie˝ kapitularz, w którym zapadajà wa˝ne
decyzje dotyczàce opactwa, a tak˝e
majà miejsce wewn´trzne ceremo-

nie zakonne, jak chocia˝by obłóczyny oraz kaplica domowa, przeznaczona dla starszych mnichów, którzy nie mogà ju˝ o własnych siłach
chodziç do chóru. Ju˝ w maju 1947
roku ponownie rozpoczàł swojà
działalnoÊç Obywatelski Komitet
Odbudowy Tyƒca, wspierany przez
kard. Adama Sapieh´ i Kazimierza
Pasenkiewicza, wojewod´ krakowskiego. Dzi´ki jego działalnoÊci,
udało si´ pozyskaç potrzebne Êrodki, pochodzàce od dobroczyƒców
z Polski i zza granicy. Tak˝e benedyktyni wyje˝d˝ali w celach duszpasterskich do innych parafii, przy
okazji reperujàc bud˝et odbudowy.
Prace prowadzone były według projektu prof. Zbigniewa Kupca z Politechniki Wrocławskiej. Projekt ten
zakładał ochron´ zabytkowego
obiektu z równoczesnym przystosowaniem go do zamieszkania przez
tynieckà wspólnot´. Szczególnie radosne wydarzenie miało miejsce ju˝
w 1952 roku, kiedy mnisi mogli opuÊciç opatówk´ i zamieszkaç
w ogrzewanych centralnie celach na
pierwszym pi´trze wschodniego
skrzydła. Niestety, nie starczyło funduszy na podj´cie prac przy gmachu bibliotecznym. Wielka Ruina
czekała na swój moment. Prace
i tak nieprzerwanie trwały, ciàgle

coÊ naprawiano, konserwowano,
zabezpieczano. Równoległe trwały
te˝ prace wykopaliskowe i renowacyjne w koÊciele i na kru˝ganku.
Uwieƒczeniem pierwszego etapu
odbudowy było podniesienie klasztoru w roku 1959 do rangi samodzielnego przeoratu konwentualnego, a dziesi´ç lat póêniej do rangi
opactwa, czego dokonał kardynał
Karol Wojtyła.

Ruina, zwana Wielkà
Opactwo tynieckie powoli dochodziło do siebie. PozostałoÊci po
dawnej bibliotece klasztornej,
mieszczàcej si´ w południowym
skrzydle opactwa zacz´ły byç nazywane pustkami lub ruinà. Ta druga
nazwa tak bardzo osiadła w ÊwiadomoÊci zarówno benedyktynów, jak
i parafian czy odwiedzajàcych to
miejsce goÊci, ˝e a˝ do dnia dzisiejszego, w rok po zakoƒczeniu wszelkich prac w tym budynku, wszyscy
zgodnie nazywajà go Wielkà Ruinà!
Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku w tej cz´Êci opactwa rosły drzewa. Niektóre z nich tak mocno
wplotły si´ mi´dzy szczeliny murów,
˝e nie sposób było je usunàç – i sà
tam do dzisiaj. Wielka Ruina długo
musiała czekaç, aby si´ nià na dobre zainteresowano i znaleziono
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Êrodki niezb´dne do przywrócenia
do dawnej ÊwietnoÊci. Dopiero
w ostatniej dekadzie XX wieku zacz´to działaç w tym kierunku bardzo aktywnie. Wówczas opatem tynieckim był zmarły w 2005 roku
o. Adam Kozłowski. Rozpocz´ło si´
od badaƒ archeologicznych, które
przeprowadził arch. Waldemar Niewalda. Nast´pnie, w roku 1994,
przyszła kolej na pierwsze prace remontowo - budowlane, które trwały
kilka lat. Potrzebne było zabezpieczenie istniejàcych reliktów murów
oraz usuni´cie ich cz´Êci uszkodzonych i zmurszałych. Dalszy etap
prac polegał na rekonstrukcji murów gmachu bibliotecznego, co
było niemałym przedsi´wzi´ciem.
Prace prowadzono według projektu
arch. Zbigniewa Radziewanowskiego z Politechniki Krakowskiej. Za
dokumentacj´ technicznà odpowiadał prof. Zbigniew Janowski oraz
arch. Waldemar Niewalda. Nad całoÊcià czuwał krakowski Wojewódzki Konserwator Zabytków arch. Andrzej Gaczoł, zaÊ prace były finansowane ze Êrodków Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków
Krakowa. Głównym ich wykonawcà
było Przedsi´biorstwo Rewaloryzacji Zabytków z Krakowa. Omawiany
etap odbudowy zakoƒczył si´ zało˝eniem wi´êby dachowej, przykryciem jej dachówkà oraz wstawieniem okien. Ze wzgl´du na brak dostatecznych Êrodków finansowych,
Wielka Ruina pozostała w stanie surowym, zabezpieczona tylko przed
dalszym niszczeniem i degradacjà.

Pomysły, projekty, fundusze
- rok 2005
Prawdziwy przełom w historii
podnoszenia z ruin naszego opactwa nastàpił dopiero na poczàtku
XXI wieku. Rok 2005 okazał si´ rokiem przełomowym. To właÊnie wtedy dzi´ki determinacji i samozaparciu wielu osób odbudowa tynieckiego klasztoru zacz´ła zbli˝aç si´ do
koƒca. Nieprzypadkowo, na poczàtku roku w klasztorze nastàpiły znaczàce zmiany. Nowo wybranym
opatem tynieckim został o. Bernard
Sawicki - doktor teologii, ale te˝ absolwent Akademii Muzycznej im. F.
Chopina w Warszawie, najmłodszy

z opatów w powojennej historii Tyƒca. Od samego poczàtku pełnienia
swojej posługi wyraênie dostrzegał
on, jakie zadania przed nim stojà.
Była to przede wszystkim troska
o dobro duchowe powierzonych mu
współbraci, ale te˝ koniecznoÊç zapewnienia opactwu stabilizacji finansowej. W zwiàzku z tym pojawił
si´ pomysł zało˝enia Jednostki
Gospodarczej „Benedicite”, odpowiedzialnej za dystrybucj´ i promocj´ tzw. produktów benedyktyƒskich, czyli ró˝norakich produktów
spo˝ywczych powstałych według
dawnych receptur. Zainteresowanie
produktami przerosło nasze oczekiwania i obecnie sà one dost´pne
w kilkudziesi´ciu sklepach franczyzowych na terenie całej Polski.
Wcià˝ nierozwiàzanym problemem
pozostawała kwestia starego, niewydajnego i zbyt kosztownego systemu grzewczego całego klasztoru,
nie mówiàc ju˝ o wielkim pragnieniu
dokoƒczenia odbudowy Wielkiej
Ruiny. Ojcu opatowi nie było łatwo.
Musiał najpierw przekonaç całà
wspólnot´ o sensownoÊci swoich
pomysłów i koniecznoÊci wprowadzenia ich w ˝ycie. Kiedy ju˝ kapituła wypowiedziała si´ za modernizacjà ogrzewania i odbudowà dawnej
biblioteki, pierwsze pytanie, które
si´ pojawiło, dotyczyło oczywiÊcie
strony finansowej tych przedsi´wzi´ç. Przyszła wi´c pora na pisanie
projektów oraz poszukiwanie êródeł
dofinansowania. Wszelkie kosztorysy, przedmiary robót, projekt nowe-

go systemu ogrzewania wykonała
firma Dynamika z Gliwic. Ârodki na
przeprowadzenie tego pionierskiego projektu, w sumie w wysokoÊci
około 3 mln PLN, udało si´ uzyskaç
z Eko - Funduszu oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. Gdy ju˝ został zamkni´ty monta˝ finansowy
modernizacji ogrzewania, trwały
wcià˝ poszukiwania Êrodków na odbudow´ Wielkiej Ruiny. Według
wst´pnych kosztorysów podniesienie z ruin dawnej biblioteki miało
nas kosztowaç około 10 mln PLN.
Po wielu konsultacjach, spotkaniach
rozpoznawczych i godzinach sp´dzonych na przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie, powstała koncepcja ubiegania si´ o Êrodki unijne. W ponad rok po wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej został zło˝ony wniosek do Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. To było pierwsze
„rozdanie” unijnych Êrodków przeznaczone na lata 2004 - 2006. Nie
obeszło si´ bez obaw i niepokojów
wewnàtrz wspólnoty, sporo było
sceptycyzmu wobec sytuacji, w jakiej nasz kraj znajdował si´ od ponad roku, dlatego te˝ kwestia dotacji
unijnej budziła sporo kontrowersji.
Koƒcem tego roku, nasz wniosek
znalazł si´ na pierwszym miejscu
listy Regionalnego Komitetu Sterujàcego. Była to, niestety, lista rezerwowa. Trzeba było szukaç dalej. Tote˝
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były próby podejmowane w Mechanizmie Norweskim, Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
czy Społecznym Komitecie Odnowy
Zabytków Krakowa. Ku naszej radoÊci pojawiły si´ pewne deklaracje –
300 000 PLN z MKiDN na projekt architektoniczno – budowlany, przygotowany przez firm´ Dynamika
i dr. hab. in˝. arch. Zbigniewa Radziewanowskiego. W lipcu 2006
roku Urzàd Marszałkowski w Krakowie zadeklarował połow´ kwoty,
o którà prosiliÊmy w ramach
ZPORR, była to 1/3 wartoÊci całej
odbudowy. Po uzyskaniu tej deklaracji MKiDN zdecydowało si´ przyznaç nam ponad 4 mln PLN, zaÊ
SKOZK ponad 2 mln. Dzi´ki temu,
˝e planowaliÊmy dostosowaç cały
budynek dla niepełnosprawnych,
tak˝e Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraził ch´ç pomocy przy realizacji
tych planów. Po zamkni´ciu monta˝u finansowego, w wysokoÊci 10,5
mln PLN, wystàpiliÊmy o pozwolenie na budow´, które uzyskaliÊmy
w listopadzie 2006 roku.

„… i pracuj!”
W koƒcu ruszyły prace! Chocia˝
Wielka Ruina zamieniła si´ w wielki
plac budowy, był to radosny widok
i znak, ˝e dawna biblioteka klasztorna kiedyÊ zacznie znowu ˝yç. Głównym wykonawcà robót budowlanych była, wyłoniona w przetargu,
krakowska Spółdzielnia RzemieÊlnicza Budmet, w ramach której prace
prowadziła firma FF-Bud Władysława Filipowicza. Natomiast prac konserwatorskich podj´ła si´ firma Kamex. Inwestorem zast´pczym, odpowiedzialnym za prowadzenie inwestycji, został Zarzàd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. Pracami projektowymi w zakresie konstrukcji kierowali
mgr in˝. Krzysztof Mierczak
i dr in˝. Stanisław Karczmarczyk.
W grudniu 2006 roku prace rozpo-

cz´ły si´ od odgruzowywania piwnic. Trzeba było wywieêç ponad
200 m szeÊc. gruzu, pyłu i Êmieci,
które przez lata nagromadziły si´
w podziemiach. Prace utrudniał
brak mo˝liwoÊci wybierania gruzu
w kilku miejscach naraz, dost´pny
był tylko jeden punkt, co w znaczàcy sposób przedłu˝ało t´ czynnoÊç.
Nast´pnie zabezpieczano konstrukcyjnie fundamenty i Êciany oraz istniejàce sieci elektryczne. W piwnicach zostały odkryte najstarsze
mury kamienne pochodzàce z okresu romaƒskiego. Wtedy to pojawiła
si´ odpowiedê na pytanie - jak odbudowywaç? Marcin Adamczewski
z Warszawy, absolwent tamtejszej
ASP i równoczeÊnie sta˝ysta naszego klasztoru, któremu o. opat zlecił
pełnienie funkcji projektanta wn´trz
Wielkiej Ruiny i pełnomocnika
opactwa, był przekonany, w jaki
sposób nale˝y odbudowaç skrzydło
południowe. Nie chciał tworzyç
w budynku czegoÊ nowego, dodawaç elementów, których tam nigdy
nie było. Zamysłem konserwatorskim było wi´c odsłoni´cie pi´kna,
jakie to miejsce przed wiekami posiadało. Pomysł to ciekawy, ale równoczeÊnie kontrowersyjny. WiernoÊç temu pomysłowi polega tak˝e
na pozostawieniu ˝elbetowych stropów w całoÊci budynku, nawiàzujàc

do pierwszej odbudowy z lat 90. To
element, który wywołuje chyba najwi´cej komentarzy. Tak˝e tych pozytywnych. Dzi´ki pozostawieniu tych
stropów nie było problemu z monta˝em wszelkich instalacji, oÊwietlenia
i nagłoÊnienia, gdy˝ komponujà si´
one w jednà całoÊç z ˝elbetami.
Równie˝ fragmenty barokowych
sklepieƒ, które odkryto, nie zostały
zrekonstruowane, tylko pozostawione takimi, jakie przekazały nam wieki. Przez cały rok 2007 prace były
kontynuowane. Rozpocz´to działania zwiàzane ze êródłem ciepła, które były ÊciÊle powiàzane z realizowanà równolegle modernizacjà gospodarki cieplnej klasztoru. Nowy
ekologiczny system grzewczy, dzi´ki zestawowi pomp i gruntowych
wymienników ciepła wykorzystuje
w sposób naturalny ciepło Ziemi.
W ogrodzie klasztornym wykonano
40 odwiertów na gł´bokoÊç 100
metrów, zamontowano tzw. kogenerator oraz baterie słoneczne. To nowoczesny system, który kosztował
nas sporo wysiłku, jednak˝e, jak widaç po ju˝ po dwóch sezonach jego
u˝ywania, to system w pełni opłacalny i przyjazny naturze.

Zadziwienie codziennoÊcià
Prawie półtoraroczny czas podnoszenia z ruin ostatniej nieodbudo-
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wanej cz´Êci opactwa tynieckiego
w niezwykły sposób przyczynił si´
do uwra˝liwienia nas na ponadczasowe dobro, ukryte w starych murach. Potrafià to doceniç szczególnie ci, którzy sporo trudu wło˝yli
w ten budynek. Czas jego odbudowy to czas integracji wielu, pozornie
dalekich sobie osób. To tak˝e czas
˝mudnego zmagania si´ z codziennoÊcià. Wielka Ruina wymagała
wielkiego wysiłku, ale przyniósł on
upragnione owoce. Mnie osobiÊcie
nauczyła dokładnoÊci i sumiennoÊci
we wszystkim, czego si´ podejmuj´. Byłem tylko sekretarzem i pisałem na przykład wnioski o refundacje dotacji unijnej. Tak˝e dla tych
członków wspólnoty, którzy nie byli
bezpoÊrednio zwiàzani z odbudowà, ten czas był czasem trudnym
i wymagajàcym poÊwi´ceƒ. Przeprowadzenie modernizacji ogrzewania wymagało wymiany grzejników
i rur w całym klasztorze, tak˝e za
klauzurà. Do koƒca czerwca 2007 r.
zostały wykonane prace konserwatorskie przy wàtkach kamiennych
w piwnicach oraz rozpocz´to konserwacj´ wàtków ceglano-kamiennych na parterze i pierwszym pi´trze. Nale˝ało podjàç takie działania,
jak: oczyszczenie, usuni´cie wtórnych przemurowaƒ, usuni´cie wadliwych i wykruszajàcych si´ spoin.
Nast´pnie konieczny był przeglàd

Nasz wysiłek został ju˝
w pewien sposób
doceniony. Takie
nagrody, jak Budowa
Roku 2008, Polska
Pi´knieje, Lider ZPORR
czy Odys 2008
potwierdzajà opinie
wielu, ˝e ta cz´Êç
opactwa, pozostawiona
w cieniu, a teraz
doceniona, ma w sobie
coÊ niezwykłego

całej wi´êby dachowej i pokrycia
dachu oraz wykonanie nowych lukarn w cz´Êci północnej. Zakoƒczono prace konserwatorskie przy elewacji północnej wykonujàc pełnà
konserwacj´ wàtków ceglano - kamiennych z aran˝acjà widocznych
nawarstwieƒ historycznych b´dàcà
efektem dyskusji i zaleceƒ, które
odbywały si´ w ramach powoływanych wielokrotnie komisji konserwatorskich. W komisjach uczestniczyli
przedstawiciele Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komisje weryfikowały

równie˝ przebieg prac przy konserwacji i aran˝acji wewn´trznych wàtków ceglano-kamiennych. Zrealizowano zało˝enie konserwatorskie
przewidujàce w dawnej bibliotece
uczytelnienie na Êcianach pozostałoÊci zawalonego sklepienia barokowego poprzez odpowiednie zaaran˝owanie odtworzonych form architektonicznych pilastrów, widocznych fragmentów wàtków ceglanych oraz powierzchni tynkowanych. Po przeprowadzeniu niezb´dnych prac instalacyjnych i monta˝owych, na poczàtku 2008 roku przyszedł czas na wykoƒczenie całego
budynku. W kwietniu zostały zakoƒczone wszelkie prace, a w maju rozpocz´ły si´ odbiory budowlane
i konserwatorskie.

Coraz bli˝ej
Chocia˝ uroczyste otwarcie było
przewidziane na przypadajàce 11
lipca liturgiczne Êwi´to Êw. Benedykta, ju˝ wczeÊniej budynek ten
przebudził si´ zupełnie z prawie
dwustuletniego snu. Oczom wszystkich zaproszonych w ten szczególny dzieƒ ukazał si´ gmach w pełni
pokorny, ale jednoczeÊnie tak nietypowy, dajàcy do myÊlenia. Wolà całej wspólnoty było, aby Wielka Ruina była ogólnodost´pna. Nie ma
w niej klauzury. Pragniemy, jak tego
chce nasz Zakonodawca, przychodzàcych goÊci przyjmowaç jak
Chrystusa. Stàd a˝ dwa pi´tra Wielkiej Ruiny przeznaczone sà dla naszych goÊci, którzy chroniàc si´
w tynieckich murach, pragnà odnaleêç siebie. Nie ma tam numerów
pokoi, ka˝dy pokój ma za to swojego patrona, zaÊ na zbiegu tych
dwóch pi´ter jest Oratorium dla
wszystkich pragnàcych ciszy i skupienia. W pomieszczeniach pierwszego pi´tra, gdzie dawniej przechowywany był ksi´gozbiór, znajdujà si´ trzy sale: Petrus, Paulus i Barnabas, w których obecnie odbywajà
si´ spotkania w ramach organizowanych w opactwie rekolekcji
i warsztatów, a tak˝e majà tam
miejsce liczne wydarzenia kulturalne. Na parterze jest cz´Êç muzealDokoƒczenie na str. 16
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„…aby chroniç dobro”
Dokoƒczenie ze str. 15
na, w której podziwiaç mo˝na najwspanialsze zachowane egzemplarze pochodzàce z tynieckiego ksi´gozbioru, inkunabuły i r´kopisy,
a tak˝e cenne szaty i paramenty liturgiczne. W jednym z pomieszczeƒ
jest kilkanaÊcie ekranów multimedialnych, dzi´ki którym indywidualni
turyÊci mogà poznaç histori´ monastycyzmu i tego miejsca. W lapidarium, ukrytym w podziemiach, mo˝na zobaczyç romaƒskie i gotyckie
detale pochodzàce ze Êwiàtyni
i z kru˝ganka oraz znaleziska archeologiczne z tynieckiego wzgórza, a wÊród nich naczynia ceramiczne, koraliki, prz´Êliki, igły, a tak˝e dwa z´by mamutów. Tak wyposa˝ony budynek mo˝e byç w pełni
Êwiadkiem minionych wieków oraz
miejscem spotkania z sacrum,
szczególnie przepełnionym duchowoÊcià benedyktyƒskà. W tym właÊnie celu został powołany do istnienia Benedyktyƒski Instytut Kultury.

Chroniç dobro
Tymi słowami Jan Paweł II okreÊlił
misj´ Êw. Benedykta na przełomie
wieków, w czasach upadku. Chodzi
o dobro Ewangelii i dobro Kultury.
Podobne zadanie ma w dzisiejszych
czasach ka˝dy z nas. DoÊwiadczenie ˝ycia wspólnego uczy nas, ˝e
razem mo˝na o wiele wi´cej osiàgnàç. Nie chodzi o wymierne korzyÊci czy chwilowy zachwyt nad tym,
co udało si´ w Wielkiej Ruinie
osiàgnàç. Pragniemy z tego właÊnie
miejsca chroniç w sposób szczególny te wartoÊci, które sà dziÊ mocno
zagro˝one. Zdajemy sobie spraw´,
˝e nasz wysiłek został ju˝ w pewien
sposób doceniony. Takie nagrody,
jak Budowa Roku 2008, Polska
Pi´knieje, Lider ZPORR czy Odys
2008 potwierdzajà opinie wielu, ˝e
ta cz´Êç opactwa, pozostawiona
w cieniu, a teraz doceniona, ma
w sobie coÊ niezwykłego. Nie spo-

czywamy jednak na laurach, ju˝ od
zeszłego roku pracujemy nad kolejnym projektem. Dotyczy on zagospodarowania terenów wokół klasztoru. Planujemy budow´ Muzeum
Konfederacji Barskiej, parkingu oraz
nowej recepcji. Jest to projekt kilkakrotnie wi´kszy i póki co poszukujemy funduszy, podobnie jak to było
przy Wielkiej Ruinie, ale nie stoimy
w miejscu, bo byç mo˝e to jest właÊciwy moment, aby podjàç si´ tego
dzieła.
Niech pragnienie Êwi´tego Benedykta, aby we wszystkim był Bóg
uwielbiony, spełnia si´ coraz bardziej na tynieckim wzgórzu. Niechaj
niezwykłoÊç tego miejsca sprawi
w nas pragnienie przybycia tam

choç na moment. Budynek ten, zrujnowany i opustoszały, ale odrodzony i tym silniejszy, niech b´dzie dla
wszystkich tu przychodzàcych ze
swoim brakiem, pustkà, niedoskonałoÊcià dobrym przykładem mo˝liwoÊci przemiany. Zwróci on, byç
mo˝e, naszà uwag´ na to, co w nas
samych zapomniane, zniszczone,
byle jakie. A tym samym pomo˝e
nam zrozumieç siebie i innych oraz
to, ˝e jesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi
w całoÊci, z całà naszà n´dzà i tym,
co takie ludzkie. Pomo˝e nam pozbyç si´ wygórowanych ambicji,
a dà˝yç do tego, co w swej prostocie jest najwspanialsze.
BR. JÓZEF KANIK OSB,
SEKRETARZ ODBUDOWY
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Rok PZITB
Jubileusz 75-lecia Polskiego Zwiàzku
In˝ynierów i Techników Budownictwa w Małopolsce
arzàd Główny PZITB podjàł 16
wrzeÊnia 2008 r. uchwał´
w sprawie obchodów Jubileuszu 75– lecia PZITB i postanowił, ˝e
rok 2009 b´dzie w stowarzyszeniu
traktowany szczególnie – jako „Rok
PZITB”. Ju˝ XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB, obradujàcy 6– 7 czerwca 2008 roku w Krakowie, podjàł
uchwał´ dotyczàcà obchodów 75.
rocznicy PZIB– PZITB. W tej uchwale
zapisano m.in.: W 2009 roku mija 75.
rocznica powstania w Polsce pierwszej organizacji in˝ynierów pod nazwà Polski Zwiàzek In˝ynierów Budowlanych. Zebrani delegaci zgodnie
stwierdzajà, ˝e rocznica powstania
tej organizacji, jako przewodnika
ideowego Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa, powinna byç godnie uczczona. […]
Jako motto działania przyjmuje si´
znane hasło Stanisława Staszica
„Byç narodowi u˝ytecznym”.

Z

Trzeba nadmieniç, ˝e 4– 5 maja
1934 roku odbył si´ w Warszawie
Zjazd Zało˝ycieli Polskiego Zwiàzku
In˝ynierów Budowlanych (PZIB). Oddział Krakowski Polskiego Zwiàzku
In˝ynierów Budowlanych powołany
został w listopadzie 1935 roku. Aktywna działalnoÊç PZIB datuje si´ do
wybuchu II wojny Êwiatowej – w latach okupacji do 1945 roku trwała
działalnoÊç w konspiracji, głównie
zwiàzana z działaniami na rzecz
obronnoÊci i kształcenia zawodowego.
Zmiany ustrojowe po II wojnie
Êwiatowej wprowadziły tak˝e zmiany
w działalnoÊci stowarzyszeniowej
Êrodowiska budowlanego. W lutym
1947 roku, z inicjatywy władz paƒstwowych, powołano Stowarzyszenie
In˝ynierów i Techników Budownictwa, podporzàdkowane Naczelnej Organizacji Technicznej, utworzonej
w grudniu 1945 roku. W 1948 roku
nastàpiło połàczenie działajàcych

wówczas równolegle Polskiego
Zwiàzku In˝ynierów Budowlanych
i Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Budownictwa – powstał wówczas Polski Zwiàzek In˝ynierów
i Techników Budownictwa. W Krakowie nastàpiło to 10 maja 1948 roku.
W lutym 1993 roku Zarzàd Główny
PZITB podjàł uchwał´ o ciàgłoÊci ruchu stowarzyszeniowego in˝ynierów
i techników budowlanych w nawiàzaniu do 1934 roku, co nast´pnie na 36
Zjeêdzie Nadzwyczajnym Delegatów
PZITB, obradujàcym w Białymstoku,
zostało potwierdzone uchwałà o wpisie do Statutu, ˝e PZITB jest kontynuatorem Polskiego Zwiàzku In˝ynierów Budowlanych, utworzonego
w 1934 roku.

Powy˝sze informacje wyjaÊniajà,
dlaczego w Oddziale Małopolskim
PZITB w dniu 15 grudnia ub. roku
Êwi´towaliÊmy 60–lecie Małopolskiego Oddziału PZITB i z tej okazji wydany został Jubileuszowy Zeszyt
nr 12/2008 miesi´cznika naukowo–
technicznego „In˝ynieria i Budownic-

two”, dedykowany temu jubileuszowi, z artykułami przygotowanymi
przez krakowskich autorów, głównie
wywodzàcych si´ z Politechniki Krakowskiej. De facto nasz ubiegłoroczny krakowski jubileusz 60–lecia
PZITB wpisuje si´ w obchody krajowe 75–lecia PZITB.
Obchody centralne Jubileuszu
75–lecia PZITB odb´dà si´ 16 i 17
paêdziernika bie˝àcego roku w Warszawie. Obchody regionalne w oddziałach zaplanowane zostały na
drugi i trzeci kwartał 2009 roku. 3
wrzeÊnia br. Êwi´towaliÊmy ten Jubileusz w Oddziale Małopolskim. Z tej
okazji odbyło si´ w sali konferencyjnej Hotelu Europejskiego uroczyste
zebranie przedstawicieli małopolskiego Êrodowiska PZITB. WnieÊliÊmy do
tych obchodów jeszcze jednà regionalnà rocznic´ – Jubileusz 10–lecia
współpracy tzw. Małej Grupy Wyszehradzkiej, skupiajàcej stowarzyszenia budowlane i samorzàdy budowlane pi´ciu oddziałów regionalnych: w Krakowie, w Karlowych Warach i w Ostrawie (Czechy), w Koszycach (Słowacja) oraz w Miszkolcu
(W´gry).
Przewodniczàcy Oddziału Małopolskiego PZITB, wspólnie z Mieczysławem Dziadkowcem (Honorowym
Członkiem PZITB i Honorowym Przewodniczàcym Oddziału Małopolskiego) i z Janinà Boryczko (wiceprzewodniczàcà Oddziału ), otwierajàc
spotkanie przywitał wszystkich zebranych Szanownych GoÊci oraz Kole˝anki i Kolegów – którzy swoim zaanga˝owaniem tworzyli histori´ i nadal
tworzà teraêniejszoÊç Oddziału Małopolskiego PZITB.
UroczystoÊç zaszczycili swojà
obecnoÊcià:
– wiceprezydent Miasta Krakowa Kazimierz Bujakowski,
– prorektor Politechniki Krakowskiej
prof. Leszek Mikulski,
dokoƒczenie na str. 18
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dokoƒczenie na str. 19
– dziekan Wydziału In˝ynierii Làdowej PK prof. Tadeusz Tatara,
– przewodniczàcy Małopolskiej
Okr´gowej Rady Izby In˝ynierów
Budownictwa Zygmunt Rawicki
(jednoczeÊnie wiceprzewodniczàcy PZITB) i Âlàskiej Stefan Czarniecki (jednoczeÊnie skarbnik
PZITB) ,
– sekretarz generalny PZITB El˝bieta Janiszewska – Kuropatwa,
– dyrektor Wydziału Architektury
i Urbanistyki Urz´du Miasta Krakowa Stanisława Górska,
– powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Powiat Grodzki Małgorzata Boryczko,
– prezes Agencji Rozwoju Miasta
Krakowa reprezentowany przez
dyrektora ds. realizacji Alin´ Ry˝,
delegacje naszych kolegów w zawodzie z Czech, Słowacji i W´gier,
z przewodniczàcymi:
– Svatopluk ZIDEK – przewodniczàcy Czeskiej Izby In˝ynierów
Budowlanych Oddział w Karlowych Warach,
– Svatopluk Bijok – przewodniczàcy Czeskiej Izby In˝ynierów Budowlanych Oddział w Ostrawie,
– Jan Petr˝ala – przewodniczàcy
Słowackiej Izby In˝ynierów Budowlanych Oddział w Koszycach,
– Hollo Csaba – przewodniczàcy
W´gierskiej Izby In˝ynierów Budowlanych Oddział w Miszkolcu,
– Jozef Kurimsky – przewodniczàcy
Zwiàzku Konstruktorów Słowacji
– Jan Kysel – przewodniczàcy Stowarzyszenia In˝ynierów Budowlanych Słowacji.
Przewodniczàcy bratnich stowarzyszeƒ naukowo technicznych: Jerzy Marcinek (wiceprezes Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeƒ
Naukowo – Techn. NOT), Piotr Gajewski (prezes SARP oddz. Kraków), Mariusz Szałkowski ( prezes
Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Komunikacji RP Oddz. Kraków).

Delegacje PZITB z Oddziałów
PZITB Polski Południowej: Mieczysław Piotrowski z Oddz. w Katowicach (Honorowy Członek PZITB)
i Adam Jakóbczak (przew. Oddz.
PZITB w Rzeszowie).
W uroczystym zebraniu uczestniczyło 130 przedstawicieli – członków Oddziału Małopolskiego PZITB
(w tej grupie Honorowi Członkowie
PZITB: Mieczysław Dziadkowiec,
Janusz Kawecki, Kazimierz Flaga,
Zygmunt Rawicki oraz delegaci
z Koła Seniorów i z kół terenowych
PZITB).
Merytorycznà cz´Êç spotkania
wypełniły referaty wygłoszone przez
Kolegów:

Janusz Kawecki: Człowiek tworzy histori´ – na 75–lecie PZITB
o Oddziale Małopolskim,
Zbysław Kałkowski: PZITB na
rzecz rozwoju budownictwa w regionie małopolskim,
Zygmunt Rawicki: 10 lat współpracy regionalnej w Małej Grupie
Wyszehradzkiej.
Wystàpienia zostały uzupełnione
wypowiedzià Mieczysława Dziad-

kowca, który swojà aktywnoÊcià zawodowà i społecznà wypełnił około
50 lat Małopolskiego Oddziału
PZITB i – jak to okreÊlił Janusz Kawecki – wspólnie ze Êp. prof. Romanem Ciesielskim stanowià
tzw. punkty odniesienia w małopolskim Êrodowisku PZITB.
Podzi´kowania za dotychczasowà działalnoÊç PZITB w Małopolsce, ˝yczenia i okolicznoÊciowe adresy skierowali do uczestników uroczystoÊci m.in. : wiceprezydent
Miasta Krakowa Kazimierz Bujakowski od prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego, sekretarz generalny
PZITB E. Janiszewska – Kuropatwa,
Stefan Czarniecki i Zygmunt Rawicki od Członków PIIB, prof. Leszek
Mikulski od JM Rektora PK prof. K.
Furtaka oraz przewodniczàcy delegacji z Czech, Słowacji i W´gier.
W trakcie uroczystoÊci wr´czone
zostały medale pamiàtkowe 75–lecia PZITB oraz odznaczenia stowarzyszeniowe NOT i PZITB. Otrzymali
je zasłu˝eni Członkowie PZITB oraz
osoby, które swojà działalnoÊcià zawodowà i społecznà wspierajà
PZITB i tworzà przyjazny klimat dla
działalnoÊci PZITB w Êrodowisku
małopolskim.
Wr´czone zostały równie˝ legitymacje dla nowych członków PZITB.
Zamykajàc uroczystoÊç przewodniczàcy Oddziału Małopolskiego PZITB zło˝ył serdeczne i goràce
podzi´kowania tym wszystkim, którzy swojà aktywnoÊcià wypełnili
chlubnie karty historii PZITB w Małopolsce. Z tych kart Zarzàd Oddziału czerpie natchnienie, wzory i kierunki społecznej działalnoÊci w kadencji 2008 – 2010.
Po cz´Êci oficjalnej, podczas pocz´stunku, nadal trwały rozmowy
i dyskusje o działalnoÊci PZITB, teraz i w przyszłoÊci.
MARIAN PŁACHECKI
PRZEWODNICZÑCY
ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB
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DziÊ w Krakowie,
za rok w Ostrawie
X spotkanie regionalnych organizacji budowlanych
Grupy Wyszehradzkiej V-4
i 5 wrzeÊnia br.
w siedzibie
MOIIB w Krakowie odbyło si´ spotkanie regionalnych
organizacji budowlanych (izb i zwiàzków)
Grupy Wyszehradzkiej V– 4.

4
Zygmunt
Rawicki

Gospodarzem spotkania była tym
razem Małopolska Okr´gowa Izba
In˝ynierów Budownictwa w Krakowie (MOIIB) i Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa
(PZITB) – Oddział Małopolski w Krakowie. Oprócz gospodarzy uczestnikami spotkania były delegacje:
Czeskiego Zwiàzku In˝ynierów Budowlanych (CSSI) i Czeskiej Izby
Autoryzowanych In˝ynierów i Techników Budownictwa (CKAIT) – z regionu Karlowe Wary, Czeskiej Izby
Autoryzowanych In˝ynierów i Techników Budownictwa (CKAIT) – z regionu Ostrawa, Słowackiej Izby In˝ynierów Budownictwa (SKSI) i Sło-

wackiego Zwiàzku In˝ynierów Budowlanych (SZSI) – z regionu Koszyce/Preszów oraz W´gierskiej
Izby In˝ynierskiej (MMK) – z regionu
Borsod – Abauj – Zemplen z siedzibà w Miszkolcu. Ponadto w spotkaniu udział wzi´li: przewodniczàcy
Stowarzyszenia In˝ynierów Budow-

nictwa Słowacji (ACIS) i przewodniczàcy Zwiàzku Konstruktorów Słowacji (SSS).
Było to ju˝ dziesiàte spotkanie regionalnych organizacji budowlanych, które na mocy porozumieƒ
zawartych pomi´dzy poszczególnymi organizacjami sà organizowane
rokrocznie, poczàwszy od 1999
roku, ka˝dorazowo w innym kraju.
W przeddzieƒ obrad wszystkie
delegacje wzi´ły udział w uroczystym spotkaniu z okazji jubileuszu
75–lecia Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa
w Polsce (piszemy o tym spotkaniu
oddzielnie). Delegacje zagraniczne
wyraziły uznanie dla działania Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie.
W czasie obrad zostały przedstawione 3 referaty:
– „Organizacja transportu w Krakowie w czasie EURO 2012” (autor
Mariusz Szałkowski – przewodniczàcy Stowarzyszenia In˝ynierów
i Techników Komunikacji RP
dokoƒczenie na str. 20
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DziÊ w Krakowie, za rok w Ostrawie
dokoƒczenie ze str. 19
w Krakowie),
– „Aktualne problemy i działania
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa” (autor Zbysław Kałkowski
– wiceprzewodniczàcy PIIB),
– „Proces nadawania uprawnieƒ
budowlanych w Polskiej Izbie In˝ynierów Budownictwa” (autor
Stanisław Karczmarczyk – przewodniczàcy Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej MOIIB).
Ponadto w czasie spotkania:
– Przewodniczàcy poszczególnych
delegacji poinformowali si´ wzajemnie o najwa˝niejszych wydarzeniach w swoich organizacjach,
jakie miały miejsce w ciàgu ostatniego roku, od IX spotkania regionalnych organizacji budowlanych
V– 4 w Sarospatak na W´grzech.
W tym miejscu warto zaznaczyç,
˝e polskie regionalne organizacje
budowlane (MOIIB i PZITB) majà
osobowoÊç prawnà i mogà zawieraç porozumienia o współpracy z innymi organizacjami, w tym wy˝szymi uczelniami, w zakresie wspólnych działaƒ na rzecz budownictwa.
– Omówiono aktualny stan redakcji słownika dotyczàcego poj´ç
technicznych zwiàzanych z betonem, przygotowywanym przez izby
z krajów Grupy Wyszehradzkiej
uczestniczàce w spotkaniu.

– O przygotowaniach do XVI
spotkania organizacji budowlanych
(Izb i Zwiàzków krajów V4) na
szczeblu ogólnokrajowym, które odb´dzie si´ w paêdzierniku 2009 r.
w Ostrawie, poinformował w imieniu
gospodarzy spotkania, tj. Czeskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa (CKAIT) i Czeskiego Zwiàzku In˝ynierów
Budownictwa (CSSI) in˝. Svatopluk
Zidek. Główna tematyka tego spotkania ma dotyczyç relacji pomi´dzy
wy˝szymi uczelniami technicznymi
a izbami i zwiàzkami budowlanymi
w dziedzinie kształcenia in˝ynierów
budownictwa.
– Uczestnicy spotkania uzgodnili, ˝e kolejne XI spotkanie regionalnych organizacji budowlanych V– 4

odb´dzie si´ we wrzeÊniu 2010 roku
w Republice Czeskiej, a gospodarzem tego spotkania b´dà CKAIT
OK Karlowe Wary i Ostrawa oraz
CSSI OP Karlowe Wary i Ostrawa.
Na spotkanie to zaproszone zastanà wszystkie organizacje obecne na
X spotkaniu w Krakowie.
Delegacje wzi´ły tak˝e udział
w spotkaniu z władzami Politechniki
Krakowskiej, na którym prorektor
PK i dziekan Wydziału In˝ynierii Làdowej PK przedstawili informacj´
o strukturze i kierunkach kształcenia
na PK, a przewodniczàcy poszczególnych delegacji mówili o działaniach swoich organizacji.
W czasie spotkania uczestnicy
mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ z architekturà Sanktuarium Bo˝ego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, a tak˝e z efektami odbudowy
i rewaloryzacji zabytkowego Klasztoru Benedyktynów w Tyƒcu, który
w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku 2008” otrzymał nagrod´
I stopnia.
Protokół koƒcowy podpisali:
– in˝. Svatopluk Zidek – przewodniczàcy OK CKAIT Karlowe Wary,
– in˝. Miroslav Krõssl – przewodniczàcy OP ČSSI Karlowe Wary,
– in˝. Svatopluk Bijok – przewodniczàcy OK ČKAIT Ostrawa,
– in˝. Jan Petržala – przewodniczàcy SKSI VRZ Koszyce /Preszów,
– in˝. Alexandra Vaškovičová –
przewodniczàca SZSI Poboczka
Koszyce,
– in˝. Csaba Hollo – przewodniczàcy MMK Miszkolc,
– in˝. Jan Kysel – przewodniczàcy
ACIS,
– in˝. Jozef Kurimsky – przewodniczàcy SSS,
– dr in˝. Zygmunt Rawicki – przewodniczàcy MOIIB Kraków,
– dr in˝. Marian Płachecki – przewodniczàcy PZITB O.Małopolski
w Krakowie.
ZYGMUNT RAWICKI
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Wilno bli˝ej Krakowa
Podpisanie umowy o współpracy pomi´dzy
Zrzeszeniem In˝ynierów i Techników Sanitarno-Budowlanych w Wilnie (ZITSB)
a MOIIB
rzedstawiciele
Małopolskiej
Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa od 25 do 29
sierpnia 2009 roku
goÊcili w Wilnie,
gdzie podpisali umow´ o współpracy pomi´dzy Zrzeszeniem
In˝ynierów i Techników Sanitarno-Budowlanych w Wilnie
(ZITSB) a MOIIB
w Krakowie. Dokument sygnowali
in˝. Jan Andrzejewski
– prezes ZITSB oraz
dr in˝. Zygmunt Rawicki – przewodniczàcy Rady MOIIB.

P
Stanisław
Abrahamowicz

Jednym z punktów umowy było
nawiàzanie bli˝szej współpracy i wymiany doÊwiadczeƒ zawodowych
i naukowych, w tym równie˝ współpraca w organizacji konferencji i seminariów o tematyce technicznej.
Stworzono tak˝e mo˝liwoÊç nawiàzania bli˝szych kontaktów pomi´dzy
Wydziałem In˝ynierii Làdowej Poli-

techniki Krakowskiej i Wydziałem
Budowlanym Wileƒskiego Uniwersytetu Technicznego. Wymiana delegacji z obu stron winna si´ odbywaç
raz do roku. Wydaje si´, ˝e nawiàzana współpraca b´dzie przebiegała
z korzyÊcià dla obu umawiajàcych
si´ stron*.
Korzystajàc z krótkiego pobytu na
ziemi litewskiej zwiedzono wiele zabytkowych obiektów i szczególnie
bliskie naszym sercom polonica. ByliÊmy w Wilnie na cmentarzu na Ros-

sie, gdzie na polskiej kwaterze spoczywajà polegli w I wojnie Êwiatowej
i ˝ołnierze AK polegli w 1944 roku.
Jest tam płyta z czarnego granitu
z napisem „Matka i serce syna”,
gdzie le˝à szczàtki matki marszałka
Józefa Piłsudskiego i jego serce.
Jego ciało, jak wiadomo, spoczywa
w podziemiach katedry na Wawelu.
Ogromny stary cmentarz (6,2 ha) to
pi´knie poło˝ona na wzgórzach nekropolia z wieloma dobrze zachowanymi nagrobkami, gdzie utrwaliła si´
historia, zwłaszcza ta nasza, polska.
W Wilnie zwiedziliÊmy pi´knie i fachowo odnowione stare miasto (poziom prac rewaloryzacyjnych podobny do znanego nam w Krakowie,
czyli dobry), a tak˝e liczne Êwiàtynie
o przepi´knych wn´trzach, tak˝e
prawosławne. ByliÊmy oczywiÊcie
w Ostrej Bramie z Kaplicà Matki Bo˝ej Miłosierdzia, tak wa˝nego miejsca kultu dla chrzeÊcijan.
Prowadzone przez Litwina Rimantasa Šalna Muzeum Adama Mickiewicza przybli˝yło nam postaç poety
w ró˝nych aspektach i okresach

dokoƒczenie na str. 22
* obszerna informacja ze spotkania ukazała si´ w „Kurierze Wileƒskim“ – dzienniku polskim na Litwie
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Wilno bli˝ej Krakowa
dokoƒczenie ze str. 21
jego ˝ycia. Dobra polszczyzna tego
przewodnika i ogromna wiedza była
bardzo u˝yteczna dla wymiany informacji o A. Mickiewiczu, a tak˝e innych zasłu˝onych Polakach zwiàzanych z kulturà na tych ziemiach.
Zwiedzanie Góry Trzykrzyskiej
było nie tylko okazjà do podziwiania
panoramy miasta, ale te˝ przypomnieniem niedawnej historii, gdy komunistyczne władze Wilna wysadziły
poprzednie krzy˝e jako symbole
zwalczanej wiary.
Pokazano nam równie˝ fragmenty
budownictwa podmiejskiego w niedalekiej odległoÊci od Wilna, tak˝e
budownictwo nawiàzujàce do ogrodowego. W jednym przypadku w takiej dawnej, ale odnowionej zagrodzie urzàdzono zalà˝ek ze zbioru
pamiàtek i dokumentów dotyczàcych marszałka Józefa Piłsudskiego.
W ciàgu jednego dnia nie dało si´
zobaczyç wszystkich osobliwych
miejsc i budowli, ale te, które udało
si´ obejrzeç, zrobiły na nas bardzo
dobre wra˝enie i zach´ciły do powtórnej wizyty w tym starym i jak˝e
pi´knym mieÊcie.

ByliÊmy równie˝ na Górze Krzy˝y,
gdzie współczesna historia i walka
o religi´ przeplatajà si´ z ofiarami re˝imu, czego obrazem sà tysiàce stojàcych i zawieszonych krzy˝y. Krzy˝e
umieszczano od 1975 roku; nasze
równie˝ zawiesiliÊmy na pamiàtk´ pobytu w tym miejscu. W ramach pielgrzymki na Litw´ był tu te˝ w roku 1993
Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II, o czym
Êwiadczy du˝y, samotny krzy˝ z przesłaniem papieskim dla potomnych.

Ju˝ w drodze powrotnej odwiedziliÊmy przelotnie Troki ze swoim zamkiem na wyspie oraz Kowno ze
swojà starówkà (jednak nie odnowionà) i kilkoma starymi koÊciołami
i budowlami. Trudno nazwaç zwiedzaniem obu miast w tak krótkim
czasie, ale te˝ nie mo˝na było ich
pominàç, skoro tak bardzo zwiàzane
sà z historià Litwy.
STANISŁAW ABRAHAMOWICZ
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Kolejna grupa
in˝ynierów
puka do drzwi izby
Cz´ste zmiany w Prawie budowlanym
muszà byç uwzgl´dnione w dokumentacji praktyk

r z y g o t o w an i e
c zwa rte g o
w tym rok u
biu letyn u inf orm ac y j n e go M O I I B pr z y pa d a n a o k r e s k o l e j ne j , c z t e r n as t e j j u ˝
se s j i e g z a m i n a c y j ne j n a up r a w n i e ni a
b u d o w l a n e. P r z y t e j
o ka z j i p r e z e n t u j e m y
z a w sz e z e st a w i e n i e
i l oÊ c i z ło˝on yc h
w n i o sk ó w w e d ł u g
s p e c j a l n o Ê c i.

P
Stanisław
Karczmarczyk

Załàczone zestawienie nie zalicza tej sesji do rekordowych w zakresie liczby kandydatów, ale ponad 200 wniosków plasuje zwykle
naszà Okr´gowà Izb´ w pierwszej
trójce okr´gowych izb w skali całego kraju. To potwierdza wysoki
potencjał budowlany Małopolski
zarówno w zakresie liczby in˝ynierów, jak i potencjału projektowego
i wykonawczego.
Członkowie poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych rozpocz´li ju˝ ˝mudnà weryfikacj´ dokumentów potwierdzajàcych praktyk´ zawodowà kandydatów. Wymaga to szczególnej uwagi i koncentracji, poniewa˝, poza sprawdzaniem merytorycznej poprawnoÊci
zapisów, konieczne jest sprawdzenie adekwatnoÊci zapisów okreÊlajàcych zakres, rodzaj i czas wykonywanych prac z wielkoÊcià budowy. Do tego dochodzà wymagania dotyczàce uprawnieƒ osób
potwierdzajàcych praktyk´ i cz´stotliwoÊç potwierdzeƒ uzale˝niona

od rozporzàdzeƒ, jakie obowiàzywały w czasie dokumentowania
praktyki. Do tego nale˝y dodaç
bardzo zindywidualizowane wnioski osób, które odbywały praktyk´
przy realizacji obiektów wojskowych chronionych tajemnicà.

spół Komisji poszerzony o członków zespołów egzaminacyjnych
wysłuchał wykładów ilustrujàcych
histori´ kolejnych zmian w ustawie
Prawo budowlane uchwalonej 7 lipca 1994 roku i zmian w rozporzàdzeniach zwiàzanych z tà ustawà.

Trafiajà do nas wnioski, w których praktyka była dokumentowana z przerwami na przestrzeni
wielu lat, a wi´c w okresach, kiedy
w nast´pstwie wprowadzania kolejnych zmian przepisów okreÊlajàcych wymagania, co do formy
zatrudnienia, wymagania w stosunku do opiekuna potwierdzajàcego praktyk´, czasu tej praktyki
ulegały znacznym zmianom.

Ostatnia 48. zmiana tej ustawy
została właÊnie skierowana do
oceny przez Trybunał Konstytucyjny. W trakcie dyskusji dominowały
poglàdy wyra˝ajàce nadziej´, ˝e
Trybunał Konstytucyjny oceni negatywnie ostatnià nowelizacj´,
jako sformułowanà pod oczekiwania Êrodowiska deweloperów.

WłaÊnie tym zmianom poÊwi´cone było tradycyjne ju˝ coroczne
wyjazdowe posiedzenie Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej, które w tym
roku odbyło si´ w dniach 11-12
wrzeÊnia w Suchej Beskidzkiej. Ze-

W ocenie uczestników tego
spotkania zaproponowane przepisy ustawy niosà wiele zagro˝eƒ
dla procesu budowlanego, za który odpowiadajà w pierwszym rz´dzie projektanci i wykonawcy.
STANISŁAW KARCZMARCZYK

Zestawienie iloÊci zło˝onych wniosków
wg specjalnoÊci
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Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w IV kwartale 2009 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB
L.p.
1.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium wyjazdowe:
Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe Komisji Kwalifikacyjnych O.Kr SEP

2.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium szkoleniowe:
„Inwestycje komunikacyjne Lwowa w Êwietle przygotowaƒ do
EURO 2012”

3.

bran˝a sanitarna – PZI TS:
Seminarium:
„Bezwykopowe technologie budowy i renowacji kanałów grawitacyjnych w kamionce, zasadnoÊç posiadania aprobaty technicznej IBDIM”

4.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Rozdzielnice niskiego napi´cia”

5.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
„Nowe mo˝liwoÊci kompaktowych sterowników swobodnie programowalnych, zastosowania i praktyczne aplikacje.”

6.

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM O.Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna:
Na zapor´ wodnà Chaƒcza i na zapor´ wodnà Maniowice

7.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Urzàdzenia do przesyłu energii w wykonaniu F-my LEGRAND i
ZPUE Włoszczowa

8.

bran˝a sanitarna – PZI TS:
Seminarium:
„Prawo ochrony Êrodowiska-wpływ na zmiany w procesie inwestycyjnym”

9.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Z cyklu „Spotkania in˝ynierskie”
Prof. zw. dr hab. in˝. Lech Wysokiƒski z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie wygłosi wykład pt.:

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

2-3.10.2009 r.
piàtek-sobota
Pensjonat „ARIA”
Krynica

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

4-7.10.2009
niedziela – Êroda
Lwów

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

5.10.2009r
poniedziałek
godz. 13.00
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS O.K-ów & MOIIB
Ilona Polaƒska
Katarzyna Polaƒska-Zorychta

8.10.2009 r.
czwartek
godz.11 -14
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE
MOIIB
HABER
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 0601 497 125
Biuro SEP 012 422-58-04

8.10.2009
czwartek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika
NOT Kraków
Nowa Huta
Os. Centrum C, bl.10

Organizator:
O. Nowa Huta SEP, & MOIIB
sepnh@wp.pl
www.nhsep.pl
Bogdan Ni˝nik
tel. (603) 306 036

9-10.10.2009
piàtek-sobota
8.00
ul. Kału˝y
(obok hotelu Cracovia)

Organizator:
SITWM O.Kraków & MOIIB
Kontakt:in˝. Jan Smenda
tel. 012 422-47-22 w.34
pon. godz. 10-13

09-11.10.2009 r.
piàtek-niedziela
Zawoja - Widły
OW „Jawor”

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE MOIIB
mgr in˝. Tadeusz Stasicki
tel. 012 633-36-97
Biuro SEP 012 422-58-04

15.10.2009r
czwartek
godz. 13.00
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS O.K-ów & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk

15.10.2009 r.
czwartek
godz. 17.00
Kraków
Dom Technika

Organizator:
PZITB-CUTOB O. Małopolski
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
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Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
„Wprowadzenie do praktyki polskiej geotechnicznych norm europejskich”
Szkolenie bezpłatne dla członków MOIIB, studentów

10.

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Instalacje nastawni PKP Kraków z pokazem "Nastawni Kraków
Główny" (przekaênikowej)
i "Nastawni Kraków-PrzedmieÊcie" (komputerowej).

11.

Bran˝a komunikacyjna – kolejowa – SITK RP O. Kraków:
Seminarium:
„Krakowskie Centrum Komunikacyjne”

12.

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

13.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium szkoleniowe:
„Fundamenty gł´bokie i wzmacnianie podło˝a w technologiach i
realizacjach firmy Soletanche Polska”

14.

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O.Kraków
Seminarium:
1. Systemy rozwiàzaƒ w zakresie przepisów technicznych w drogownictwie
2. Projektowanie i doÊwiadczenia wzmocnieƒ podło˝y pod nawierzchnie oraz recyklingu

15.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
IV Krajowa Konferencja NT
„In˝ynieria elektryczna w budownictwie”

Data / Miejsce
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego, II
pi´tro
16.10.2009 r.
piàtek
godz.12-15
Kraków
PKP PLK S.A.
Oddz. Regionalny
w Krakowie

Organizator:
O.Kr SEP SEn, Koło SEP nr 17
MOIIB
Andrzej Siwek
tel. 0506 230 097
Ryszard Raêniak
tel. 012 422-64-60 w. 14

19.10.2009 r.
poniedziałek
Sala konferencyjna MPK Kraków

Organizator:
SITK RP O. Kraków, Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl
Odpowiedzialny:
Mariusz Szałkowski
Tel. 608 428 602

20.10.2009 r.
wtorek
10.00-14.15
Kraków
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, ul. Rajska1
II pi´tro, sala 245

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

20.10.2009
wtorek
Kraków
sala konferencyjna
hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

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

21.10.2009 r.
Êroda
GDDKiA ul. Mogilska 25

Organizator:
SITK RP O. Kraków, Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Andrzej Kollbek
Tel. 694 491 986

22.10.2009 r.
czwartek
godz. 10-17
Kraków
DOM TECHNIKA NOT

Organizator:
O.Kr SEP SiiUE, CK Sekcji IiUE SEP, PKJiEUEE SEP,
KEiE AGH, WIEiK PK,MOIIB
dr in˝. Jan Strzałka
tel. 0603 776 123
Biuro SEP 012 422-58-04

26.10.2009
poniedziałek
14.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28

Organizator:
SITWM O.Kraków
& MOIIB
Kontakt:
in˝. Jan Smenda
tel. 012 422-47-22 w.34
pon. godz. 10-13

27.10.2009 r.
wtorek
10.00-14.15
Kraków
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, ul. Rajska1
II pi´tro , sala 245

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

27.10.2009 r
wtorek
godz. 13.00
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS O.K-ów & MOIIB
Tomasz Fusek
Małgorzata Paƒczuk

29.10.2009 r.
czwartek
15.30-19.30
Kraków

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

Koszt uczestnictwa: 300,-zł/os.
16.

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM O.Kraków
Konferencja naukowo-techniczna:
„Zmiany klimatu” – dr Danuta Limanówka
„Zagospodarowanie wód opadowych”

17.

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

18.

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
„Nowoczesne systemy wodociàgowe i kanalizacyjne z ˝eliwa sferoidalnego”

19.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Legalizacja samowoli budowlanej. Kontrole. Istotne i nieistotne
odst´pstwa od warunków udzielonego pozwolenia na budow´

Organizator / Wyk∏adowca
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L.p.

20.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów - konstrukcje ˝elbetowe: cz. II

21.

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Współspalanie biomasy w EC Kraków jako sposób obni˝enia
emisji zanieczyszczeƒ

22.

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

23.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
„Zmiany w normie PN-HD 60364-6-61 w stosunku do obowiàzujàcych obecnie PN-IEC-60364-4-41
PN-IEC-60364-5-54
PN-IEC-60364-6-61”

24.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium szkoleniowe:
„Przeglàdy obiektów mostowych”

25.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
DoÊwiadczenia zwiàzane ze sporzàdzaniem Êwiadectw charakterystyki energetycznej

26.

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
„Dezynfekcja wody promieniami UV-przykłady zastosowaƒ i zakres osiàgni´tych redukcji zanieczyszczeƒ”

27.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Oprogramowanie do projektowania układów elektronicznych
F-my MENTOR GRAPHIC

28.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów
- konstrukcje ˝elbetowe, przykłady: cz. III

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

5.11.2009 r.
czwartek
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego, II
pi´tro

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

6.11.2009 r.
piàtek
godz. 13-15
Kraków
Elektrociepłownia

Organizator:
O.Kr SEP SEn, Koło SEP nr 60
MOIIB
Andrzej Siwek
tel. 0506 230 097
Marian Gondek
tel. 012 646-63-55
Biuro SEP
012 422-58-04

9.11.2009 r
poniedziałek
godz. 13.00
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS O.K-ów & MOIIB
Doc. Stanisław Rybicki
in˝. Andrzej Tyczyƒski

17.11.2009 r.
wtorek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika
NOT Kraków
Nowa Huta
Os.Centrum C,bl.10

Organizator:
O. Nowa Huta SEP, & MOIIB
sepnh@wp.pl
www.nhsep.pl
Bogdan Ni˝nik
tel. (603) 306 036

17.11.2009
wtorek
Kraków
Sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

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

18.11.2009 r.
Êroda
10.00-13.30
Kraków
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, ul. Rajska1
II pi´tro, sala 245

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

18.11.2009r
Êroda
godz. 13.00
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS O.K-ów & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk

19.11.2009 r.
czwartek
godz.11 -14
Kraków
DOM TECHNIKA NOT

Organizator:
O.Kr SEP, Koło SEP nr 75
CADREX W-wa
MOIIB
dr in˝. Wojciech Mysiƒski
tel. 012 628-26-98
Biuro SEP 012 422-58-04

19.11.2009 r.
czwartek
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

Organizator:
PZITB-CUTOB O. Małopolski
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl
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29.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

bran˝a mostowa – ZMRP:
Wycieczka techniczna:
„Budowa mostu przez rzek´ Skaw´ w ciàgu obwodnicy Zembrzyc”

30.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Dokumentacja kosztorysowa. Kosztorys inwestorski. Kosztorys
ofertowy. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

31.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium szkoleniowe:
„Najcz´Êciej wyst´pujàce usterki na obiektach mostowych w
okresie gwarancyjnym”

32.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
„Nowoczesne systemy grzewcze. Odnawialne êródła energii.
Współpraca kotłów z systemami solarnymi”

33.

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

34.

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O.Kraków
Konferencja:
Modelowanie podró˝y i prognozowanie ruchu”

35.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Pozwolenie na u˝ytkowanie - aktualne przepisy, wymagane dokumenty, procedury organu nadzoru budowlanego
Wykładowca:
mgr in˝. Małgorzata Boryczko - Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

36.

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
„OdpowiedzialnoÊç uczestników procesu inwestycyjnego w
Êwietle przepisów obowiàzujàcego prawa”

37.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Wykorzystanie niekonwencjonalnych êródeł energii w budownictwie. Termomodernizacja. Najcz´stsze bł´dy i wady wykonawstwa

38.

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

39.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Ochrona odgromowa i przepi´ciowa w nowoczesnych budynkach biurowych – rozwiàzania zgodne z PN-EN 62305

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

20.11.2009
piàtek
Zembrzyce

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

24.11.2009 r.
wtorek
10.00-14.15
Zakopane
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Krupówki 8

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski
mgr in˝. Alicja Kotoƒska: 609489518
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk szkolenia@pzitb.org.pl

24.11.2009 r.
wtorek
Kraków
sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

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

24.11.2009 wtorek
11.00-15.00
Centrum Szkolenia Zawodowego
w Wieliczce
Ul.Grottgera 58 (Siedziba Herz)

Organizator:
O. Nowa Huta SEP, & MOIIB
sepnh@wp.pl
www.nhsep.pl
Bogdan Ni˝nik tel. (603) 306 036

25.11.2009 r.
Êroda
16.00 – 19.15
Tarnów
Budynek Starostwa Powiatowego
w Tarnowie, ul. Narutowicza 37,
sala audiowizualna

Organizator:
O. Nowa Huta SEP, & MOIIB
Zgłoszenia:Kazimierz Âlusarczyk kom. 602 59 07 49
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

25-26.11.2009 r.
Êroda-czwartek
Hotel Orbis „Cracowia”

Organizator:
SITK RP O. Kraków, Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Mariusz Szałkowski Tel. 608 428 602

26.11.2009 r.
czwartek
15.30-19.30
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego, II
pi´tro

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

26.11.2009 r.
czwartek
godz. 13.00
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS O.K-ów & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk

1.12.2009 r.
wtorek
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego, II
pi´tro

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

2-4.12.2009 r.
Êroda-piàtek
WZW KoÊcielisko

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

3.12.2009 r.
czwartek
godz.11 -14
Kraków
DOM TECHNIKA NOT

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, Koło SEP nr 28
DEHN POLSKA, MOIIB
mgr in˝.Krzysztof Wincencik, tel. 0606 826 782
Biuro SEP 012 422-58-04

27
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40.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Współczesne zagro˝enia mykologiczne w budownictwie. Sposoby zapobiegania i likwidacji

41.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
Projektowanie konstrukcji budowlanych według Eurokodów cd.

42.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
„Alternatywne êródła ciepła – pompy ciepła. Rozwiàzania systemowe dla małych i du˝ych potrzeb energetycznych”

43.

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
„Wady wykonawcze w in˝ynierii sanitarnej - sposoby wykrywania
i zapobiegania”

44.

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

45.

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium
Zalety i wady êródeł Êwiatła LED

46.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
Projektowanie konstrukcji budowlanych według Eurokodów cd.

47.

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
„Sposoby na eliminowanie wykonawców nie gwarantujàcych rzetelnego wykonania zamówienia”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

3.12.2009 r.
czwartek
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

8.12.2009 r.
wtorek
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

8.12.2009 r.
wtorek
11.00-15.00
Centrum Szkolenia Zawodowego
w Wieliczce
Ul.Grottgera 58 (Siedziba Herz)

Organizator:
O. Nowa Huta SEP, & MOIIB
sepnh@wp.pl
www.nhsep.pl
Bogdan Ni˝nik
tel. (603) 306 036

8.12.2009 r.
wtorek
godz. 13.00
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS O.K-ów & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk

10.12.2009 r.
czwartek
Kraków
sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

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

11.12.2009 r.
piàtek
godz.13 -15
Kraków
AGH paw. B1
al. Mickiewicza 30

Organizator:
O.Kr SEP SEn i SEl., MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek
tel. 0506 230 097
dr in˝. Wiesław Zaraska, 012 656-51-83
Biuro SEP, 012 422-58-04

15.12.2009 r.
wtorek
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego, II
pi´tro

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

15.12.2009. r
wtorek
godz. 13.00
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
PZITS O.K-ów & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk

UWAGA !
1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez stowarzyszenia naukowotechniczne (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
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KOMUNIKAT
Ubezpieczenie na ˚ycie i NNW członków MOIIB
Pragniemy poinformowaç i˝ z dniem 1. 09. 2009 nastàpiła zmiana ubezpieczyciela z AXA Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. Vienna Insurance Group.
W zwiàzku z powy˝szym za wszystkie zdarzenia majàce miejsce od 1.09.2009 odpowiada nowy
ubezpieczyciel.
Druki roszczeniowe, informacje o ubezpieczeniu, mo˝na uzyskaç bezpoÊrednio w biurze Compensa TU na ˚ycie S.A. przy ul. Lublaƒskiej 34 w Krakowie (budynek Budostalu 2) tel. 12/616 21
55 lub w siedzibie MOIIB przy ul. Czarnowiejskiej 80 w Krakowie u Pani Anny Magiery
(tel. 012- 6309060 lub 6309061 wew. 208).
Druki roszczeniowe dost´pne sà równie˝ na stronie internetowej: www.compensa.pl

MOIIB w liczbach
Według stanu na 15 wrzeÊnia 2009 roku w naszej Małopolskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 14110 osób w tym: 10188 czynnych członków, 624 członków,
którzy zostali zawieszeni na własnà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek członkowskich ponad 6 miesi´cy, 3094 skreÊlonych członków i 204 kandydatów na członków.
Podział według bran˝ był nast´pujàcy:
konstrukcyjno – budowlana (BO)
mostowa (BM)
drogowa (BD)
instalacji sanitarnych (IS)
instalacji elektrycznych (IE)
wodno – melioracyjna (WM)
kolejowa (BK)
telekomunikacyjna (BT)
wyburzeniowa (BW)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

7804 - 56,12 proc.,
170 - 1,22 proc.,
769 - 5,53 proc.,
2462- 17,70 proc.,
2155 -15,50 proc.,
350 - 2,52 proc.,
143 - 1,03 proc.,
48 - 0,34 proc.,
5 - 0,04 proc..
ZYGMUNT RAWICKI
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KONKURS PZITB

BUDOWA ROKU
(edycja XX)

Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urz´du Nadzoru Budowlanego ogłaszajà Konkurs PZITB „BUDOWA ROKU
2009“.
Celem Konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiàgni´to wyró˝niajàce si´
wyniki realizacyjne. Konkurs słu˝y promocji inwestorów i wykonawców.
Przedmiotem Konkursu sà nowe lub odbudowane, rozbudowane, nadbudowane bàdê przebudowane obiekty budowlane, albo proces inwestycyjny ze wszystkich rodzajów budownictwa, zakoƒczone nie póêniej ni˝ do koƒca I kwartału 2010 roku.
Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez Prezydium Zarzàdu Głównego Polskiego
Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa spoÊród członków Zwiàzku oraz instytucji współorganizujàcych i sponsorujàcych.
Siedzibà Komitetu Organizacyjnego jest:
Zarzàd Główny PZITB
00-050 Warszawa, ul. Âwi´tokrzyska 14
tel/fax 022 827–02–45
e-mail: biuro@budowaroku.pl
Zgłoszenie do Konkursu powinno zawieraç:
– deklaracj´ przystàpienia do Konkursu (wzór na www.budowaroku.pl),
– podstawowe dane charakteryzujàce przedmiot zgłoszenia,
– dowód wpłaty wpisowego.

Zgłoszenie nale˝y przesyłaç na adres:
Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa
Zarzàd Główny
ul. Âwi´tokrzyska 14
00-050 Warszawa
z dopiskiem „BUDOWA ROKU 2009“

Wpłaty za uczestnictwo w konkursie dokonuje si´ na konto Zarzàdu Głównego PZITB BANK
MILLENNIUM Warszawa, nr konta 52 1160 2202 0000 0000 5515 6493 z dopiskiem
„BUDOWA ROKU 2009“.
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metody komputerowe w budownictwie
kosztorysowanie robót budowlanych
planowanie i realizacja inwestycji
budowlanych
monitorowanie i prewencja stanu BHP
w przedsiębiorstwie budowlanym
zarządzanie przedsiębiorstwem
budowlanym
komputerowe wspomaganie
przedmiarowania robót budowlanych
zarządzanie przedsięwzięciami
budowlanymi
normy europejskie w projektowaniu
geotechnicznym

Szkolenia współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w szkoleniach jest NIEODPŁATNY.

praktyczne zastosowania dynamiki budowli
w projektowaniu obiektów budowlanych

www.szko-bud.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. 012 628-25-41

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
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OBIEKTY WYBUDOWANE PRZEZ FIRM¢ BUDOPOL SP. Z O.O

Liceum w Skale

Centrum Maltaƒczycy

Bloki przy ul. Ostatniej w Krakowie

Park Wodny w Krakowie

