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Prezydium Rady:

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

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

Okr´gowa Rada:

1. Bobulska-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

MA ̧ O POL SKA OKR¢GOWA IZBA 
IN ̊ Y NIE RÓW BU DOW NIC TWA

(MOIIB) w KRA KO WIE
ul. CZARNOWIEJSKA 80 

30-054 KRA KÓW
tel.: (12) 630–90–60, 630–90–61

fax: (12) 632–35–59
e-mail: map@piib.org.pl

www.map.piib.org.pl
biu ro czyn ne po nie dzia ∏ek, Êro da, 

pià tek 9.00-14.00
wto rek, czwar tek 12.00-18.00

Ad res do ko re spon den cji: 
Ma ∏o pol ska Okr´ go wa Izba

In ̋ y nie rów Bu dow nic twa w Kra ko wie
ul. Czarnowiejska 80

30-054 Kraków
Punk ty In for ma cyj ne w Tar no wie, 

No wym Sà czu, Zakopanem i OÊwi´cimiu
udzie la jà in for ma cji 

na te mat dzia ∏al no Êci Izby oraz 
przyj mu jà wnio ski o wpi sa nie na li st´ 

cz∏on ków MO IIB w Kra ko wie
Tar nów, ul. Konarskiego 4 

Terminy dy˝urów: 
wto rek i czwartek 

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

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

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

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

Tel. (018) 441-18-59

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

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

OÊwi´cim, ul. Wyzwolenia 19
Terminy dy˝urów:

wtorek i czwartek w godz. 15 – 17
Tel. (033) 842-60-34

Ubezpieczenia OC, NW, Na ˚ycie
Tel. (12) 630 90 60 lub 61 w. 208

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

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

sekretarza Rady MOIIB
w ka˝dy wtorek w godz.: 15.30 – 16.30

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

w godz.: 16 – 18
przewodniczàcego Sàdu Dyscyplinarnego

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

przewodniczàcego Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej w ka˝dy pierwszy 

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

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

(w Biurze MOIIB w Krakowie)
Porady prawne

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

Sk∏ady Orzekajàce 
drugie i czwarte Êrody miesiàca

(w sprawach cz∏onkowskich)

CZŁONKOWIE ORGANÓW MOIIB

SIEDZIBA MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ W KRAKOWIE
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Dobiega koƒca kolejny rok kalendarzowy, a tak˝e druga kadencja naszego samorzàdu.
W poprzednim numerze naszego biuletynu zamieÊciliÊmy szczegółowà informacj´ na te-
mat przygotowaƒ do wyborów delegatów w obwodach na kadencj´ 2010 – 2014. Przy-
pominamy jeszcze raz, ˝e harmonogram zebraƒ wyborczych, regulamin i porzàdek ze-
braƒ wyborczych znajdujà si´ na naszej stronie internetowej. Imienne zaproszenia do ka˝-
dego pełnoprawnego członka MOIIB (wg stanu na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2009 roku) zosta-
ły przesłane wraz z nr 10 miesi´cznika „In˝ynier Budownictwa”. 16 listopada br. rozpo-
cz´liÊmy przeprowadzanie wyborów delegatów w naszym okr´gu. W niniejszym biule-
tynie zamieszczamy wyniki zakoƒczonych ju˝ wyborów w dwóch obwodach wyborczych
– w obwodzie wyborczym nr 1 w Bochni (16 listopada) i nr 2 w Chrzanowie (18 listopa-
da). Pozostałe wyniki wyborów (7 zebraƒ) opublikujemy w kolejnym biuletynie (niniejszy
biuletyn zamykamy 20 listopada).

W dniu 27 paêdziernika br. odbyło si´ oficjalne otwarcie nowego, ju˝ czwartego w na-
szym okr´gu, Punktu Informacyjnego w OÊwi´cimiu. 

Z innych wa˝niejszych wydarzeƒ, które odnotowaliÊmy w ostatnim okresie, zamiesz-
czamy sprawozdania z dwóch konferencji współorganizowanych przez naszà małopol-
skà izb´, a tak˝e sprawozdanie z XVI spotkania organizacji budowlanych (izb i zwiàzków)
krajów tzw. Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło si´ w Ostrawie w Czechach. Spotkanie
to było w głównej mierze poÊwi´cone ocenie zmian w kształceniu in˝ynierów budownictwa.

Z kolei w cyklu prezentacji du˝ych firm zwiàzanych z budownictwem z naszego regionu,
tym razem zamieszczamy wywiad z mgr. in˝. Jackiem Grygà – dyrektorem Oddziału w Kra-
kowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogownictwo pozostało jednà
z nielicznych dziedzin budownictwa, które nie narzeka na brak inwestycji. Z punktu wi-
dzenia inwestora publicznego – a takim jest GDDKiA – koƒczàcy si´ rok 2009 mo˝na za-
liczyç do dobrych. Tylko w Małopolsce oddano do u˝ytku bardzo trudny technicznie, ale
bardzo efektowny, odcinek drogi S7, stanowiàcy obwodnic´ Lubnia, oraz 20-km odcinek
autostrady z Krakowa do Szarowa.

W 35. numerze biuletynu „Budowlani” przedstawiamy artykuł na temat Kanału Pa-
namskiego, który został zbudowany w latach 1904-1914 i uwa˝any jest za najwi´kszà bu-
dowl´ dwudziestego wieku 

Zamieszczamy tak˝e ofert´ dotyczàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i konferencji na
I kwartał 2010   roku organizowanych lub współorganizowanych przez MOIIB.

Zbli˝ajà si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia i Nowy Rok. Szanownym Paƒstwu – Kole˝an-
kom i Kolegom członkom Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa i Ich Ro-
dzinom, a tak˝e naszym Sympatykom, ˝ycz´ zdrowych, pogodnych i spokojnych Êwiàt
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i zawodowym w 2010 Roku.

Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami

Zygmunt Rawicki

Prze wod ni czà cy
MO IIB
Zyg munt Ra wic ki
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Ostatnie, paê-
dziernikowe
posiedzenie

Krajowej Rady PIIB
miało w programie
obrad 16 punktów!
Mo˝e to Êwiadczyç
o potrzebie roz-
strzygni´ç w formie
uchwał wielu spraw
organizacyjnych i for-

malnych – tak faktycznie było – ale
tak˝e ilustruje obowiàzujàcà w tym
organie zasad´ dogł´bnego przed-
stawiania informacji o wydarzeniach
dotyczàcych naszego Êrodowiska,
oraz ich burzliwe dyskutowanie.

Na posiedzeniu goÊcił Piotr
Styczeƒ – podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury.
Jego wystàpienie dostarczyło in-
formacji o toczàcych si´ pracach
legislacyjnych w rzàdzie i Sejmie.
I… nic wi´cej. Minister opisał tylko
działania nale˝àce do zakresu bu-
downictwa mieszkaniowego. Po
wysłuchaniu tego wystàpienia
członkowie Rady Krajowej, zwłasz-
cza ci z terenu (członkami Rady sà
przecie˝ wszyscy przewodniczàcy
rad okr´gowych w kraju), mogà
porównaç opinie i nastroje swoich
Êrodowisk z toczàcymi si´ „u
góry” działaniami organów zarzà-
dzajàcych paƒstwem. Nie wyjdzie
z tego porównania nadzieja na
oczekiwane zmiany. Ja np. odno-
sz´ wra˝enie, ˝e w naszej bran˝y,
w budownictwie, ˝ycie biegnie jak-
by rozp´dem z wykorzystywaniem
trybów i wymagaƒ obowiàzujàcych
od dawna – choç w cz´Êci ju˝
zdezaktualizowanych. A nadzieja
na wprowadzenie w ˝ycie postulo-
wanych, nawet ju˝ wielokrotnie
zdefiniowanych, niezb´dnych
zmian, tak˝e przez nasze samo-
rzàdowe dyskusje i prace,

np. w ustawodawstwie – rysuje si´
dopiero w dalekiej perspektywie.
To wszystko nało˝one na znany
tok wydarzeƒ politycznych – wybo-
ry – a po nich rozpocz´cie prac le-
gislacyjnych na nowo, nie nastraja
optymistycznie.

***

Koƒczy si´ okres obowiàzywania
umowy o ubezpieczenie obowiàz-
kowe OC członków Izby. Rada pod-
j´ła uchwały w sprawie zatwierdze-
nia treÊci zapytania ofertowego, do-
tyczàcego wyboru ubezpieczyciela
w nast´pnym roku. Spodziewamy
si´ zło˝enia ofert przez kilka znaczà-
cych firm ubezpieczeniowych z kra-
ju. Rada zatwierdziła te˝ wykaz 9
firm, do których Izba zwróci si´ z za-
pytaniem ofertowym.

***

W okresowym sprawozdaniu
Skarbnika Rady Krajowej PIIB z rea-
lizacji bud˝etu Izby do 30 IX 2009 r.
wyczytaç mo˝na optymistyczne
dane: nie wyst´pujà nieprawidłowo-
Êci (złe proporcje) w pozycjach ob-
j´tych bud˝etem, a ogólny wskaênik
jego realizacji wynosi 69,8 proc. za

minione trzy kwartały roku. Do wy-
korzystania w IV kwartale pozostaje
2.138 tys. zł, co stanowi 30 proc.
kwoty zaplanowanej na 2009 rok.

***

W porzàdku obrad Rady musiały
si´ ju˝ znaleêç sprawy koƒczàcej
si´ kadencji, a wi´c terminarz dzia-
łaƒ przygotowawczych do IX Krajo-
wego Zjazdu, tym razem tak˝e wy-
borczego, ustalenia zasad wybiera-
nia delegatów, trybu i dokumentów
wymaganych do przygotowania
zjazdów okr´gowych.

Po czterech latach drugiej ka-
dencji wybieralnych władz naszego
samorzàdu, wybory na IX Krajowym
Zjeêdzie (w czerwcu 2010 roku)
b´dà dotyczyç wielu stanowisk, któ-
re, zgodnie z zapisem Statutu Izby,
opuszczà pełniàcy dotàd działacze.
Precyzuje to zapis w punkcie 4, pa-
ragrafu 9. Liczne, w organach krajo-
wych i w izbach okr´gowych zakoƒ-
czenia pełnienia funkcji z wyboru,
które zbiegło si´ na IX zjazdach,
podnosi rang´ przygotowaƒ do tych
wydarzeƒ w Izbie.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

Co w Krajowej Radzie?...
W budownictwie ˝ycie toczy si´ rozp´dem, 
bez nadziei na szybkie zmiany

TERMINARZ
Posiedzeƒ Prezydium i Rady MOIIB 

w I kwartale 2010 r.
Posiedzenia Prezydium:

20 stycznia
17 lutego

Posiedzenia Rady:
10 marca

III Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy MOIIB:
14 kwietnia
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Dobiega koƒca druga kaden-
cja naszego samorzàdu za-
wodowego in˝ynierów bu-

downictwa. Zgodnie z uchwałà Nr
84/R/2009 z dnia 2 paêdziernika
2009 roku Rady Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa w sprawie zasad orga-
nizacji zebraƒ wyborczych w ka-
dencji 2010-2014, obszar działa-
nia naszej małopolskiej izby został
podzielony na szeÊç obwodów

wyborczych, w których odb´dzie si´ łàcznie 9
zebraƒ wyborczych. 

Szczegółowy harmonogram zebraƒ wybor-
czych, regulamin i porzàdek zebraƒ wyborczych
znajdujà si´ na naszej stronie internetowej.
Imienne zaproszenia do ka˝dego pełnoprawne-
go członka MOIIB (wg stanu na dzieƒ 30 wrzeÊ-
nia 2009 roku) zostały przesłane wraz z nr 10
miesi´cznika „In˝ynier Budownictwa”.

16 listopada br. rozpocz´liÊmy przeprowadza-
nie wyborów delegatów w obwodach na kaden-
cj´ 2010 – 2014. Poni˝ej publikujemy wyniki za-
koƒczonych ju˝ wyborów w dwóch obwodach
wyborczych naszej izby – w obwodzie wybor-
czym nr 1 w Bochni (16 listopada) i nr 2 w Chrza-
nowie (18 listopada). Pozostałe wyniki wyborów
(7 zebraƒ) opublikujemy w kolejnym biuletynie
(niniejszy biuletyn zamykamy 20 listopada).

Obwód wyborczy nr 1 
w Bochni 

(obejmujàcy powiaty: proszowicki, bocheƒski,
brzeski, wielicki i miechowski)

Lp. Wybrani delegaci bran˝a

1. Bronowska Agnieszka BO
2. Butrymowicz Stanisław BO
3. Chmiel Roman  BD

4. Franczak Zbigniew WM
5. Gogola Katarzyna  BO
6. Hołota Henryk  BO
7. Janusz Krzysztof IS
8. Januszek Ryszard  BO
9. Kozłowski Wiesław BD

10. Kubala Zdzisław  BO
11. Lysy Jerzy  BO
12. Lysy Michał  BO
13. Maciuszek Jakub  IS
14. Moroƒski Andrzej BO
15. Nowak Wojciech  BO
16. Radliƒski Jerzy  BD
17. Strojny Piotr  IS

Obwód wyborczy nr 2 
w Chrzanowie 

(obejmujàcy powiaty: wadowicki, chrzanowski,
oÊwi´cimski i olkuski)

Lp. Wybrani delegaci bran˝a

1. Bolek Marian BD
2. BraÊ Zbigniew BO
3. Bro˝yna Jacek BO
4. Dera Henryk                  IS
5. Godek Jarosław BO
6. Góra Włodzimierz BD
7. Jagiełka Piotr BO 
8. Karpiƒski Łukasz WM
9. Knapik Adam BO

10. Korkowski Jerzy BO
11. Marchajski Adam BO
12. Morawiec Lesław IE 
13. Nartowska Wanda BO
14. Piertoƒ Ryszard BO 
15. Pitry Rafał IS
16. Wàwoêny Bogdan BO
17. WiÊniewski Mieczysław WM
18. Wodniak Maciej IS

ZYGMUNT RAWICKI

WYBORY DELEGATÓW 
NA ZJAZDY OKR¢GOWE MOIIB

NA KADENCJ¢ 2010-2014

Zygmunt 
Rawicki



– Rok temu
Najwy˝sza Izba
Kontroli, ogłasza-
jàc raport nt. sta-
nu budowy auto-
strad, alarmowa-
ła, ˝e Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i Auto-
strad nie radzi
sobie z budowà
szybkich dróg
w Polsce. I nie

chodziło o brak Êrodków. W jej
bud˝ecie tylko za 2007 r. zostało
a˝ 1 mld 113 mln zł. GDDKiA nie
potrafiła wydaç tych pieni´dzy. Co
stało si´ w ciàgu zaledwie roku,
˝e ta sama instytucja rzàdowa
stała si´ lokomotywà budownict-
wa? W 2009 r. zaplanowano roz-
strzygni´cie ok. 75 wielkich prze-
targów i wszystko wskazuje na to,
˝e ten plan zostanie wykonany.
Budownictwo prze˝ywa zapaÊç,
ale drogownictwa ona nie doty-
czy. Tu trwa hossa. 

– Nie chciałbym si´ autorytatyw-
nie wypowiadaç odnoÊnie zarzàdza-
nia inwestycyjami w przeszłoÊci, ale
sàdz´, ˝e obecne przyÊpieszenie
jest efektem zmian proceduralnych
oraz znacznie wi´kszych Êrodków,
jakie mamy do dyspozycji. Od kilku
lat działa tzw. specustawa, której za-
daniem miało byç m.in. szybsze po-
zyskiwanie gruntów przeznaczo-
nych na drogi. We wspomnianej
ustawie znalazły si´ przepisy mó-
wiàce o trybie wydawania decyzji
o ustalenie lokalizacji drogi. To przy-
Êpieszona procedura, w ramach
której decyzjà administracyjnà „wy-
właszczano” z gruntu przeznaczo-
nego pod budow´ drogi, a kolejnà
decyzjà administracyjnà ustalano
kwot´ odszkodowania dla dotych-
czasowego właÊciciela. Jednak od

decyzji administracyjnej równie˝
przysługuje tryb odwoławczy, wi´c
pierwszy etap procesu inwestycyj-
nego czasami wlecze si´ bardzo
długo, bowiem dopiero po pozyska-
niu terenu nast´puje etap projekto-
wania i starania o uzyskanie pozwo-
lenia na budow´. A gdzie przetarg
i sama budowa… 

Od ubiegłego roku nastàpiła ko-
lejna zmiana. Obecnie pozyskanie
terenu załatwia si´ w ramach jednej
procedury – tzw. zezwolenia na rea-
lizacj´ inwestycji drogowej. To kolej-
ne przyÊpieszenie, które – mamy
nadziej´ – najtrudniejszy etap budo-
wy dróg i autostrad, a wi´c groma-
dzenie terenów, czyni bardziej sku-
tecznym i szybszym.

– Pod warunkiem, ˝e inwestor
ma do czynienia z rozsàdnà liczbà
właÊcicieli i wÊród nich nie ma
osób, które za ˝adnà cen´ nie
chcà si´ zgodziç na sprzeda˝
swojej działki. Takie głoÊne przy-
padki, które na długo zahamowały
inwestycje drogowe, zostały nie-
dawno – siłà – zakoƒczone w War-
szawie i we Wrocławiu. Z iloma
właÊcicielami terenu trzeba było
negocjowaç, aby wybudowaç od-
dany właÊnie do u˝ytku odcinek
autostrady A4 z Krakowa do Sza-
rowa?

– Niestety, dla południa Polski,
a wi´c i dla Małopolski, charaktery-
styczne jest rozdrobnienie gruntów.
˚eby wykupiç tereny pod budow´
autostrady do Szarowa, trzeba było
rozmawiaç z tysiàcami właÊcicieli.
Aby mo˝na było kontynuowaç bu-
dow´ autostrady do Tarnowa ko-
niecznym stało si´ pozyskanie ko-
lejnych 6 tysi´cy działek. Czasami
zdarzajà si´ właÊciciele, odwołujàcy
si´ do wszystkich instancji, a wi´c
nawet do Naczelnego Sàdu Admi-
nistracyjnego, co wstrzymuje całà

inwestycj´. Nie majàc prawa do te-
renu, nie mo˝na budowaç, a nie da
si´ ominàç jakiegoÊ odcinka, czeka-
jàc na ostateczne orzeczenie sàdu.
Bywa wi´c, ˝e musimy si´ zwróciç
do wojewody o wydanie klauzuli na-
tychmiastowej wykonalnoÊci, aby
móc wejÊç w posiadanie gruntu, ale
i to nie zawsze przynosi oczekiwany
skutek.

– Jeszcze w ubiegłym roku
GDDKiA miała problemy równie˝
na kolejnym etapie procesu budo-
wy autostrad – przetargach. Nie-
które trzeba było uniewa˝niaç,
poniewa˝ oferty firm były wy˝sze
ni˝ ceny kosztorysowe. DziÊ wy-
konawcy marzà o takiej sytuacji,
jaka panowała na rynku dwa lata
temu czy choçby kilkanaÊcie mie-
si´cy wstecz. Wtedy to oni dykto-
wali warunki. DziÊ muszà walczyç
o ka˝de zlecenie, a walka jest tak
za˝arta, ˝e sami wykonawcy nazy-

Popis 
myÊli in˝ynierskiej
Rozmowa z mgr. in˝. Jackiem Grygà, dyrektorem krakowskiego Oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

mgr. in˝.
Jacek Gryga
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wajà jà rzezià niewiniàtek. Oferty
firm wykonawczych schodzà na-
wet do połowy cen kosztoryso-
wych. GDDKiA w ub. miesiàcu
oceniła, ˝e tylko w tym roku za-
oszcz´dziła na przetargach ju˝
6,5 mld zł. Wtedy nieznane były
jeszcze oszcz´dnoÊci w Mało-
polsce. Ile one wynoszà? 

– Zmierzamy dopiero do osta-
tecznego zakoƒczenia procedury
przetargowej na kolejny odcinek au-
tostrady A4 z Szarowa do Tarnowa.
Znamy ju˝ najtaƒsze oferty, ale mu-
szà one jeszcze zostaç zweryfiko-
wane m.in. w Urz´dzie Zamówieƒ
Publicznych. MyÊl´, ˝e do koƒca
roku b´dziemy mogli ogłosiç for-
malnych zwyci´zców przetargu na
fragment A4 (podzielony na trzy
krótsze odcinki). Tak si´ składa, ˝e
na ka˝dy z nich najlepszà ofert´ zło-
˝yła inna firma: I – najkorzystniejsza
była oferta konsorcjum firm z Poli-
mex–Mostostal jako liderem z part-
nerami z Czech i Słowacji, II – NDI
z partnerem z Macedonii, III – hisz-
paƒskiej firmy Dragados. Według
kosztorysów inwestora ten odcinek
A4 miał kosztowaç ok. 4 mld zł.
Oferty trzech wymienionych wyko-
nawców składajà si´ na kwot´ nie-
spełna 2 mld zł. Jak łatwo obliczyç

oszcz´dnoÊci z tego przetargu to
nieco ponad 2 mld zł.

– Czy nie obawiacie si´ Paƒ-
stwo, jako inwestor, ˝e realizacja
drogi o tak wyÊrubowanych para-
metrach technicznych mo˝e oka-
zaç si´ niemo˝liwa za połow´
ceny kosztorysowej? Na czym
mo˝e zaoszcz´dziç wykonawca?
Materiały budowlane w stosunku
do cen, na jakich prawdopodob-
nie opiera si´ kosztorys inwestor-
ski, przygotowywany znacznie
wczeÊniej (bo du˝e inwestycje
wymagajà długiego przygotowa-

nia), mogły potanieç o 20 – 30
proc. Ostatnio opinia publiczna
została poruszona informacjami
o koniecznoÊci wymiany na-
wierzchni na zupełnie nowym, du-
˝ym fragmencie autostrady A2. To
prawdopodobnie wynik oszcz´d-
noÊci wykonawcy. Czy mo˝emy
mieç pewnoÊç, ˝e nie ucierpi ja-
koÊç dróg budowanych w Mało-
polsce?

– Naszym zadaniem jest pilnowa-
nie jakoÊci. Mamy cały czas nadzór
laboratoryjny na budowach, nie ma
wi´c mowy o zastosowaniu materia-
łów gorszej jakoÊci lub o jakichkol-
wiek odst´pstwach od projektu. Tak
du˝e obni˝enie cen oferentów to
efekt zwi´kszonej konkurencji w tej
dziedzinie budownictwa.

– Z 20 a˝ do 200 zwi´kszyła si´
liczba firm startujàcych w przetar-
gach na budow´ dróg krajowych
i autostrad. P´d do wykonawstwa
w drogownictwie nie dziwi – tu sà
du˝e pieniàdze i du˝o zleceƒ, ale
wczeÊniej równie˝ nie brakowało
Êrodków, a nie było wielu ch´t-
nych do realizacji inwestycji.

– Mo˝e byli, ale nie spełniali wa-
runków wymienionych w specyfika-
cjach. One były tak sprecyzowane,
˝e spełniało je zaledwie 20 firm,
a dziÊ sà tak ustawione, ˝e spełnia
je 200. Znacznie obni˝yliÊmy wyma-
gania finansowe i wymagania od-
noÊnie referencji, umo˝liwiajàc start
w przetargach równie˝ mniejszym
firmom, które dzi´ki takim du˝ym in-
westycjom mogà si´ rozwijaç. Oczy-
wiÊcie, mniejsze firmy łàczà si´ za-
zwyczaj w konsorcja. Do tego budo-
wane odcinki autostrad dzielimy na
mniejsze. Te wszystkie działania
skutkujà budowaniem szybszym
i taƒszym.

– Analitycy rynku budowlanego
prognozujà, ˝e gdy ruszà wielkie
budowy, to zacznà rosnàç ceny
materiałów. Od poczàtku 2010 r.
rozpocznie si´ realizacja wielkich
kontraktów na budowy długich
odcinków autostrad. To nie pozo-
stanie bez wpływu na ceny kru-
szywa i transportu. DziÊ wyłonieni
wykonawcy, skłonni do realizacji

Dokoƒczenie na str. 8
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Oddana niedawno do
u˝ytku obwodnica Lub-
nia znacznie poprawiła
jakoÊç ˝ycia 90 proc.
mieszkaƒców. Pozostałe
10 proc. do tej pory
mieszkało z daleka od
drogi, a teraz znalazło si´
w jej sàsiedztwie. Za to
na pewno zadowoleni
z tej drogi sà wszyscy
kierowcy.



Popis myÊli in˝ynierskiej

inwestycji na progu opłacalnoÊci,
mogà mieç kłopoty. Czy w takiej
sytuacji mo˝liwa byłaby renego-
cjacja kontraktów?

– Skoro analitycy prognozujà
wzrost cen materiałów budowla-
nych, to firmy wykonawcze powinny
to przewidzieç w swoich ofertach.
Ustawa o zamówieniach publicz-
nych nie daje nam mo˝liwoÊci po-
nownej negocjacji cen. 

– Przetargi na dwa odcinki au-
tostrady A2 wygrali Chiƒczycy,
którzy chcà wybudowaç autostra-
d´ za niespełna 40 proc. wartoÊci
kosztorysowej. Ta sprawa, oczy-
wiÊcie, nie dotyczy Małopolski
i kierowanego przez Pana Dyrek-
tora oddziału, ale jako potencjal-
ny u˝ytkownik wybudowanej
przez egzotycznego wykonawc´
drogi, nie odczuwa Pan wàtpliwo-
Êci, czy nie fundujemy sobie chiƒ-
skiej jakoÊci?

– Wykonawca przyst´pujàc do
przetargu składa oÊwiadczenie
o posiadanym potencjale i my musi-
my przyjàç taki zapis. Wspomniana

Ustawa o zamówieniach publicz-
nych nie daje nam mo˝liwoÊci od-
rzucenia wykonawcy, który spełnia
wymagania przetargowe. Wykonaw-
ca, zresztà, te˝ zna t´ ustaw´ i musi
działaç zgodnie z jej przepisami. In-

westor publiczny stoi na stra˝y inte-
resu publicznego. Skoro firma chce
wykonaç usług´ za bardzo niskà
cen´, gwarantujàc zachowanie ja-
koÊci, to bylibyÊmy – delikatnie mó-
wiàc – nierozsàdni, gdybyÊmy takà
ofert´ odrzucili.

– Kierowcy w Małopolsce od
kilku dni cieszà si´ z nowego, 20–
kilometrowego odcinka autostra-
dy z Krakowa do Szarowa. Droga
sprawia znakomite wra˝enie, ale
jej oddanie do u˝ytku stan´ło pod
znakiem zapytania. Swoje zastrze-
˝enia zgłosili stra˝acy. Czy to
oznacza, ˝e jest niebezpieczna?

– Jest absolutnie bezpieczna,
choç została dopuszczona do u˝yt-
kowania warunkowo. Jest wykona-
na zgodnie z projektem budowla-
nym, a uwagi stra˝aków odnosiły
si´ do etapu projektu. Tyle ˝e stra˝
po˝arna nie uzgadnia projektów bu-
dowlanych. Stàd problem i szum
medialny. My rozumiemy zastrze˝e-
nia stra˝aków, odnoÊnie np. dodat-
kowych wjazdów awaryjnych.
Zwi´kszymy ich iloÊç zgodnie
z wnioskami stra˝y po˝arnej. To

Dokoƒczenie ze str. 7
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w przyszłoÊci z pewnoÊcià usprawni
ewentualnà akcj´ ratowniczà, w któ-
rej przecie˝ chodzi o ludzkie ˝ycie.

Inne brakujàce elementy, jak
np. zjazdy do pól z dróg serwiso-
wych, mogłyby powstaç wczeÊniej,
gdyby nie np. problemy z dost´pem
do terenu, o czym wspominaliÊmy
wczeÊniej. Bywało np., ˝e poprzedni
właÊciciele działek u˝ytkowali je do
ostatniej chwili i wykonawca miał
trudnoÊci z dost´pem do terenu.
Autostrada mo˝e byç u˝ytkowana,
a przy drogach pobocznych b´dà
jeszcze wykonywane drobne prace
uzupełniajàce.

– Wizytówkà dróg w Małopols-
ce mo˝e staç si´ oddana niedaw-
no do u˝ytku obwodnica Lubnia,
stanowiàca fragment „zakopian-
ki”. Tu z kolei z trudnoÊciami mu-
sieli si´ zmierzyç in˝ynierowie,
zarówno projektanci, jak i wyko-
nawcy, bowiem droga prowadzi
przez wyjàtkowo trudny teren.
Mo˝na jà uznaç za popis myÊli in-
˝ynierskiej...

– Podstawowa trudnoÊç przy bu-
dowie tego fragmentu „zakopianki”
wynikała z niejednorodnej budowy
terenu. Kawałki skał sà tam pomie-
szane z innymi warstwami gruntu,
sà nawet puste przestrzenie. Czasa-
mi nieoczekiwanie pojawia si´
woda, zwłaszcza przy poruszeniu
tej struktury, co przy budowie drogi
jest konieczne. W tej sytuacji trzeba
było stosowaç nietypowe umocnie-
nia: mikropale, kotwy, siatki, narzuty
kamienne itd. Z daleka widoczne sà
kilkutonowe głazy, których zada-
niem jest stabilizacja terenu, a jed-
noczeÊnie umo˝liwienie swobodne-

go przepływ wody, gdyby si´ poja-
wiła. Na zewnàtrz drogi jest ona ju˝
odprowadzona specjalnymi rowami.
Przedarcie si´ przez ten teren było
in˝yniersko trudne, ale prawdziwe
trudnoÊci jeszcze przed nami, na
kolejnym, 17–kilometrowym odcin-
ku, który z Lubnia b´dzie prowadził
a˝ do Rabki Zaborni, do rozwidlenia
na Chy˝ne i Zakopane. Ten odcinek
dopiero b´dzie wymagał umiej´tno-
Êci od in˝ynierów drogownictwa. Tu
znajdzie si´ 2–km tunel oraz kilka-
naÊcie obiektów in˝ynieryjnych –
głównie mostów i estakad. Mamy
nadziej´, ˝e do 2011 r. załatwimy
wszystkie formalnoÊci zwiàzane
z pozyskaniem terenu,  uzyskamy
pozwolenie na budow´, a potem, je-
Êli b´dà Êrodki, pozostanie „tylko”
fizycznie t´ drog´ zbudowaç.

– Za krakowskim Oddziałem
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad dobry rok.
Znacznie lepszy ni˝ poprzednie
i znacznie lepszy ni˝ w innych
działach budownictwa. Czego
Wam ˝yczyç na przyszłoÊç?

– Rok 2009 zamykamy z poczu-
ciem dobrze wykonanych zadaƒ.
Do u˝ytku została oddana obwodni-
ca Lubnia, co – jak ostatnio dowie-

działem si´ od wójta – znacznie po-
prawiło ˝ycie 90 proc. mieszkaƒ-
ców. Pozostałe 10 proc. do tej pory
mieszkało z daleka od drogi, a teraz
znalazło si´ w jej sàsiedztwie. My-
Êl´, ˝e wszyscy kierowcy sà zado-
woleni z tej drogi. Podobnie jest
z autostradà do Szarowa, która spo-
wodowała odkorkowanie Wieliczki. 

Teraz, po sprawdzeniu prawidło-
woÊci przeprowadzonego post´po-
wania, przed nami formalne ogłosze-
nie wyników przetargu na kolejny
odcinek autostrady i po podpisaniu
umów firmy b´dà mogły wejÊç na
plac budowy. Na realizacj´ kolejne-
go odcinka autostrady – do Tarnowa
– mamy 2 lata. Z naszej strony,
w granicach Małopolski, do 2012 r.
autostrada powinna byç gotowa. Na-
st´pnymi odcinkami zajmuje si´ ju˝
oddział rzeszowski, który tak˝e fini-
szuje z procedurami przetargowymi. 

In˝ynierom drogownictwa
i wszystkim firmom pracujàcym
w tej bran˝y wypada ˝yczyç, aby
nadchodzàcy rok nie był gorszy od
tego, który si´ koƒczy. Wszystkim
kolegom i kole˝ankom z innych
działów budownictwa ˝yczymy po-
wrotu koniunktury. 

ROZMAWIAŁA ALEKSANDRA VEGA

2 mld
Ponad 2 mld zł zaosz-
cz´dził na przetargu na
kolejny odcinek autostra-
dy A4 krakowski Oddział
GDDKiA
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ZAWODY NARCIARSKIE DLA CZŁONKÓW MOIIB
Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
Zapraszamy do udziału w trzecich zawodach w nar-

ciarstwie alpejskim o Puchar Przewodniczàcego Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
w Krakowie.

Zawody w konkurencji slalom gigant zostanà roze-
grane w niedziel´, 14 lutego 2010 roku, na stokach
oÊrodka Czorsztyn-Ski  w Kluszkowcach (w tym sa-
mym miejscu co w roku ubiegłym). Wszystkich człon-
ków MOIIB oraz osoby towarzyszàce chcàce wziàç
udział w zawodach prosimy o rejestracj´ na stronie
www.rapid.krakow.pl/zawody w terminie do 31 stycz-
nia 2010 roku. 

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

Aby si´ zarejestrowaç, nale˝y podaç nast´pujàce
dane: imi´ i nazwisko, adres, nr PESEL, nr członkow-
ski w MOIIB  oraz e-mail do korespondencji. 

Dane te potrzebne sà nam do stworzenia list starto-
wych oraz ubezpieczenia uczestników. W ciàgu kilku
dni od zarejestrowania organizator wyÊle potwierdze-
nie przyj´cia zgłoszenia.

Wst´pny program zawodów:
9.30 do 11.00 rejestracja zawodników
9.30 do 11.30 jazdy treningowe
od 12.00 zawody

Szczegółowy program zawodów oraz regulamin zo-
stanà przesłane pocztà elektronicznà na adres e-mail
podany w zgłoszeniu. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´
miejsc, w przypadku zbyt du˝ej liczby ch´tnych, o udzia-
le w zawodach b´dzie decydowała kolejnoÊç zgłoszeƒ. 

Ewentualne pytania prosz´ przesyłaç na adres e-
mail: narty@rapid.krakow.pl

Liczymy na liczny udział w zawodach (co najmniej
jak w roku ubiegłym!).

Do zobaczenia na stoku!

Nowy punkt informacyjny MOIIB w OÊwi´cimiu

27paêdziernika br. odbyło
si´ oficjalne otwarcie no-
wego Punktu Informacyj-

nego naszej małopolskiej izby w
OÊwi´cimiu. Utworzenie czwartego
w naszym okr´gu Punktu Informa-
cyjnego w OÊwi´cimiu nastàpiło na
podstawie Uchwały Rady MOIIB nr
82/R/2009 z 24 czerwca 2009 r. i jest
realizacjà wniosku członków MOIIB
z zachodniej cz´Êci województwa
małopolskiego. 

W spotkaniu wzi´ło udział kilku-
nastu członków MOIIB z rejonu
OÊwi´cimia, a tak˝e zaproszeni go-
Êcie: Janusz Marszałek – prezydent
miasta OÊwi´cimia,  Piotr Kuçka –
przewodniczàcy Rady Miasta,  Jerzy
Płaszczyca – sekretarz starostwa,
Zbigniew Jarecki – naczelnik SIR in-
westycji i rozwoju miasta oraz  Iwo-
na Janik - Inspektor Powiatowego
Nadzoru Budowlanego w OÊwi´ci-
miu. Władze Małopolskiej Okr´go-
wej Izby In˝ynierów Budownictwa
reprezentowali Zygmunt Rawicki –
przewodniczàcy Rady, Jerzy Opro-
cha – wiceprzewodniczàcy Rady,
Henryk Tr´bacz – przewodniczàcy

Okr´gowej Komisji Rewizyjnej i Woj-
ciech Jastrz´bski – kierownik biura
MOIIB w Krakowie.  Zygmunt Ra-
wicki poinformował zebranych o
strukturze organizacyjnej, a tak˝e o
aktualnych pracach i działaniach
prowadzonych w Krajowej i  Mało-
polskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów
Budownictwa.

Nast´pnie Wojciech Jastrz´bski
przedstawił zakres działania i kom-
petencji punktów informacyjnych na
przykładzie działajàcych ju˝ w na-
szym okr´gu punktów w Tarnowie,

Nowym Sàczu i Zakopanem. Udzie-
lił tak˝e odpowiedzi na pytania doty-
czàce funkcjonowania biura i spo-
sobu załatwiania spraw członkow-
skich.

Punkt Informacyjny znajduje si´
w OÊwi´cimiu przy ul. Wyzwolenia
19 (I pi´tro, pokój nr 3) (w centrum
miasta) i jest czynny w ka˝dy wtorek
i czwartek  w godz. 15.00 – 17.00.
Tel./fax (33) 842 60 34.

Dy˝ury w Punkcie pełni  in˝. Jaro-
sław Godek – członek Rady MOIIB.

ZYGMUNT RAWICKI



� 21 –24.09.2009 – 55 Konferencja
Naukowa „Krynica 2009” z udzia-
łem M. Płacheckiego i Z. Rawickie-
go

� 22.09.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Warunki wykony-
wania instalacji elektrycznych wg
nowych przepisów”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Renowacja zabytków. Wzmacnianie
konstrukcji ˝elbetowych i murowych”

� 23.09.2009 – spotkanie przewodni-
czàcych Okr´gowych Rad IIB z Pre-
zydium Krajowej Rady PIIB w Kry-
nicy

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Dokumentacja kosztorysowa. Kosz-
torys inwestorski. Kosztorys ofertowy.
Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych”

� 23 –25.09.2009 – Ogólnopolska
konferencja na temat: „Projekto-
wanie i zarzàdzanie drogami. Za-
sady, dobre praktyki, efektywnoÊç”
w Zakopanem z udziałem R. ˚a-
kowskiego

� 24.09.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Wymagania tech-
niczne dla obiektów budowlanych
z punktu widzenia ochrony prze-
ciwpo˝arowej po zmianach przepi-
sów”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„14. Forum MobilnoÊci w Krakowie”

� 24 –26.09.2009 – zebranie szkole-
niowe OSD i ORzOZ zorganizowa-
ne przez Opolskà OIIB w Opolu
z udziałem członków ww. organów
MOIIB oraz pracowników biura ob-
sługujàcych OSD i ORzOZ

� 25.09.2009 – V Szczuciƒskie Spot-
kania In˝ynierskie z udziałem Z. Ra-
wickiego

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zapoznanie z procesem produkcji
kabli energetycznych i teletechnicz-
nych”

� 27 –29.09.2009 – XII Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowo – Tech-
niczna z cyklu „Ochrona jakoÊci
i zasobów wód” w Krynicy z udzia-
łem K. Korniak – Figi 

� 28.09.2009 – cykl szkoleƒ FIDIC
2000 „Warunki kontraktowe i pro-
cedury FIDIC 2000 – In˝ynier kon-
traktu cz. I”

� 29.09.2009 – cykl szkoleƒ FIDIC
2000 „Warunki kontraktowe i pro-
cedury FIDIC 2000 – In˝ynier kon-
traktu cz. II”

– seminarium wyjazdowe na temat:
„Instalacja małej elektrowni na biogaz”
w Bolesławcu połàczone ze zwiedza-
niem Ojcowa i okolic

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Przygotowanie i realizacja inwestycji”

� 30.09.2009 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Systemy rozwiàzaƒ
w zakresie przepisów technicznych
w drogownictwie. Projektowanie i do-
Êwiadczenia wzmocnieƒ podło˝y po
nawierzchnie oraz recykling”

� 1.10.2009 – uroczyste rozpocz´cie
roku akademickiego 2009/2010 na
Wydziale In˝ynierii Làdowej Poli-
techniki Krakowskiej z udziałem
Z. Rawickiego

– zebranie Rady Programowej biulety-
nu informacyjnego MOIIB „Budowlani” 

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. prawno – regulaminowych

– zebranie w Warszawie przewodni-
czàcych Okr´gowych Komisji Rewi-
zyjnych z udziałem H. Tr´bacza

� 2.10.2009 – XV wyjazdowe zebranie
Rady MOIIB w Zawoi

� 2–3.10.2009 – seminarium konsul-
tacyjno – szkoleniowe Komisji Kwa-
lifikacyjnych SEP w Krynicy 

� 5.10.2009 – uroczyste rozpocz´cie
roku akademickiego 2009/2010 na
Politechnice Krakowskiej z udziałem
Z. Rawickiego

– wydanie biuletynu MOIIB „Budow-
lani” nr 34

� 4 –7.10.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Inwestycje komu-
nikacyjne Lwowa w Êwietle przygo-
towaƒ do EURO 2012”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Bezwykopowe technologie budowy
i renowacji kanałów grawitacyjnych
w kamionce, zasadnoÊç posiadania
aprobaty technicznej IBDIM”

� 8.10.2009 – zebranie Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej PIIB w War-
szawie z udziałem M. Płacheckiego

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Rozdzielnice niskiego napi´cia”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowe mo˝liwoÊci kompaktowych ste-
rowników swobodnie programowalnych,
zastosowania i praktyczne aplikacje”

� 9 –10.10.2009 – wycieczka nauko-
wo–techniczna na zapor´ wodnà
Chaƒcza i na zapor´ wodnà Ma-
niowce

� 9 –11.10.2009 – seminarium szko-
leniowe na temat: „Urzàdzenia do
przesyłu energii w wykonaniu firmy
LEGRAND i ZPUE Włoszczowa”

� 13.10.2009 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej

� 14.10.2009 – zebranie Krajowej
Rady PIIB w Warszawie z udziałem
Z. Kałkowskiego, Z. Rawickiego, J.
Skawiƒskiego i K. Âlusarczyka

– zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1
w sprawach członkowskich

� 15.10.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Prawo ochrony
Êrodowiska – wpływ na zmiany
w procesie inwestycyjnym”

– seminarium szkoleniowe z cyklu:
„Spotkania In˝ynierskie – wprowadzenie 
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do praktyki polskiej geotechnicznych
norm europejskich”

� 16.10.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Instalacje na-
stawni PKP Kraków z pokazem na-
stawni Kraków Główny i Kraków
PrzedmieÊcie”

� 19.10.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Krakowskie Cen-
trum Komunikacyjne”

� 20.10.2009 – zebranie Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej 

– zebranie Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Utrzymanie i kontrole okresowe
obiektów budowlanych”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Fundamenty gł´bokie i wzmacnianie
podło˝a w technologiach i realiza-
cjach firmy Soletanche Polska”

� 21.10.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Systemy rozwià-
zaƒ w zakresie przepisów tech-
nicznych w drogownictwie. Projek-
towanie i doÊwiadczenia wzmocnieƒ
podło˝y pod nawierzchnie oraz re-
cyklingu”

� 22.10.2009 – IV krajowa konferencja
naukowo–techniczna „In˝ynieria
elektryczna w budownictwie”
z udziałem J. Oprochy

� 22 –25.10.2009 – XVI spotkanie or-
ganizacji budowlanych – izb i zwiàz-
ków Grupy Wyszehradzkiej w Ostra-
wie z udziałem Z. Kałkowskiego
i Z. Rawickiego

� 23.10.2009 – Małopolskie Dni Ar-
chitekta z udziałem R. ˚akowskiego

� 23 –24.10.2009 – zebranie wyjaz-
dowe w Ojcowie Zespołów Proble-
mowych ds. szkolenia i stałego do-

kształcania i ds. prawno–regulami-
nowych z udziałem R. ˚akowskiego

� 26.10.2009 – konferencja nauko-
wo–techniczna „Zmiany klimatu.
Zagospodarowanie wód opado-
wych”

� 27.10.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Projektowanie
konstrukcji budowlanych wg Euro-
kodów cz.1”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne systemy wodociàgowe
i kanalizacyjne z ˝eliwa sferoidalnego”

– uroczyste otwarcie Punktu Infor-
macyjnego MOIIB w OÊwi´cimiu
z udziałem J. Oprochy, Z. Rawickiego
i H. Tr´bacza 

� 28.10.2009 – zebranie Składu Orze -
kajàcego Nr 2 w sprawach człon-
kowskich

  – XXIX zebranie Prezydium Rady
MOIIB

� 29.10.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Legalizacja sa-
mowoli budowlanej. Kontrole. Is-
totne i nieistotne odst´pstwa od
warunków udzielonego pozwolenia
na budow´”

� 5.11.2009 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Projektowanie kon-
strukcji budowlanych wg Euroko-
dów – konstrukcje ˝elbetowe”

� 6.11.2009 – seminarium szkolenio-
we nt.: „Współspalanie biomasy
w EC Kraków jako sposób obni˝e-
nia emisji zanieczyszczeƒ”

� 6–7.11.2009 – warsztaty szkolenio-
we zorganizowane przez Krajowy
Sàd Dyscyplinarny PIIB w Spale
k.Warszawy na bazie dotychcza-
sowych spraw wpływajàcych do

OSD i ORzOZ z udziałem St. Abra-
hamowicza, R. Damijana oraz pra-
cowników obsługujàcych te organy

� 9.11.2009 – seminarium szkolenio-
we na temat: „W´giel aktywny
w układach uzdatniania wód po-
wierzchniowych. Badania pilota˝o-
we w stacji doÊwiadczalnej w No-
wym Sàczu”

� 16.11.2009 – zebranie wyborcze
delegatów MOIIB na kadencj´ 2010
–2014 w obwodzie wyborczym Nr 1
w Bochni 

� 17.11.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Zmiany w normie
PN –HD 60364 –6 –61 w stosunku
do obowiàzujàcych obecnie”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Przeglàdy obiektów mostowych”

� 18.11.2009 – seminarium szkole-
niowe na temat: „DoÊwiadczenia
zwiàzane ze sporzàdzaniem Êwia-
dectw charakterystyki energetycz-
nej”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Dezynfekcja promieniami UV, przy-
kłady zastosowaƒ i zakres osiàgni´-
tych redukcji zanieczyszczeƒ”

– zebranie wyborcze delegatów MO-
IIB na kadencj´ 2010 –2014 w obwo-
dzie wyborczym Nr 2 w Chrzanowie .
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Kanał Panamski  – sztuczny ka-
nał wodny budowany w la-
tach 1904 –14, poło˝ony

w Panamie, na Przesmyku Panam-
skim, łàczàcy wody Oceanu Atlan-
tyckiego (przez Morze Karaibskie)
z wodami Oceanu Spokojnego. Jest
on jednà z najwa˝niejszych dróg
wodnych Êwiata, która istotnie skró-
ciła tras´, jakà musiały pokonywaç
wczeÊniej statki, np. droga morska
z San Francisco do Nowego Jorku
uległa skróceniu o 14 500 km.

DługoÊç kanału wynosi 81,6 km,
z czego 16,4 km przypada na płyt-
kie wody przybrze˝ne Zatok: Pa-
namskiej i Colón. Płynàc od strony
Morza Karaibskiego pokonuje si´
11,3 km na poziomie zwierciadła
wód morskich, a˝ do systemu
trzech Âluz Gatuƒskich, które pod-
noszà statki na poziom 25,9 m
n.p.m. – poziom sztucznego jeziora
Gatún. Po opuszczeniu jeziora pły-
nà 11–kilometrowym wykopem
w skałach, a po przebyciu nast´p-
nych 13 km docierajà do kolejnego
systemu Êluz. Pokonawszy dalsze
13 km statki wchodzà do portów Pa-
nama i Balboa. SzerokoÊç Êluz wy-

nosi 33,5 m i maksymalnie o takiej
wielkoÊci statki mogà wchodziç do
kanału.

Od zachwytu do bankructwa

Kanał Panamski uwa˝any jest za
najwi´kszà budowl´ XX wieku. Uwa-
˝any był tak˝e za siódmy cud Êwia-
ta. Fascynujàca jest historia budowy
tego słynnego dzieła in˝ynierskie-
go. Ju˝ prawie 500 lat temu poczy-
niono wst´pne pomiary przesmyku
Panamskiego, z zamiarem budowy
połàczenia wodnego pomi´dzy At-
lantykiem i Pacyfikiem. Wiek XIX,
a w szczególnoÊci odkrycie złota
w Kalifornii, wywołał w´drówk´ po-
szukiwaczy tego cennego kruszcu.
W 1850 roku rozpocz´to budow´ li-
nii kolejowej przez Panam´, którà
ukoƒczono w 1855 roku. Trasa
przez Panam´ była w tym czasie
najszybszà i najbezpieczniejszà tra-
sà z Nowego Jorku do Kalifornii. Był
to te˝ ogromny sukces finansowy,
bowiem akcje tej linii były najcen-
niejszymi akcjami giełdy nowojor-
skiej.   

W 1869 roku Ferdinand Lesseps
ukoƒczył budow´ Kanału Sueskie-
go. UroczystoÊci otwarcia kanału

były wielkim Êwi´tem w Egipcie.
W Kairze wybudowano nowy budy-
nek opery, a Verdi na t´ okazj´
skomponował oper´ „Aida”. Po obu
brzegach kanału dziesiàtki tysi´cy
widzów obserwowało imponujàcà
parad´ statków z całego Êwiata.
Lesseps stał si´ bohaterem Francji.
W 1881 roku Lesseps zało˝ył spółk´
budowy Kanału Panamskiego. Setki
tysi´cy Francuzów wykupywało ak-
cje tej spółki z przekonaniem, ˝e
podobnie jak z Kanałem Sueskim
równie˝ i ten  b´dzie sukcesem fi-
nansowym. Była to Êlepa, bezkry-
tyczna wiara w bohatera Francji Fer-
dinanda Lessepsa. 

Lesseps był przekonany, ˝e b´-
dzie to łatwiejsze przedsi´wzi´cie
ni˝ budowa Kanału Sueskiego. Po-
dobnie jak przeprawa w Egipcie,
Kanał Panamski miał byç budowa-
ny bez stopni wodnych, gdy˝ nie
było ró˝nicy pomi´dzy poziomami
wód Atlantyku i Pacyfiku. Były jed-
nak inne czynniki, których Lesseps
nie wziàł pod uwag´. Trasa kanału
miała przecinaç wododział, czyli
pasmo górskie ciàgnàce si´ po-
przez cały kontynent amerykaƒski
z północy na południe. W Panamie
sà to niezbyt wysokie wzniesienia,
niemniej jednak była to bardzo po-
wa˝na bariera, którà nale˝ało po-
konaç. Innym problemem były wa-
runki klimatyczne. W Egipcie Les-
seps miał do czynienia z pustynià
i minimalnà iloÊcià opadów de-
szczowych, a w Panamie była cał-
kowicie odmienna sytuacja. W stre-
fie Kanału Sueskiego notuje si´
około 20 cm deszczu rocznie.
W Panamie kilkanaÊcie razy wi´cej,
do trzech metrów rocznie. Rekor-
dowe iloÊci opadów deszczowych
utrudniały prace budowlane i były
przyczynà olbrzymich usuwisk
ziemnych.  

W 1882 roku Lesseps rozpoczàł
budow´ kanału. Jego długoÊç mia-

Dokoƒczenie na str. 14

Najwi´ksza budowla XX wieku
Fascynujàca historia Kanału Panamskiego, uwa˝anego za siódmy cud Êwiata

Widok ogólny podwójnych Êluz Miraflores



HISTORIA BUDOWNICTWA

PAèDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIE¡ 2009

14

Najwi´ksza budowla XX wieku

ła wynosiç 74 km, szerokoÊç 22 m
i gł´bokoÊç 9 m. Konieczne było
usuni´cie 120 milionów m szeÊc.
gruntu. Po kilku latach okazało si´,
˝e Panama była znacznie wi´kszym
problemem ani˝eli oczekiwano.
Choroby tropikalne, malaria, udary
słoneczne, jadowite w´˝e, zatrucia
pokarmem i tyfus, dziesiàtkowały
robotników pracujàcych na budo-
wie. W latach 1882 do 1889 było
około 22 tysi´cy wypadków Êmier-
telnych. Ironicznie mówiono, ˝e naj-
wi´kszym powodzeniem cieszyły
si´ kasyna, domy publiczne i pro-
dukcja trumien. W 1889 roku spół-
ka Lesseps zbankrutowała. Była to
katastrofalna strata dla akcjonariu-
szy tej spółki i du˝a utrata presti˝u
dla Francji. W XIX wieku Francuzi
przodowali w technice, jako pierwsi
zastosowali ˝elbet w budownictwie,
a tak˝e mieli najlepsze na Êwiecie
szkoły techniczne.

Decyzje 
prezydenta Roosevelta

Po katastrofie francuskiej w Pa-
namie rozwa˝ano mo˝liwoÊç budo-
wy kanału poprzez Nikaragu´, trasa
byłaby trzykrotnie dłu˝sza, ani˝eli
poprzez Panam´, ale w Nikaragui
byłoby znacznie mniej problemów
technicznych. 

Du˝à rol´ w podj´ciu decyzji o lo-
kalizacji kanału odegrał George

Morrison, znany jako ojciec amery-
kaƒskiego mostownictwa. George
Morrison był zdecydowanym zwo-
lennikiem budowy Kanału Panam-
skiego. Argumentem był rozmiar ro-
bót ukoƒczonych przez Francuzów,
gotowa linia kolejowa i istniejàce za-

budowania. Nowy kanał miał mieç 5
stopni wodnych, dwie po stronie At-
lantyku i trzy po stronie Pacyfiku.
Morrison argumentował równie˝, ˝e
jeÊli Amerykanie nie wybudujà ka-
nału w Panamie, wówczas Niemcy
mogliby si´ zajàç wykoƒczeniem
rozpocz´tej budowy przez Francu-
zów. 

W 1901 roku Theodore Roosevelt
został prezydentem Stanów Zjedno-
czonych. Budowa Kanału Panam-
skiego stałà si´ dla niego zadaniem
priorytetowym. Prezydent Roosevelt
uwa˝ał, ˝e podobnie jak Francuzi
majà kanał na Morzu Âródziemnym,
tak Amerykanie powinni mieç swój
kanał na Morzu Karaibskim. Przed

Dokoƒczenie ze str. 13

0,5 mld
dolarów tyle czystego
zysku rocznie przynosi
Panamie kanał

3-stopniowa Êluza Gatun

Jezioro znajduje si´ 26 m
powyêej poziomu morza

Rzeka Chagres

Âluza Pedro Mguel’a
Âluza Miraflores

Âluza Gatun

Jezioro Gatun Jezioro Miraflores

Przekrój przez Kanał Panamski



HISTORIA BUDOWNICTWA

PAèDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIE¡ 2009

15

rozpocz´ciem właÊciwych prac bu-
dowlanych Roosevelt wysłał do Pa-
namy ekip´ ekspertów medycz-
nych, którzy ustalili, ˝e przyczynà
Êmiertelnych zachorowaƒ na mala-
ri´ była plaga komarów. Dopiero
gdy uwolniono stref´ kanału od nie-
bezpiecznej plagi owadów, przystà-
piono do prac budowlanych. Prezy-
dent Roosevelt mianował poruczni-
ka George Goethalsa naczelnym in-
˝ynierem budowy kanału. Jak si´
póêniej okazało, była to jedna z naj-
lepszych decyzji personalnych Roo-
sevelta. 

Najbardziej znanym przedsi´w-
zi´ciem technicznym był tzw. wykop
Culebra, który wymagał 7 lat nad-
ludzkich wysiłków. W sumie Francu-
zi wydobyli 78 mln m szeÊc. ziemi,
a Amerykanie 232 mln. Pociàg zała-
dowany tym materiałem opasałby
kul´ ziemskà czterokrotnie. Goet-
hals zasłu˝ył sobie na uznanie Ame-
ryki. Jego wystàpienia w Kongresie
były witane entuzjastycznymi owa-
cjami. Honorowe tytuły naukowe
nadały mu najbardziej znane uni-
wersytety amerykaƒskie.

Budowla 
za  352 mln dolarów

Kanał posiada trzy pary stopni
wodnych w pobli˝u jeziora Gatun,
jednà par´ w pobli˝u Pedro Miguel
i dwie w pobli˝u Miraflores. Były to
podwójne, dwukierunkowe stopnie
wodne poprzedzielane Êcianà
o szerokoÊci 20 m. Âciany boczne
były zbudowane w formie stopni,
ka˝dy  o dwumetrowej wysokoÊci
oraz szerokoÊci 24 m u podstawy
i 2,5 m na samej górze Êciany. 

GruboÊç betonowych płyt den-
nych komór wynosiła od 4 do
6,5 m. Wymiar ten był uzasadniony
wielkoÊcià kanałów, które dostar-
czały wod´ do wypełniania i do
opró˝niania komory Êluzy. Wszyst-
kie stopnie wodne miały podwójne
komplety bram. Było to konieczne,
gdyby pierwszy komplet bram zos-
tał uszkodzony przez statek. Po-
dwójne bramy miały rownie˝ zredu-
kowaç mas´ wody koniecznà do

Êluzowania statków. Wszystkie stop-
nie wodne miały 305 m długoÊci
i 33,5 m szerokoÊci. 

Woda wpływała do Êluzy poprzez
gigantyczne kanały o Êrednicy 6 m,
ulokowane wzdłu˝ długoÊci Êrodko-
wej i bocznych Êcian Êluzy. Prosto-
padle do tych kanałów w płyty den-
ne Êluzy wbudowanych było 14
mniejszych kanałów. Ka˝dy z nich
miał 5 otworów w płycie dennej Êlu-
zy, czyli łàcznie w ka˝dej komorze
było 70 otworów, przez które wpły-
wała woda wypełniajàca komor´
stopnia wodnego. Było to koniecz-
ne, aby zmniejszyç do minimum za-
burzenia wody w Êluzie. Zamiarem
projektanta było, aby podnieÊç lub
obni˝yç statek w Êluzie w ciàgu 15

minut.  Zawory w tych kanałach
tworzyły olbrzymie stalowe bramy,
które przesuwały si´ na ło˝yskach
kulowych. 

Aby wypełniç Êluz´, zamykały si´
zawory w ni˝ej poło˝onej komorze,
a otwierały w górnej komorze.
Woda wpływała poprzez tunele
i otwory w płycie dennej stopnia
wodnego. Aby opró˝niç Êluz´,
otwierano zawory w dolnej komo-
rze, a zamykano w górnej. Olbrzy-
mie bramy stopnia wodnego miały
szerokoÊç 21 m i gruboÊç ponad
2 m. WysokoÊç ich była zmienna od
14,3 m do 25 m. Najwy˝sze i naj-
ci´˝sze były bramy od najni˝szego

Dokoƒczenie na str. 16
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stopnia w Miraflores. Było to spowo-
dowane du˝ymi wahaniami przypły-
wu i odpływu Pacyfiku. 

Ruch statku kontrolowany był
przez cztery lokomotywy. W przy-
padku normalnej wielkoÊci statku,
dwie przesuwały statek do przodu,
dwie z tyłu stabilizowały poło˝enie
statku w Êluzie. W Êluzie statek nie
mógł si´ poruszaç za pomocà
swych własnych silników. Lokomo-
tywy te poruszały si´ wolno
z pr´dkoÊcià 3 kilometrów na go-
dzin´, po torach umieszczonych
na murach Êluzy. Lokomotywy mu-
siały równie˝ pokonaç 45–stopnio-
wà pochylni´ pomi´dzy komorami
Êluzy. Ka˝da lokomotywa ma dłu-
goÊç 10 m, wa˝y 43 tony i wszyst-
kie majà podwójne sterowanie
z obu stron. Energia spadajàcej
wody  przy zaporze Gatun wytwa-
rzała wystarczajàcà iloÊç energii
elektrycznej do nap´du wszystkich
silników kanału oraz do elektrycz-
nych lokomotyw, które kontrolowa-
ły przepływ statku przez kanał.

Koszt budowy kanału wyniósł 352
mln dolarów, w tym 10 milionów,
które zapłacono Panamie za wyna-
j´cie 16–kilometrowej szerokoÊci
strefy kanałowej i 40 milionów, które
otrzymała francuska firma Ferdy-

nanda Lessepsa jako koszt pozos-
tawionego wyposa˝enia, maszyn
i odszkodowania za ukoƒczone ro-
boty ziemne. Koszt ten był cztero-
krotnie wy˝szy od budowy Kanału
Sueskiego. W czasie budowy było
25 tysi´cy wypadków Êmiertelnych,
w tym 22 tysiàce francuskich ofiar.
W sumie wydobyto 262 mln m
szeÊc. ziemi i skał. Prace budowla-
ne zakoƒczono szeÊç miesi´cy
przed planowanym terminem.
Otwarcie kanału było skromnà uro-
czystoÊcià, gdy˝ wypadło w dniach
wybuchu pierwszej wojny Êwiatowej
w Europie. W 1977 roku na podsta-
wie traktatu Torrijos –Carter uzgod-

niono przej´cie kanału przez rzàd
Panamy. 

Nowy kanał na 100–lecie

W pierwszym roku przepływało
dziennie tylko 4 do 5 statków,
a w całym 1918 roku ju˝ około 2 ty-
siàce. W 10–lecie kanału skorzysta-
lo z niego ju˝ pi´ç tysi´cy statków
rocznie. W 1939 roku ruch statków
wyniósł ponad siedem tysi´cy. Po
zakoƒczeniu drugiej wojny Êwiato-
wej ruch był ju˝ w granicach 12 ty-
si´cy statków rocznie. W 1974 roku
po raz pierwszy podniesiono opłaty
za przejazd kanałem z 90 centów
do 1,08 dolara za ton´ wagi statku.
Była to wi´c 20–procentowa pod-
wy˝ka. 

Obecnie, codziennie przed wej-
Êciem do kanału czeka kilkadziesiàt
statków na prawo przepływu. Czas
wyczekiwania jest ró˝ny  – od kilku
godzin do kilku dni, co powoduje
ogromne straty dla handlu zagra-
nicznego. Maksymalnie tylko 38
statków mo˝e przepłynàç kanał na
dzieƒ, bez uwzgl´dnienia okreso-
wych przerw dla prac konserwacyj-
nych. Stàd te˝, aby rozładowaç ist-
niejàce nat´˝enie ruchu administra-
cja Kanału Panamskiego zdecydo-
wała o rozpocz´ciu budowy nowe-
go kanału ˝eglugowego.  

Najwi´ksza budowla XX wieku
Dokoƒczenie ze str. 1

Prezydent Panamy Mar-
tin Torrijos ogłosił plan
rozbudowy kanału, chce
oddaç do u˝ytku nowy,
szerszy i gł´bszy kanał
w 2014 roku, w setnà
rocznic´ jego zbudowa-
nia.

Baseny oszcz´dnoÊciowe

zasuwa

kanał

statek

Przekrój poprzeczny przez zespół nowych Êluz
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Prezydent Panamy Martin Torrijos
ogłosił plan rozbudowy kanału, chce
oddaç do u˝ytku nowy, szerszy
i gł´bszy kanał w 2014 roku, w setnà
rocznic´ jego zbudowania. Według
szacunków Mi´dzynarodowego
Funduszu Walutowego poszerzenie
i pogł´bienie kanału potrwa siedem
lat i b´dzie kosztowaç co najmniej
5,7 mld dolarów. Projekt został przy-
j´ty 4 kwietnia 2006 roku przez rzàd
Panamy, a 22 paêdziernika 2006
roku za projektem opowiedziało si´
w referendum około 78 proc. miesz-
kaƒców Panamy. 3 wrzeÊnia 2007
roku Panama rozpocz´ła budow´
stulecia i w ciàgu oÊmiu lat zamierza
poszerzyç kanał. Według ekspertów
szacowana na ponad 5 mld dolarów
inwestycja to jedyna szansa, by je-
den z najwa˝niejszych szlaków
handlowych współczesnego Êwiata
nie został w ciàgu kilku lat całkowi-
cie sparali˝owany. 

Przesmyk otrzyma nowy dodat-
kowy komplet Êluz, na znacznym
odcinku zostanie poszerzony i po-
gł´biony, a w sztucznym jeziorze,
przez które wiedzie ponad 30–kilo-
metrowy odcinek, podniesiony zo-
stanie poziom wody. Do 2025 r.
przepustowoÊç szlaku – obecnie
wynoszàca 14 tysi´cy statków rocz-
nie  – ma wzrosnàç dwukrotnie. Bu-
dowa ma całkowicie zmieniç prze-
smyk i uratowaç jego Êwiatowà rol´.
DziÊ kanał wcià˝ przynosi Panamie
pół miliarda czystego zysku rocznie.
Przeci´tny statek płaci Panamczy-
kom około 50 tysi´cy dolarów. Jed-
nak kanał bez inwestycji za kilka lat
stałby si´ kłopotem. Oblicza si´, ˝e
do 2011 r. blisko 40 proc. wielkich
kontenerowców nie b´dzie si´ mie-
Êciç w systemie panamskich Êluz.
Ju˝ dziÊ prawie połowa statków
przechodzàcych przez kanał w nie-
których miejscach zajmuje całà jego
szerokoÊç.

Kanał ten składaç si´ b´dzie
z nowych, wi´kszych Êluz, około
oÊmiu kilometrów nowego kanału
˝eglugowego w wykopie oraz po-
gł´bienia dna przez usuni´cie kilku
mln m szeÊc. gruntu. Przez budow´
nowych Êluz, zdolnych do prze-
puszczenia wi´kszych staków, b´-

dzie mo˝na zwi´kszyç rentownoÊç
kanału.

Gwałtowny wzrost handlu zagra-
nicznego spowodował koniecznoÊç
budowy jeszcze wi´kszych statków,
tak zwanych „post –Panamax”, któ-
re sà prawie dwukrotnie wi´ksze od
obecnych statków. Obecnie kursuje
po oceanach Êwiata ok. takich 3000
statków, co stanowi ponad 90 proc.
floty całego Êwiata, które nie mogà
skorzystaç z kanału. 

Nowe Êluzy z basenami oszcz´d-
noÊciowymi wody pitnej stanowià
najbardziej kosztownà cz´Êç tego
projektu. Komora Êluzy b´dzie miała
długoÊç 427 m, szerokoÊç 55 m
i gł´bokoÊç 18,3 m. Istniejàce
obecnie Êluzy majà bramy obracajà-
ce si´ na pionowych zawiasach.
Nowe Êluzy b´dà si´ przesuwaç na
poziomych ło˝yskach i b´dà scho-
wane w pionowych Êcianach Êluzy. 

Ustalono, ˝e cały koszt budowy
poniosà przyszli u˝ytkownicy kanału.
Przez nast´pne 20 lat administracja
Kanału Panamskiego zdecydowała
si´ podnosiç opłaty za przejazd
o 3,5 proc. na rok. Zwi´kszone kosz-
ty opłat i zwi´kszona przepustowoÊç
kanału zwi´kszy roczny dochód
z 1 mld dolarów do 6 mld w skali roku.

Jezioro Gatun o powierzchni 430
kilometrów kwadratowych jest

głównym êródłem wody pitnej dla
Panamy. Ka˝dorazowy proces Êlu-
zowania powoduje utrat´ ok.
100.000 m szeÊc. wody z jeziora.
Jest to iloÊç zaspokajajàca dzienne
potrzeby du˝ego miasta. Stàd te˝
zało˝enia projektowe wymagały
maksymalizacji zdolnoÊci przepus-
towej kanału przy minimalizacji zu-
˝ytkowania wody pitnej. Nowe Êlu-
zy b´dà wymagały ok. 65 proc.
wi´cej wody (liczàc obj´toÊciowo)
ani˝eli poprzednie Êluzy, ale ze
wzgl´du na baseny oszcz´dno-
Êciowe b´dà u˝ytkowaç ok. 7 proc.
mniej wody.

W przypadku parali˝u kanału
ruch towarów mi´dzy Europà i Dale-
kim Wschodem ruszyłby w drugà
stron´  – przez Ocean Indyjski i Ka-
nał Sueski. Konkurentami Panamy
sà amerykaƒskie koleje transportu-
jàce towary mi´dzy wybrze˝ami Pa-
cyfiku i Atlantyku.

Panamie grozi te˝ kolejny konku-
rent – topniejàce lody Północy
mogà otworzyç niedost´pny do-
tychczas przesmyk przez Morze
Baffina i wody na północ od Kana-
dy. Trasa byłaby krótsza od panam-
skiej o par´ tysi´cy kilometrów.

JAN S. PŁACHTA

ZYGMUNT RAWICKI

Elektryczna lokomotywa przeciàgajàca statek do wy˝szego stopnia Êluzy Miraflores
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92uczestników dyskutowało
na temat projektowania
dróg podczas II Ogólno-

polskiej Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej „PROJEKTOWANIE I ZA-
RZÑDZANIE DROGAMI - ZASADY,
DOBRE PRAKTYKI, EFEKTYW-
NOÂå", która w dniach 23-25 wrzeÊ-
nia 2009 r odbyła si´ w Zakopanem
w Centrum Konferencyjno-Rekrea-
cyjnym „GeoVita”. 

Uczestnicy konferencji to przed-
stawiciele: biur projektowych, firm
produkcyjnych i wykonawczych zaj-
mujàcych si´ problematykà projek-
towania i zarzàdzania drogami, za-
rzàdów dróg, uczelni, Ministerstwa
Infrastruktury i prasy bran˝owej. Na
konferencj´ przygotowano zeszyt
naukowo-techniczny nr 146 (360
stron) zawierajàcy 16 z 17 referatów
wygłoszonych na konferencji, 2 pre-
zentacje i 1 prezentacj´ sponsors-
kà. Artykuły i prezentacje zostały
wygłoszone na 4 sesjach meryto-
rycznych. W ramach konferencji 3
Firmy: ISSEL sp. z o.o. Oddział
w Polsce, PROWERK  sp. z o.o. Kra-
ków, TM-VIA sp. z o.o. Kraków za-
prezentowały swoje osiàgni´cia. 

W cz´Êci technicznej konferencji
odbyła si´ tak˝e wycieczka „S-7
Obwodnica Lubnia”. Wycieczka ta
była wa˝nym uzupełnieniem pre-
zentowanych na konferencji zagad-
nieƒ. Pozwoliła naocznie przekonaç
si´ jej uczestnikom o trudnoÊciach
w realizacji inwestycji drogowych
w terenach górskich, ale jednoczeÊ-
nie pokazała, ˝e po ich rozwiàzaniu,
zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, powstaje inwestycja, która
daje wiele korzyÊci zarówno kierow-
com, jak te˝ okolicznym mieszkaƒ-
com. 

Program konferencji obejmował
równie˝ cz´Êç rekreacyjno-integra-
cyjnà - w pierwszym dniu była to

uroczysta kolacja w Karczmie „Biały
Potok”, a w drugim dniu spotkanie
kole˝eƒskie przy grillu, gdzie
uczestnicy dyskutowali i bawili si´
przy kapeli góralskiej. 

Komisja wnioskowa z zadowole-
niem oceniła wysoki poziom mery-
toryczny przedstawionych referatów
i prezentacji, a poruszone w nich
zagadnienia  uznała za istotne i inte-
resujàce z punktu widzenia celów
konferencji. Konferencja była te˝
miejscem wymiany poglàdów oraz
formalnych i nieformalnych dyskusji
na tematy poruszane w referatach.
Zwrócono uwag´ na niedostatecznà
wymian´ wiedzy i doÊwiadczeƒ po-
mi´dzy Êrodowiskiem naukowym
a zarzàdcami dróg, projektantami
i wykonawcami inwestycji drogo-
wych. Wymiana ta powinna mieç
odzwierciedlenie w powstajàcych
przepisach, realizowanych szkole-
niach i konferencjach naukowo-
technicznych. Komisja wnioskowa
po wysłuchaniu prezentacji autorów
oraz po zapoznaniu si´ z materiała-

mi konferencyjnymi prezentuje poni-
˝ej nast´pujàce wnioski z konferen-
cji:
1. Istnieje pilna potrzeba zmiany

i ujednolicenia przepisów tech-
niczno - budowlanych w celu ich
jednoznacznej interpretacji przez
wszystkich uczestników procesu
budowlanego. Warunki technicz-
ne powinny odzwierciedlaç aktua-
lny stan wiedzy, a zakres ich sto-
sowania powinien byç dostoso-

Przepisy powinny umo˝-
liwiaç realizacj´ całej in-
westycji na podstawie
jednej zgody (decyzji)
wydanej przez jeden or-
gan administracji dla
wszystkich robót budow-
lanych obj´tych zamie-
rzeniem inwestycyjnym. 

O drogach w Zakopanem
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 
„PROJEKTOWANIE I ZARZÑDZANIE DROGAMI 
- ZASADY, DOBRE PRAKTYKI, EFEKTYWNOÂå"
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wany do ró˝nych rodzajów inwe-
stycji drogowych (budowy, prze-
budowy, remonty). Nale˝y rozwa-
˝yç uwzgl´dnienie w przepisach
techniczno – budowlanych dróg
o bardzo małym nat´˝eniu ruchu. 

2. Nale˝y dà˝yç do uproszczenia
i skrócenia procedur administra-
cyjnych poprzedzajàcych realiza-
cj´ inwestycji drogowych. Przepi-
sy powinny umo˝liwiaç realizacj´
całej inwestycji na podstawie jed-
nej zgody (decyzji) wydanej przez
jeden organ administracji dla
wszystkich robót budowlanych
obj´tych zamierzeniem inwesty-
cyjnym. Prawo powinno umo˝li-
wiaç inwestorom publicznym
przej´cie lub czasowe zaj´cie te-
renów pod realizacj´ społecznie
potrzebnych inwestycji, a właÊci-
cielom nieruchomoÊci gwaranto-
waç nale˝ne odszkodowanie.

3. Zwraca si´ uwag´ na potrzeb´
wi´kszej koordynacji działaƒ ad-
ministracji drogowych ró˝nych
szczebli działajàcych na jednym
obszarze, tak, aby sieç drogowa
była optymalna pod kàtem intere-
sów transportu drogowego.

4. Przygotowanie i realizacja inwe-
stycji powinna uwzgl´dniaç sto-
sunek społeczny do przedsi´w-
zi´ç drogowych. Szczególny na-
cisk nale˝y poło˝yç na jak naj-
wczeÊniejszy i najlepszy kontakt
ze społecznoÊciami lokalnymi,
które cz´sto ponoszà najwi´ksze
straty, nie widzàc oczekiwanych
korzyÊci z inwestycji. W kontak-
tach tych nale˝y wykorzystywaç
fachowà wiedz´ osób i instytucji
zajmujàcych si´ problemem pub-
lic relations, jak równie˝ szerzyç
znajomoÊç tej dziedziny wÊród in-
westorów i projektantów.

5. B´dàc na poczàtkowym etapie
wprowadzania technik ITS w Pol-
sce, nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´ na takie podejÊcie do pro-
blemu, które pozwoli na stworze-
nie w przyszłoÊci spójnego
i sprawnego systemu zarzàdzania
ruchem na drogach wszystkich
kategorii. Nale˝y korzystaç z do-
Êwiadczeƒ krajów, w których takie
systemy zostały ju˝ wdro˝one.

Nie nale˝y inwestowaç w techno-
logie, które si´ nie sprawdziły lub
które sà obecnie zast´powane
przez nowoczeÊniejsze rozwiàza-
nia (np. sposób poboru opłat za
korzystanie z dróg).

6. Przyst´pujàc do budowy nowych
fragmentów oraz przebudowy ist-
niejàcej sieci drogowej, nale˝y
kierowaç si´ zasadami jej hierar-
chizacji i strefowania dopuszczal-
nej pr´dkoÊci. Bioràc pod uwag´
funkcj´ poszczególnych fragmen-
tów dróg, nale˝y wprowadzaç
elementy uspokojenia ruchu
i oznakowanie, si´gajàc po
sprawdzone w innych krajach
rozwiàzania oraz majàc na uwa-
dze przywileje dla transportu
zbiorowego i rowerzystów.

7. W celu poprawy bezpieczeƒstwa
nale˝y promowaç wdra˝anie no-
woczesnego oznakowania dróg
oraz stosowania elementów bez-
pieczeƒstwa, które pozwolà na
redukcj´ liczby ofiar wypadków.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e postulaty

zawarte w punktach 2. i 3. wymaga-
jà natychmiastowego załatwienia
przez jednostki odpowiedzialne za
stan przepisów administracyjnych
i techniczno – budowlanych (Sejm
RP, Ministerstwo Infrastruktury).
Opóênienie w załatwieniu postula-
tów przeło˝y si´ bezpoÊrednio na
opóênienie w przygotowaniu i reali-
zacji inwestycji drogowych. 

Organizatorami konferencji było
Stowarzyszenie In˝ynierów i Techni-
ków Komunikacji Rzeczpospolitej
Polskiej Oddział w Krakowie oraz
Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynie-
rów Budownictwa w Krakowie. Po-
mocy organizacyjnej udzieliło te˝
Biuro Ekspertyz i Projektów Budow-
nictwa Komunikacyjnego EKKOM
sp. z o.o. w Krakowie oraz Pracow-
nia In˝ynierska KLOTOIDA
sp. z o.o. w Krakowie. Patronat Ho-
norowy nad konferencjà obj´li: Zyg-
munt RAWICKI - przewodniczàcy
Rady MOIIB w Krakowie, Mariusz
SZAŁKOWSKI - prezes SITK RP
O.Kraków i Janusz MAJCHER - bur-
mistrz Miasta Zakopane. Natomiast
patronat medialny nad konferencjà
sprawowały: PORTAL DROGOWY
www.edroga.pl ,magazyn „AUTO-
STRADY”, wydawnictwo „POLSKIE
DROGI” i czasopismo „Nowoczesne
Budownictwo In˝ynieryjne”. Złotym
Sponsorem konferencji były Firmy:
Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowo-Handlowe PROWERK
sp. z o.o. Kraków i TM-VIA
sp. z .o.o. Kraków, a pozostałymi
sponsorami były firmy: APM
sp. z o.o. Bielsko-Biała, Image Sen-
sing Systems Europe Limited
sp. z o.o. Oddział w Polsce i Kra-
kowskie Biuro Projektów Dróg
i Mostów "TRANSPROJEKT"
sp. z o.o. Kraków. 

RYSZARD ˚AKOWSKI
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Poczàwszy od
1994 roku, ka˝-
dorazowo w in-

nym kraju Grupy Wy-
szehradzkiej, corocz-
nie odbywajà si´
spotkania organizacji
budowlanych (izb
i zwiàzków). 22-25
paêdziernika br.

w Ostrawie w Czechach odbył si´
kolejny, ju˝ szesnasty taki zjazd in-
˝ynierów budownictwa. Zamknàł on
czwarty cykl spotkaƒ organizowa-
nych przez poszczególne kraje Gru-
py Wyszehradzkiej.

Tym razem gospodarzami spot-
kania była Czeska Izba Autoryzowa-
nych In˝ynierów i Techników Bu-
downictwa (CKAIT) i Czeski Zwiàzek
In˝ynierów Budownictwa (CSSI),
a uczestnikami były delegacje Pol-
skiej Izby In˝ynierów Budownictwa
(PIIB),  Polskiego Zwiàzku In˝ynie-
rów i Techników Budownictwa
(PZITB), Słowackiej Izby In˝ynierów
Budownictwa (SKSI), Słowackiego

Zwiàzku In˝ynierów Budownictwa
(SZSI) i W´gierskiej Izby In˝ynierów
(MMK). Stron´ polskà reprezento-
wali:  Zbysław Kałkowski i Stefan
Wójcik – wiceprzewodniczàcy PIIB
oraz Zygmunt Rawicki i Ireneusz
Jóêwiak – wiceprzewodniczàcy
PZITB.

Uroczyste otwarcie spotkania od-
było si´ w neogotyckim Czerwonym
Zamku w Hradcu nad Morawicà,
z udziałem władz miasta Opawy.
Głównym tematem spotkania było
„Wdro˝enie zmian w edukacji in˝y-
nierów budownictwa”. Referat wpro-
wadzajàcy wygłosił doc. dr in˝. Alo-
is Materna – wiceprzewodniczàcy
Czeskiej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa (CKAIT) i dziekan Wydziału
Budownictwa Uniwersytetu Tech-
nicznego w Ostrawie. 

Nast´pnie w roboczej cz´Êci
spotkania przewodniczàcy poszcze-
gólnych delegacji przedstawili refe-
raty zwiàzane z głównym tematem
spotkania. GoÊcie z Polski wygłosili
dwa: „Stan przepisów prawnych do-
tyczàcych budownictwa w Polsce” –

autor mgr in˝. Zbysław Kałkowski
oraz „Problemy kształcenia kadr dla
budownictwa w Polsce” – autor
dr in˝. Zygmunt Rawicki. Dyskusja
koncentrowała si´ wokół nast´pujà-
cych zagadnieƒ: deklaracji boloƒ-
skiej i sorboƒskiej, zadaƒ wy˝szych
uczelni technicznych, zmian w sys-
temach kształcenia in˝ynierów bu-
downictwa w poszczególnych kra-
jach Grupy Wyszehradzkiej, wyma-
gaƒ stawianych kandydatom na stu-
dia, akredytacji programów naucza-
nia oraz ich autoryzacji, roli izb in˝y-
nierskich oraz innych potrzebnych
działaƒ w celu systematycznego do-
skonalenia kształcenia.

Ponadto w czasie obrad dokona-
no oceny realizacji Deklaracji przyj´-
tej na XV spotkaniu w Szegedzie
w paêdzierniku 2008 r., poinformo-
wano si´ wzajemnie o istotnych wy-
darzeniach, jakie miały miejsce
w poszczególnych organizacjach
w ostatnim roku, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem stanu przepisów
prawnych dotyczàcych budownict-
wa, a tak˝e przedstawiono informa-
cje o działalnoÊci izb in˝ynierskich
w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Po dyskusji plenarnej uzgodnio-
no tekst wspólnej deklaracji, którà
na zakoƒczenie spotkania podpisali
przewodniczàcy delegacji. Ustalono
co nast´puje:
1. Przedstawiciele wszystkich dele-

gacji podkreÊlili potrzeb´ ciàgłe-
go wspierania systematycznego
kształcenia członków Izb i Zwiàz-
ków,

2. Obecne delegacje Izb i Zwiàzków
b´dà nawzajem si´ wspieraç
w dà˝eniu do osiàgni´cia  w ra-
mach UE pełnowartoÊciowej po-
zycji zawodu in˝yniera budowla-
nego z zawodem architekta.
W nawiàzaniu do punktu 6
Wspólnej Deklaracji z XV spotka-

Edukacja kadr 
in˝ynierskich budownictwa
XVI spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej

Zygmunt 
Rawicki
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nia organizacji budowlanych
z krajów Grupy Wyszehradzkiej
w Szegedzie w 2008 roku, dele-
gacje popierajà projekt listu cze-
skiej strony (CKAIT i CSSI) w tej
sprawie, skierowanego do ECEC,
ECCE i FEANI. Projekt listu, w j´-
zyku czeskim i angielskim, został
przekazany wszystkim delega-
cjom.  

3. Obradujàce strony uzgodniły, ˝e
w pierwszym półroczu 2010 roku
zostanie wydana 4. cz´Êç publi-
kacji „Zabytki techniki krajów wy-
szehradzkiej czwórki”. Wydawcà
tego tomu b´dzie strona słowac-
ka (SKSI i SZSI).

4. W pierwszym półroczu 2010 roku
odb´dà si´ wybory w ECCE. Izby
i Zwiàzki, które sà członkami
ECCE, przygotujà propozycje
kandydatów ze swoich krajów.
Wspólnego kandydata z krajów
Grupy Wyszehradzkiej strony
uzgodnià najpóêniej do daty roz-
pocz´cia wyborów.

5. Kolejne XVII spotkanie organizacji
budowlanych z krajów Grupy Wy-
szehradzkiej, rozpoczynajàce pià-
ty cykl spotkaƒ, odb´dzie si´
w paêdzierniku 2010 roku na Sło-
wacji. Organizatorem tego spot-
kania b´dà Koledzy z izby
i zwiàzku in˝ynierów budowla-
nych ze Słowacji (SKSI i SZSI). 

W czasie spotkania odbyła si´
wycieczka techniczna do Sztram-
berku. Jest to górskie miasteczko
u podnó˝a Beskidów, dzi´ki swej
malowniczoÊci zwane „Morawskim
Betlejem”. Nad miastem i okolicà
dominujà ruiny zamku Strallenberg
z przełomu XIII i XIV wieku z okràgłà
wie˝à widokowà zwanà Trúba
(Rura) o wysokoÊci ok. 40 m i Êred-
nicy ok. 10 m. Niepowtarzalnym za-
bytkiem architektonicznym jest ze-
spół urbanistyczny architektury lu-
dowej wołoskich chałup drewnia-
nych z XVIII i XIX wieku, z których
przewa˝ajàca wi´kszoÊç stanowi
miejski rezerwat zabytkowy. Sztram-
berk wsławił pachnàcy wyrób cu-
kierniczy z piernika w kształcie ro˝-

ka, tzw. sztramberskie uszy, które sà
tu wypiekane ju˝ od wielu stuleci na
pamiàtk´ legendarnego zwyci´stwa
chrzeÊcijan sztramberskich nad woj-
skiem tatarskim 8 maja 1241 r.
Mieszkaƒcy Sztramberka ukryci na
wzgórzu wypuÊcili wod´ ze zbiorni-
ka, zatapiajàc obóz wroga. Podczas
przeszukiwania obozu Tatarów
mieszkaƒcy miasta mieli znaleêç
worek wypełniony odci´tymi uszami
„niewiernych”, które miały byç wy-
słane na dowód zwyci´stwa tatar-
skiemu chanowi.

Uczestnicy spotkania zwiedzili
równie˝ w Koprzywnicy (miasto
w kraju morawsko-Êlàskim) muze-
um techniczne samochodów Tatra
oraz muzeum  Emila Zatopka –

sławnego czeskiego lekkoatlety,
który urodził si´ w tym mieÊcie.
W Koprzywnicy znajdowała si´ sie-
dziba firmy „Tatra” produkujàca sa-
mochody,  głównie ci´˝arówki, i za-
trudniajàca w czasach komunizmu
ponad 16 tysi´cy osób, w tym ro-
botników z Wietnamu. 

Na zakoƒczenie nale˝y podkre-
Êliç bardzo dobre przygotowanie
tego spotkania, zarówno od strony
merytorycznej, jak i organizacyjnej,
co było głównà zasługà Kole˝anek
i Kolegów z regionalnej Izby i Zwiàz-
ku In˝ynierów Budownictwa
w Ostrawie, pracujàcych pod kie-
runkiem in˝. Jindricha Patera –
wiceprzewodniczàcego CKAIT.

ZYGMUNT RAWICKI
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Woda pod naukowà ochronà 
XII Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ochrona jakoÊci i zasobów wód”

Wroku jubileuszu 90-lecia Pol-
skiego Zrzeszenia In˝ynie-
rów i Techników Sanitarnych

w dniach 27-29 wrzeÊnia 2009 roku
w Krynicy-Zdroju odbyła si´ kolejna
XII Ogólnopolska Konferencja Nau-
kowo-Techniczna „Ochrona jakoÊci
i zasobów wód”. 

Obok krakowskiego Oddziału
PZITS jej współorganizatorami byli:
Wydział In˝ynierii Ârodowiska
i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, Wydział In˝ynierii Âro-
dowiska Politechniki Krakowskiej,
Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynie-
rów Budownictwa w Krakowie, Miej-
skie Przedsi´biorstwo Wodociàgów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Re-
gionalny Zarzàd Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, Sàdeckie Wodocià-
gi sp. z o.o., AQUA S.A. w Bielsku-
Białej i MGGP S.A. Oddział w Kra-
kowie.

Nawiàzywała ona do tradycji  po-
przednich jedenastu konferencji, zor-
ganizowanych przez krakowski Od-
dział PZITS   w latach 1973, 1975,
1979, 1984, 1988, 1991, 1996, 1998,

2000, 2003 i 2006 realizujàc główny
cel - szczególnej ochrony i racjonal-
nego korzystania z wody, „która jest
najbardziej zdumiewajàcym  i szero-
ko rozpowszechnionym  w przyro-
dzie zwiàzkiem chemicznym, b´dàc
êródłem ˝ycia, decydujàcym o jego
powstaniu  i jakoÊci”. 

Tematyka konferencji znalazła
swoje odzwierciedlenie w zaprezen-
towanych referatach: 14 wygłoszo-
nych, 10 przedstawionych  w formie
posterów, 3 promocyjnych, opubli-
kowanych  w miesi´czniku „Gaz,
Woda i Technika Sanitarna”
Nr 9/2009.

Przedstawiono mi´dzy innymi:
— wdro˝enie działaƒ  zapisanych

w opracowanym w grudniu
2008 r. projekcie Programu wod-
no-Êciekowego kraju (PWÂK) b´-
dàcego jednym z elementów
wdro˝enia Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW) Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 23 paêdzierni-
ka 2000,  rozpocz´tych od kon-
sultacji społecznych, obejmujà-
cych tak˝e plany gospodarowania
wodami dla obszarów dorzeczy

w Polsce (PGW) dla osiàgni´cia
takich celów Êrodowiskowych,
jak: niepogarszania stanu wód,
osiàgni´cia dobrego stanu ekolo-
gicznego dla wód powierzchnio-
wych oraz dobrego stanu iloÊcio-
wego i chemicznego dla wód pod -
ziemnych,  spełnienia wymagaƒ
zawartych w unijnych i krajowych
aktach prawnych  w zakresie
ochrony i poprawy stanu wód na
obszarach chronionych oraz za-
przestania lub wyeliminowania
zrzutu substancji priorytetowych
do Êrodowiska wodnego.

— przyczyny zagro˝eƒ zanieczysz-
czeƒ wód powierzchniowych
i pod ziemnych, sposoby przeciw-
działania (nieczynne składowiska
odpadów komunalnych, niewła-
Êciwe gromadzenie, odprowadza-
nie i oczyszczanie Êcieków – efek-
ty monitoringu).

— wpływ nadmiernej eutrofizacji
zbiorników wodnych na jakoÊç
wód (stawy rybne – rola w ochro-
nie przed eutrofizacjà wód odbior-
nika), stan troficzny zbiorników
zaporowych górnej Wisły w opar-
ciu o Dyrektyw´ Azotanowà.

— wody termalne, zło˝a wód leczni-
czych – odnawialnoÊç zasobów,
ich ochrona przez właÊciwe nimi
gospodarowanie.

— trwałoÊç odnowy jezior rekulty-
wowanych metodà inaktywacji
fosforu.

— straty wody (awaryjnoÊç sieci),
problem wyst´powania  farma-
ceutyków w Êrodowisku wod-
nym.

— gospodarka wodà na obszarach
Natura 2000 –  wpływ na obszar
chroniony projektowanej inwesty-
cji, a jej w tym obszarze lokalizacja.
W konferencji udział wzi´ło 71

uczestników  reprezentujàcych  pla-
cówki naukowe (8 uczelni,  3 instytu-
ty naukowo-badawcze), 5 jednostek
administracji paƒstwowej oraz 15
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firm  (wykonawczych, komunalnych,
projektowych) z całego kraju.

W otwarciu konferencji uczestni-
czyli; burmistrz Krynicy-Zdroju
mgr Emil Bodziony, dyrektor RZGW
w Krakowie dr Jerzy Grela, prezes
Sàdeckich Wodociàgów
sp. z o.o. mgr Janusz Adamek,
a w drugim dniu obrad prezes ZG
PZITS prof. Andrzej Królikowski,
dziekan Wydziału In˝ynierii Ârodo-
wiska i Geodezji Uniwersytetu Rolni-
czego  w Krakowie prof. Jan Pawe-
łek.

W czasie obrad toczàcych si´
w 5 sesjach odbyła si´ prezentacja
i wymiana bie˝àcych informacji
o rozwiàzaniach, przeprowadzonych
licznych badaniach, a tak˝e dyskus-
ja równie˝ ta kuluarowa nad wielo-
ma interesujàcymi praktycznymi
wnioskami, doÊwiadczeniami , w ra-
mach prezentowanej tematyki kon-
ferencji z zakresu ochrony zasobów
i jakoÊci wód.

W pierwszym dniu konferencji od-
była si´ programowa wycieczka na
Słowacj´, w czasie której uczestnicy
mieli mo˝liwoÊç zwiedzania w Starej
Lubowni zamku  z poczàtku XIV wie-
ku, który odegrał wielkà rol´ w histo-
rii W´gier i Polski,  obecnie obiektu
muzealnego z licznymi polonicami.
Zwiedzono tak˝e w miejscowoÊci
uzdrowiskowej Vy˝nie Ru˝bachy
najwi´ksze jezioro trawertynowe na
Słowacji, tzw. leczàce êródło KRA-
TER o Êrednicy 20 m i gł´bokoÊci 3
m, powstałe w wyniku zapadni´cia
si´ kop trawertynowych powstałych
wokół bogatych w wapƒ êródeł mi-
neralnych.

Patronat medialny nad XII konfe-
rencjà „Ochrona jakoÊci i zasobów
wód” sprawowali: główny - mie-
si´cznik „In˝ynier Budownictwa”
oraz miesi´czniki „Gaz, Woda
i Technika Sanitarna”,  „Gospodarka
Wodna” i dwumiesi´cznik „Forum
Eksploatatora”.

Materiały konferencyjne mo˝na
nabyç w krakowskim Oddziale
PZITS ul. Straszewskiego 28, 31-113
Kraków, tel./fax 012/422-26-98, 
e-mail: biuro@pzits.krakow.pl

KRYSTYNA KORNIAK-FIGA

Wkróce członko-
wie Małopol-
skiej Izby In˝y-

nierów Budownictwa
b´dà mogli zapoznaç
si´ z pełnym sprawoz-
daniem z działalnoÊci
Okr´gowego Rzecznka
OdpowiedzialnoÊci Za-

wodowej za całà mijajàcà kadencj´. 

W ostanim numerze biuletynu
w 2009 r. publikujemy informacje z dzia-
łalnoÊci rzecznika w okresie 10 miesi´cy
tego roku. W tym roku wa˝ne okazały si´
dwa tematy:

Charakter najcz´stszych 
naruszeƒ prawa 

przez członków Izby

Do Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarne-
go Małopolskiej OIIB skierowano 10
wniosków o ukaranie i a˝ w 20 przypad-
kach post´powania wyjaÊniajàce umo-
rzono lub zaniechano oskar˝enia. Decyz-
je o umorzeniu podejmowano z powodu
przedawnienia albo braku wystàpienia
przesłanek naruszenia prawa lub etyki.
W sprawach dotyczàcych odpowiedzial-
noÊci zawodowej przewa˝ało naruszenie
art. 95 pkt 4 Prawa budowlanego,
o brzmieniu: „OdpowiedzialnoÊci zawo-
dowej w budownictwie podlegajà osoby
wykonujàce samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie, które nie speł-
niajà lub spełniajà niedbale swoje obo-
wiàzki”.

Wzrosła natomiast iloÊç spraw w za-
kresie odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.
Przede wszystkim działania naruszajàce
nast´pujàce punkty Kodeksu etyki:

pkt 2.1 
W swej działalnoÊci członek izby kieru-

je sí  dobrem publicznym oraz zasadami
uczciwoÊci zawodowej i osobistej.

pkt 2.3
DziałalnoÊç in˝ynierska jest sztukà, a

zawód in˝yniera – członka izby jest zawo-
dem zaufania publicznego. DbałoÊç
o wzrost autorytetu zawodu powinna ce-

chowaç prac´ in˝yniera – członka izby
i jego wystàpienia publiczne.

Status biegłych sàdowych -
członków Izby

Na przykładzie jednej ze spraw od-
powiedzialnoÊci zawodowej dotyczàcej
biegłego sàdowego - członka Izby po-
ruszono powa˝ny problem uwolnienia
członków Izby od tego rodzaju odpo-
wiedzialnoÊci z powodu ich powołania
przez prezesa Sàdu Okr´gowego do
funkcji biegłego i kwestionujàc fakt, i˝
biegły sàdowy wykonuje samodzielnà
funkcj´ w budownictwie. We wrzeÊniu
rzecznik zło˝ył skarg´ do WSA na de-
cyzj´ Krajowego Sàdu Dyscyplinarne-
go Polskiej Izby In˝ynierów Budownict-
wa, dotyczàcà sprawy odpowiedzialno-
Êci zawodowej wobec biegłego sàdo-
wego, którà umorzono post´powanie
organu I instancji i uchylono decyzj´
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
Małopolskiej OIIB. 

Rodzaj post´powania, na potrzeby
którego opinia została sporzàdzona,
nie powinien stanowiç samodzielnej
przesłanki wyłàczajàcej treÊç art. 12
ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, któ-
ry stanowi: „Za samodzielnà funkcj´
technicznà w budownictwie uwa˝a si´
działalnoÊç zwiàzanà z koniecznoÊcià
fachowej oceny zjawisk technicznych
lub samodzielnego rozwiàzania zagad-
nieƒ architektonicznych i technicznych
oraz techniczno-organizacyjnych,
a  w szczególnoÊci działalnoÊç obej-
mujàcà:  
1) projektowanie, sprawdzanie projek-

tów architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru
autorskiego;  

2) kierowanie budowà lub innymi robo-
tami budowlanymi;  

3) kierowanie wytwarzaniem konstruk-
cyjnych elementów budowlanych
oraz nadzór i kontrol´ technicznà
wytwarzania tych elementów;  

Przypadkowi biegli sàdowi
Braki w uregulowaniach prawnych na styku 
samorzàdu zawodowego i wymiaru sprawiedliwoÊci

Dokoƒczenie na str. 24

Stanisław 
Abrahamowicz
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4) wykonywanie nadzoru inwestorskie-
go;  

5) sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektów budowlanych;  

7) rzeczoznawstwo budowlane”.  
Zapisano „w szczególnoÊci”, wi´c

czynnoÊci te nie sà wymienione enu-
meratywnie, zatem podstawowych tre-
Êci definicji o samodzielnej funkcji
w budownictwie nale˝y szukaç w zda-
niu wczeÊniejszym, gdzie mowa
o ocenie i rozwiàzywaniu zagadnieƒ
technicznych. Tak właÊnie nale˝y –
zdaniem rzecznika - rozumieç funkcj´
biegłego sàdowego, którego podsta-
wowe zadanie polega na sporzàdza-
niu opinii technicznych dla potrzeb or-
ganów sprawiedliwoÊci i powinien on
spełniaç właÊciwe kryteria do powoła-
nia i ustanowienia biegłym przez pre-
zesa sàdu. Niestety, dotàd nie wyma-
gano opinii Êrodowiskowej (np. stowa-
rzyszeƒ naukowo-technicznych) dla
doboru właÊciwych osób do tej funk-
cji. Od czasu powołania samorzàdu
zawodowego w 2000 r. oczywistym si´
stało, ˝e grupa zawodowa zwiàzana
z budownictwem działa w ramach zor-
ganizowanych i uporzàdkowanych
tak˝e w zakresie odpowiedzialnoÊci
zawodowej i dyscyplinarnej, a zawód
budowniczego stał si´ zawodem za-
ufania publicznego, zatem winien byç
chroniony przed jakàkolwiek patolo-
già. W takich warunkach narzuca si´
koniecznoÊç powoływania biegłych
sàdowych spoÊród członków Izby,
gdzie w przypadkach naruszenia za-
sad etyki i rzetelnoÊci swoich opraco-
waƒ biegły – członek Izby – odpowia-
dałby przed organami swojej organi-
zacji za uchybienia w tym wzgl´dzie.
Dopóki tak si´ nie stanie, sàdy powo-
łujà biegłych z zakresu budownictwa
w sposób przypadkowy, a biegli nie sà
dyscyplinowani w ˝aden sposób. Jed-
nak nawet w obecnej sytuacji działajà-
cych ju˝ biegłych, ale członków Izby,
nale˝ałoby dà˝yç do poprawy w tym
wzgl´dzie poprzez umo˝liwienie po-
dejmowania post´powania przed sà-
dami korporacyjnymi nie tylko w za-
kresie odpowiedzialnoÊci dyscyplinar-

nej, co nie budzi wàtpliwoÊci, ale i za-
wodowej - jak to podano wy˝ej. Dawa-
łoby to r´kojmi´  poprawy jakoÊci prac
biegłych sàdowych na rzecz organów
sprawiedliwoÊci w kraju. Toczàce si´
aktualnie post´powanie przed WSA
w Warszawie byç mo˝e właÊnie odpo-
wie pozytywnie na poruszony pro-
blem. Mamy takà nadziej´.

Nale˝y te˝ przypomnieç zaintereso-
wanym, ˝e wnioskodawca składajàcy
wniosek o wszcz´cie post´powania
w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej nie jest stronà, a wszcz´cie post´-
powania nast´puje z urz´du. Otó˝
w post´powaniu administracyjnym,
które dotyczy odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej, stronà mo˝e byç tylko członek

samorzàdu zawodowego, którego po-
st´powanie to  dotyczy. Osoba, która
˝àda rozpatrzenia sprawy, chocia˝ roz-
strzygni´cie nie kształtuje dla niej sy-
tuacji prawnej, lecz tylko faktycznà, nie
jest stronà w rozumieniu kpa. Nie sà
wi´c jej dor´czane rozstrzygni´cia or-
ganów ani nie słu˝y jej równie˝ Êrodek
odwoławczy i Êrodek zaskar˝ania.

Niniejszy artykuł, po cz´Êci dysku-
syjny, miał na celu zwrócenie uwagi
licznej rzeszy członków naszej mało-
polskiej izby (zrzeszajàcej aktualnie ok.
10,5 tys. czynnych członków) na braki
w uregulowaniach prawnych na styku
obsługi fachowej organów wymiaru
sprawiedliwoÊci przez budowlanych
w kraju, podejmujàcych obowiàzki
biegłych sàdowych.

 STANISŁAW ABRAHAMOWICZ

Przypadkowi biegli sàdowi
Dokoƒczenie ze str. 23

Komunikat - Ubezpieczenia 
Minàł drugi miesiàc funkcjonowania Ubezpieczenia na ̊ ycie i NNW członków MOIIB w Compensa

Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. Vienna Insurance Group. 
Wpłyn´ły i zostały ju˝ wypłacone pierwsze roszczenia.
W obecnym numerze pragniemy przekazaç Paƒstwu nieco informacji zawartych w Ogólnych Wa-

runkach Ubezpieczenia o osobach uposa˝onych, mo˝liwoÊci samodzielnego wyznaczenia osób upo-
sa˝onych i mo˝liwoÊci ich zmiany.

§ 8. WSKAZYWANIE, DOKONYWANIE ZMIAN I ODWOŁYWANIE UPOSA˚ONEGO
1. Osoba Ubezpieczona mo˝e wskazaç jednego lub wi´cej uposa˝onych, zarówno przy zawarciu

umowy ubezpieczenia, jak i w ka˝dym czasie jej trwania. Je˝eli Osoba Ubezpieczona wskazała
kil ku uposa˝onych nie oznaczajàc ich udziału w kwocie Êwiadczenia, uwa ̋ a si´, ˝e ich udziały sà
równe.

2. Wskazanie Uposa˝onego mo˝e zostaç zmienione lub odwołane przez Osob´ Ubezpieczonà w ka˝-
dym czasie trwania umowy ubezpie czenia.

3. OÊwiadczenie osoby ubezpieczonej o wskazaniu, zmianie lub odwołaniu Uposa˝onego, wywo-
łuje skutki prawne z chwilà dor´czenia oÊwiadczenia do siedziby Towarzystwa.
§ 4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÂCI TOWARZYSTWA

1. W razie Êmierci Osoby Ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia, Towarzystwo wypłaci uposa˝o-
nym, ka˝demu w cz´Êci ustalonej przez Osob´ Ubezpieczonà, Êwiadczenie w wysokoÊci sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w dokumencie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem postanowieƒ

niniejszych OWU.
2. Je˝eli Osoba Ubezpieczona wskazała wi´cej ni˝ jednego Uposa˝onego, a w dniu jej Êmierci któ-

rykolwiek z uposa˝onych nie ˝yje lub je˝eli którykolwiek z uposa˝onych umyÊlnie przyczynił si´
do Êmierci Osoby Ubezpieczonej, wówczas cz´Êç Êwiadczenia przypadajàca temu Uposa˝one-
mu zostanie wypłacona pozostałym przy ˝yciu Uposa˝onym, w proporcji wynikajàcej z ustaleƒ Oso-
by Ubezpieczonej.

3. Je˝eli w dniu Êmierci Osoby Ubezpieczonej nie ̋ yje ˝aden z uposa˝onych lub je˝eli Osoba Ubez-
pieczona nie wskazała ˝adnego Uposa˝onego, to Êwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, zosta-
nie wy płacone członkowi rodziny Osoby Ubezpieczonej według nast´pujàcej kolejnoÊci:
1) mał˝onek;
2) dzieci;
3) rodzice;
4) inni dalsi spadkobiercy ustawowi Osoby Ubezpieczonej, zgodnie z ustawowym porzàdkiem

dziedziczenia, z wyłàczeniem Skarbu Paƒ stwa.
4. Je˝eli Osoba Ubezpieczona nie wskazała Uposa˝onego albo gdy Uposa˝ony w dniu Êmierci Oso-

by Ubezpieczonej nie ˝yje lub utracił prawo do Êwiadczenia i nie ˝yje ˝adna z osób wymienionych
w ust. 3,Êwiadczenie zostanie wypłacone temu, kto pokrył koszty pogrzebu Osoby Ubezpieczo-
nej, w granicach udokumentowanych kosztów, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci sumy ubez-
pieczenia. 
Osoby pragnàce wskazaç inne osoby uposa˝one prosimy o wypełnienie deklaracji.
Deklaracje , druki roszczeniowe i informacje o ubezpieczeniu, mo˝na uzyskaç bezpoÊrednio w biu-

rze 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 p. Anny Magiery.

Druki dost´pne sà równie˝ na stronie internetowej MOIIB i www.compensa.pl
Przypominamy równie˝ o zni˝kach w ubezpieczeniach majàtkowych, jakie nowy ubezpieczyciel

wynegocjował dla członków MOIIB: 
15% zni˝ki specjalnej w ubezpieczeniach: 
1.Ubezpieczenia Rodzinnego ( mieszkaniowe), 
2.Ubezpieczenia Voyage ( podró˝), 
3.Ubezpieczenia Firmowego ( firma), 
4.Ubezpieczenia NNW ( wypadkowe) 
5% zni˝ki specjalnej - do ubezpieczeƒ komunikacyjnych AC/OC. 
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Członkowie
Okr´gowej Ko-
misji Kwalifika-

cyjnej MOIIB zakoƒ-
czyli procedur´,
czternastej, od lipca
2003 roku, kwalifikacji
wniosków zawierajà-
cych wymagane ze-
szyty praktyki zawo-
dowej i załàczniki po-
twierdzajàce wy-
kształcenie oraz kom-
petencje zawodowe
opiekunów praktyki. 

W poprzedniej informacji zamie-
ÊciliÊmy zestawienie iloÊci zło˝o-
nych wniosków według specjalno-
Êci. Po raz pierwszy od wielu ostat-
nich sesji egzaminacyjnych nie za-
notowaliÊmy kolejnego wzrostu licz-
by zło˝onych wniosków. Potwierdza
to załàczona tabela zawierajàca ze-
stawienie pozytywnych decyzji kwa-
lifikacyjnych, równoznacznych z do-
puszczeniem do egzaminu na
uprawnienia budowlane. W załàczo-
nym zestawieniu nie uj´to wnio-
sków, które po wst´pnym spraw-
dzeniu zostały wycofane przez zain-
teresowanych. Stàd te˝ z zestawie-
nia nie wynika informacja o nega-
tywnych decyzjach kwalifikacyj-
nych. Tego typu decyzje sà
uwzgl´dniane tylko w protokołach,
kiedy po wst´pnej informacji o bra-
ku mo˝liwoÊci pozytywnej kwalifika-
cji zainteresowany kandydat decy-
duje si´ na tryb odwoławczy od ne-
gatywnej decyzji.

Eksponujàc element „refleksji”
zawartej w tytule warto wspomnieç
o du˝ej skali zmian odnoÊnie wyma-
gaƒ stawianych kandydatom doku-
mentujàcym praktyk´. Pierwsze
procedury kwalifikacji prowadzo-

nych w 2003 roku, po przej´ciu eg-
zaminów na uprawnienia budowla-
ne od urz´dów wojewódzkich, wy-
magały odbywania praktyki zawo-
dowej w trybie umowy o prac´. Ko-
lejne rozporzàdzenia o samodziel-
nych funkcjach technicznych w bu-
downictwie łagodziły wymogi doty-
czàce formalnej strony zatrudnienia
na budowie, a˝ do samozatrudnie-
nia w ramach własnej działalnoÊci
gospodarczej.

Wiele wàtpliwoÊci i dyskusji bu-
dzà praktyki monotematyczne. Jak
uznaç przygotowanie zawodowe
kandydata, który w całym okresie
praktyki uczestniczył tylko w pra-
cach obejmujàcych np. docieplanie
budynków. Wprawdzie przepisy
BHP, wznoszenie i kontrola ruszto-
waƒ sà zbli˝one do prac stanu suro-
wego, ale brak kontaktów z robota-
mi ziemnymi i robotami stanu suro-
wego mo˝e stanowiç powa˝nà
przeszkod´ w podj´ciu roli samo-

dzielnego kierownika budowy po
uzyskaniu formalnego dokumentu
uprawnieƒ. 

Wprowadzona w trakcie dwóch
ostatnich sesji egzaminacyjnych za-
sada formułowania jednego lub
dwóch pytaƒ zawodowych odno-
szàcych si´ do odbytej praktyki na
budowie lub praktyki projektowej
umo˝liwia komisji egzaminacyjnej
ogólnà ocen´ przygotowania zawo-
dowego kandydata. Przyj´cie zało-
˝enia, ˝e kandydat musi udokumen-
towaç udział we wszystkich rodza-
jach prac obj´tych wnioskowanà
specjalnoÊcià byłoby przy istniejà-
cych mo˝liwoÊciach zatrudnienia
formà utrudnienia dost´pu do zawo-
du. Izba stawia sobie dokładnie od-
wrotny cel: ˝adnych przesadnych
wymagaƒ, ale przy zapewnieniu od-
powiedniego poziomu kwalifikacji
zawodowych. 

STANISŁAW KARCZMARCZYK 

Wyniki post´powania kwalifikacyjnego 
na II sesj´ egzaminacyjnà 2009 r.

Stanisław
Karczmarczyk

Refleksje 
nad praktykà zawodowà
Wiele zmian odnoÊnie wymagaƒ stawianych 
kandydatom dokumentujàcym praktyk´
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bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Wybrane zagadnienia instalacji elektrycznych – Cz´Êç I
Wykładowca:
in˝. Julian Wiatr – Warszawa
red. nacz. Elektro.info

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
Metody dezynfekcji wody

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ bhp:
Wymogi bezpieczeƒstwa pracy na budowach. Opracowanie
planu BIOZ – przykłady.
Kontrole Paƒstwowej Inspekcji Pracy. 

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Wymagania prawne i zasady prowadzenia dokumentacji bu-
dynku. Ksià˝ka obiektu budowlanego.

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

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

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
Krakowskie oczyszczalnie Êcieków- 
Procesy oczyszczania Êcieków  w oczyszczalni  Kraków- Pła-
szów.

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Przykłady zastosowaƒ energetycznych oraz nowych rozwiàzaƒ w
zakresie automatyki zabezpieczeniowej Firmy JM - TRONIK

7.01.2010 r.
czwartek

godz.11 - 14
Kraków

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego
nr 28, I pi´tro

12.01.2010 r.
wtorek

godz. 13 - 16
Kraków

Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28, Sala B 

14.01.2010 r.
czwartek

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

19.01.2010 r.
wtorek

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

23.01.2010 r.
sobota

10.00-14.15
Nowy Sàcz

ul. Kraszewskiego 44
NOT

27.01.2010 r.
Êroda

16.00-19.15
Tarnów

Budynek Starostwa Powiatowego w
Tarnowie, 

ul. Narutowicza 37,
sala audiowizualna

28.01.2010 r.
czwartek

godz.13-16
Kraków

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro, Sala B

29.01.2010 r.
piàtek

godz.13-16
Kraków

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE

MOIIB
mgr in˝. Ryszard Damijan

tel. 0601 497 125
Biuro SEP

012 422-58-04

Organizator:
PZITS O.Kraków MOIIB

dr hab.in˝. Włodzimierz Wójcik prof. PK
Małgorzata Paƒczuk

012 422 26 98

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski MOIIB
Paƒstwowa Inspekcja Pracy - Okr´gowy Inspektorat

Pracy w Krakowie
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski MOIIB
mgr in˝.Joanna Misygar

kom. 608 689 474
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski

MOIIB
in˝. Kazimierz Âlusarczyk 

kom. 602 59 07 49
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITS O.Kraków

MOIIB
MPWIK mgr in˝. Bartosz Łuszczek

Biuro PZITS
012 422 26 98

Organizator:
O.Kr SEP SEn, 

MOIIB
Firma JM - TRONIK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

In˝ynierów Budownictwa w I kwartale 2010 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji budowlanych
Wykładowca:
prof. PK dr hab. in˝. Maria Fiertak - prodziekan Wydziału In˝ynierii
Làdowej Politechniki Krakowskiej

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ bhp:
Pierwsza pomoc na budowie.
Praktyczne sposoby udzielania pierwszej pomocy w wypadkach

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
Gospodarka osadowa

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - prawa i obowiàzki. Inwestor
zast´pczy.  Procedury FIDIC

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

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Kierownik budowy - prawa i obowiàzki. Dokumentacja budowy.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Okablowanie strukturalne w oparciu o najnowsze normy

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
Eksploatacja lokalnych oczyszczalni
Êcieków w systemie kanalizacyjnym miasta Krakowa

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
Krakowski parking podziemny pod placem na Groblach

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego
nr 28, I pi´tro

29.01.2010 r.
piàtek

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

2.02.2010 r.
wtorek

10.00-13.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

4.02.2010 r.
czwartek

godz.13-16
Kraków

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego
nr 28, I pi´tro, Sala A

4.02.2010 r.
czwartek

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

6.02.2010 r.
sobota

10.00-14.15
Nowy Sàcz

ul. Kraszewskiego 44
NOT

9.02.2010 r.
wtorek

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

11.02.2010 r.
czwartek

godz.11 -14
Kraków

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego
nr 28, I pi´tro

11.02.2010 r.
czwartek

godz.13 -16
Kraków

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro, Sala B

16.02.2009
wtorek
Kraków

dr in˝. Andrzej Siwek
tel. 0506 230 097

Biuro SEP
012 422-58-04

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITS O.Kraków MOIIB

Małgorzata Paƒczuk
012 422 26 98

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski MOIIB
mgr in˝.Joanna Misygar

kom. 608 689 474
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE

MOIIB
Firma LANSTER

mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 0601 497 125

Biuro SEP
012 422-58-04

Organizator:
PZITS O.Kraków MOIIB

dr hab. in˝. Włodzimierz Wójcik prof. PK
mgr in˝. Tomasz Szewczyk

Biuro PZITS
012 422 26 98

Organizator:
ZMRP O.Małopolski 

&PKD& MOIIB

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
Oczyszczanie Êcieków z zastosowaniem roÊlinnoÊci - fakty i mity

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Sposoby pracy punktów gwiazdowych sieci ÂN

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
Układy energooszcz´dne w oÊwietleniu – praktyka i eksploatacja
firmy ES SYSTEM.

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
Wpływ wód przypadkowych na funkcjonowanie systemów od-
prowadzania i oczyszczania Êcieków 

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Nowe zasilania Centrum Krakowa

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
Eksploatacja  lokalnych oczyszczalni Êcieków w systemie kanali-
zacyjnym miasta Krakowa

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Wykorzystanie niekonwencjonalnych êródeł energii w budownic-
twie. Termomodernizacja. Najcz´stsze bł´dy i wady projektowa-
nia i wykonawstwa

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

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków: 
Seminarium:
Instalacje inteligentnego budynku 
Wykładowca:
dr hab. in˝. Jerzy Mikulik – prof. AGH

Sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

18.02.2010 r.
czwartek

godz.13 -16
Kraków

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

Sala B

19.02.2010 r.
piàtek

godz.13-16
Kraków

AGH – Kraków
WEAIiE

23.02.2010 r.
czwartek

11.00-14.00
Kraków

Dom Technika
NOT Kraków
Nowa Huta

Os. Centrum C, bl.10 

25.02.2010 r.
czwartek

godz.15.30
ZUW Bielany

26.02.2010 r.
piàtek

godz.13-16
Kraków

ENION S.A. Oddz.
w Krakowie

3.03.2010 r.
Êroda 
13-16

Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego

nr 28, II pi´tro, sala B

4.03.2010 r.
czwartek

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

6.03.2010 r.
sobota

10.00-14.15
Nowy Sàcz

ul. Kraszewskiego 44, NOT

11.03.2010 r.
czwartek

godz. 11-14
Kraków

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego
nr 28, I pi´tro

Informacje:
mgr in˝. Gra˝yna  Czopek 

tel.kom: 
+48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
PZITS O.Kraków MOIIB

dr hab. in˝. Włodzimierz Wójcik prof. PK
mgr in˝. Tomasz Szewczyk

Biuro PZITS
012 422 26 98

Organizator:
O.Kr SEP, Koło SEP nr 65

MOIIB
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis

697-261-618
Biuro SEP

012 422-58-04

Organizator:
O. Nowa Huta SEP 

MOIIB
sepnh@wp.pl
www.nhsep.pl
Bogdan Ni˝nik 

tel. (603) 306 036

Organizator:
PZITS O.Kraków MOIIB

dr in˝. Grzegorz Kaczor UR w Krakowie
Biuro PZITS

012 422 26 98

Organizator:
O.Kr SEP SEn, Koło SEP nr 13

MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek

tel. 0506 230 097
Biuro SEP

012 422-58-04

Organizator:
PZITS O.Kraków MOIIB

Małgorzata Paƒczuk
012 422 26 98

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB O. Małopolski MOIIB

mgr in˝.Joanna Misygar
kom. 608 689 474

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, 

MOIIB
dr in˝. Jan Strzałka
tel. 0603 776 123

Biuro SEP 
012 422-58-04

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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29

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
System wzmacniania konstrukcji napr´˝onymi  taÊmami kompo-
zytowymi – badania  efektywnoÊci

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Perspektywy rozwoju energetyki jàdrowej w Polsce

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

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: 
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów  - kon-
strukcje stalowe: cz. VI

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
Problemy materiałowe wzmacniania fundamentów
wykładowca:
prof. PK  dr hab. in˝. Janusz Mierzwa
Politechnika Krakowska

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: 
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów  - kon-
strukcje stalowe, przykłady: cz. VII

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
Zasilanie trakcji elektrycznej PKP Kraków 

bran˝a sanitarna – PZITS:
Seminarium:
Prawo ochrony Êrodowiska – wpływ na zmiany w procesie inwe-
stycyjnym

16.03.2009
wtorek
Kraków

sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

16.03.2010 r.
czwartek

godz.11-14
Kraków

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego
nr 28, I pi´tro

17.03.2010 r.
Êroda
13-16

Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego

nr 28, II pi´tro, sala B

18.03.2010 r.
czwartek

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

23.03.2010 r.
wtorek

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

25.03.2010 r.
czwartek

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

30.03.2010 r.
wtorek

godz.12-15
Kraków

PKP Kraków

31.03.2010 r.
Êroda
13-16

Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego

nr 28, II pi´tro, sala B

Organizator:
ZMRP O.Małopolski & MOIIB

Informacje:
mgr in˝.

Gra˝yna  Czopek 
tel.kom: 

+48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
O.Kr SEP OÊrodek Rzeczoznawstwa

MOIIB
In˝. Maria Zastawny

601-335-113
12 422 68 53

Biuro SEP
012 422-58-04

Organizator:
PZITS O.Kraków 

MOIIB
Wodociàgi Sàdeckie

doc. Stanisław A Rybicki
Biuro PZITS

012 422 26 98

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski 

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP SEn, Koło SEP nr 17
PKP Energetyka S.A. Kraków

MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek tel. 0506 230 097

Biuro SEP 012 422-58-04

Organizator:
PZITS O.Kraków MOIIB

Małgorzata Paƒczuk
012 422 26 98

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

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

techniczne (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, SITK RP, SITNiG, ZMRP) i MOIIB rozliczenie finansowe nast´puje w wyniku przed∏o˝enia - bezpoÊrednio u g∏ównej
ksi´gowej MOIIB i bez opiniowania przez ZP-SiSD - zbiorczej faktury za zorganizowanie kursu, seminarium, 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 dofinanso-
wania 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 kosz-
tów 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



BESKIDY GLIWICE

XXV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

SZCZYRK, 10 ÷ 13 marca 2010 roku

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gliwicach
przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie

XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie
„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji – Beskidy-Gliwice 2010”

NO WO CZE SNE ROZ WIĄ ZA NIA
kon struk cyj no -ma te ria ło wo -tech no lo gicz ne

KON STRUK CJE ŻEL BE TO WE
Pro gram WPPK (10 ÷ 13.03.2010) obej mu je:

● wy kła dy za mó wio ne u au to rów wy wo dzą cych się z re -
no mo wa nych uczel ni, in sty tu tów, biur i pra cow ni pro jek -
to wych (Współ cze sne be to ny, be to ny ze zbro je niem
struk tu ral nym (roz pro szo nym); be to ny sa mo za gęsz -
czal ne, kon struk cyj ne be to ny lek kie, de sko wa nia i rusz -
to wa nia; dy la ta cje i prze rwy ro bo cze, me to dy ukła da nia
i za gęsz cza nia be to nu; me to dy i środ ki pie lę gna cji, stal
zbro je nio wa i sprę ża ją ca, kon struk cje sprę żo ne, za bez -
pie cze nia prze ciw wod ne fun da men tów i ścian, za bez -
pie cze nia prze ciw ko ro zyj ne, kon tro la ro bót be to no wych
i żel be to wych, po ża ry kon struk cji żel be to wych, za bez -
pie cze nie ustro jów przed ka ta stro fa mi po stę pu ją cy mi:
ustro je ścia no we, szkie le to we bel ko we i pły to wo-słu po -
we, zbro je nie prze ciw skur czo we, ob li cza nie i za le ce nia
kon struk cyj ne w bu dow nic twie po wszech nym, pro jek -
to wa nie i wy ko na nie gru bych ścian i płyt be to no wych,
za sa dy kon stru owa nia i ob li cza nia: kon struk cji z ele -
men tów drob no-, śred nio- i wiel ko wy mia ro wych oraz
kon struk cji ze spo lo nych ty pu be ton – be ton, uwzględ -
nia nie wpły wów dy na micz nych i zmę cze nio wych w pro -
jek to wa niu kon struk cji, ele men ty po łą czeń w go to wych
kon struk cjach, nor my zwią za ne z be to nem – stan, prze -
wi dy wa ne ewo lu cje (in for ma cja));

● re fe ra ty i ko mu ni ka ty opra co wa ne przez ka drę tech -
nicz ną przo du ją cych firm wy ko naw czych i pro duk cyj -
nych, dys ku sje te ma tycz ne za in spi ro wa ne przez wy -
gło szo ne wy kła dy, re fe ra ty i ko mu ni ka ty;

● pre zen ta cje firm ofe ru ją cych pro gra my kom pu te ro we
oraz firm pro du ku ją cych i ofe ru ją cych ma te ria ły i sprzęt
dla bu dow nic twa;

● pre zen ta cję wy daw nictw tech nicz nych i na uko wych;

● spo tka nia ka me ral ne, spe cja li stycz ne i pro mo cyj ne.
Wy da ne bę dą tra dy cyj nie ma te ria ły obej mu ją ce wy gło -
szo ne wy kła dy (do 1500 str.) oraz in for ma cje tech nicz -
no -han dlo we spe cja li stycz nych firm.

Adres Komitetu Organizacyjnego:

PZITB Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
Tel./fax (0-32) 231-13-27, e-mail: pzitb.gliwice@vp.pl

Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z Komunikatem nr 1

i Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa zamieszczone są na:

www.pzitb.gliwice.pl
KOSZT UCZESTNICTWA*) „1-8” nr opcji

*) W ta be li po da ne zo sta ły ce ny brut to dla ak tu al nie obo wią zu ją -
cej staw ki po dat ku VAT rów nej 0%. W przy pad ku zmia ny staw ki
VAT do d nia od by wa nia się WPPK, tj. 10.03.2009 r., ko niecz na bę -
dzie do pła ta we dług ewen tu al nie zmie nio nej staw ki po dat ku VAT.

Standard Uczestnicy Konferencji Liczba
(decyduje data wpływu środków miejsc
na konto PZITB Oddział Gliwice)

● dla „niewymagających”
standard hotelu –**
CKIR „Orle Gniazdo” „1” 890 zł „2” 990 zł 180
Segment „A” i „B”
(wyłącznie pokoje po renowacji)

● „podstawowy”
standard hotelu –***
CKIR „Orle Gniazdo” „3” 1090 zł „4” 1190 zł 130
Segment „C”

● dla „wymagających”
standard hotelu –***+
Hotel „Meta International” „5” 1290 zł „6” 1390 zł 90
(stała linia autobusowo-busowa)

● „bez noclegów i śniadań” „7” 690 zł „8” 790 zł 60

członkowie
PZITB

nie-
stowarzyszeni

Dopłata za pokój jednoosobowy w obu hotelach – 200 zł

Opłaty prosimy wnosić na konto
PZITB Oddział Gliwice ING Bank Śląski I/O Gliwice

nr 23 1050 1285 1000 0022 4616 2115

z po da niem na zwi ska uczest ni ka i wy bra ne go nu me ru opcji

wpła ty wg ta be li KOSZ TY UCZEST NIC TWA. O uczest nic twie

w WPPK i otrzy ma niu wy bra ne go stan dar du de cy du je ko lej -

ność wpłat na kon to. Ze wzglę du na du że za in te re so wa nie

na stro nie in ter ne to wej www.pzitb.gli wi ce.pl po da wa ne bę dą

ak tu al nie do stęp ne licz by miejsc w po szcze gól nych opcjach.

Sponsorzy wiodącyPatron branżowy Sponsorzy wspomagający

Patroni medialni i multimedialny

Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa Rada Krajowa

Małopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie

Śląska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa 
w Katowicach
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Wszystkim inżynierom
pracującym w budownictwie, 
Waszym Rodzinom i Przyjaciołom
życzymy wspaniałych 
świąt Bożego Narodzenia,
mroźnych za oknem,
ciepłych w domach. 
Oby były radosne, dostatnie
i spokojne, a spokój o przyszłość
towarzyszył nam również 
w Nowym Roku. 
Na 2010 r. życzymy 
Państwu i sobie 
znacznie lepszej koniunktury,
która uwolni budownictwo i całą
gospodarkę od dzisiejszych trosk.

Redakcja „Budowlanych”



AUTOSTRADA A4 KRAKÓW - SZARÓW


