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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
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Min´ły ju˝ dwa miesiàce 2010 roku. Zima tym razem jest mroêna i Ênie˝na i jeszcze
nie odpuszcza, co na pewno nie ułatwia pracy naszym Kole˝ankom i Kolegom  na bu-
dowach.

Tradycyjnie ju˝ pragn´ serdecznie podzi´kowaç za liczne ˝yczenia Êwiàteczno–no-
woroczne, które napłyn´ły do naszej Małopolskiej Izby In˝ynierów Budownictwa od ró˝-
nych instytucji i organizacji, a tak˝e od członków izby. To bardzo miłe, ̋ e nasza małopolska
izba jest widoczna i chyba (powiem nieskromnie!) doceniana na terenie regionu, kraju,
a tak˝e poza granicami (Słowacja, Czechy, W´gry, Francja i USA).

Rok obecny jest  szczególny dla naszej izby, gdy˝ za niespełna 2 miesiàce odb´dà
si´ wybory władz na kolejnà III kadencj´ 2010-2014.

7 grudnia ub.r. zakoƒczyliÊmy wybory delegatów na Zjazdy Okr´gowe MOIIB na trze-
cià kadencj´ w obwodach wyborczych, na które został podzielony obszar działania na-
szej małopolskiej izby. Odbyło si´ łàcznie 9 zebraƒ wyborczych w szeÊciu obwodach wy-
borczych. Niestety, pomimo bardzo intensywnej akcji informacyjnej, zach´cajàcej do udzia-
łu w wyborach, Êrednia frekwencja  wyborcza, po przeprowadzeniu wszystkich zebraƒ,
wyniosła jedynie ok. 6 proc. Pomimo tak niskiej frekwencji w zebraniach wybraliÊmy pla-
nowanà liczb´ 166 delegatów. Z tej liczby ok. 39 proc. stanowià delegaci, którzy zostali
wybrani po raz pierwszy. W numerze publikujemy nazwiska delegatów wybranych w sied-
miu zebraniach wyborczych (w obwodach nr 3, 4, 5 i 6). Przypominam, ˝e w poprzed-
nim, grudniowym numerze naszego biuletynu podaliÊmy nazwiska wczeÊniej wybranych
delegatów na dwóch zebraniach – w obwodzie wyborczym nr 1 w Bochni i nr 2 w Chrza-
nowie. 

W obecnym numerze biuletynu „Budowlani” przedstawiamy krótkie sprawozdania ze
spotkaƒ, jakie odbyły sí  pod koniec ubiegłego roku, władz naszej Izby z przewodniczàcymi
stowarzyszeƒ naukowo-technicznych bran˝y budowlanej działajàcych w Małopolsce oraz
przedstawicielami administracji architektoniczno–budowlanej w województwie małopol-
skim.

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

W biuletynie przedstawiamy tak˝e artykuł na temat projektu i wykonawstwa pierwszego
podziemnego parkingu w Krakowie pod placem Na Groblach koło Wawelu.

Sroga zima i ekstremalne warunki meteorologiczne w tym roku szczególnie odczuli
koledzy z bran˝y energetycznej. O stanie infrastruktury energetycznej i przyczynach naj-
wi´kszej awarii w naszym regionie, z którà przez kilka tygodni walczyły setki pracowni-
ków, rozmawiamy z mgr. in˝. Jackiem Duƒcem – dyrektorem dystrybucji Enion SA, Od-
dział w Krakowie. 

W lutym br. zorganizowaliÊmy III bal karnawałowy i III zawody narciarskie dla człon-
ków MOIIB. Krótkie relacje z tych imprez integracyjnych naszego Êrodowiska zamiesz-
czamy w niniejszym biuletynie.

Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami

Zygmunt Rawicki

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

BUDOWLANI

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

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

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

30–054 Kraków, ul. Czarnowiejska 80, tel. 0–12 630–90–60, 630–90–61
OOkkłłaaddkkaa: Ekstremalne warunki meteorologiczne w Małopolsce. Fot. Enion

Okładka zamykajàca: Parking podziemny w Krakowie
Nakład 10600 egzemplarzy

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

zzeebbrraanniiuu  KKrraajjoowweejj
RRaaddyy  IIzzbbyy  oommóówwiioonnee
zzoossttaałłyy  pprrzzeebbiieegg  ii wwyy--
nniikkii  zzeebbrraaƒƒ  wwyybboorr--
cczzyycchh  ddeelleeggaattóóww  nnaa  IIXX
zzjjaazzddyy  sspprraawwoozzddaaww--
cczzoo--wwyybboorrcczzee  iizzbb
ookkrr´́ggoowwyycchh..  WWyybboorryy

ooddbbyyłłyy  ssii´́  ppllaannoowwoo,,  wwee  wwsszzyyssttkkiicchh  1166
ookkrr´́ggaacchh  IIzzbbyy..  NNiieesstteettyy,,  ppooddoobbnniiee  jjaakk
pprrzzeedd  VV  ZZjjaazzddeemm  ssppaawwoozzddaawwcczzoo--wwyy--
bboorrcczzyymm  ww 22000066  rrookkuu  ––  pprrzzyy  oobbeeccnnoo--
ÊÊccii  nniieewwiieelluu  cczzłłoonnkkóóww::  ÊÊrreeddnniioo  ww kkrraajjuu
ww iillooÊÊccii  kkiillkkuunnaassttuu  pprroocceenntt..  PPrrzzyyggoottoo--
wwaanniiaa  ddoo  IIXX  KKrraajjoowweeggoo  ZZjjaazzdduu  pprrzzee--
bbiieeggaajjàà  nnoorrmmaallnniiee..  

***

Z zapowiadanych ju˝ w poprzed-
niej informacji spraw Rada wysłuchała
sprawozdania specjalnej komisji pra-
cujàcej nad przygotowaniem uchwały
o wyborze ubezpieczyciela członków
Izby od roku 2011, kiedy to wygasa
umowa zawarta z obecnym ubezpie-
czycielem (Allianz). Tryb prac tej ko-
misji był obszerny, szczegółowo opra-
cowane warunki uwzgl´dniały do-
Êwiadczenia wynikajàce z obecnie rea-
lizowanej umowy. Krajowa Rada pod-
j´ła uchwał´ o wyborze spółki HES-
TIA, która zło˝yła najkorzystniejszà (w
tym najtaƒszà) ofert´ na swoje usługi .
Składka ubezpieczenia obowiàzkowe-
go wyniesie od 2011 roku - 100 zł
rocznie.

***

Warto zrelacjonowaç przebieg
i wnioski z konferencji zorganizowanej
przez PIIB (7 stycznia), której tematem
było kształcenie kadr technicznych dla
budownictwa. Bardzo aktywnymi
goÊçmi spotkania okazali si´ członko-
wie kierownictwa Ministerstwa Infras-
truktury oraz przedstawiciele resortów
Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wy-
˝szego i Nauki.

Nasze Êrodowisko winno włàczyç
do działaƒ programowych wnioski
zmierzajàce do: 
— zainteresowania przedsi´biorstw

organizowaniem kształcenia zawo-
dowego (mo˝e wystàpiç o ulgi po-
datkowe dla szkolàcych),

— wprowadzenia dłu˝szych i efektyw-
niejszych praktyk studenckich przy
zapewnieniu przedsi´biorstwom za-
ch´t finansowych,

— wprowadzenia obowiàzku i egzek-
wowania go – systematycznego
podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, ale tak˝e:

— wprowadzenia na II stopniu studiów
technicznych przedmiotów z nauk
humanistycznych, np. socjologii,
komunikacji społecznej i innych,

— uwzgl´dniania w programach stu-
diów bran˝owych szkolenia przygo-
towujàcego absolwentów do mo˝li-
woÊci podejmowania pracy w in-
nych zawodach. To w zwiàzku z co-
raz cz´Êciej zdarzajàcymi si´ deko-
niunkturami w inwestycjach budow-
lanych. 
Z obszernej dyskusji wynikało, ˝e

wiele pomysłów, propozycji zostało
ju˝ szczegółowo przygotowanych
i skierowanych do administracji paƒ-

stwowej. WÊród nich, np. dotyczàcy
wykorzystywania przez uczelnie do-
brych praktyków: projektantów, za-
rzàdzajàcych produkcjà, wykonaw-
stwem do prowadzenia wykładów
przedmiotów zawodowych czy spo-
sób przygotowania absolwentów do
podj´cia pracy.

***

Sàdz´, ˝e szczególnie wa˝ne jest
zainteresowanie Êrodowiska - dziÊ na
progu nowej kadencji - podj´ciem
i pogł´bieniem działaƒ merytorycz-
nych, dotyczàcych naszej pracy zawo-
dowej. Tym bardziej, ˝e przygotowy-
wana nowelizacja przepisów Prawa
budowlanego wyraênie zwi´ksza oso-
bistà odpowiedzialnoÊç uprawnionego
in˝yniera za skutki bł´du w pracy za-
wodowej. 

Teraz, na nowo wybranych w 2010
roku kolegach b´dzie cià˝ył obowià-
zek pogł´bienia programów reprezen-
tacji samorzàdowej in˝ynierów, samo-
dzielnie odpowiedzialnych za swoje
działanie zawodowe. Stworzenie ta-
kich form, które przybli˝à izbowà dzia-
łalnoÊç, atmosfer´ do codziennych
spraw członkowskich.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI 

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

Co w Krajowej Radzie?...
Nowoczesny in˝ynier musi byç dobrze wykształcony i nieustannie si´ doszkalaç

MOIIB w liczbach
Według stanu na 28 lutego 2010 roku w naszej Małopolskiej Okr´gowej

Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 14393 osób w tym:
10362 czynnych członków, 689 członków, którzy zostali zawieszeni na
własnà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek członkowskich ponad
6 miesi´cy, 3137 skreÊlonych członków i 205 kandydatów na członków.

Podział według bran˝ był nast´pujàcy:
konstrukcyjno – budowlana (BO) – 7945 – 56,00 proc.,
mostowa (BM) – 175 – 1,23 proc.,
drogowa (BD) – 798 – 5,62 proc.,
instalacji sanitarnych (IS) – 2497 – 17,60 proc.,
instalacji elektrycznych (IE) – 2212 –15,60 proc.,
wodno – melioracyjna (WM) – 351 –  2,47 proc.,
kolejowa (BK) –156 –  1,10 proc.,
telekomunikacyjna (BT) –  49 –  0,34 proc.,
wyburzeniowa (BW) – 5 –  0,04 proc.

ZYGMUNT RAWICKI



� 19.11.2009 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. prawno – regulamino-
wych
— zebranie Zespołu Problemowego ds.
szkolenia i stałego dokształcania
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Oprogramowanie do projektowania
układów elektronicznych firmy MEN-
TOR GRAPHIC”
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budowla-
nych wg Eurokodów – konstrukcje ˝e-
lbetowe, przykłady: cz II”

� 20.11.2009 – zebranie Rady Progra-
mowej biuletynu informacyjnego MOIIB
„Budowlani”
— wycieczka techniczna: „Budowa
mostu przez rzek´ Skaw´ w ciàgu ob-
wodnicy Zembrzyc”

� 23.11.2009 – zebranie wyborcze de-
legatów MOIIB na kadencj´ 2010–2014
w obwodzie wyborczym nr 3 w Tarno-
wie 

� 24.11.2009 – zebranie wyborcze de-
legatów MOIIB na kadencj´ 2010–2014
w obwodzie wyborczym nr 4 w Nowym
Targu 

— zebranie Okr´gowej Komisji Kwali-
fikacyjnej
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Dokumentacja kosztorysowa. Kosz-
torys inwestorski. Kosztorys ofertowy.
Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych”
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Najcz´Êciej wyst´pujàce usterki

w obiektach mostowych w okresie
gwarancyjnym”
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne systemy grzewcze. Od-
nawialne êródła energii. Współpraca
kotłów z systemami solarnymi”

� 25.11.2009 – spotkanie osób odpo-
wiedzialnych za wydawanie biulety-
nów okr´gowych z przedstawicielami
Prezydium Krajowej Rady PIIB i re-
dakcjà miesi´cznika „In˝ynier Budow-
nictwa” z udziałem W. Jastrz´bskiego
– kierownika Biura MOIIB
— zebranie Składu Orzekajàcego nr 2
w sprawach członkowskich
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Utrzymanie i kontrole okresowe obiek-
tów budowlanych”
— konferencja na temat: „Modelowanie
podró˝y i prognozowanie ruchu”
— XXX zebranie Prezydium Rady MOIIB

� 26.11.2009 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Procesów Budowla-
nych
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Pozwolenie na u˝ytkowanie – aktual-
ne przepisy, wymagane dokumenty,
procedury organu nadzoru budowla-
nego”

� 1.12.2009 – zebranie wyborcze de-
legatów na Zjazdy MOIIB w kadencji
2010 – 2014 w okr´gu wyborczym
nr 5/1 i 2 w Krakowie 

— seminarium szkoleniowe na temat:
„Wykorzystanie niekonwencjonalnych
êródeł energii w budownictwie”

� 2.12.2009 – zebranie wyborcze de-
legatów na Zjazdy MOIIB w kadencji
2010 – 2014 w okr´gu wyborczym
nr 5/3 i 4 w Krakowie 

� 2–4.12.2009 – konferencja „Nowo-
czesne technologie i systemy zarzà-
dzania w kolejnictwie”

� 3.12.2009 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Ochrona odgromowa i prze-
pi´ciowa w nowoczesnych budynkach
biurowych”
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Współczesne zagro˝enia mykolo-
giczne w budownictwie”

� 4.12.2009 – uroczyste obchody
z okazji 20–lecia Odrodzonego Samo-
rzàdu Lekarskiego w Krakowie z udzia-
łem Z. Rawickiego 

� 7.12.2009 – zebranie wyborcze de-
legatów na Zjazdy MOIIB w kadencji
2010 – 2014 w okr´gu wyborczym nr 6
w Nowym Sàczu 

— wydanie biuletynu MOIIB „Budow-
lani” nr 35

� 8.12.2009 – zebranie Okr´gowej Ko-
misji Rewizyjnej
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budowla-
nych według Eurokodów”
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Alternatywne êródła ciepła – pompy
ciepła”
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Wady wykonawcze w in˝ynierii sani-
tarnej – sposoby wykrywania i zapo-
biegania”

KA LEN DA RIUM MO IIB
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� 9.12.2009 – spotkanie Prezydium
Rady MOIIB z przedstawicielami Wy-
działów Budownictwa i Architektury
starostw z Małopolski i Wydziału In-
frastruktury Małopolskiego Urz´du Wo-
jewódzkiego 

— zebranie Składu Orzekajàcego nr 1
w sprawach członkowskich

� 10.12.2009 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. prawno–regulamino-
wych
— zebranie Zespołu Problemowego ds.
szkolenia i stałego dokształcania
— spotkanie Prezydium Rady MOIIB
z prezesami stowarzyszeƒ naukowo–
technicznych bran˝y budowlanej 
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Zabezpieczenia antykorozyjne kon-
strukcji stalowych”

� 11.12.2009 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Zalety i wady êródeł
Êwiatła LED”

� 15.12.2009 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Projektowanie konstrukcji
budowlanych wg Eurokodów” 
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Sposoby na eliminowanie wykonaw-
ców nie gwarantujàcych rzetelnego
wykonania zamówienia”

� 16.12.2009 – zebranie Rady Krajowej
PIIB w Warszawie z udziałem Z. Kał-
kowskiego, Z. Rawickiego, J. Skawiƒ-
skiego i K. Âlusarczyka 

� 17.12.2009 – XVI zebranie Rady 
MOIIB 
— zebranie Okr´gowego Sàdu Dyscy-
plinarnego

� 07.01.2010 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Wybrane zagadnienia in-
stalacji elektrycznych – cz.1”

� 12.01.2010 – zebranie Okr´gowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej
— zebranie Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej
— seminarium szkoleniowe na temat:
”Metody dezynfekcji wody”

� 13.01.2010 – zebranie Składu Orze-
kajàcego nr 1 w sprawach członkow-
skich

� 14.01.2010 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Wymogi bezpieczeƒstwa
pracy na budowach. Opracowanie pla-
nu BIOZ – przykłady”

� 15.01.2010 – spotkanie Z. Rawickie-
go z Tadeuszem Ficem – okr´gowym
inspektorem pracy w Krakowie i R.
Iwaƒcem – nadinspektorem pracy ds.
prewencji i promocji w Krakowie

� 15–16.01.2010 – wizyta delegacji
CKAIT – Ostrava 

� 19.01.2010 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Wymagania prawne i za-
sady prowadzenia dokumentacji bu-
dynku. Ksià˝ka obiektu budowlanego”

� 20.01.2010 – XXXI zebranie Prezy-
dium Rady MOIIB

� 21.01.2010 – uroczyste wr´czenie
uprawnieƒ budowlanych w sesji egza-
minacyjnej jesieƒ 2009 

— udział J. Oprochy w zebraniu ple-
narnym i spotkaniu noworocznym Kra-
kowskiego Oddziału PZITS

� 23.01.2010 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Układy energooszcz´d-
ne w oÊwietleniu – praktyka i eksploa-
tacja firmy ES SYSTEM”

� 25.01.2010 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Wpływ wód przypadko-
wych na funkcjonowanie systemów od-
prowadzania i oczyszczania Êcieków”

� 26.01.2010 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Nowe zasilania Centrum
Krakowa”

� 27.01.2010 – zebranie Krajowej Rady
PIIB w Warszawie z udziałem Z. Kał-
kowskiego, J. Skawiƒskiego i K. Âlu-
sarczyka
— zebranie Składu Orzekajàcego nr 2
w sprawach członkowskich
— udział J. Oprochy i R. ˚akowskiego
w zjeêdzie sprawozdawczym CKAIT
w Ostrawie

� 29–30.01.2010 – zebranie KKR PIIB
z członkami OKR w Gródku nad Du-
najcem

� 5.02.2010 – III Bal Karnawałowy
członków MOIIB

� 9.02.2010 – zebranie Okr´gowej Ko-
misji Rewizyjnej

� 10.02.2010 – zebranie Składu Orze-
kajàcego nr 1 w sprawach członkow-
skich

� 14.02.2010 – III Zawody w Narciarstwie
Alpejskim MOIIB w Kluszkowcach 

� 16.02.2010 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. prawno–regulamino-
wych
— zebranie Zespołu Problemowego ds.
szkolenia i stałego dokształcania
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WXXVVII  zzeebbrraanniiuu  RRaaddyy  MMOOIIIIBB,,
kkttóórree  ooddbbyyłłoo  ssii´́  1177  ggrruuddnniiaa
22000099  rrookkuu  uuddzziiaałł  wwzzii´́llii

cczzłłoonnkkoowwiiee  RRaaddyy,,  pprrzzeewwooddnniicczzààccyy::
OOkkrr´́ggoowweejj  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj,,
OOkkrr´́ggoowweeggoo  SSààdduu  DDyyssccyypplliinnaarrnneeggoo
ii  OOkkrr´́ggoowweejj  KKoommiissjjii  KKwwaalliiffiikkaaccyyjjnneejj,,
cczzłłoonnkkoowwiiee  MMOOIIIIBB  wwee  wwłłaaddzzaacchh  kkrraa--
jjoowwyycchh  PPIIIIBB  oorraazz  pprrzzeewwooddnniicczzààccyy
ZZeessppoołłóóww  PPrroobblleemmoowwyycchh..  

Porzàdek zebrania obejmował:
— Przyj´cie protokołu nr XV z ze-

brania Rady w dniu 2 paêdzierni-
ka 2009 r.,

— Wr´czenie Honorowych Odznak
PIIB dla członków MOIIB,

— Informacje na temat bie˝àcej
działalnoÊci MOIIB od 2 paêdzier-
nika 2009 r. (G. Skoplak),

— Zatwierdzenie uchwał podj´tych
przez Prezydium MOIIB w dniach
28 paêdziernika i 25 listopada
2009 r. (G. Skoplak),

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

— Omówienie spraw finansowych
(M. Boryczko):

– realizacja bud˝etu MOIIB za 11
miesi´cy 2009 roku,

– projekt prowizorium bud˝etu MO-
IIB na pierwsze półrocze 2010
roku,

— Przyj´cie uchwał w sprawach:
– pomocy finansowej dla członków

MOIIB, 
– cz´Êciowego zwrotu kosztów

szkolenia i udziału w konferen-
cjach członków MOIIB,

– dofinansowania konferencji współ-
organizowanych przez MOIIB, 

– terminu zwołania III Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego MOIIB,

– wyboru firmy do badania sprawoz-
dania finansowego MOIIB za 2009
rok.

— Sprawy bie˝àce i wolne wnioski:
– R. ˚akowski przypomniał o termi-

nie III Balu Karnawałowego dla
członków MOIIB, który odb´dzie
si´ 5 lutego 2010 r. w hotelu „AS-
PEL” w Krakowie,

– A. Knapik zło˝ył krótkà informacj´
o stanie przygotowaƒ do III Zawo-

dów Narciarskich (slalomu)
Członków MOIIB, zaplanowanych
na 14 lutego 2010 r. na stokach
oÊrodka Czorsztyn-Ski w Klusz-
kowcach, 

– Z. Rawicki przedstawił terminarz
spotkaƒ Prezydium i Rady MOIIB
na pierwszy kwartał 2010 r.

– Henryk Tr´bacz – przewodniczàcy
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
MOIIB przedstawił wnioski z prze-
prowadzonej kontroli Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego.

W drugiej cz´Êci spotkania zebra-
ni wraz z zaproszonymi goÊçmi (ks.
Paweł Dobroszek z parafii NMP z
Lourdes, Kazimierz Bujakowski –
wiceprezydent miasta Krakowa,
prof. Kazimierz Furtak – rektor Poli-
techniki Krakowskiej, El˝bieta Gab-
ryÊ – dyrektor Wydziału Infrastruktu-
ry Małopolskiego Urz´du Woje-
wódzkiego) zło˝yli sobie ˝yczenia
Êwiàteczno - noworoczne.

ZYGMUNT RAWICKI

Âwiàteczne 
zebranie Rady MOIIB



Pooddcczzaass  XXVVII  zzee--
bbrraanniiaa  RRaaddyy
||MMOOIIIIBB  1177  ggrruudd--

nniiaa  22000099  rrookkuu  wwrr´́cczzoo--
nnoo  HHoonnoorroowwee  OOddzznnaakkii
PPIIIIBB  ddllaa  wwyyrróó˝̋nniiaajjàà--
ccyycchh  ssii´́  ddzziiaałłaacczzyy  nnaa--
sszzeejj  MMaałłooppoollsskkiieejj  IIzzbbyy
IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniicctt--
wwaa..  

Odznaczenia wr´-
czali: Zbysław Kałkow-
ski – wiceprzewodni-
czàcy PIIB i Zygmunt
Rawicki – przewodni-
czàcy MOIIB i członek
Rady Krajowej PIIB.

Złotà Honorowà Od-
znak´ PIIB otrzymał:
Marian Płachecki 

Srebrne Honorowe
Odznaki PIIB otrzymali
nast´pujàcy Kole˝anki
i Koledzy:
Mirosław Boryczko,
Katarzyna Gogola,
Krzysztof Janusz,
El˝bieta Jastrz´bska,
Zbigniew Kot,
Andrzej Legutki,
Krzysztof Majda,
Halina Pasich,
Kazimierz Podkówka,
Krzysztof Seweryn,
Gra˝yna Skoplak,
Jan Strzałka,
Małgorzata Tr´bacz-
Piotrowska,
Ryszard ˚akowski.

Wyró˝nionym ser-
decznie gratulujemy!

ZYGMUNT RAWICKI

Honorowe odznaki PIIB
dla działaczy MOIIB

NAGRODY, DYPLOMY
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– W listopadzie
ub.r. przed Sej-
mem z fatalnego
stanu infrastruktu-
ry energetycznej
tłumaczyła si´
podsekretarz sta-
nu w Minister-
stwie Gospodarki.
Posłowie ˝àdali
wyjaÊnieƒ, czy na-
sza sieç wytrzyma
ogromne zapo-

trzebowanie na energi´ elektrycz-
nà podczas EURO 2012. Czy jest
a˝ tak êle, ˝eby sprawà musiał za-
jàç si´ parlament? Jak wyglàda
stan sieci energetycznych w na-
szym regionie?

– Stan naszej sieci i urzàdzeƒ
zgodny jest z normami dotyczàcymi
budowy sieci oraz standardami sto-
sowanymi w energetyce zawodowej.
Eksploatujemy ponad 4 500 km linii
110 kV, ponad 28 tys. km linii Êred-
nich napi´ç oraz ponad 60 tys. km li-
nii niskiego napi´cia (bez przyłàczy).
W Enionie mamy w sumie ponad  28
tys. transformatorów i prawie 26 tys.
stacji elektroenergetycznych. To

ogromny potencjał, na którego roz-
budow´ i modernizacj´ Enion
S.A. przeznacza co roku ogromne
kwoty. 

– Czy masowe wyłàczenia pràdu
w północnej Małopolsce w stycz-
niu 2010 r. to była najwi´ksza awa-
ria w historii Enionu? 

Tak, w krakowskim oddziale Enio-
nu nigdy do tej pory nie mieliÊmy do
czynienia z tak du˝ymi zniszczeniami
sieci, głównie Êredniego napi´cia.
Podobnie na terenie działania dwóch

pozostałych oddziałów spółki obj´-
tych zniszczeniami sieci – w Oddziale
w Cz´stochowie i w B´dzinie. W apo-
geum awarii na naszym terenie,
a wi´c na obszarze obsługiwanym
przez Oddział w Krakowie pràdu nie
miało ponad 16 tys. odbiorców. Zda-
rzały si´ awarie, podczas których po-
zbawionych zasilania było o wiele
wi´cej odbiorców, jednak˝e w krót-
kim okresie. Nigdy do tej pory nie
spotkaliÊmy si´ z tak katastrofalnymi
warunkami meteorologicznymi oraz
tak du˝ymi zniszczeniami na tak
skoncentrowanym terenie, co przeło-
˝yło si´ na długie wyłàczenia pràdu
dla odbiorców.

– W kwietniu 2008 r. tak wielka
awaria z podobnego powodu zda-
rzyła si´ w Zachodniopomorskiem.
Straty po tej katastrofie energetycz-
nej oszacowano na 55 mln zł, a NIK
postanowiła przyjrzeç si´ sieciom
w całym kraju. Czy energetycy
z południa wyciàgn´li jakieÊ wnio-
ski z awarii w okolicach Szczecina?
Czy skutkom takich wyjàtkowych
sytuacji meteorologicznych w ogó-
le mo˝na zapobiec?

Zima wystawia 
rachunki energetykom
Rozmowa z mgr. in˝. Jackiem Duƒcem, 
Dyrektorem Dystrybucji krakowskiego Oddziału Enion SA 

Jacek Duniec

Dokoƒczenie na str. 10



– Te sytuacje nie były identyczne,
bo inne były uwarunkowania atmos-
feryczne oraz inny czas oddziaływa-
nia na linie. W Zachodniopomor-
skiem doszło do oblodzenia przewo-
dów i ich zerwania w krótkim czasie.
W Małopolsce niekorzystne warunki
atmosferyczne utrzymywały si´
przez kilkanaÊcie dni. W dniach 8 i 9
stycznia wystàpiły opady marznàce-
go Êniegu z deszczem, nast´pnie do
12 stycznia wyst´powały opady
marznàcego Êniegu, a w ciàgu kilku
kolejnych dni wszystko to zacz´ło
zamarzaç. JednoczeÊnie w wyniku
du˝ej wilgotnoÊci powietrza zlodo-
wacenie zacz´ło przyrastaç na prze-
wodach linii energetycznych. Obli-
czyliÊmy, ˝e na 1 metrze przewodów
energetycznych osadziło si´ nawet
18 kg lodu i Êniegu. Mo˝na wi´c ob-
liczyç, ile ton zlodowaciałego opadu
wisiało na trzech przewodach od
słupa do słupa. ˚adne słupy nie wy-
trzymałyby takiego obcià˝enia, nic
wi´c dziwnego, ˝e łamały si´ jak za-
pałki.

Czy mo˝na zapobiec takim kata-
strofom? Sieci w Polsce sà projek-
towane i wykonywane zgodnie
z okreÊlonymi normami uzwgl´d-
niajàcymi pewne przesłanki krytycz-
ne. Jednak warunki pogodowe, ja-
kie panowały w kilku powiatach Ma-
łopolski i województwa Êlàskiego
w styczniu br. kilkakrotnie przekro-
czyły warunki ekstremalne okreÊlo-
ne w normach. Klimatolodzy w me-
diach okreÊlali panujàce warunki
meteorologiczne jako stan kl´ski
pogodowej. Równie˝ leÊnicy rela-
cjonowali, ˝e nigdy wczeÊniej nie
obserwowali pogody, która znisz-
czyłaby tak bardzo lasy, jak to si´
działo w styczniu.  

– Jak zmieniłaby si´ sytuacja
Enionu, gdyby wojewoda zdecydo-
wał si´ ogłosiç stan kl´ski ˝ywioło-
wej, do czego namawiali niektórzy
starostowie i wójtowie?

– Nie było do tej pory takiej sytua-
cji, wi´c nie mog´ dywagowaç, co by
było gdyby.

– Ilu odbiorców zgłosiło si´ do
tej pory z roszczeniami o odszko-
dowania? Jakie to sà kwoty?

– Ten proces trwa. Cz´Êç odbior-
ców z terenu obj´tego zniszczeniami
zwraca si´ do nas z takimi wnioskami
i ka˝dy jest analizowany indywidual-
nie. 

– Czy to prawda, ˝e skutków ka-
tastrofalnej szadzi nie wytrzymały
wcale nie najstarsze, drewniane
słupy energetyczne, ale te z lat
70.?

– Nie mo˝na uogólniaç, poniewa˝
zniszczenia sieci nie były zdetermino-
wane rodzajem i wiekiem urzàdzeƒ,
ale ich lokalizacjà. Takie katastrofalne
nało˝enie si´ niekorzystnych zjawisk
pogodowych wystàpiło na skoncen-
trowanym terenie Jury Krakowsko–
Cz´stochowskiej i cała infrastruktura
z tego terenu była nara˝ona na ich
działanie. Łamały si´ słupy postawio-
ne zarówno w latach 60., jak i te kil-
kuletnie czy stawiane w 2009 r. 

– Ile nowych słupów postawio-
no w czasie styczniowej kl´ski
pogodowej? Ile osób pracowało
przy usuwaniu skutków katastrofy
energetycznej?

– W Oddziale w Krakowie w ciàgu
ok. 3 tygodni postawiliÊmy 800 słu-
pów energetycznych. Przy usuwa-
niu awarii pracowało 250 pracowni-
ków z samego Enionu i tyle samo
z zewn´trznych firm wykonawczych.
W całej spółce w ciàgu trzech ty-
godni stycznia zniszczonych zostało
na terenie kilku powiatów łàcznie
ok. 2 050 słupów energetycznych,
w tym 38 słupów WN, 1 366 Êred-
niego napi´cia i blisko 650 niskiego
napi´cia. Oznaczało to koniecznoÊç

odbudowy setek kilometrów linii
energetycznych w bardzo krótkim
czasie i niezwykle trudnych warun-
kach terenowych i pogodowych.

– Co mogà zrobiç energetycy,
aby zapobiec podobnym awariom
energetycznym. Mówi si´, ˝e win-
na jest m.in. przestarzała struktu-
ra sieci przesyłowych, zapewnia-
jàca dziÊ przesył energii tylko
z jednego êródła. Gdyby istniało
zasilanie z dwóch, nie doszłoby
do tak długich wyłàczeƒ pràdu,
jak w niektórych wsiach północ-
nej Małopolski. Czy Pan Dyrektor
zgadza si´ z takà opinià? 

– Niezupełnie. Sieci elektroener-
getyczne napowietrzne zbudowane
sà w tak zwanym układzie p´tlo-
wym i kłosowym. Polega to na tym,
˝e buduje si´ zazwyczaj ciàg głów-
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ny pomi´dzy dwiema stacjami elek-
troenergetycznymi 110/SN lub roz-
dzielniami sieciowymi SN, od której
odchodzà odgał´zienia do stacji
transformatorowych, na których na-
st´puje transformacja napi´cia
Êredniego na napi´cie niskie. Na
terenach obj´tych awariami wi´k-
szoÊç odbiorców obecnie ma ju˝
zasilanie z dwóch stron. Podczas
styczniowej katastrofy meteorolo-
gicznej dochodziło do uszkodzeƒ
ciàgów głównych linii Êredniego
napi´cia i dlatego nie było mo˝li-
woÊci zasilania odbiorców zarówno
z jednej, jak i z drugiej strony.
Cz´sto nast´powało równoczesne
wyłàczenie zasilania podstawowe-
go i rezerwowego, a uszkodzenia
wyst´powały na całych ciàgach li-
nowych.

– Co najbardziej hamuje nowe
inwestycje w sieci energetyczne:
brak Êrodków czy brak dobrych
przepisów? Wspomniałam wczeÊ-
niej o raporcie NIK nt. infrastruk-

tury energetycznej kraju, który
powstał po wielkiej awarii w Za-
chodniopomorskiem, a został
opublikowany jesienià ub.r. Kon-
trolerzy wykazali, ˝e to biurokra-
tyczne procedury najbardziej
przeszkadzajà budowie nowych
sieci. Jakie jest Pana zdanie?

– Zgadzam si´ z tym stanowi-
skiem. Głównym problem w moder-
nizacji linii i budowie nowych sà
przepisy pozwalajàce właÊcicielom
działek na blokowanie inwestycji
energetycznych. W regionie, na
którym doszło obecnie do znisz-
czeƒ, mamy właÊnie sytuacj´ blo-
kowania budowy nowych sieci.
Enion od kilku lat chce w okolicy
Skały wybudowaç nowà lini´ 110
kV i stacj´ elektroenergetycznà
110/15 kV, ale nie mo˝emy uzyskaç
koniecznych zgód. Gdyby dziÊ ist-
niała ta linia i stacja, to prawdopo-
dobnie nie doszłoby do wyłàczeƒ
a˝ na takà skal´. Zniszczenia sieci
nie byłaby tak ucià˝liwe dla odbior-

ców i szybciej mo˝na by przywróciç
zasilanie.

– Czy linie napowietrzne to nie
jest prze˝ytek? O ile dro˝sze sà
kable schowane w ziemi?

– Kablowanie jest wielokrotnie
dro˝sze i nie wsz´dzie jest mo˝liwe
do zrealizowania ze wzgl´du na wa-
runki terenowe. Poza tym pojawia
si´ równie˝ problem uzyskania
zgód, wytyczenia nowych tras i przy-
gotowania dokumentacji prawnej
dla tak wielu linii. Zwróçmy uwag´
równie˝ na warunki geograficzne
wyst´pujàce akurat na terenie Jury –
wàwozy, skały... Sieci napowietrzne
prowadzone sà w linii prostej, nato-
miast linie kablowe musiałyby byç
schowane w ziemi w granicach dzia-
łek. Sieç byłaby wi´c o wiele dłu˝sza
ni˝ obecnie. Wiele krajów europej-
skich buduje sieci napowietrzne, po-
niewa˝ sà taƒsze, a nie wsz´dzie
mo˝liwe jest kablowanie. To nie jest
prze˝ytek. Raczej alternatywa.

– W Polsce toczy si´ dyskusja
o koniecznoÊci pozyskiwania no-
wych êródeł energii, zastanawia-
my si´ nad budowà elektrowni
atomowej i popularyzacjà elek-
trowni wiatrowych. Czy Pana zda-
niem priorytetem w tej dyskusji
powinny byç êródła energii czy
raczej nowoczesne sieci?

– Enion jest operatorem systemu
dystrybucyjnego, wi´c jest on nam
bli˝szy. Mo˝na by powiedzieç, co
z tego, ˝e b´dziemy mieç nowoczes-
ne elektrownie, jeÊli nie b´dzie wy-
starczajàco du˝o inwestycji w rozbu-
dow´ sieci. Z drugiej strony najno-
woczeÊniejsze linie energetyczne na
nic, jeÊli nie b´dziemy produkowaç
energii. Mo˝na si´ czasowo wspo-
magaç zakupem energii od sàsia-
dów, ale powinniÊmy zadbaç o włas-
ne bezpieczeƒstwo energetyczne.
Potrzebne sà do tego i nowoczesne
sieci, i nowoczesne elektrownie. 

Rozmawiała
ALEKSANDRA VEGA

Fot. Enion
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Doobbiieeggaa  kkooƒƒccaa  ddrruuggaa  kkaaddeennccjjaa
ssaammoorrzzààdduu  zzaawwooddoowweeggoo  iinn˝̋yy--
nniieerróóww  bbuuddoowwnniiccttwwaa..  77  ggrruuddnniiaa

22000099  rrookkuu  zzaakkooƒƒcczzyylliiÊÊmmyy  wwyybboorryy  ddee--
lleeggaattóóww  nnaa  ZZjjaazzddyy  OOkkrr´́ggoowwee  MMOOIIIIBB
nnaa  kkaaddeennccjj´́  22001100--22001144..  OOddbbyyłłoo  ssii´́
łłààcczznniiee  99  zzeebbrraaƒƒ  wwyybboorrcczzyycchh  ww sszzee--
ÊÊcciiuu  oobbwwooddaacchh  wwyybboorrcczzyycchh,,  nnaa  kkttóórree
zzoossttaałł  ppooddzziieelloonnyy  oobbsszzaarr  ddzziiaałłaanniiaa  nnaa--
sszzeejj  mmaałłooppoollsskkiieejj  iizzbbyy..  

Niestety, pomimo bardzo szero-
kiej akcji informacyjnej zach´cajàcej
do udziału w wyborach (imienne za-
proszenia do ka˝dego pełnopraw-
nego członka MOIIB, według stanu
na 30 wrzeÊnia 2009 roku, zostały
przesłane wraz z 10 nr. miesi´cznika
„In˝ynier Budownictwa” oraz szcze-
gółowy harmonogram zebraƒ wy-
borczych, regulamin i porzàdek ze-
braƒ wyborczych zamieszczony na
naszej stronie internetowej) Êrednia
frekwencja wyborcza, po przepro-
wadzeniu wszystkich zebraƒ, wynio-
sła jedynie ok. 6 proc. Pomimo tak
niskiej frekwencji w zebraniach wy-
braliÊmy planowanà liczb´ 166 de-
legatów, reprezentujàcych wszyst-
kie bran˝e. Proporcja jest nast´pu-

jàca: BO – 53,6 proc., BM – 1,8
proc., BD – 8,4 proc., IS – 15,1
proc., IE – 15,7 proc.,WM – 4,2
proc., BK – 0,6 proc. i BW – 0,6
proc. Z tej liczby ok. 39 proc. stano-
wià delegaci, którzy zostali wybrani
po raz pierwszy.

Poni˝ej publikujemy nazwiska de-
legatów wybranych w pozostałych
siedmiu zebraniach wyborczych (w
obwodach nr 3, 4, 5 i 6).

W poprzednim, grudniowym nu-
merze naszego biuletynu podaliÊmy
nazwiska wczeÊniej wybranych de-
legatów na dwóch zebraniach –
w obwodzie wyborczym nr 1
w Bochni i nr 2 w Chrzanowie (18
listopada). 

ZYGMUT RAWICKI

Obwód wyborczy nr 3 
w Tarnowie 

(obejmujàcy powiaty: dàbrowski,
tarnowski i Tarnów)

LLpp..  WWyybbrraannii  ddeelleeggaaccii  bbrraann˝̋aa
1. Ciasnocha Andrzej BO
2. Cierpich Marcin BO
3. Duraczyƒska Krystyna IS
4. Galas Marek BO

5. Kawik Antoni IE
6. Kita Andrzej BO
7. Klepacki Tadeusz BO
8. Kuldanek Andrzej IS
9. Łab´dê Renata IS
10. Majka Władysław BO
11. Moskal Krzysztof IS
12. Nowak Stanisław BO
13. Piotrowski Robert IE
14. Skórski Zenon IE
15. Âlusarczyk Kazimierz BO
16. Wisor-Pronobis Janina BO

Obwód wyborczy nr 4 
w Nowym Sàczu 

(obejmujàcy powiaty: gorlicki, no-
wosàdecki i Nowy Sàcz)

LLpp..  WWyybbrraannii  ddeelleeggaaccii  bbrraann˝̋aa
1. Borsukowska-Stefaniczek Małgo-
rzata BO
2. Gancarczyk Janusz BO
3. Gołaszewski Andrzej BO
4. Janusz Marian IS
5. Lisak Stanisław WM
6. Łukasik Krzysztof BO
7. Malaga Edward IE
8. Misygar Joanna BO
9. Olszowski Mirosław IS
10. Pandyra-Ostrowska Paulina BO
11. Potok Wiesław BO
12. Rasiƒski Jerzy IS
13. Skawiƒski Jan BO
14. Sułkowski Tadeusz WM
15. Szafraƒski Józef IE
16. Wàsik Bogusław BO
17. Wingralek Joanna BD

Obwód wyborczy nr 5 
w Krakowie – 4 zebrania

(obejmujàcy powiaty: krakowski
i Kraków)

LLpp..  WWyybbrraannii  ddeelleeggaaccii  bbrraann˝̋aa
1. Abrahamowicz Stanisław BO
2. Damijan Ryszard IE
3. Domosławski Zbigniew BO

Delegaci 
na kadencj´ 2010-2014
Wybory. Kolejne 166 osób ze wszystkich bran˝ budownictwa b´dzie reprezento-
waç swoje Êrodowiska na Zjeêdzie Okr´gowym MOIIB
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4. Duma Maria IS
5. Duma-Michalik Małgorzata IS
6. Dziedzic Jan BD
7. Dzi´giel Bolesław IE
8. Fiszer Paweł BO
9. Ludomirski Artur BO
10. Łach Stanisław IE
11. Opolska Danuta BD
12. Oprocha Jerzy IE
13. Paçko Leon BD
14. Pasich Halina BO
15. Płachecki Marian BO
16. Podkówka Kazimierz BO
17. Popławski Stefan IE
18. Przyborowski Kazimierz BD
19.Tr´bacz Henryk BO
20.Tr´bacz-Piotrowska Małgorzata
BO

1. Batko Paweł BW
2. Bereza Wiesław BO
3. Bierlit Stanisław BO
4. Biliƒski Wojciech BO
5. Bobulska-Cholewicka Irena BO
6. Boryczko Małgorzata BO
7. Boryczko Mirosław BO
8. Bryksy Anna BD
9. Chełmiƒski Leszek BD
10. Chołoniewski Jerzy BD
11. CieÊliƒski Janusz BD
12. GabryÊ El˝bieta BO
13. Guratowski Antoni BO
14. Hadała Jan BO
15. Jamborski Marian BK
16. Jastrz´bska El˝bieta BO
17. Jaworski Wojciech IS
18. Jaworski Wojciech IE
19. Rawicki Zygmunt BO
20. Rudzki Jerzy BO
21. Ry˝ Karol BM

1. Kałkowski Zbysław BO
2. Kaƒka Stanisław BO
3. Karczmarczyk Stanisław BO
4. Konczewska Wiktoria IS
5. Koƒski Wojciech IS
6. Korniak-Figa Krystyna IS
7. Kot Marta WM
8. Kot Zbigniew WM
9. Kraczek Hubert BO
10. Krzysztofowicz Paweł BO
11. Kucharski Andrzej BO
12. Kurylewicz Józef BO
13. Waga Władysław IE
14. Walczak Ryszard BO
15. Wincencik Krzysztof IE

Dokoƒczenie na str. 14
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Delegaci na kadencj´ 2010-2014

16. WiÊniowski Henryk BO
17. Zapart Kazimierz IS
18. ZawiÊlak Jan BO
19. ˚akowski Jan BD
20. ˚akowski Ryszard BD

1. Majcher Mieczysław IS
2. Majda Krzysztof IE
3. Marcjan Wacław IE
4. Mazurek-Gaca Halina BO
5. Mitka Stanisław IE
6. Moskała Zygmunt IE
7. Muszyƒska-Płachecka Ewa IS
8. Niedzielski Ryszard IE
9. Nieuporany Andrzej BO
10. Salwa Tadeusz BO
11. Salwiƒski Zygmunt IE
12. Seweryn Krzysztof BO
13. Skrzyniowska Wiesława IS
14. Stankowicz Andrzej IE
15. Strzałka Jan IE
16. Strzeboƒski Stanisław BO
17. Szostak Józef BO
18. Szymaƒski Ryszard BO

Obwód wyborczy nr 6 
w Nowym Targu 

(obejmujàcy powiaty: nowotarski, tat-
rzaƒski, myÊlenicki, limanowski, suski)

LLpp..  WWyybbrraannii  ddeelleeggaaccii  bbrraann˝̋aa
1. Brzeêny Paweł IS
2. Chrobak Stanisław BO
3. Drobny Stanisław IE
4. Dro˝d˝ Andrzej  IE
5. Guzik Gabriela  IS
6. Jurczak Piotr BO
7. Malik Józef BM
8. Màka Józef IS

9. Naglak Franciszek BO
10. Nenko Paweł BO
11. Pochopieƒ Tomasz BO
12. Słowik Marian BO
13. Smoroƒski Wiesław BO
14. Struzik Wojciech BO
15. Turowicz Andrzej BO
16. Wàsik Stanisław BO
17. Wróbel Stanisław BM
18. Zoƒ Andrzej IE
19. ˚uławiƒska Gra˝yna BO

Dokoƒczenie ze str. 13
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Auuttoorrsskkaa  PPrraaccoowwnniiaa  PPrroojjeekkttoowwaa
–– JJeerrzzyy  WWoowwcczzaakk  zzoossttaałłaa  zzaa--
pprroosszzoonnaa  ddoo  wwssppóółłpprraaccyy

pprrzzeezz  ffiirrmm´́  AASSCCAANN  EEmmpprreessaa  CCoonn--
ssttrruuccttoorraa  yy  ddee  GGeessttiioonn  SSAA  zz KKaannttaabb--
rriiii  ((HHiisszzppaanniiaa))..  WW 22000066  rrookkuu  UUrrzzààdd
MMiiaassttaa  KKrraakkoowwaa  ooggłłoossiiłł  pprrzzeettaarrgg
ppuubblliicczznnyy  nnaa  wwyyłłoonniieenniiee  kkoonncceessjjoo--
nnaarriiuusszzaa  ––  ffiirrmmyy,,  kkttóórraa  bbyy  zzaapprroojjeekkttoo--
wwaałłaa,,  wwyybbuuddoowwaałłaa  ii eekkssppllooaattoowwaałłaa
ppooddzziieemmnnyymm  ppaarrkkiinnggiieemm  nnaa  ppllaaccuu
NNaa  GGrroobbllaacchh  ww KKrraakkoowwiiee..  PPrrzzyysszzłłyy
kkoonncceessjjoonnaarriiuusszz  mmiiaałł  zzrreeaalliizzoowwaaçç
oobbiieekktt  ddllaa  ookk..  660000  ssaammoocchhooddóóww,,  oodd--
bbuuddoowwaaçç  bbooiisskkaa  MMii´́ddzzyysszzkkoollnneeggoo
OOÊÊrrooddkkaa  SSppoorrttoowweeggoo  wwrraazz  zz zzaappllee--
cczzeemm  bbiiuurroowwoo--sszzaattnniioowwyymm  oorraazz
uurrzzààddzziiçç  nnaajjbbllii˝̋sszzee  oottoocczzeenniiee  eellee--
mmeennttaammii  mmaałłeejj  aarrcchhiitteekkttuurryy..

Pracowania projektowa Jerzy
Wowczak przedstawiła koncepcj´
architektonicznà, w której wykorzys-
tała wiedz´ historyka sztuki mgr. An-
drzeja Siwka. Przygotował on synte-
z´ dost´pnej ikonografii historycznej
wraz z kalendarium. Szczególnie in-
teresujàcy wydał nam si´ projekt za-
gospodarowania z połowy XIX wieku
przedstawiajàcy teren jako park
z ciekiem wodnym i sadzawkami,
który miałby byç kontynuacjà Plant
i tym samym łàcznikiem pomi´dzy
Plantami a nadbrze˝em wiÊlanym.

Ten projekt sprzed prawie 160 lat
stanowił dla nas inspiracj´. Po prze-
analizowaniu materiałów historycz-
nych uznaliÊmy, ˝e nale˝y utrzymaç
dobrze rozpoznawalny charakter
wn´trza urbanistycznego placu Na
Groblach powiàzanego z makrow-
n´trzem Wisły. Wn´trze to szczegól-
nie dobrze odbierane jest z mostu
D´bnickiego, jako zielona enklawa
z pierzejà cofni´tà w głàb Starego
Miasta, z drzewami przysłaniajàcymi
elewacje kamienic.

Zakres inwestycji i standardy wy-
koƒczenia zostały doprecyzowane

przez Urzàd Miasta Krakowa w pro-
gramie funkcjonalno–u˝ytkowym
i w decyzji o warunkach zabudowy.
Projektanci zostali ograniczeni:
rz´dnà terenu projektowanych bo-
isk, która nie powinna przekroczyç
istniejàcego poziomu, wjazdem
i wyjazdem z gara˝u jedynie od uli-
cy PowiÊle, wywiewem wentylacji
dopuszczonym jedynie w kierunku
ulicy PowiÊle. Dodatkowo wyzwa-
niem projektowym było ogranicze-

nie gabarytów podziemnego obiek-
tu tak, aby jego realizacja w miar´
mo˝liwoÊci nie oddziaływała na ist-
niejàce drzewa. Z faktu posadowie-
nia gara˝u poni˝ej poziomu wód
gruntowych wynikała koniecznoÊç
przyj´cia technologii bezpiecznej
dla sàsiedniej zabudowy. Przyj´to
technologi´ Êciany szczelinowej
drà˝onej do gł´bokoÊci zalegania

Inspiracja sprzed 160 lat
Architektura. Podziemny parking pod placem na Groblach w Krakowie 
oczami projektanta

Dokoƒczenie na str. 16
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nieprzepuszczalnych warstw iłów
(ok. 18 m), co zapobiegło powsta-
niu leja depresyjnego i umo˝liwiło
posadowienie obiektu poni˝ej po-
ziomu wód gruntowych. Konstruk-
cj´ gara˝u zaprojektowano tak, aby
jej ci´˝ar równowa˝ył siły wyporu
działajàce na płyt´ dennà. 

Osobnym problemem była lokali-
zacja w bezpoÊrednim sàsiedztwie
Wisły i ewentualne konsekwencje
przerwania jej wałów przez wody
powodziowe. Gara˝ jest przygoto-
wany na ochron´ przed tzw. wodà
stuletnià: - przewidywana rz´dna
204,35 m n.p.m. Poziom wejÊç do
budynku MOS, szachtów wentyla-
cyjnych itp. wyniesiono na odpo-
wiednià wysokoÊç. Pozostałe wej-
Êcia i rampy wjazdowe chronione sà
systemem grodzi przeciwpowodzio-
wych, które magazynowane sà we-
wnàtrz gara˝u. Gara˝ podziemny
ma system wentylacji, który w sy-
tuacji zagro˝enia po˝arem przejmu-
je funkcj´ oddymiania. Ze wzgl´du
na lokalizacj´ wywiewów jedynie od
strony ul. PowiÊle wydłu˝one zosta-
ły ponaddwukrotnie, ni˝by to mogło
wynikaç z bardziej racjonalnego po-
dejÊcia do problemu, długoÊci ka-
nałów wywiewnych. Obiekt posiada
6 ewakuacyjnych klatek schodo-
wych, udało si´ skróciç drog´ do
najbli˝szych drzwi do klatki ewakua-
cyjnej do maksymalnie 37m.

Gara˝ ma 4 sektory – odr´bne
strefy po˝arowe, w których zastoso-
wano instalacj´ tryskaczowà. Po-
nadto bezpieczeƒstwo u˝ytkowni-
ków zapewnia instalacja detekcji
gazów: dwutlenku w´gla, metanu,
propanu i butanu. 

Komfort u˝ytkowników ma zapew-
niç szeroka, podgrzewana rampa
z dodatkowymi pasami awaryjnymi,
dwie windy osobowe, toalety na ka˝-
dej kondygnacji, czytelny system
oznakowania stref, a przede wszyst-
kim system monitoringu i sygnaliza-
cji wolnych miejsc parkingowych.

Z racji lokalizacji w Êcisłym histo-
rycznym centrum Krakowa, archi-
tektura obiektu nie sprowadza si´
jedynie do „piàtej elewacji”. Zagos-
podarowanie terenu nawiàzuje do
najbli˝szego otoczenia. Brana była
pod uwag´ sàsiednia inwestycja po
drugiej stronie ulicy PowiÊle – plac
wraz centrum informacji turystycz-
nej, projektowana przez biuro ar-
chitektoniczne IMB Asymetria
z Krakowa. 

Utrzymana została przedstawiona
w koncepcji zasada parku – prze-
dłu˝enia Plant. Zasada ta została
ograniczona do Êcie˝ki okólnicowej
prowadzonej w poszerzonym traw-
niku wÊród istniejàcych i dosadzo-
nych drzew oraz projektowanych ro-
Êlin. Z pierwotnie planowanych sa-
dzawek, po protestach mieszkaƒ-
ców sàsiednich kamienic, pozostały
dwie fontanny przy strefie wjazdo-
wej do gara˝u.

W zagospodarowaniu terenu
mo˝na wydzieliç kilka stref. Od
strony ulicy PowiÊle – frontowà, ze
skwerami, ławeczkami przy fontan-
nach, klombem kwiatowym, wej-
Êciem do windy, kładkà nad rampa-
mi. Strefa ta jest dobrze widoczna
od strony wałów wiÊlanych. Wiodà-
cym materiałem architektonicznym
jest granit. Kolejnà, najwi´kszà
strefà jest zespół boisk wraz
z obiektem kubaturowym MOS
i trybunami. Dominuje tutaj zieleƒ,
a w budynku MOS szkło i drewno.

Trzecia strefa – zewn´trzna - to
ciàg spacerowy, który został
wczeÊniej opisany.

MGR IN˚. ARCH. JERZY WOWCZAK

GENERALNY PROJEKTANT

Architektura obiektu nie
sprowadza si´ jedynie do
„piàtej elewacji”. Zagos-
podarowanie terenu na-
wiàzuje do najbli˝szego
otoczenia. Utrzymana
została przedstawiona
w koncepcji zasada par-
ku – przedłu˝enia Plant.
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mgr in˝. arch. Jerzy Wowczak
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mgr in˝. arch. Agnieszka Czuj
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mgr in˝. Anna Maj
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in˝. Jacek Balana
in˝. Tomasz Tokarz
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mgr in˝. Lidia Warmuz
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mgr in˝. Stanisława Je˝
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mgr in˝. Marta Gawor-Ciesielska
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Paarrkkiinngg  ppoo--
ddzziieemmnnyy
ppoodd  ppllaacceemm

NNaa  GGrroobbllaacchh  jjeesstt
ppiieerrwwsszzyymm  oobbiieekk--
tteemm  ww PPoollssccee  bbuu--
ddoowwaannyymm  ww ssyyssttee--
mmiiee  kkoonncceessjjii,,
uuddzziieellaanneejj  pprrzzeezz
ggmmiinn´́  ppaarrttnneerroowwii
pprryywwaattnneemmuu..  ZZaallee--
ttàà  ttaakkiieeggoo  rroozzwwiiàà--
zzaanniiaa,,  zzwwaanneeggoo

mmaałłyymm  ppaarrttnneerrssttwweemm  ppuubblliicczznnoo--pprryy--
wwaattnnyymm,,  jjeesstt  ffaakktt,,  ii˝̋  kkoosszzttyy  bbuuddoowwyy
oobbiieekkttuu  nniiee  oobbcciiàà˝̋aajjàà  bbuudd˝̋eettuu  mmiiaass--
ttaa..  MMiiaassttoo  mmoo˝̋ee  rreeaalliizzoowwaaçç  sswwoojjee
zzaaddaanniiaa,,  ppoossłłuugguujjààcc  ssii´́  ÊÊrrooddkkaammii  ffii--
nnaannssoowwyymmii  ppaarrttnneerraa  pprryywwaattnneeggoo..
PPoozzaa  ssaammyymm  ppaarrkkiinnggiieemm  ppooddzziieemm--
nnyymm  ppoowwssttaałł  rróówwnniiee˝̋  nnoowwoocczzeessnnyy
kkoommpplleekkss  ddllaa  ppoottrrzzeebb  sszzkkóółł  oobbeejjmmuu--
jjààccyy  bbiiee˝̋nnii´́  lleekkkkooaattlleettyycczznnàà,,  bbooiisskkaa
ssppoorrttoowwee  oorraazz  ppeełłnnee  zzaapplleecczzee  ssaannii--
ttaarrnnoo--tteecchhnniicczznnee..

Mamy nadziej´, ˝e ten obiekt
spełni w przyszłoÊci oczekiwania
mieszkaƒców pragnàcych ode-
tchnàç od ruchu pojazdów przed
ich domami, jak i kierowców szuka-
jàcych dogodnych warunków do
pozostawienia swoich pojazdów.
Wierzymy tak˝e, ˝e nowo powstały
obiekt sportowy przyczyni si´ do
wi´kszego zainteresowania sportem
naszej młodzie˝y.

Budowa ta od samego poczàtku
była powodem licznych protestów,
ale tak˝e budziła du˝e zaintereso-
wanie. Wyrazem tego sà liczne pub-
likacje w prasie ogólnej, jak i bran-
˝owej, jak choçby artykuły w dwu-
miesi´czniku „Nowoczesne Budow-
nictwo In˝ynieryjne” z wrzeÊnia-paê-
dziernika 2009 oraz w „Geoin˝ynie-
rii” nr 04/2009.

JesteÊmy usatysfakcjonowanii, ˝e
mogliÊmy w tym projekcie połàczyç
funkcje sportowo-rekreacyjne obiek-
tu MOS  z usługowymi gara˝u. Liczy-

my na to, ˝e ten obiekt podniesie
standard ˝ycia wszystkich mieszkaƒ-
ców Krakowa, a tak˝e spełni oczeki-
wania turystów licznie odwiedzajà-
cych Zamek Królewski na Wawelu
i mogàcych pozostawiç swoje pojaz-
dy w bezpiecznym i ładnym miejscu.

Pierwsza koncesja w Polsce

Inwestorem inwestycji pod nazwà
„Parking podziemny pod istniejà-
cym kompleksem sportowym wraz
z odbudowà kompleksu sportowe-
go polegajàcym na rozbudowie bo-
isk sportowych i budowie obiektu
zaplecza, z wjazdem z ul. PowiÊle
wraz z wewn´trznymi instalacjami
oraz rozbiórkà sieci c.o. i istniejàce-
go obiektu zaplecza sportowego”
jest Gmina Miejska Kraków.

Miasto od dłu˝szego czasu pla-
nowało rozpocz´cie realizacji par-

Pionierskie rozwiàzanie z Krakowa
Partnerstwo publiczno-prywatne. 
Podziemny parking pod placem Na Groblach oczami wykonawcy

Plan sytuacyjny

mgr in˝. 
Andrzej Płoskonka

Dokoƒczenie na str. 18



Pionierskie rozwiàzanie z Krakowa

kingów podziemnych w Krakowie.
W zwiàzku z licznymi protestami
mieszkaƒców zmuszone zostało do
rezygnacji z kilku lokalizacji. Naj-
szybciej potoczyła si´ sprawa z lo-
kalizacjà parkingu przy ul. plac Na
Groblach. 8 grudnia 2005 ogłoszo-
no przetarg publiczny na roboty bu-
dowlane, gdzie wynagrodzeniem za
ich wykonanie było prawo do eks-
ploatacji obiektu budowlanego.
24.11.2006 r. podpisano umow´
w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego – koncesji na roboty
budowlane w trybie negocjacji
z ogłoszeniem. 

Umowa została zawarta pomi´-
dzy Gminà Miejskà Kraków (Zama-
wiajàcy) a Ascan Empresa Con-
structora y de Gestión S.A. (Kon-
cesjonariusz). Przedmiotem umowy
było zaprojektowanie i budowa par-
kingu podziemnego. Wynagrodze-
niem za zrealizowanie przedmiotu
umowy jest prawo do eksploatacji
parkingu podziemnego przez 70 lat. 

Projekt zakładał nie tylko budow´
samego gara˝u podziemnego, ale
równie˝ odtworzenie infrastruktury
naziemnej – wyburzonych w trakcie
pierwszego etapu inwestycji boisk
sportowych oraz rozebranego, sta-
rego budynku Mi´dzyszkolnego
OÊrodka Sportowego (MOS), który
teraz zastàpił nowoczesny, estetycz-
ny i funkcjonalny kompleks sporto-
wy, z całym zapleczem sanitarno-
technicznym.

WartoÊç przedmiotu umowy okre-
Êlono na 62 708 000,00 zł brutto.
CałoÊç inwestycji (projekt i wykona-
nie) sfinansowano ze Êrodków włas-
nych wykonawcy. 

Realizacja tego projektu miała na
celu udro˝nienie ulic blokowanych
przez parkujàce samochody i ogra-
niczenie liczby miejsc postojowych
na okolicznych ulicach i chodni-
kach, a co za tym idzie poprawienie
jakoÊci ˝ycia w mieÊcie. Dodatko-
wym bodêcem dla inwestycji były

zwiàzane ze zbli˝ajàcymi si´ roz-
grywkami Euro 2012 wymogi sta-
wiane przez UEFA dla miast, zakła-
dajàce istnienie miejsc parkingo-
wych przy du˝ych oÊrodkach spor-
towych. Ogólnodost´pny dwupozio-
mowy gara˝, który pomieÊci 600 po-
jazdów, przeznaczony jest na parko-
wanie samochodów osobowych tu-
rystów i mieszkaƒców miasta.

Przykład budowy parkingu pod
placem Na Groblach analizowany
jest z ogromnym zainteresowa-
niem nie tylko przez inne samorzà-
dy, ale równie˝ firmy audytorskie
i doradcze z całej Polski, które
chcà uzyskaç dost´p do know-how
tego pionierskiego przedsi´wzi´-
cia. Gmina Miejska Kraków jako
pierwsza w kraju, w 2006 roku,
w skuteczny sposób zastosowała
przepisy o koncesji na roboty bu-
dowlane i rozpocz´ła, zrealizowa-
nà dziÊ wspólnie z partnerem pry-
watnym, inwestycj´.

Podziemny parking przy placu Na
Groblach jest pierwszym tego typu
obiektem w Krakowie. Kolejne pla-
nowane sà pod al. Focha, w rejonie
Nowego Kleparza, pod placem
przed Uniwersytetem Rolniczym
przy al. Mickiewicza. Mi´dzy innymi
te lokalizacje proponuje dokument
opracowany na zlecenie miasta, za-
kładajàcy rozbudow´ miejsc posto-
jowych w centrum miasta w dwóch
etapach – do 2015 i do 2025 r.

RównoczeÊnie w dniu
4.12.2009 r. miasto ogłosiło przetarg

publiczny na zaprojektowanie i bu-
dow´ 3 parkingów kubaturowych
w centrum Krakowa: pod pl. Bisku-
pim na ok. 280 miejsc postojowych,
pod placem przy skrzy˝owaniu ulic
Dietla i Wielopole na ok. 170 miejsc
postojowych oraz przy skrzy˝owa-
niu ulic Zamoyskiego i Warneƒczy-
ka na ok. 250 miejsc postojowych.

Opis techniczny

Inwestycja otrzymała nazw´
„Parking podziemny pod istniejà-
cym kompleksem sportowym wraz
z odbudowà kompleksu sportowe-
go polegajàcà na rozbudowie bo-
isk sportowych i budowie obiektu
zaplecza, z wjazdem z ul. PowiÊle
wraz z wewn´trznymi instalacjami
oraz rozbiórka sieci c.o. i istniejà-
cego obiektu zaplecza sportowe-
go”. 

Obiekt zlokalizowany jest w histo-
rycznym centrum Krakowa, u stóp
wzgórza wawelskiego. Teren ten wy-
korzystywany był przez szkoły jako
miejsce zaj´ç sportowych w ramach
lekcji wf.

W ramach zadania powstały dwa
oddzielne obiekty:

— gara˝ podziemny,
— budynek Mi´dzyszkolnego

OÊrodka Sportowego wraz z bois-
kami i bie˝nià sportowà.

Zaprojektowano gara˝ podziem-
ny dwukondygnacyjny, zlokalizowa-

Dokoƒczenie ze str. 17
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ny poni˝ej poziomu terenu. Dost´p
do gara˝u zapewnia wjazd i wyjazd
z ulicy PowiÊle. Wjazdy i wyjazdy sà
jednopasmowe z dodatkowym pa-
sem awaryjnym. W bezpoÊrednim
sàsiedztwie wjazdu poło˝ona jest
strefa wejÊcia i wyjÊcia z windà dla
osób niepełnosprawnych. W strefie
tej mieszczà si´ pomieszczenia kon-
troli i zaplecza administracyjnego
gara˝u, a tak˝e sanitariaty na obyd-
wu kondygnacjach. Pomieszczenia
techniczne zlokalizowane sà na obu
kondygnacjach:

— na poziomie –1 mieÊci si´ sta-
cja transformatorowa i pomieszcze-
nie wodomierza

— na poziomie –2 wentylatornie,
maszynownie czerpni, pompownie
kanalizacyjne, pompownia tryska-
czowa, zbiornik wody dla celów
p.po˝.

W strefie wejÊciowej na poziomie
terenu znajduje si´ skwer z dwiema
fontannami. Na powierzchni gara˝u
zostały odtworzone boiska z na-
wierzchnià trawiastà i otaczajàcà je
bie˝nià poliuretanowà.

W cz´Êci północnej powstał nowy
obiekt zaplecza Mi´dzyszkolnego
OÊrodka Sportowego - parterowy,
z cz´Êcià podziemnà doÊwietlonà
Êwietlikami w stropie. Teren Mi´dzy-
szkolnego OÊrodka Sportowego
jest wydzielony ogrodzeniem. Budy-
nek nie ma powiàzaƒ komunikacyj-
nych z cz´Êcià gara˝owà. Przy bu-
dynku MOS-u zlokalizowano dwa
odr´bne wyjÊcia z gara˝u podziem-
nego z windà dla osób niepełnos-
prawnych. W połowie długoÊci par-
kingu znajdujà si´ dodatkowe klatki
ewakuacyjne wyprowadzajàce u˝yt-
kowników gara˝u bezpoÊrednio na
zewnàtrz w przestrzeƒ pod trybuna-
mi. Trybuny po obydwu dłu˝szych
bokach gara˝u kryjà miejsca czerp-
ni powietrza. 

Osobom niepełnosprawnym za-
pewniono dost´p do wszystkich po-
mieszczeƒ ogólnodost´pnych w ga-
ra˝u podziemnym. W gara˝u prze-
znaczono min. 10 miejsc postojo-
wych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku zaprojektowano dwie
windy przystosowane dla osób nie-

pełnosprawnych umo˝liwiajàce łat-
wy dost´p do obiektu, jak i wyjÊcie
z niego w ró˝nych kierunkach. Na
obu kondygnacjach zaprojektowa-
no równie˝ toalety dla osób niepeł-
nosprawnych.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Konstrukcja gara˝u podziemnego
i budynku MOS stanowi jednà ca-
łoÊç. Wykonano jà z betonu klasy
C25/C30, W8. Cz´Êç nadziemnà bu-
dynku MOS stanowi konstrukcja
stalowa słupowo-ryglowa.

Âciany zewn´trzne

Ze wzgl´du na zło˝one warunki
gruntowe obiekt zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechnicznej.
Wysoki poziom wód gruntowych bli-

skie sàsiedztwo rzeki Wisły oraz
specyficzna budowa geologiczna
spowodowały, ˝e Êcian´ zewn´trznà
gara˝u zaprojektowano i wykonano
jako Êcian´ szczelinowà gruboÊci
60 cm posadowionà na gł´bokoÊci
zmiennej od 14 do 24 m z betonu
W8 klasy B37. Âciana szczelinowa
stanowi zewn´trznà, zamkni´tà obu-
dow´ podziemnego gara˝u. Zagł´-
bienie Êcian w gruncie dostosowa-
ne zostało do poziomu stropu iłów.
Bezwzgl´dnie wymagane było, aby
na całym obwodzie gara˝u po-
dziemnego Êciana szczelinowa zos-
tała zagł´biona co najmniej 1,5 m
w warstw´ iłów. Warunek ten wyni-
kał z koniecznoÊci odizolowania
przestrzeni wewnàtrz Êciany szczeli-

Dokoƒczenie na str. 20
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nowej od wody gruntowej znajdujà-
cej si´ na zewnàtrz Êciany szczeli-
nowej. Takie rozwiàzanie projektowe
miało na celu wyeliminowanie leja
depresyjnego, a tym samym od-
działywania inwestycji na sàsiednie
nieruchomoÊci.

Fundament

Fundament stanowi ˝elbetowa,
monolityczna płyta denna krzy˝o-
wo zbrojona z betonu szczelnego
gruboÊci 80 cm o spadku 0.5% do
Êrodka obiektu. W trakcie betono-
wania płyty dennej wykonano
w niej ciàgi kanalizacyjne. Płyta
fundamentowa jest ciàgła bez dyla-
tacji. Stal zbrojeniowa AIIIN
(RB500).

Stropy i słupy

Konstrukcja gara˝u słupowo-pły-
towa, ˝elbetowa monolityczna wyle-
wana na mokro:

— strop mi´dzykondygnacyjny –
płyta ˝elbetowa gr. 30 cm krzy˝owo
zbrojona w spadku 0.5% (do Êrod-
ka), 

— strop nad poziomem –1 (pod
boiskami) - płyta ˝elbetowa skoÊna
(nachylenie 1% na zewnàtrz) o gru-
boÊci 50 cm.

— płyty ramp wjazdu i wyjazdu -
płyta ˝elbetowa wylewana na mokro
gr. 24 i 30 cm oparte na belkach
i słupach.

Stropy podzielono na trzy cz´Êci
pionowymi dylatacjami. W trakcie
betonowania płyty stropowej uło˝o-
no w niej peszle dla prowadzenia in-
stalacji słabopràdowych oraz zasila-
jàcych urzàdzenia zwiàzane z kon-
trolà wjazdu

Ze wzgl´dów konstrukcyjnych
i architektonicznych zastosowano
słupy:

— prostokàtne o przekroju od
30x30cm do 60x60cm,

— okràgłe o Êrednicy od ø30cm
do ø50cm.

Beton klasy C25/20 W8. Stal
zbrojeniowa AIIIN (RB500).

Âciany kondygnacji 
podziemnych

Ze wzgl´du na przeznaczenie po-
mieszczeƒ zastosowano ró˝ne ma-
teriały na Êciany. Wykonano Êciany:

a) ˝elbetowe monolityczne:
— zewn´trzne – Êciana szczelino-

wa gr. 60 cm z betonu szczelnego,
— Êciany wewn´trzne oddziele-

nia po˝arowego – gr. 30 cm,
— Êciany klatki schodowej – gr.

20 cm,
— Êciany szybu windowego – gr.

20 cm,
b) murowane (pustaki YTONG):
— Êciany pomieszczeƒ technicz-

nych –gr. 17,5 cm, 20 i 24 cm,
— Êciany sanitariatów – gr.

11,5 cm.

Pozostałe elementy 
konstrukcyjne

— podciàgi, nadpro˝a, schody –
˝elbetowe, monolityczne,

— trybuny – ˝elbetowe, monoli-
tyczne,

— cz´Êç nadziemna szybu D1 –
konstrukcja stalowa słupowo-ryglo-
wa,

— konstrukcja nadziemna budyn-
ku MOS stalowa słupowo-ryglowa -
stal konstrukcyjna S-275JR.

ELEMENTY 
WYKO¡CZENIOWE

Konstrukcj´ nawierzchni nad
stropem stanowià: izolacja przeciw-
wodna 2x papa termozgrzewalna na
zagruntowanym podło˝u, beton
ochronny gruboÊci 5 cm, warstwa
tłucznia o zmiennej gruboÊci od 25
do 58 cm, geowłóknina oddzielajà-
ca, warstwa ziemi urodzajnej gr. 18
cm, darƒ 2 cm. 

Bie˝nia lekkoatletyczna poliureta-
nowa.

Âciany wewn´trzne działowe – ze
Êcian systemowych z płyt gipsowo-
kartonowych zwykłych i wodood-
pornych na profilach stalowych, wy-
pełnione wełnà mineralnà naro˝ni-
kami wykoƒczonymi przy u˝yciu
profili aluminiowych.

Sufity podwieszane z płyt g-k
zwykłych i wodoodpornych oraz ka-
setonowe.

Stolarka okienna jest aluminiowa,
a stolark´ drzwiowà wewn´trznà
stanowià drzwi stalowe zwykłe
i p.po˝. Dodatkowo w budynku
MOS wyst´puje stolarka drewniana
okleinowana. 

Posadzki miejsc postojowych i ko-
munikacyjnych wykonane z ˝ywic
epoksydowych. Posadzki pomiesz-
czeƒ sanitarnych i obsługowych
z płytek gresowych. W cz´Êci wjazdo-
wej ciàgi komunikacyjne posiadajà
posadzki i okładziny Êcian z płyt gra-
nitowych. Okładziny Êcian w sanitaria-
tach wykonane z płytek gresowych.

W sanitariatach kabiny wykonano
z płyt HPL.

Balustrady wykonano ze stali ma-
lowanej z pochwytami ze stali nie-
rdzewnej.

Pionierskie rozwiàzanie z Krakowa
Dokoƒczenie ze str. 19

Przykład budowy parkin-
gu pod placem Na Grob-
lach analizowany jest
z ogromnym zaintereso-
waniem nie tylko przez
inne samorzàdy, ale rów-
nie˝ firmy audytorskie
i doradcze z całej Polski,
które chcà uzyskaç do-
st´p do know-how tego
pionierskiego przedsi´w-
zi´cia. Gmina Miejska
Kraków jako pierwsza
w kraju, w 2006 roku,
w skuteczny sposób za-
stosowała przepisy
o koncesji na roboty bu-
dowlane i rozpocz´ła,
zrealizowanà dziÊ wspól-
nie z partnerem prywat-
nym, inwestycj´.
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W cz´Êci wjazdowej oraz przy
wejÊciach do klatek schodowych
umieszczono systemowe szyny do
zamocowania grodzi przeciwpowo-
dziowych.

Przy fasadach aluminiowych za-
stosowano drewniane ˝aluzje chro-
niàce wn´trza przez intensywnym
nasłonecznieniem.

CałoÊç terenu sportowego zosta-
ła ogrodzona. 

Poza ogrodzeniem rozebrano
chodniki z płyt betonowych i wyko-
nano nowe chodniki z kostki grani-
towej nawiàzujàce do charakteru
parkowego. Połàczono je ze strefà
wejÊciowà, gdzie zastosowano rów-
nie˝ kostk´ granitowà i umieszczo-
no dwie nowe fontanny.

Technologia rozwiàzaƒ 
konstrukcyjno-budowlanych

i ich nowoczesnoÊç

Ze wzgl´du na poło˝enie terenu
budowy projektowe rozwiàzania
konstrukcyjno-budowlane zostały
dostosowane do tych warunków.
Stàd zrezygnowano z kotwienia
Êciany szczelinowej w gruncie,
a w miejsce tego zastosowano przy-
pory ziemne.

Dobrym przykładem znajomoÊci
technologii robót przez projektanta
było zastosowanie pomostu łàczà-
cego ulic´ ze stropem. Konstrukcj´
noÊnà pomostu stanowiła kratow-
nica stalowa, a płyt´ pomostu frag-
ment docelowego stropu poziomu
0, który w póêniejszym czasie zos-
tał połàczony w całoÊç z pozostałà
cz´Êcià. Mo˝liwoÊç wczeÊniejsze-
go wjazdu na płyt´ górnà ułatwiła
prowadzenie robót ziemnych,
a tak˝e robót ˝elbetowych.

Bie˝nia lekkoatletyczna została
wykonana z poliuretanu. W celu
poprawy warunków eksploatacji
tej bie˝ni wykonano jà w sposób
zapewniajàcy przenikanie wody
opadowej w głàb warstw podbu-
dowy. Nawet w czasie lekkiego
deszczu nie tworzà si´ zastoiska
wody. Równie˝ w trakcie projekto-
wania, jak i realizacji zwrócono
szczególnà uwag´ na rodzaj
i układ warstw podbudowy pod

nawierzchnie trawiaste. Rozwiàza-
nia dobrano w taki sposób, aby
nie dochodziło do zbytniego wysu-
szania trawy, ale te˝ aby nie do-
prowadziç do sytuacji, gdzie woda
zatrzyma si´ na gruncie i utworzy
si´ na nim błoto, a tym samym
dojdzie do degradacji nawierzchni
boisk.

Najlepszym przykładem zastoso-
wania nowoczesnych rozwiàzaƒ
jest wprowadzenie systemu wska-
zaƒ wolnych miejsc parkingowych.
System ten poprzez migajàce na
zielono diody informuje kierowców,
które miejsce jest wolne. Po zaj´ciu
miejsca postojowego lampa zmie-
nia kolor na czerwony. Umieszczo-
no równie˝ tablice Êwietlne, które
zmieniajàc si´ automatycznie
wskazujà, ile jest wolnych miejsc
na poszczególnych poziomach
oraz sektorach. Miejsca dla niepeł-
nosprawnych posiadajà niebieskie
diody oraz głoÊniki, które urucha-
miajà si´ po zaj´ciu samochodem
tego stanowiska informujàce kie-
rowc´, ˝e znajduje si´ na miejscu
przeznaczonym dla osób niepeł-
nosprawnych.

MGR IN˚. ANDRZEJ PŁOSKONKA

KIEROWNIK BUDOWY

Dane dotyczàce 
wykonawcy

Koncesjonariuszem budowy
jest hiszpaƒska firma Ascan Em-
presa Constructora y de Gestión
S.A. z siedzibà w Igollo de Ca-
margo, B° La Venta  w pobli˝u
miasta Santander na północy
Hiszpanii. Ascan wchodzi w skład
grupy o nazwie SADISA, zarzà-
dzanej przez rodzin´ Díaz. W ra-
mach tej grupy Ascan jest przed-
si´biorstwem budowlanym i reali-
zuje obiekty infrastruktury drogo-
wej (drogi, mosty, tunele) i kuba-
turowe (obiekty u˝ytecznoÊci
publicznej, porty, parkingi po-
dziemne, porty morskie). ASCAN
i SADISA zajmujà si´ równie˝ sze-
roko rozumianà ochronà Êrodo-
wiska w tym oczyszczaniem
i sprzàtaniem miast, gospodarkà
odpadami. Kolejne spółki grupy
jak HORMISA, CADESA, HORMI-
CANSA, HORPRISA zajmujà si´
eksploatacjà kamieniołomów,
przetwarzaniem kruszywa, wytwa-
rzaniem betonów i mas bitumicz-
nych. Firma zatrudnia około 1500
pracowników.
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Na zaproszenie dr. in˝. Zygmunta
Rawickiego – przewodniczàcego
MOIB - przybyli przewodniczàcy:
ZMRP Gra˝yna Czopek, PZITB Ja-
nina Boryczko,  PZITS Mariusz
Olko, SEP Jan Strzałka, SITKRP
Mariusz Szałkowski, SITWM Stani-
sław Czaplak i WR FSNT NOT Sta-
nisław Gatlik. Gospodarzy repre-
zentowali: Zygmunt Rawicki, Jerzy
Oprocha, Ryszard ˚akowski, Gra-
˝yna Skoplak i Henryk Tr´bacz -
przewodniczàcy OKR.

Było to spotkanie podsumowujà-
ce nie tylko miniony 2009 rok wza-
jemnej współpracy samorzàdu za-
wodowego i stowarzyszeƒ nauko-
wo - technicznych w naszym regio-
nie, ale tak˝e dwie dotychczasowe
kadencje Izby, które koƒczà si´
w kwietniu 2010 r. Przewodniczàcy
Zygmunt Rawicki przedstawiłł na
wst´pie najwa˝niejsze informacje
dotyczàce spraw bie˝àcych Izby.
Poinformował, ˝e kilka kluczowych
funkcji we władzach Izby, pełnio-
nych przez 2 kolejne kadencje
przez te same osoby, b´dzie wyma-
gało, zgodnie z regulaminem PIIB,
zmian na tych stanowiskach. Doty-
czy to: przewodniczàcego Rady
MOIIB, koordynatora Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej oraz przewodniczàcych:
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarne-
go, Okr´gowej Komisji Kwalifikacyj-
nej i Okr´gowej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczàcy MOIIB bardzo
pozytywnie ocenił cały okres
współpracy naszej Izby ze stowa-
rzyszeniami, które, jak pami´tamy,
w latach 2000 - 2002 przyczyniły
si´ do powstania samorzàdu zawo-
dowego, a potem wspomagały po-
przez swoich członków-zało˝ycieli
zawiàzywanie si´ struktur organiza-
cyjnych MOIIB i rozwój działalnoÊci
szkoleniowej. Przewodniczàcy pod-
kreÊlił, ˝e nie we wszystkich okr´-
gach PIIB ta współpraca układa si´
tak dobrze. Nasza Izba postawiła
na kompetencje i doÊwiadczenie
w tej kwestii stowarzyszeƒ.

Zygmunt Rawicki poinformował
zebranych o przeprowadzonych ju˝
w listopadzie i grudniu 2009 r. wy-
borach delegatów na zjazdy okr´-
gowe III kadencji MOIIB, które tym
razem odbyły si´ w szeÊciu obwo-
dach wyborczych: Bochni, Chrza-
nowie, Tarnowie, Nowym Sàczu,
Krakowie i Nowym Targu. Na
10 145 członków MOIIB wybrano
166 delegatów, zapewniajàc pary-
tet członkowski w poszczególnych
powiatach, wchodzàcych w skład

obwodów. Frekwencja członków
MOIIB w wyborach była, niestety,
niska, poni˝ej 10 proc. Wybrani de-
legaci reprezentujà wszystkie bran-
˝e - najliczniej, bo około 50 proc.
delgatów, stanowià in˝ynierowie
specjaliÊci budownictwa ogólnego,
ale nawet tak elitarna bran˝a, jak
wyburzeniowa, b´dzie miała swoje-
go przedstawiciela (1 delegat). 38
proc. wybranych delegatów to de-
biutanci na zjeêdzie. 

Nast´pnie przewodniczàcy poin-
formował o powstaniu nowego,
czwartego ju˝ Punktu Informacyj-
nego MOIIB, w OÊwi´cimiu. Jesie-
nià 2009 r. odbyło si´ uroczyste
otwarcie tego Punktu, na które
przybyli przedstawiciele władz
miasta. 

Coraz to nowe dziedziny działal-
noÊci MOIIB i zwi´kszajàca si´ co-
rocznie iloÊç materiałów archiwal-
nych spowodowały podj´cie de-
cyzji Rady MOIIB o rozbudowie bu-
dynku przy ul. Czarnowiejskiej 80.
Wszcz´ta została ju˝ procedura
uzyskania decyzji o warunkach za-
budowy, ale jak podkreÊlił Zygmunt

Zgoda ze stowarzyszeniami 
buduje dobrà atmosfer´
Integracja. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeƒ naukowo - technicznych

Gra˝yna 
Skoplak 
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Rawicki, b´dzie to wyzwanie ju˝ dla
nowych władz. 

Zygmunt Rawicki z uznaniem
mówił o pracy Okr´gowego Rzecz-
nika OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej i Okr´gowego Sàdu Dyscypli-
narnego, których przewodniczàcy
koƒczà kadencj´. Organy te ciàgle
majà du˝o pracy, poniewa˝ z etykà
zawodowà u niektórych naszych
członków jest ró˝nie. Bardzo wa˝-
ne wi´c b´dzie powołanie na te
stanowiska kompetentnych osób.

Po tych krótkich ogólnych infor-
macjach o sprawach bie˝àcych
Izby, przewodniczàcy MOIIB prze-
szedł do najwa˝niejszej, wspólnej
ze stowarzyszeniami działalnoÊci
na rzecz członków MOIIB, a doty-
czàcej organizacji szkoleƒ, konfe-
rencji, seminariów, wycieczek tech-
nicznych itp. 

W roku 2009 MOIIB współorgani-
zowała i współfinansowała razem
ze stowarzyszeniami kilka powa˝-
nych konferencji oraz ok.100 szko-
leƒ we wszystkich bran˝ach. O in-
dywidualne dofinansowania ubie-
gało si´ ok. 140 członków. Współ-
organizowane przez stowarzysze-
nia imprezy techniczne stojà nie-
zmiennie na dobrym poziomie.

Do najwa˝niejszych, organizo-
wanych wspólnie z PZITB, imprez
w minionym roku nale˝y zaliczyç
regionalne 10. spotkanie izb
i zwiàzków budowlanych tzw. Małej
Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie
oraz wycieczk´ technicznà na Lit-
w´. Przewodniczàcy MOIIB zwrócił
uwag´ równie˝ na organizowane
od trzech lat spotkania integracyjne
Êrodowiska in˝ynierskiego. Nale˝y
tu wspomnieç o balach karnawało-
wych w Krakowie, zawodach nar-
ciarskich w Kluszkowcach, biesia-
dzie w Czasławiu i podobnych
spotkaniach planowanych w roku
2010.

Ponadto Rada MOIIB uchwaliła
regulamin przyznawania in˝ynie-
rom raz w roku dwóch statuetek
pod nazwà „Małopolski In˝ynier
Budownictwa”, w kategoriach: pro-
jektowanie i wykonawstwo, za
szczególne osiàgni´cia w danym

roku. B´dzie to dowód najwy˝sze-
go uznania dla osób szczególnie
wyró˝niajàcych si´ w Êrodowisku,
rodzaj pozytywnej motywacji
i uznania w Êrodowisku zawodo-
wym tak bardzo potrzebny w dzi-
siejszych, trudnych dla in˝ynierów,
czasach.

Po prezentacji przez przewodni-
czàcego MOIIB aktualnoÊci z ˝ycia
Izby, informacje o stowarzyszeniach
przekazali ich przewodniczàcy. 

Generalnie sytuacja Federacji
Stowarzyszeƒ Naczelnej Organiza-
cji Technicznej w Krakowie jest do-
syç trudna, budynek przy ul. Stra-
szewskiego jest własnoÊcià Naczel-
nej Organizacji Technicznej w War-
szawie, która jest utrzymywana
przez ponad 50 jednostek tereno-
wych w kraju. Obecnie trwajà prace
nad zmianà statutu NOT w dosto-
sowaniu do nowych warunków. Po-
moc finansowa udzielana poszcze-
gólnym stowarzyszeniom jest wi´c
ograniczona, sale konferencyjne sà
wynajmowane, a kawiarnia ju˝ nie
funkcjonuje. 

Pomimo tego, niektóre stowarzy-
szenia, jak np. In˝ynierów i Techni-
ków Komunikacji RP, posiadajàce
osobowoÊç prawnà, radzà sobie
w tych warunkach zupełnie dobrze.
Poszczególne Oddziały SITKRP na

terenie kraju zarabiajà na swoje
utrzymanie, a Oddział w Krakowie
nale˝y do najlepiej działajàcych
w Polsce. Był wielokrotnie wyró˝-
niany statuetkami „Ernesta” - na-
grodà za osiàgni´cia zawodowe
w szeÊciu kategoriach. Przewodni-
czàcy SITK podkreÊlił, ˝e przewod-
niczàcy MOIIB jest osobà integrujà-
cà Êrodowisko in˝ynierskie, dzi´ki
czemu nie ma rywalizacji w organi-
zacji szkoleƒ - co nale˝y uznaç za
wspólny sukces, gdy˝ sytuacja
w Polsce jest zgoła inna.

Na zakoƒczenie spotkania i swo-
jej II kadencji dr in˝. Zygmunt Ra-
wicki - przewodniczàcy MOIIB do-
brze ocenił prac´ wszystkich struk-
tur MOIIB, tj. organów i Zespołów
Problemowych i, mimo ró˝nic
w opiniach i kilku incydentalnych
przypadków, MOIIB prezentowała
jednolite stanowisko na zewnàtrz,
bez konfliktów i afer. Du˝ym osiàg-
ni´ciem obecnych władz jest zbu-
dowanie na przestrzeni tych dwóch
kadencji dobrej struktury organiza-
cyjnej OIIB w Małopolsce, we włas-
nym budynku, w dobrym miejscu
w Krakowie. Spotkanie zakoƒczyło
si´ wzajemnym zło˝eniem sobie
˝yczeƒ Êwiàteczno-noworocznych.

GRA˚YNA SKOPLAK 
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Okr´gowà Izb´ reprezentowali Zyg-
munt Rawicki, Jerzy Oprocha, Ry-
szard ˚akowski i Gra˝yna Skoplak
oraz  Zbigniew Domosławski (prze-
wodniczàcy OSD) i Stanisław Karcz-
marczyk (przewodniczàcy OKK). 

Zaproszonym goÊciom przewodni-
czyła El˝bieta GabryÊ - dyrektor Wy-
działu Infrastruktury MUW.

Dr in˝. Zygmunt Rawicki przybli˝ył
zebranym sytuacj´, jakà obecnie
mamy w Izbie, zwiàzanà głównie
z wyborami nowych delegatów na III
kadencj´ MOIIB i zmianà na kluczo-
wych stanowiskach osób funkcyj-
nych, które nie mogà pełniç swoich
obowiàzków dłu˝ej ni˝ dwie kadencje.
Nowe władze b´dà wybierane
w kwietniu 2010 r. na zjeêdzie spra-
wozdawczo-wyborczym MOIIB przez
166 delegatów wybranych na zebra-
niach w obwodach na przełomie listo-
pada i grudnia 2009 r.

Po krótkim wprowadzeniu prze-
wodniczàcego MOIIB, charakterysty-
k´ specyfiki pracy Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego przedstawił jej prze-
wodniczàcy Zbigniew Domosławski.
Przypomniał, ˝e orzecznictwo w Izbie
jest oparte na odpowiedzialnoÊci za-
wodowej i odpowiedzialnoÊci cywil-
nej, a podstawowà zasadà działania
OSD jest to, ˝e podmiotem w proce-
sie orzecznictwa jest in˝ynier wykonu-

jàcy samodzielne funkcje w budow-
nictwie. Obowiàzkiem OSD jest anali-
za całego materiału zło˝onego w da-
nej sprawie przez ORzOZ. Materiały
dowodowe, które trafiajà do Rzeczni-
ka od nadzoru budowlanego sà coraz
lepiej przygotowane, choç wnioski
nieraz trzeba uzupełniç. Problemy,
z którymi mierzy si´ Okr´gowy Sàd
Dyscyplinarny, sà zbli˝one do post´-
powania sàdów powszechnych i obej-
mujà du˝o formalnych i pracochłon-
nych czynnoÊci. Sprawozdania i staty-
styki składane sà ka˝dego roku do
Polskiej Izby In˝ynierów Budownict-
wa. 

W roku 2009 OSD rozpatrzył 34
sprawy, w tym cz´Êç zawsze przecho-
dzi z roku poprzedniego. Post´powa-
nie dyscyplinarne jest procedurà we-
wn´trznà, zaÊ zawodowe musi byç
zgodne z przepisami prawa. 

Zbigniew Domosławski dobrze
ocenił kontakty sàdu z członkami MO-
IIB, natomiast problemem sà czasami
ró˝nice w interpretacjach prawnych.
Odwołaƒ od wyroków jest mało, ale te
nieliczne na ogół  koƒczà si´ podtrzy-
maniem wczeÊniej wydanych orze-
czeƒ. Pomysłem na przyszłoÊç jest
zatrudnienie na stanowisku przewod-
niczàcego OSD nie in˝yniera, lecz
prawnika.

Nast´pnà, niezwykle wa˝nà spra-
wà, jest przestrzeganie przez człon-
ków samorzàdu zawodowego zasad
Kodeksu Etyki Zawodowej PIIB. Na te-
mat obecnej wersji kodeksu jest wiele
sprzecznych opinii, od pozytywnych -
gdy˝ na nim właÊnie został oparty Ko-
deks Etyki Rady Europejskiej In˝ynie-
rów Budownictwa, do negatywnych,
okreÊlajàcych go mianem „produktu
amatorskiego”, który wymaga dopra-
cowania interdyscyplinarnego. 

Nast´pnie wyniki ostatniej, jesien-
nej sesji egzaminacyjnej na uprawnie-

nia budowlane zrelacjonował Stani-
sław Karczmarczyk - przewodniczàcy
OKK. Do egzaminów zostało zło˝o-
nych 228 wniosków (plus 20 zaleg-
łych, dot. egzaminów ustnych), z cze-
go po egzaminach pisemnych
i ustnych wynik pozytywny uzyskało
82 proc. zdajàcych. Przewodniczàcy
OKK stwierdził, ˝e Okr´gowe Komisje
Kwalifikacyjne ciàgle zderzajà si´ ze
sprzecznoÊciami prawnymi w przepi-
sach regulujàcych przyznawanie
uprawnieƒ budowlanych. Od wielu lat
wyst´pujà do Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej o ich poprawienie, aby były
jednoznaczne i korzystne dla in˝ynie-
rów, jednak cz´sto nie spotyka si´ to
ze zrozumieniem w KKK. 

Małopolska OKK od poczàtku swo-
jej działalnoÊci zajmuje si´ tak˝e inter-
pretacjà zakresów uprawnieƒ budow-
lanych (szczególnie tych z dawnych
lat - ale nie tylko), gdy˝ nieustannie
członkowie MOIIB napotykajà na pro-
blemy w urz´dach z powodu niejas-
noÊci zapisów dotyczàcych zakresu
ich uprawnieƒ. A przecie˝ w tego typu
dokumentach nie powinno byç ˝a-
dnych wàtpliwoÊci. Rocznie do MOIIB
wpływa około 400 wniosków o inter-
pretacj´ uprawnieƒ i jak dotàd tylko
w 1 przypadku została popełniona in-
terpretacyjna pomyłka, a w kilku były
pewne wàtpliwoÊci.

OKK podejmuje równie˝ działania
w celu uÊciÊlenia przepisów w zakre-
sie takich definicji jak opinia czy eks-
pertyza, a tak˝e uporzàdkowania
sprawy biegłych sàdowych, którzy na-
szym zdaniem powinni byç opiniowa-
ni przez Êrodowisko in˝ynierskie. O to
Okr´gowe Komisje Kwalifikacyjne za-
biegajà ju˝ od dawna, lecz bez rezul-
tatu.

Z ramienia Prezydium MOIIB głos
zabrał równie˝ Ryszard ˚akowski, któ-

Praktycy i urz´dnicy 
wyjaÊniajà swoje stanowiska
Podsumowania. Spotkanie z przedstawicielami administracji 
architektoniczno-budowlanej Małopolski

Dokoƒczenie na str. 27
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pprrzzeejj´́--
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Je˝eli przyjmiemy, ˝e wszyscy po
uzyskaniu uprawnieƒ zło˝yli odpo-
wiednie wnioski o przyj´cie w po-
czet członków naszego samorzàdu
to mo˝na uznaç, ˝e obecnie wi´cej
ni˝ 20 proc. członków naszego sa-
morzàdu to członkowie, którzy pra-
wo przynale˝noÊci uzyskali w wyni-
ku statutowej działalnoÊci organów
Izby.

Warto te˝ przy tej okazji, przypo-
mnieç, ˝e Êredni wskaênik pozytyw-
nych wyników wynosi około 80 proc.,
co jednoznacznie potwierdza otwar-
toÊç naszego samorzàdu na przyj´-
cie nowych członków, przy jedno-
czesnej dbałoÊci o zachowanie do-
brego przygotowania zawodowego
przyszłych projektantów i wykonaw-
ców.

Ju˝ w poprzednich publikacjach
zamieÊciłem refleksje zawierajàce
ocen´ zmian w podejÊciu do procesu
kwalifikacji praktyki zawodowej i do
wymagaƒ stawianych  na egzaminie.
Kolejno wprowadzane korekty i zmia-
ny majà na celu lepsze przygotowanie
do wykonywania zawodu. Sàdzimy,
˝e obecnie została przywrócona pra-
widłowa proporcja w zakresie wyma-
gaƒ dotyczàcych przepisów formal-
no–prawnych i wiedzy fachowej
z uwzgl´dnieniem umiej´tnoÊci jej
praktycznego zastosowania.

Gdybym miał na podstawie dotych-
czasowych doÊwiadczeƒ prognozo-
waç przyszłe cele Komisji Kwalifikacyj-
nej, to na pewno nale˝y si´ liczyç
z dwoma zjawiskami:
a) tendencjà do wyodr´bniania coraz

bardziej wàskich specjalizacji jako
jednego z warunków dalszego po-
st´pu technicznego w budownic-
twie,

b) napływem du˝ej liczby absolwen-
tów z zawodowych uczelni prywat-
nych.
Do takiej sytuacji Komisje Kwalifika-

cyjne sà przygotowane dzi´ki opraco-
waniu standardów programowych dla
poszczególnych specjalnoÊci. Temu
przygotowaniu merytorycznemu win-
na jednak towarzyszyç równoległa ak-
tywnoÊç legislacyjna Izy. Je˝eli uzna-

wanie wykształcenia b´dzie zale˝ne
tylko o tego, czy nazwa kierunku na
dyplomie absolwenta jest zgodna
z kierunkiem wymienianym w Rozpo-
rzàdzeniu o samodzielnych funkcjach
technicznych w budownictwie, czy te˝
nie, to przyszłe zespoły egzaminacyj-
ne mogà byç stawiane w bardzo kło-
potliwej sytuacji. Je˝eli Izba ma pono-
siç odpowiedzialnoÊç za poziom fa-
chowy projektantów i kierowników bu-
dów, to jej postulaty dotyczàce pro-
gramów kształcenia muszà znaleêç
odpowiednie odzwierciedlenie w obo-
wiàzujàcych przepisach. Mam jednak
nadziej´, ˝e kolejne iloÊciowe zesta-
wienia wyników egzaminów b´dà zbli-
˝one do danych uj´tych w załàczonej
tablicy.

Rutynowo przedstawiam poni˝ej
w tabeli wyniki kolejnej, czternastej, zi-
mowej sesji egzaminacyjnej na
uprawnienia budowlane.

STANISŁAW KARCZMARCZYK

Stanisław
Karczmarczyk

Co piàty in˝ynier 
otrzymał uprawnienia w MOIIB
Kwalifikacje zawodowe. 
Âredni wskaênik pozytywnych wyników egzaminów wynosi około 80 proc.

2174
tyle osób uzyskało
uprawnienia budowlane
w 14 sesjach egzamina-
cyjnych
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Pierwsi zawodnicy rozpocz´li
dzieƒ ju˝ o ósmej rano, aby przygo-
towaç si´ do zawodów. Ka˝dy, kto
zdà˝ył, miał okazj´ przejechaç kilka
razy tras´ treningowà, przeznaczo-
nà tylko dla uczestników zawodów.
Po treningu ustawienie bramek zos-
tało zmienione i po oglàdni´ciu tra-
sy o 12.30 rozpocz´ły si´ zawody.

W tym roku do zawodów zgłosiły
si´ a˝ 143 osoby, w tym 48 osób to-
warzyszàcych członkom MOIIB (16

paƒ, 19 panów i 13 dzieci). To wi´-
cej ni˝ w roku ubiegłym, kiedy to na
stoku rywalizowało łàcznie 128
osób.

Zgodnie z regulaminem, zawod-
ników – członków MOIIB, podzielo-
no na grupy wiekowe, z wyjàtkiem
naszych paƒ, które pojechały w jed-
nej grupie. M´˝czyêni wystartowali
w czterech grupach wiekowych:

- grupa I - 56 lat i wi´cej,

- grupa II - 46 - 55 lat,
- grupa III - 36 - 45 lat,
- grupa IV - 18 - 35 lat.
Natomiast uczestników zawodów

niezrzeszonych w MOIIB, a towarzy-
szàcych członkom MOIIB, podzielo-
no tylko na cztery grupy: panie i pa-
nowie oraz dzieci – chłopcy i dziew-
czynki do lat 15.

Ka˝dy z uczestników mógł prze-
jechaç tras´ slalomu giganta dwa

STYCZE¡ – LUTY 2010

DZIAŁALNOÂå IZBY

Slalom in˝ynierów 
Sport. 143 zawodników rywalizowało o Puchar Przewodniczàcego MOIIB
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razy, z których to przejaz-
dów liczył si´ ten z lep-
szym czasem. Zawodnicy
dopingowani przez licznà
publicznoÊç zaprezento-
wali wysoki poziom rywali-
zacji sportowej, a co naj-
wa˝niejsze zawody odbyły
si´ w serdecznej atmosfe-
rze. Nikt te˝ na szcz´Êcie
nie odniósł ˝adnej kontuz-
ji, chocia˝ wszyscy
uczestnicy zostali ubez-
pieczeni. Dopisała nam
równie˝ pogoda  – był lek-
ki mróz, czasami prószył
drobny Ênieg, a nawet od
czasu do czasu próbowa-
ło si´ wyłoniç zza chmur
słoƒce.

Po zakoƒczonej rywali-
zacji Zygmunt Rawicki -
przewodniczàcy MOIIB,
Mirosław Boryczko i Adam
Knapik (organizatorzy za-
wodów) wr´czyli puchary
i medale dla najlepszych
trzech osób w ka˝dej gru-
pie. Natomiast wszyscy
uczestnicy zawodów otrzy-
mali dyplomy, a najmłodsi
dodatkowo słodycze.

Wyniki trzech kolejnych
miejsc w poszczególnych
grupach podano poni˝ej
w tbeli,

Spotkanie zakoƒczyło
si´ wspólnymi rozmowami
przy herbacie i kiełbasce
z grila oraz... grzaƒcu, któ-
ry zafundował wszystkim
pełnoletnim uczestnikom
zawodów sponsor Firma
SIMPLE – systemy infor-
matyczne.

Dzi´kujàc wszystkim za
udział w zawodach, zapra-
szamy zainteresowanych
sportowà rywalizacjà i in-
tegracjà naszego Êrodo-
wiska budowlanego, na
kolejnà czwartà edycj´ za-
wodów o Puchar Prze-
wodniczàcego MOIIB
w 2011 r. 

ADAM KNAPIK 

ry czuwa nad prawidłowym funkcjo-
nowaniem Zespołów Problemowych
ds. szkolenia i stałego dokształcania,
prawno-regulaminowym i procesów
budowlanych. Krótko scharakteryzo-
wał on działalnoÊç tych zespołów.
Zwrócił tak˝e uwag´ na koniecznoÊç
integracji Êrodowiska budowlanych,
z czym nie jest najlepiej, a widaç to
było choçby podczas ostatnich wybo-
rów delegatów na III kadencj´ MOIIB.
Brakuje we władzach Izby ludzi mło-
dych, którzy mogliby mieç wpływ na
kształt samorzàdu zawodowego
w przyszłoÊci. Dlatego MOIIB podej-
muje ró˝ne formy integracji towarzy-
skiej w Êrodowisku, jak np: bale kar-
nawałowe, zawody narciarskie, pikni-
ki itp. Frekwencja jest nadal mała, ale
widaç tendencj´ w dobrym kierunku.
Izba Małopolska podejmuje te˝ po-
myÊlne próby wspólnej organizacji
tych imprez ze stowarzyszeniami nau-
kowo - technicznymi.

R. ˚akowski poruszył równie˝ spra-
w´ nieuzasadnionego ˝àdania przez
niektóre władze architektoniczno-bu-
dowlane kilkudziesi´ciu oryginałów
zaÊwiadczenia o przynale˝noÊci
członka do Izby. Oryginał powinien
byç jeden, a pozostałe egzemplarze -
podobnie jak inne dokumenty - po-
twierdzone za zgodnoÊç. Spraw´ t´
nale˝y jak najszybciej wyjaÊniç na fo-
rum PIIB.

Po przekazaniu przez członków
Prezydium najwa˝niejszych informacji
o Izbie nastàpiła mniej formalna wy-
miana myÊli i spostrze˝eƒ, cennych
dla obu stron.

Dyrektor El˝bieta GabryÊ na koniec
podkreÊliła, ˝e kontakty i współpraca
przedstawicieli małopolskiej władzy
architektoniczno - budowlanej z Okr´-
gowà Izbà In˝ynierów Budownictwa
w Krakowie sà zawsze pozytywne
i po˝yteczne. 

GRA˚YNA SKOPLAK

Praktycy i urz´dnicy 
wyjaÊniajà swoje 
stanowiska
Dokoƒczenie ze str. 24
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Uczestnikami zabawy byli
członkowie naszej Izby wraz
z osobami towarzyszàcymi
oraz sympatycy i przyjaciele
Izby. 

Bal rozpocz´to, zgodnie
z tradycjà, polonezem na 35
par, który poprowadził Zyg-
munt Rawicki  – przewodni-
czàcy MOIIB z mał˝onkà. Póê-
niej DJ i wodzirej Jacek uat-
rakcyjniali wieczór karnawało-
wy wspaniałà tanecznà muzy-
kà, a sala zapełniła si´ taƒczà-
cymi parami. Tradycjà nasze-
go balu sà liczne konkursy,
które pozwoliły wielu kole˝an-
kom i kolegom zmierzyç si´
w konkursie tanecznym (taƒce
klasyczne i nowoczesne) i mu-
zycznym (poznaj wykonawc´
i zaÊpiewaj ari´ trzech tenorów
„O sole mio”). 

Jury konkursów (koledzy:
Z. Rawicki, J. Oprocha i R. ˚a-
kowski) potrafiło trafnie, a jed-
noczeÊnie dowcipnie wytypo-
waç poszczególnych zwyci´z-
ców. 

Nagrody odebrali laureaci
trzech pierwszych miejsc. Ba-
wiliÊmy si´ do białego rana,
a ostatni karnawałowi goÊcie
opuÊcili sal´ tanecznà ok.
godz. 5.00 rano. 

Do zobaczenia na kolejnym
karnawałowym balu MOIIB
w przyszłym roku!

RYSZARD ˚AKOWSKI

Zabawa do białego rana
Karnawał. III Bal MOIIB
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1. ORGANIZATORZY 

KONFERENCJI
• PPoollsskkaa  AAkkaaddeemmiiaa  NNaauukk Oddział w Krako-
wie Komisja Budownictwa
• PPoolliitteecchhnniikkaa  KKrraakkoowwsskkaa
Wydział In˝ynierii Làdowej
• PPoollsskkii  ZZwwiiààzzeekk  IInn˝̋yynniieerróóww  ii TTeecchhnniikkóóww  BBuu--
ddoowwnniiccttwwaa
Oddział Małopolski w Krakowie
• MMaałłooppoollsskkaa  OOkkrr´́ggoowwaa
IIzzbbaa  IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa  przy współ-
udziale:
• SSppoołłeecczznneeggoo  KKoommiitteettuu Odnowy ZZaabbyyttkkóóww
KKrraakkoowwaa
Obsługa prasowa i patronat medialny
Stefan Pyrak – „In˝ynieria i Budownictwo”
Edward Hardt – „Renowacje i Zabytki”

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Zbigniew JANOWSKI – przewodniczàcy
tel./fax: (012) 628-21-54
e-mail: janowsk@pk.edu.pl
Jan SZPAK – sekretarz
tel./fax: (012) 628-23-63
e-mail: jszpak@imikb.wil.pk.edu.pl
Krzysztof CHUDYBA
Maciej GRUSZCZY¡SKI
Kazimierz PIWOWARCZYK
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI ZO-
STANIE PODANY W KOMUNIKACIE NR 2

3. BIURO KONFERENCJI
Marek KOZŁOWSKI
tel./fax: (012) 628-23-32
Barbara WÑ˚
tel./fax: (012) 628-21-50
Strona konferencji: www.rewinz.pk.edu.pl
e-mail: rewinz@pk.edu.pl

4. TERMIN I MIEJSCE 

KONFERENCJI
Obrady i imprezy towarzyszàce Konferencji
odbywaç si´ b´dà w Krakowie
w dniach: 24 - 26 listopada 2010 roku.

5. CEL I TEMATYKA 

KONFERENCJI
Celem konferencji jest prezentacja i wymia-
na
informacji o rozwiàzaniach technicznych
i technologicznych
stosowanych w odnowie obiektów
zabytkowych.
Konferencja obejmowaç b´dzie nast´pujàcà
tematyk´:
A. Zagadnienia materiałowe i technologicz-
ne
B. Zagadnienia badawczo-projektowe
C. Zagadnienia konstrukcyjne

D. Zagadnienia geotechniczne i infrastruktu-
ry
E. Zagadnienia trwałoÊci, zabezpieczenia
i utrzymania obiektów i zespołów
F. Dziedzictwo postprzemysłowe
G. Zagadnienia prawno-ekonomiczne

6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Przewiduje si´ nast´pujàce warunki uczest-
nictwa
w konferencji:
• Udział ze zgłoszeniem referatu.
• Udział bez referatu.
• Udział z wystàpieniem promocyjnym.
• Udział w wystawie.
Do uczestnictwa w konferencji
zapraszamy wszystkich zainteresowanych
przedstawionà tematykà
Zgłoszenia prosimy przesyłaç droga elektro-
nicznà lub na załàczonych
„Kartach uczestnictwa”, na adres:

IX Konferencja
„REW-IN˚.’Kraków 2010”
Politechnika Krakowska

Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowla-
nych

ul. Warszawska 24
31-155 K R A K Ó W

e-mail: rewinz@pk.edu.pl

Koszty uczestnictwa w: obradach konferen-
cji, imprezach towarzyszàcych, prezenta-
cjach promocyjnych i wystawie zostanà po-
dane w Komunikacie nr 2

7. ZGŁASZANIE 

REFERATÓW
Zapraszamy do zgłaszania referatów, które
powinny zawieraç prace oryginalne, dotych-
czas
nie publikowane.
Do druku, przyj´te b´dà prace po pozytyw-
nej recenzji Komitetu Naukowego Konferen-
cji.
Zgłoszenie referatu na załàczonej „Karcie
uczestnictwa” lub poprzez
stron´ internetowà winno zawieraç
nast´pujàce dane:
• Nazwisko i imi´ autora (autorów) referatu,
tytuły, stopnie naukowe i zawodowe, miejs-
ce pracy.
• Tytuł referatu.
• Krótkie streszczenie (max 1 strona A4),
zawierajàce tezy referatu oraz propozycj´
przyporzàdkowania do jednej z 7 grup te-
matycznych.
Po otrzymaniu zgłoszeƒ i wst´pnej kwalifika-
cji referatów, organizatorzy udost´pnià na
stronie internetowej konferencji „Wytyczne”
wg których nale˝y je przygotowaç.

Referat wraz z rysunkami nie powinien prze-
kraczaç 10 stron.

8. TERMINY
• Wst´pne zgłoszenie referatu
- do 15 marca 2010
• Wst´pne zgłoszenie uczestnictwa
- do 15 kwietnia 2010
• Wysłanie Komunikatu nr 2
- do 15 maja 2010
• Ostateczne zgłoszenie uczestnictwa
i wniesienie opłaty za Konferencj´
- do 15 wrzeÊnia 2010
• Przesłanie tekstu referatu
- do 15 wrzeÊnia 2010
• Potwierdzenie przyj´cia referatu do druku
- do 15 paêdziernika 2010
• Wysłanie Komunikatu nr 3 zawierajàcego
Szczegółowy Program Obrad Konferencji
- do 30 paêdziernika 2010
• Obrady Konferencji
24 - 26 listopada 2010

IX KONFERENCJA Naukowo-Techniczna na temat:
IN˚YNIERYJNE PROBLEMY ODNOWY 
STAROMIEJSKICH ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH
„REW-IN˚. KRAKÓW’2010” KRAKÓW 24 - 26 listopada 2010
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Fot. Aleksandra Bàk

Fot. Aleksandra Bàk

Fot. Wiesław Majka


