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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 
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37. numer biuletynu „Budowlani” wydajemy na zakoƒczenie drugiej kadencji władz
MOIIB, tu˝ przed III Zjazdem Sprawozdawczo–Wyborczym, który odb´dzie si´ 14 kwiet-
nia br. Na Zjeêdzie tym, zgodnie z zapisami w ustawie o samorzàdach zawodowych
w budownictwie i statucie Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, w jego pierwszej cz´-
Êci, delegaci powinni dokonaç oceny merytorycznej i finansowej Rady i wszystkich or-
ganów MOIIB za 2009 rok, a tak˝e przyjàç bud˝et na 2010 rok. Natomiast w jego drugiej
cz´Êci dokonamy wyboru nowych władz MOIIB na trzecià kadencj´ oraz wybierzemy
delegatów na III Krajowy Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa, który odb´dzie si´ 18 – 19 czerwca br. w Warszawie. Sàdz´ równie˝, ˝e po-
dejmiemy uchwały ukierunkowujàce działalnoÊç naszej izby na nowà trzecià kadencj´
2010 – 2014 oraz upowa˝niajàce naszych delegatów do wystàpienia z odpowiednimi
wnioskami i dezyderatami na  III Krajowym Zjeêdzie. W zwiàzku z tym, w obecnym wy-
daniu biuletynu publikujemy sprawozdania za 2009 rok z działalnoÊci Rady, wszystkich
jej organów, a tak˝e Zespołów Problemowych działajàcych przy MOIIB.

Podj´ta na VII Zjeêdzie Krajowym PIIB w 2008 r. zmiana statutu i ograniczenie do
dwóch kadencji wybieralnych funkcji przewodniczàcych organów statutowych (Rady,
OKK, ORzOZ, OSD i OKR) powoduje, ˝e na III Zjeêdzie MOIIB dokona si´ obligatoryjna
wymiana na 5 stanowiskach. Jako ten, który współorganizował, a nast´pnie miał za-
szczyt przewodniczyç MOIIB przez pierwsze 2 kadencje, pragn´ wszystkim Kole˝ankom
i Kolegom, z którymi dane mi było w tym okresie współdziałaç, wyraziç goràce podzi´-
kowania za osiem lat (a w zasadzie dziesi´ç, gdy˝ pierwsze zebranie zespołu organiza-
cyjnego izby odbyło si´ 25 stycznia 2000 r.) ˝yczliwej współpracy, wyrozumiałoÊç
i tworzenie kole˝eƒskiej atmosfery w pracy izby. Jaki jest bilans zamkni´cia dwóch ka-
dencji, przedstawiam w skrócie w tekÊcie wewnàtrz niniejszego numeru. Natomiast
ocena nale˝eç b´dzie oczywiÊcie do delegatów.

Kontynuujàc cykl prezentacji du˝ych firm budowlanych zamieszczamy wywiad
z mgr. in˝. Andrzejem Dudà – prezesem  firmy POLBAU oraz in˝. Andrzejem Ostachow-
skim, dyrektorem krakowskiego oddziału POLBAU, realizujàcej równie˝ w Krakowie wiele
ciekawych obiektów in˝ynierskich, w tym aktualnie Centrum Jana Pawła II „Nie l´kajcie si´”.

W Krakowie trwajà przygotowania do budowy nowoczesnego Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów. Publikujemy na ten temat interesujàcy artykuł.  

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

Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami

Zygmunt Rawicki

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

BUDOWLANI
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Podczas obrad
ostatniego ple-
narnego posie-

dzenia Krajowej
Rady PIIB 17 marca
br. dyskutowanych
było wiele spraw or-
ganizacyjnych wyni-
kajàcych z bie˝àcych
kontaktów z komisja-
mi sejmowymi i jed-

nostkami organizacyjnymi Minister-
stwa Infrastruktury. Ich relacjonowa-
nie w naszym lokalnym biuletynie
regionalnym mija si´ – moim zda-
niem – z celem.

Zrelacjonuj´ wi´c jedynie temat,
który wywołał szczególnie o˝ywionà
dyskusj´ oraz wnioski Rady do Mi-
nisterstwa. Chodzi o tryb wprowa-
dzenia do praktyki in˝ynierskiej Eu-
rokodów. Swoje stanowisko 11 lute-
go br. na specjalnej naradzie przed-
stawił Polski Komitet Normalizacyj-
ny. Od kilku lat trwajà prace w PKN
nad przygotowaniem wdro˝eƒ Euro-
kodów w Polsce. Polegajà one na
tłumaczeniu tych norm na j´zyk pol-
ski i opracowywaniu do nich tzw. ar-
kuszy krajowych. Niektóre spoÊród
Eurokodów to obszerne opracowa-
nia liczàce nawet ponad 200 stron,
a komplet danej normy składa si´ z
kilku cz´Êci. Łàcznie Eurokody sta-
nowi 59 norm.

Na przywołanym wy˝ej spotkaniu
w PKN przekazano nast´pujàcà in-
formacj´: 
* 31 marca br. upływa okres przej-

Êciowy przewidziany na przygoto-
wanie Polski do wprowadzenia
Eurokodów,

* 1 kwietnia br. dotychczasowe Pol-
skie Normy zostanà wykreÊlone z
wykazu „Polskich Norm” , pozo-
stanà tylko Eurokody.

I dalej jeszcze fragmenty stano-
wiska PKN-u.

Usuni´cie z wykazu dotychczaso-
wych Polskich Norm nie jest równo-
znaczne z ich niestosowaniem. Nor-
my sà dokumentem o charakterze
fakultatywnym. PKN uwa˝a, ˝e in-
westor, a w rzeczywistoÊci projek-
tant, powinien rozstrzygaç, z któ-
rych norm korzystaç: z wycofanych
PN czy z Eurokodów.

W zwiàzku z przedstawionà sy-
tuacjà do Ministra Infrastruktury
zwrócił si´ prezes Izby Projektowa-
nia Budowlanego (izba gospodar-
cza naszego Êrodowiska) z proÊbà
o rozwa˝enie działaƒ, które mogły-
by złagodziç wyst´pujàce zagro˝e-
nia wywołane stanowiskiem PKN-u.
W marcu odbyła si´ te˝ kolejna na-
rada w Ministerstwie, z której wyda-
je mi si´ celowe zacytowaç jedno
ustalenie (spoÊród kilku zapisa-
nych):

MI nie planuje w najbli˝szym cza-
sie wprowadzenia zmian w załàczni-
ku nr 1 (do rozporzàdzenia MI z
19.04.2002, gdzie obok wykazu Pol-
skich Norm zostały zamieszczone
tak˝e Eurokody wraz z komenta-

rzem). Oznacza to, ˝e dalej trzeba
stosowaç dotychczasowe Polskie
Normy i przygotowywaç si´ do
wdro˝enia Eurokodów oraz Êledziç
dyspozycje właÊciwych organów
odpowiedzialnych za wdro˝enie.

OczywiÊcie, ˝e w tak krótkiej in-
formacji nie mo˝na przedstawiç wy-
czerpujàco ani toczàcych si´ dys-
kusji, ani argumentów stron. Nie
mo˝na te˝ oddaç zdenerwowania i
oburzenia wyst´pujàcych członków
Izby. Szersze informacje niebawem
trafià do Kolegów z ró˝nych êródeł,
bo sprawy sà bardzo istotne dla na-
szego Êrodowiska.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

P. S.
W przedstawionej informacji wyko-
rzystałem fragmenty artykułu dra Ale-
ksandra Krupy, zamieszczonego w nr
3/230 miesi´cznika Izby Projektowa-
nia Budowlanego „WiadomoÊci Pro-
jektanta Budownictwa”. Zach´cam
do jego lektury, jest to bowiem ze-
staw kompetentnych informacji
przedstawionych syntetycznie.

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

Co w Krajowej Radzie?...
Kontrowersje. Usuni´cie z wykazu dotychczasowych Polskich Norm 
nie jest równoznaczne z ich niestosowaniem.



� 18.02.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Oczyszczanie Êcie-
ków z zastosowaniem roÊlinnoÊci –
fakty i mity”
� 19.02.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Sposoby pracy punk-
tów gwiazdowych sieci ÂN”
� 23.02.2010 - XXXII zebranie Prezy-
dium Rady MOIIB
— zebranie Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej
— seminarium szkoleniowe na temat:
„Układy energooszcz´dne w oÊwiet-
leniu – praktyka i eksploatacja firmy ES
SYSTEM”
� 24.02.2010 - zebranie składu orze-
kajàcego Nr 2 w sprawach członkow-
skich
� 25.02.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Wpływ wód przy-
padkowych na funkcjonowanie sys-
temów odprowadzania i oczyszczania
Êcieków”
� 26.02.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Nowe zasilanie Cen-
trum Krakowa”
� 1.03.2010 - udział Z. Rawickiego we
wr´czeniu nagród „Najlepsze przed-
si´wzi´cia roku w Małopolsce - LIDER
MAŁOPOLSKI 2009”
� 2.03.2010 - zebranie Rady Progra-
mowej biuletynu informacyjnego MO-
IIB „Budowlani”
— zebranie Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej
� 3.03.2010 - seminarium szkolenio-
we na temat: „Eksploatacja lokalnych
oczyszczalni Êcieków w systemie ka-
nalizacyjnym miasta Krakowa”
� 4.03.2010 - seminarium szkolenio-
we na temat: „Wykorzystanie niekon-
wencjonalnych êródeł energii w bu-
downictwie. Termomodernizacja. Naj-
cz´stsze bł´dy i wady projektowania
i wykonawstwa”
� 4-6.03.2010 - szkolenie wyjazdowe
Okr´gowych Rzeczników Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej i Okr´gowych
S´dziów Dyscyplinarnych w Ustroniu
k.Wisły zorganizowane przez Âlàskà
OIIB z udziałem ORzOZ i OSD MOIIB 
� 6.03.2010 - seminarium szkolenio-
we na temat: „Projektowanie kon-
strukcji budowlanych wg Eurokodów
- konstrukcje ˝elbetowe. Przykłady: cz.
III”
— udział J. Oprochy w otwarciu Olim-
piady Wiedzy i Umiej´tnoÊci Budow-
lanych w Technikum Budowlanym w
Krakowie
� 8.03.2010 - spotkanie Z. Rawickie-
go z Ksawerym Krassowskim – pre-
zesem Izby Projektowania Budowla-
nego
— udział Z. Rawickiego w Walnym Ze-
braniu Sprawozdawczo – Wyborczym
Stowarzyszenia In˝ynierów i Techni-
ków Komunikacji RP Oddział w Kra-
kowie
� 9.03.2010 - zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej 

— zebranie Zespołu Problemowego
ds. szkolenia i stałego dokształcania 
— spotkanie Z. Rawickiego i prze-
wodniczàcych organów MOIIB z kie-
rownictwem Wojewódzkiego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego w Kra-
kowie i z Powiatowymi Inspektorami
Nadzoru Budowlanego z województwa
małopolskiego 

— zebranie Okr´gowych Rzeczników
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
� 10.03.2010 - zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. samopomocowych
� 10-13.03.2010 - XXV konferencja
„Warsztaty Pracy Projektanta Kon-
strukcji – Szczyrk 2010” 

� 11.03.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Instalacje inteligen-
tnego budynku”
— zebranie składu Orzekajàcego Nr 1
w sprawach członkowskich
� 12.03.2010 - zebranie Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej PIIB w Szczyrku
z udziałem S. Karczmarczyka i M.
Płacheckiego
— wydanie biuletynu MOIIB „Budow-
lani” nr 36
� 15.03.2010 - XVII zebranie Rady 
MOIIB 

— udział J. Oprochy w obchodach 65-
lecia „Budopol – Kraków”
� 16.03.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „System wzmacniania
konstrukcji napr´˝onymi taÊmami
kompozytowymi – badania efektyw-
noÊci”
� 17.03.2010 - zebranie Krajowej
Rady PIIB w Warszawie z udziałem Z.
Rawickiego, J. Skawiƒskiego i K. Âlu-
sarczyka
— seminarium szkoleniowe na temat:

„Perspektywy rozwoju energetyki jàd-
rowej w Polsce”
— seminarium szkoleniowe na temat:
„W´giel aktywny w układach uzdat-
niania wód powierzchniowych - ba-
dania pilota˝owe na przykładzie stacji
doÊwiadczalnej w Nowym Sàczu”
� 18.03.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Projektowanie kon-
strukcji budowlanych wg Eurokodów
– konstrukcje stalowe cz. VI”
� 18-19.03.2010 - XV mi´dzynarodo-
wa konferencja „STATIKA STAVIEB
2010” w Pieszczanach z udziałem Z.
Rawickiego
� 20-21.03.2010 - Zjazd Sprawoz-
dawczy CKAIT w Pradze z udziałem Z.
Rawickiego 

� 23.03.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Problemy materia-
łowe wzmacniania fundamentów”
� 24.03.2010 - zebranie składu Orze-
kajàcego Nr 2 w sprawach członkow-
skich
� 25.03.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Projektowanie kon-
strukcji budowlanych wg Eurokodów
– konstrukcje stalowe, przykłady cz.
VII”
— zebranie Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej
� 26-27.03.2010 - zebranie wyjazdo-
we Zespołów Problemowych MOIIB w
Dobczycach z udziałem Z. Rawickie-
go i R. ˚akowskiego 

� 30.03.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Zasilanie trakcji elek-
trycznej PKP Kraków”
— Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy
Małopolskiej Okr´gowej Izby Archi-
tektów z udziałem Z. Rawickiego
— zebranie Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego
— zebranie Okr´gowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej
� 31.03.2010 - seminarium szkole-
niowe na temat: „Prawo ochrony Êro-
dowiska – wpływ na zmiany w proce-
sie inwestycyjnym”

KA LEN DA RIUM MO IIB

DZIAŁALNOÂå IZBY

MARZEC – KWIECIE¡ 2010

5



Mija ostatni rok
II kadencji
działalnoÊci

samorzàdu zawodo-
wego in˝ynierów bu-
downictwa. Z jej za-
koƒczeniem wià˝à
si´ doÊç radykalne
zmiany personalne
w Izbie. Zamyka to

pewien rozdział w historii samorzà-
du zawodowego Êrodowiska bu-
dowlanych i dlatego warto poczyniç
pewne podsumowania.

Liczba członków na koniec roku
2009 wynosiła 10216 czynnych
i 14225 zarejestrowanych w bazie
Małopolskiej Okr´gowej Izby, w tym
liczba członków zawieszonych na
koniec 2009 roku wynosiła 675,
skreÊlonych 3134 i kandydatów na
członków 200. Izba Małopolska
swojà działalnoÊç w roku 2002 roz-
poczynała przy stanie ok. 7200
członków. Wiele osób, wÊród nich
równie˝ tych, którzy Izb´ zakładali,
odeszło ju˝ na zawsze, jednak sze-
regi MOIIB zasiliła cała rzesza mło-
dych in˝ynierów, którzy pełnienie
samodzielnych funkcji w budownic-
twie rozpocz´li w ciàgu ostatnich
oÊmiu lat.

Od ostatnich wyborów, które od-
były si´ w roku 2006, rada, prezy-
dium, organy, zespoły problemowe
i robocze – z nielicznymi wyjàtkami
– pracowały w stałych składach. Od
roku 2007 działalnoÊç Izby jest pro-
wadzona w budynku przy ul. Czar-
nowiejskiej 80. Pozyskanie własnej
siedziby MOIIB w Krakowie było do-
brà decyzjà obecnie ust´pujàcych
władz, gdy˝ stworzyło to dobre wa-
runki pracy zarówno dla personelu
biura obsługujàcego codziennie
liczne rzesze członków odwiedzajà-
cych Izb´, jak i dla pracy organów,

zespołów problemowych i robo-
czych.  

Bie˝àcà działalnoÊcià Izby, po-
mi´dzy posiedzeniami Okr´gowej
Rady, zajmuje si´ Prezydium, które
wykonuje uchwały Rady, przygoto-
wuje plany działania, preliminarze
bud˝etowe, nadzoruje działalnoÊç
jednostek organizacyjnych oraz na-
wiàzuje kontakty z innymi Êrodowis-
kami bran˝y budowlanej. 

Skład Prezydium od czasu wybo-
rów w 2006 r. był nast´pujàcy:

przewodniczàcy – Zygmunt Ra-
wicki

wiceprzewodniczàcy – Jerzy
Oprocha 

wiceprzewodniczàcy – Ryszard
˚akowski

sekretarz – Gra˝yna Skoplak
skarbnik – Mirosław Boryczko
członkowie – Zbigniew Kot,  An-

drzej Legutki.
Prezydium Rady w roku sprawoz-

dawczym 2009 odbyło 7 spotkaƒ
i przyj´ło 17 uchwał, które przedsta-
wione do dyskusji Rady, zostały przez
nià zatwierdzone. W sumie Rada przy-
j´ła 29 uchwał. W roku 2009 Rada li-
czyła 29 osób, odbyła 4 zebrania,
w tym 1 wyjazdowe w Zawoi. W ze-
braniach Rady uczestniczyli zaprosze-
ni przewodniczàcy organów i zespo-
łów problemowych oraz przedstawi-
ciele MOIIB we władzach krajowych
PIIB. Rada była informowana o dzia-
łalnoÊci Prezydium, organów MOIIB,
zespołów problemowych i roboczych
oraz o działalnoÊci Rady Krajowej i or-
ganów PIIB. Wykaz członków wszyst-
kich organów Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa jest za-
mieszczany w ka˝dym numerze wy-
dawanego od ponad 6 lat biuletynu
„Budowlani”. Równie˝ w biuletynie
jest przedstawiana informacja o dzia-
łalnoÊci Rady MOIIB w formie prowa-
dzonego tam kalendarium.  

DziałalnoÊç Okr´gowej 
Rady MOIIB

Rada i Prezydium MOIIB konty-
nuowały wytyczone w latach po-
przednich kierunki działalnoÊci oraz
współpracy ze wszystkimi Êrodowis-
kami bran˝y budowlanej, zarówno
w Polsce, jak i za granicà – w szcze-
gólnoÊci w ramach tzw. Małej Grupy
Wyszehradzkiej (W´gry, Czechy,
Słowacja, Polska). 

Z najwa˝niejszych spoÊród licz-
nych wydarzeƒ roku 2009, w któ-
rych wzi´li udział przedstawiciele
władz, organów, zespołów proble-
mowych i roboczych, a tak˝e człon-
kowie i przyszli członkowie MOIIB,
nale˝y wymieniç:
– 7 posiedzeƒ Prezydium Rady 

MOIIB
– 4 posiedzenia Rady MOIIB, w tym

1 wyjazdowe w Zawoi
– 120 imprez naukowo–technicz-

nych (szkolenia, seminaria, konfe-
rencje, wycieczki techniczne),
w których wzi´ło udział 2029
członków MOIIB,
oraz według kolejnoÊci:  

– 15 stycznia – spotkanie przewod-
niczàcych wszystkich samorzà-
dów zawodowych województwa
małopolskiego, które organizowa-
ne sà w Krakowie od kilku lat,

– 22 stycznia – wr´czenie decyzji
nadania uprawnieƒ budowlanych
in˝ynierom wraz z uroczystym Êlu-
bowaniem (sesja zimowa),

– 18 lutego – spotkanie ze studenta-
mi AGH w sprawie uprawnieƒ bu-
dowlanych,

– 7 marca – doroczna Olimpiada
Wiedzy i Umiej´tnoÊci Budowla-
nych w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 1 w Krakowie,

– 13 marca – uroczyste podpisanie
umowy o współpracy pomi´dzy
Politechnikà Krakowskà a MOIIB,

– 20 marca – uroczyste wr´czenie

Sprawozdanie z działalnoÊci Rady 
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w roku 2009 
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nagród laureatom XXII edycji
Olimpiady Wiedzy i Umiej´tnoÊci
Budowlanych w Politechnice Kra-
kowskiej,

– 7 kwietnia – VIII Zjazd Sprawoz-
dawczy Delegatów MOIIB,

– 17 kwietnia – Dzieƒ In˝yniera Bu-
downictwa na Targach Budownict-
wa „Wiosna 2009” (honorowy pat-
ronat) i organizacja seminarium, 

– 20 kwietnia – spotkanie ze studen-
tami Wydziału In˝ynierii Làdowej
Politechniki Krakowskiej,

– 8–10 maja – IV Zjazd Polskich In-
˝ynierów w Ameryce Północnej
w Montrealu,

– 15–23 maja – egzaminy testowe
i ustne na uprawnienia budowlane,

– 4–5 czerwca – zebranie przewod-
niczàcych Rad Okr´gowych Polski
Południowej w Katowicach,

– 18–19 czerwca – VIII Krajowy
Zjazd Delegatów PIIB w Warsza-
wie,

– 23 czerwca – wr´czenie decyzji
nadania uprawnieƒ budowlanych
in˝ynierom wraz z uroczystym Êlu-
bowaniem (sesja wiosenna), 

– 29 czerwca – uroczyste spotkanie
na Wawelu z laureatami konkursu
„Budowa Roku” z regionu mało-
polskiego,

– 3–5 lipca – spotkanie przewodni-
czàcych Izb Budowlanych Grupy
V–4 w Sarospatak,

– 24–29 sierpnia – wyjazd technicz-
ny na Litw´ i podpisanie umowy
o współpracy pomi´dzy MOIIB
a ZITSB w Wilnie,

– 4–5 wrzeÊnia – X spotkanie regio-
nalnych organizacji budowlanych
z krajów Grupy Wyszehradzkiej
w Krakowie,

– 18–20 wrzeÊnia – XXXIV Krakow-
skie Targi Budownictwa „Jesieƒ
2009” (honorowy patronat MOIIB),

– 22–25 paêdziernika – XVI spotka-
nie organizacji budowlanych, izb
i zwiàzków, Grupy Wyszehradzkiej
w Ostrawie,

– 27 paêdziernika – uroczyste otwar-
cie Punktu Informacyjnego MOIIB
w OÊwi´cimiu z udziałem władz
miasta,

– 16 listopada – rozpocz´cie zebraƒ
wyborczych delegatów na III ka-
dencj´ MOIIB,

– 9 grudnia – tradycyjne, doroczne
spotkanie członków Prezydium
Rady MOIIB z przedstawicielami
administracji architektoniczno–bu-
dowlanej województwa małopol-
skiego (starostwami i Wydziałem
Infrastruktury MUW), 

– 10 grudnia – spotkanie członków
Prezydium Rady MOIIB z prze-
wodniczàcymi stowarzyszeƒ nau-
kowo–technicznych bran˝y bu-
dowlanej województwa małopol-
skiego, z którymi współpraca na-
le˝y do najwa˝niejszych działaƒ
MOIIB w zakresie organizacji
szkoleƒ, seminariów i konferencji
dla członków MOIIB wszystkich
bran˝,

– 17 grudnia – uroczyste (XVI) ze-
branie Rady MOIIB, na którym
zostały wr´czone honorowe od-
znaki PIIB wyró˝niajàcym si´
członkom MOIIB, 
a ponadto w ramach działaƒ inte-

gracyjnych Êrodowiska budowla-
nych Rada zorganizowała dla człon-
ków:
– 31 stycznia 2009 r. – II Mistrzostwa

MOIIB w narciarstwie alpejskim
o Puchar Przewodniczàcego Rady
w Kluszkowcach,

– 13 lutego 2009 r. – II Bal Karnawa-
łowy członków MOIIB w Krakowie.
Od 16 listopada do 4 grudnia

2009 r., w zwiàzku z koƒczàcà si´ II
kadencjà PIIB, w okr´gu małopol-
skim odbywały si´ wybory nowych
delegatów na zjazdy okr´gowe na
III kadencj´ 2010 – 2014. MOIIB
została podzielona na 6 obwodów
wyborczych, skupiajàcych 20 po-
wiatów i 2 miasta. Zebrania wybor-
cze odbyły si´ w Bochni (5 powia-
tów), Chrzanowie (4 powiaty), Tar-
nowie (2 powiaty i m. Tarnów), No-
wym Sàczu (3 powiaty), Krakowie
(powiat i m. Kraków) i Nowym Targu
(5 powiatów). Ka˝dy obwód liczył
od około 860 do 1100 członków,
w sumie zaproszenia wysłano do
ponad 10 tys. członków, jednak za-
interesowanie i frekwencja  były nie-
wielkie, gdy˝ Êrednia ze wszystkich
obwodów wyniosła zaledwie 5,7
proc. W całym Okr´gu Małopolskim
na 9 zebraniach wyborczych wybra-
no 166 delegatów – w tym nowych

delegatów jest 66 (ok. 38 proc.),
a wybranych w ogóle po raz pierw-
szy – 55 (ok. 33 proc.).

MOIIB kontynuowała z lat po-
przednich:
– prenumerat´ i wysyłanie do 1783

członków wybranych czasopism
bran˝owych, na indywidualne
zgłoszenie członka (w stosunku
do r. 2008 liczba ta wzrosła o ok.
21 proc., podczas gdy w pierw-
szym roku prenumerat´ t´ otrzy-
mywało zaledwie 113 członków).    

– dodatkowe ubezpieczenie Na ˝y-
cie i NNW członków MOIIB. 

Szczegółowy wykaz działalnoÊci
statutowej oraz odbywajàcych si´
w MOIIB wydarzeƒ w ciàgu całego
2009 roku zamieszczany był w ka-
lendarium 5 biuletynów „Budowlani”
(nr 1/31 – 5/35). 

DziałalnoÊç Zespołów 
Problemowych

Rada MOIIB w roku 2006 powoła-
ła 5 Zespołów Problemowych (ZP),
które kontynuowały swojà działal-
noÊç w roku 2009 zgodnie z obowià-
zujàcymi przepisami i regulaminami
wewn´trznymi MOIIB. Ka˝dy Zespół
prowadzi działalnoÊç w okreÊlonym
zakresie i zgodnie z wytyczonymi
kierunkami, majàcà na celu jak naj-
wi´kszà pomoc członkom w ich pro-
blemach i działalnoÊci zawodowej,
a tak˝e w miar´ mo˝liwoÊci w spra-
wach prywatnych.

Jednà z najwa˝niejszych spraw
dla członków samorzàdu zawodo-
wego jest pomoc w szkoleniach,
w podnoszeniu kwalifikacji zawodo-
wych in˝ynierów i doskonaleniu za-
wodu in˝yniera budowlanego. Do
tych działaƒ, 8 lat temu, został po-
wołany uchwałà Rady MOIIB:

Zespół Problemowy 
ds. szkolenia i stałego 

dokształcania

Przewodniczàcym ZP ds. szkole-
nia i stałego dokształcania w II ka-
dencji był Jan Strzałka. W 2009 r.
ZP odbył łàcznie 11 posiedzeƒ,
w tym po raz trzeci dwa dwudniowe
posiedzenia wyjazdowe w Zakrzo-

Dokoƒczenie na str. 8
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wie i Ojcowie. W trakcie tych zebraƒ
członkowie Zespołu:
– analizowali potrzeb´ korekty regu-

laminu dofinansowania, który ak-
tualnie oprócz mo˝liwoÊci dofinan-
sowania uczestnictwa w impre-
zach szkoleniowych przewiduje
mo˝liwoÊç zwrotu kosztów zakupu
publikacji, programów komputero-
wych i norm doskonalàcych kwali-
fikacje oraz zwrotu kosztów prze-
jazdu na imprezy naukowo – tech-
niczne organizowane poza miejs-
cem zamieszkania,

– opiniowali wnioski o dofinansowa-
nie indywidualnego uczestnictwa
w konferencjach naukowo – tech-
nicznych, seminariach, kursach,
szkoleniach: ogółem w ciàgu
2009 r. pozytywnie zaopiniowano
137 wniosków, w tym 98 wniosków
o udział w szkoleniach przygoto-
wujàcych do sporzàdzania Êwia-
dectw charakterystyki energetycz-
nej (dla porównania 21 wniosków
w 2006 r., 36 wniosków w 2007 r.
oraz 31 wniosków w 2008 r.);
w roku sprawozdawczym 2009 ne-
gatywnie zaopiniowano 3 wnioski,

– opiniowali wnioski o zwrot kosz-
tów zakupu publikacji, norm i pro-
gramów doskonalàcych kwalifika-
cje: ogółem w ciàgu 2009 r. pozy-
tywnie zaopiniowano 73 wnioski,
a negatywnie 2 wnioski (dla po-
równania 17 wniosków w 2008 r.)

– zaopiniowali pozytywnie 3 wnioski
o zwrot kosztów przejazdu na im-
prezy organizowane poza miejs-
cem zamieszkania (dla porówna-
nia po 2 wnioski w 2007 i 2008
roku),

– łàczna kwota przyznanych indywi-
dualnych dofinansowaƒ we
wszystkich trzech formach dofi-
nansowania w 2009 r. wyniosła ok.
43,5 tys. zł, przekraczajàc znacz-
nie kwoty indywidualnych dofinan-

sowaƒ przyznanych w latach 2007
i 2008 (odpowiednio ok. 9 tys. zł
i ok. 12,8 tys. zł),

– zaplanowali i zorganizowali przy
współpracy oddziałów stowarzy-
szeƒ naukowo – technicznych
łàcznie w 2009 r. 120 imprez nau-
kowo – technicznych w tym:
a)  93 seminaria naukowo – tech-

niczne, w których uczestniczyło
1599 członków Izby,

b)12 konferencji naukowo – tech-
nicznych, w których wzi´ło udział
235 członków Izby,

c)15 wycieczek technicznych,
w których uczestniczyło 195 człon-
ków Izby  (dla porównania
w 2008 r. zorganizowano 82 impre-
zy naukowo – techniczne, w któ-
rych uczestniczyło łàcznie 1585
członków Izby),
– zaopiniowali pozytywnie wnioski

Oddziałów SNT o dofinansowanie
i współorganizacj´ 6 konferencji
naukowo – technicznych, nega-
tywnie zaopiniowano 1 wniosek,

– opracowali preliminarz kosztów
działalnoÊci szkoleniowej MOIIB
oraz preliminarz kosztów funkcjo-
nowania ZP na pierwsze półrocze
2010 r.
W ciàgu całego 2009 r. Prezy-

dium i Rada MOIIB na wniosek ZP
podejmowały uchwały zatwierdzajà-
ce dofinansowanie:
– indywidualnego uczestnictwa

w imprezach szkoleniowych, orga-
nizowanych przez stowarzyszenia
naukowo – techniczne wspólnie
z MOIIB, po pozytywnym zaopi-
niowaniu przez ZP ds. szkolenia
i stałego dokształcania,

– współorganizowanych przez sto-
warzyszenia naukowo – technicz-
ne oraz MOIIB imprez szkolenio-
wych dla członków MOIIB, które
w 2009 r. osiàgn´ło łàcznà kwot´
ok. 211,2 tys. zł (dla porównania
dofinansowanie to w roku 2008

wynosiło 153,4 tys. zł, w roku
2007 – 177,4 tys. zł i w roku 2006
– 159,5 tys. zł),

– współorganizowanych wspólnie
przez stowarzyszenia naukowo –
techniczne oraz MOIIB konferencji
naukowo – technicznych w zakre-
sie dofinansowania druku materia-
łów konferencyjnych; łàcznie
w 2009 r. wydano ok. 21,2 tys. zł
(dla porównania w 2006 r. dofinan-
sowano 6 konferencji na kwot´ 34
tys. zł, w 2007 r. – 9 konferencji na
kwot´ 37 tys. zł i w 2008 r. – 6 kon-
ferencji na kwot´ 41,7 tys. zł).

– Informacja o planowanych szkole-
niach w kolejnych kwartałach roku
2009 zamieszczana była na łamach
biuletynu „BUDOWLANI” oraz na
stronie internetowej MOIIB. 

Kolejnym profilem działalnoÊci
Rady MOIIB jest pomoc członkom
w trudnych sytuacjach ˝yciowych.
CzynnoÊciami tymi zajmuje si´:

Zespół Problemowy 
ds. działaƒ 

samopomocowych

Przewodniczàcà Zespołu w II ka-
dencji była  Krystyna Korniak – Figa.

W 2009 r. do Zespołu wpłyn´ły 22
wnioski do rozpatrzenia o przyzna-
nie, w ramach pomocy,  Êrodków fi-
nansowych (Êmierç, długotrwała
choroba).  

Zespół  w roku 2009 odbył 9 po-
siedzeƒ na których:
– zapoznał si´ z wnioskami,
– sprawdził zło˝onà wraz z nimi do-

kumentacj´,
– skierował wnioski do uzupełnienia

w przypadku braku dokumentów,
rozpatrzył wnioski,

– przekazał wnioski do Prezydium
Rady MOIIB dla podj´cia decyzji
przyznania rodzaju wnioskowanej
pomocy.

– 22 zapomogi losowe zostały za-
twierdzone 5 uchwałami podj´tymi

Sprawozdanie z działalnoÊci Rady 
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w roku 2009 
Dokoƒczenie ze str. 7
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przez Prezydium i 4 uchwałami
podj´tymi przez Rad´ MOIIB. Po-
moc finansowa dla członków MO-
IIB w 2009 r. wyniosła 20 500,00 zł
i stanowiła 51,25 proc. kwoty preli-
minowanej na ten cel w bud˝ecie
MOIIB na rok 2009. 

Kolejnym Zespołem Problemo-
wym powołanym przez Rad´ MOIIB
jest:

Zespół Problemowy
ds. procesów budowlanych

Jego przewodniczàcym w II ka-
dencji był Jan Skawiƒski.

W okresie sprawozdawczym ZP
odbył 4 spotkania. Zajmował si´
szerokà problematykà z zakresu
przygotowania Prawa budowlane-
go, procesu inwestycyjnego oraz
projektowania i realizacji inwestycji,
jak równie˝ opracowaniem standar-
dów budowlanych celem uspraw-
nienia inwestowania oraz utrzyma-
nia wysokiej jakoÊci i bezpieczeƒ-
stwa obiektów budowlanych.

Na zebraniach w 2009 r. omawia-
no na bie˝àco problemy zwiàzane
ze zmianami Prawa budowlanego,
bezpieczeƒstwa i prawidłowej orga-
nizacji procesów budowlanych.

Na zebraniu w lutym zapoznano
si´ z ofertà internetowego „Serwisu
budowlanego” firmy Wolters Klu-
wert, gdzie zawarte jest kompen-
dium praktycznej wiedzy z zakresu
Prawa budowlanego i przepisów
budowlanych, z mo˝liwoÊcià indywi-
dualnego dost´pu przez ka˝dego
członka Izby poprzez stron´ interne-
towà MOIIB. Zespół zarekomendo-
wał Radzie MOIIB zakup pilota˝owy
dla przetestowania przez 1 rok funk-
cjonowania i przydatnoÊci „Serwisu
budowlanego” dla członków Izby.

Na wspólnym wyjazdowym ze-
braniu czterech Zespołów Proble-
mowych MOIIB w kwietniu, to jest: 
ds. szkolenia i stałego dokształca-
nia, ds. prawno–regulaminowych,
ds. etyki i ochrony zawodu oraz ds.
procesów budowlanych, zapoznano
si´ wzajemnie z problematykà ZP
i omówiono nowo wprowadzone
zmiany, dotyczàce okresowych kon-
troli obiektów budowlanych.

Na czerwcowym zebraniu Zespo-
łu zapoznano si´ z problemami za-
rzàdzania inwestycjami budowlany-
mi i procedurami FIDIC w Êwietle
wymogów Unii Europejskiej.

Na zebraniu w listopadzie omó-
wiono Europejski Kodeks post´po-
wania in˝ynierów dyplomowanych,
obowiàzujàcy Izby budowlane kra-
jów zrzeszonych w ECEC. Porówna-
no szczegółowo zapisy ww. kode-
ksu z kodeksem etyki zawodowej
obowiàzujàcym w PIIB.

Zespół podtrzymuje potrzeb´ po-
szerzenia informacji w bazie kompu-
terowej Izby o tzw. Bank danych In-
˝yniera budowlanego w celu uatwie-
nia kontaktu zawodowego członków
Izby z uczestnikami procesu inwe-
stycyjnego. 

Zespół na bie˝àco opracowywał
merytoryczne odpowiedzi na pisma,
które wpływały do Rady MOIIB,
a dotyczyły problematyki Zespołu.

Podstawowym dokumentem
prawnym w działalnoÊci in˝ynier-
skiej jest Pawo budowlane oraz
jego ciàgłe doskonalenie, likwido-
wanie licznych niejasnoÊci, czuwa-
nie nad zmianami wprowadzanymi –
nie zawsze z korzyÊcià dla proce-
sów budowlanych – przez członków
komisji sejmowej. W Polskiej Izbie
In˝ynierów Budownictwa nad opi-
niowaniem dokumentów sejmo-
wych czuwa Komisja Prawno – Re-
gulaminowa, wspomagana przez
ZP w Okr´gach. 

Zespół Problemowy ds.
prawno – regulaminowych

Jego przewodniczàcymi w II ka-
dencji MOIIB byli: Êp. Andrzej Pe-
łech, a nast´pnie  Halina Pasich.

W minionym roku ZP odbył 10
posiedzeƒ, w tym dwa wyjazdowe
integracyjne: jedno z ZP ds. szkole-
nia i stałego dokształcania i drugie
tak˝e z udziałem ZP ds. procesów
budowlanych.

Głównymi tematami posiedzeƒ
były sprawy prowadzone przez Ko-
misj´ Prawno – Regulaminowà PIIB
oraz dotyczàce problemów człon-
ków MOIIB w zakresie przepisów
ustawy Prawo budowlane i z nim
zwiàzanych. 

Główne kierunki działania ZP ds.
prawno – regulaminowych to:
– prace nad projektem nowelizacji

ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz
projektem nowelizacji Prawa bu-
dowlanego, opracowanym przez
Komisj´ Sejmowà „Przyjazne Paƒ-
stwo”, procedowanym i uchwalo-
nym przez Sejm RP – nowelizacja
ta została zaskar˝ona przez Prezy-
denta do Trybunału Konstytucyj-
nego,

– opiniowanie małych nowelizacji
ustawy Prawo budowlane, które
zostały uchwalone przez Sejm
w 2009 r., 

– opiniowanie nowelizacji ustawy
o samorzàdach zawodowych,

– opiniowanie projektu rozporzàdze-
nia dotyczàcego warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowia-
daç budynki i ich usytuowanie,

– opiniowanie nowelizacji ustawy
Prawo budowlane w zakresie
mo˝liwoÊci wykonywania Êwia-
dectw charakterystyki energetycz-
nej przez in˝ynierów,

– opiniowanie stanowiska dotyczà-
cego mo˝liwoÊci uzyskiwania
uprawnieƒ budowlanych w ograni-
czonym zakresie przez techników,

– odpowiadanie na pisma członków
MOIIB dotyczàce zakresu przepi-
sów Prawa budowlanego i rozpo-
rzàdzeƒ z nim zwiàzanych.
W trakcie wyjazdów integracyj-

nych Zespół zapoznał uczestników
z nowelizacjami Prawa budowlane-
go oraz nowelizacjami rozporzà-
dzeƒ dotyczàcych warunków tech-
nicznych i u˝ytkowania budynków
mieszkalnych w roku 2009.

Przewodniczàca Zespołu Proble-
mowego ds. prawno – regulamino-
wych brała udział w zebraniach Ko-
misji Prawno – Regulaminowej PIIB
w Warszawie.  

Statut PIIB w par. 17 mówi o tym,
˝e członek Izby – samorzàdu zawo-
dowego in˝ynierów budownictwa,
a wi´c Êrodowiska zawodowego,
które zostało obdarzone zaufaniem
publicznym – jest zobowiàzany do

Dokoƒczenie na str. 10
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przestrzegania zasad etyki zawodo-
wej. Do oceny zachowaƒ członków
MOIIB pod wzgl´dem odpowiedzial-
noÊci zawodowej został powołany
przez Rad´ MOIIB: 

Zespół Problemowy 
ds. etyki i ochrony zawodu

Przewodniczàcà tego Zespołu
w II kadencji była  El˝bieta Jast-
rz´bska.

Podstawà działania Zespołu
w ogólnych zarysach jest Kodeks
Etyki.  W roku 2009 do ZP ds. etyki
i ochrony zawodu nie wpłyn´ła ˝a-
dna sprawa, wymagajàca rozpatrze-
nia lub interwencji Zespołu.

Dla celów bie˝àcego załatwiania
spraw członkowskich oraz do dzia-
łaƒ roboczych, które powinny byç
prowadzone w Izbie bez wi´kszej
zwłoki, na wniosek i z upowa˝nienia
Rady zostały powołane 3 zespoły:

2 Składy Orzekajàce (po 3 osoby
ka˝dy), posiadajàce uprawnienia do
przyjmowania, zawieszania, skreÊla-
nia i odwieszania członków bez
udziału Rady. Spotykały si´ na prze-
mian co dwa tygodnie (w 2. i 4. Êro-
d´ miesiàca), w celu bie˝àcego roz-
patrywania  wniosków o wpisanie
na list´ członków, zawieszenie lub
skreÊlenie.

Rada Programowa biuletynu „Bu-
dowlani”, składajàca si´ z przewod-
niczàcego RP oraz 7–osobowej re-
prezentacji stowarzyszeƒ in˝ynierów
i techników wszystkich bran˝ w bu-
downictwie, przygotowujàca i opi-
niujàca materiały zamieszczane
w biuletynach. W roku 2009 MOIIB
wydała 5 numerów biuletynu (od
Nr 1/31 do Nr 5/35), o nakładzie
10200 – 10400 egzemplarzy ka˝dy
i liczbie stron 32 – 52.

Zespół ds. odznaczeƒ (3–oso-
bowy), przygotowujàcy wnioski

Okr´gowej Rady o nadanie człon-
kom Odznak Honorowych Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa,
zgodnie z trybem zatwierdzonym
uchwałà z dnia 23 maja 2007 r.
Krajowej Rady PIIB w sprawie
ustanowienia honorowego wyró˝-
nienia dla członków PIIB, a tak˝e
wyró˝nieƒ paƒstwowych. W roku
2009 Rada MOIIB wystàpiła
z wnioskami o przyznanie dla swo-
ich członków 58 odznaczeƒ: 54
srebrnych i 4 złote, które zostały
uroczyÊcie  wr´czone członkom
na Zjeêdzie Krajowym PIIB w czer-
wcu 2009 r. oraz na uroczystym
posiedzeniu Rady w grudniu
2009 r. 

DziałalnoÊç Punktów 
Informacyjnych (PI)

– w Tarnowie
– w Nowym Sàczu
– w Zakopanem
– w OÊwi´cimiu.

Punkty Informacyjne, powołane
na ˝yczenie członków MOIIB miesz-
kajàcych poza Krakowem, stanowià
du˝e ułatwienie w kontaktach i za-
łatwianiu bie˝àcych spraw, bez po-
trzeby przyje˝d˝ania do Krakowa.
W ostatnim roku II kadencji do
trzech działajàcych ju˝ od kilku lat
PI dołàczył nowy – w OÊwi´cimiu.
Jego uroczyste otwarcie odbyło si´
w paêdzierniku 2009 r., przy udziale
przedstawicieli Prezydium MOIIB
i władz lokalnych OÊwi´cimia. 

a) PI w Tarnowie
Opiekunem PI w II kadencji był

Antoni Kawik.
Punkt Informacyjny w Tarnowie

mieÊci si´ przy ul. Konarskiego 4. 
W roku 2009 prowadził działal-

noÊç w zakresie:
– wydawania ksià˝ek praktyki zawo-

dowej,
– przyjmowania wniosków o wpisa-

nie na list´ członków MOIIB,

– przyjmowania wniosków o zawie-
szeniu, odwieszeniu bàdê skreÊle-
niu z listy członków MOIIB,

– przyjmowania wniosków o udzie-
lenie po˝yczki (zapomogi) człon-
kom MOIIB,

– udost´pniania czasopism tech-
nicznych zainteresowanym człon-
kom.
W 2009 r. w PI w Tarnowie zostało

wydanych 85 ksià˝ek dla dokumen-
towania praktyki zawodowej. Zainte-
resowanym kandydatom na człon-
ków oraz członkom PI udzielał infor-
macji w zakresie:
– wymaganego kierunku wykształ-

cenia, odpowiedniego oraz po-
krewnego dla poszczególnych
specjalnoÊci uprawnieƒ budowla-
nych,

– sposobu post´powania w przy-
padku wykształcenia odbiegajà-
cego od przyj´tego w obowiàzu-
jàcym rozporzàdzeniu, które pod-
lega indywidualnemu rozpatrze-
niu i zakwalifikowaniu przez Izb´,
na podstawie udokumentowane-
go programu kształcenia,

– wymaganego dokumentowania
przebiegu praktyki zawodowej
oraz opiniowania jej przez 
osoby nadzorujàce praktyk´ za-
wodowà,

– informacji w zakresie dopuszczal-
nych form zatrudnienia podczas
dokumentowania praktyki zawo-
dowej,

– informacji zwiàzanych z przebie-
giem egzaminów na uprawnienia
budowlane,

– informacji o mo˝liwoÊci poszerze-
nia posiadanych uprawnieƒ oraz
uzyskania tytułu rzeczoznawcy
budowlanego,

– wyjaÊnieƒ treÊci zapisów Prawa
budowlanego dotyczàcych upo-
wa˝nienia do sporzàdzania Êwia-
dectw charakterystyki energetycz-
nej.

Dokoƒczenie ze str. 9
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Udzielanie zainteresowanym od-
powiedzi na pytania realizowano
bezpoÊrednio w Punkcie Informacyj-
nym lub telefonicznie, bàdê za po-
Êrednictwem poczty e–mail. Na
przestrzeni minionego roku udzielo-
no ponad 220 odpowiedzi, informa-
cji i porad.

Tematyka uznania niezb´dnego
kierunku wykształcenia do uzyska-
nia uprawnieƒ budowlanych w ob-
szernej specjalnoÊci zwanej sani-
tarnà, wymaga czytelniejszego wy-
jaÊnienia. Krajowa Komisja Kwalifi-
kacyjna pismem z dnia 29 czerwca
2009 r. wyszła naprzeciw absol-
wentom Wydziału Wiertnictwa Na-
fty i Gazu na AGH uznajàc wy-
kształcenie na powy˝szym Wydzia-
le tylko z zakresu in˝ynierii gazow-
niczej. Zgłaszało si´ jednak wielu
petentów do Punktu Informacyjne-
go (celem pobrania ksià˝ki prak-
tyk) po ukoƒczeniu studiów z inne-
go zakresu i kierunku, twierdzàc,
˝e władze AGH zapewniały ich, ˝e
wystarczajà ukoƒczone studia na
ww. Wydziale. 

W minionym roku Punkt Informa-
cyjny w znacznie wi´kszym zakresie
udzielał pomocy członkom MOIIB:
– w dost´pie do informacji prawnej

zawartej w systemie LEX,
– w mo˝liwoÊci wydruku interesujà-

cych ich PN z programu INTE-
GRAM.
Dla spełnienia zgłaszanych

przez członków potrzeb została
zwi´kszona limitowana w wydaw-
nictwie Ars Boni iloÊç do wydruku
o 2300 stron. 

Ponadto, w PI w Tarnowie były
pełnione regularne dy˝ury przez
Okr´gowà Rzecznik Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej. 

b) PI w Nowym Sàczu
Opiekunem PI w II kadencji był

Jan Skawiƒski. 
Punkt Informacyjny MOIIB w No-

wym Sàczu mieÊci si´ w budynku
NOT przy ul. Kraszewskiego 44.
Czynny jest we wtorki w godz.
13:00 – 15:00 i piàtki w godz.
17:00 – 19:00, dy˝ury członków
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
w czwartki w godz. 17:00 – 19:00,
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Za-

wodowej w 2. i 4. czwartek miesià-
ca w godz. 16:00 –18:00.

Zakres działania Punktu Infor-
macyjnego w Nowym Sàczu jest
nast´pujàcy:
– udzielanie informacji dotyczà-

cych bie˝àcych spraw zwiàza-
nych z działaniem Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa, w tym udost´pnianie
regulaminów Izby, a tak˝e wybra-
nych aktów prawnych,

– wydawanie i odbieranie wnio-
sków o wpisanie na list´ człon-
ków Izby oraz informowanie kan-
dydatów na członków Izby,

– rejestrowanie i wydawanie ksià-
˝ek praktyki zawodowej upraw-
nionym osobom,

– udzielanie informacji dotyczà-
cych warunków ubezpieczenia
członków Izby od odpowiedzial-
noÊci cywilnej,

– udost´pnianie czasopism tech-
nicznych zainteresowanym
członkom Izby,

– udost´pnianie informacji doty-
czàcych zagadnieƒ prawnych
w budownictwie poprzez sieç in-
ternetowà,

– udzielanie informacji, propago-
wanie udziału członków Izby
w szkoleniach, konferencjach
i kursach oraz organizowanie lub
współudział w organizowaniu
szkoleƒ,

– zbieranie wszelkich materiałów
szkoleniowych celem ich archi-
wizacji i udost´pniania członkom
Izby,

– informowanie kandydatów o try-
bie składania wniosków na uzys-
kanie uprawnieƒ budowlanych,

– prowadzenie informacji ogólnej
dla kandydatów na uzyskanie
uprawnieƒ budowlanych

– propagowanie i wskazywanie
êródeł informacji naukowo–tech-
nicznej.
W okresie sprawozdawczym

członkowie Okr´gowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej oraz członkowie MOIIB
z Nowego Sàcza wyznaczeni na dy-
˝ury pełnili je zgodnie z przyj´tym
harmonogramem. W roku 2009 wy-
dano 84 ksià˝ki praktyki zawodowej
oraz w trakcie dy˝urów udzielono

informacji bezpoÊrednich lub telefo-
nicznych w sprawach zwiàzanych
z Izbà 111 osobom, co zarejestro-
wano w odpowiedniej ewidencji. Po-
nadto od czerwca 2009 r. rozpocz´-
to potwierdzanie zgodnoÊci z orygi-
nałem kserokopii członkostwa
w MOIIB i do koƒca 2009 r. potwier-
dzono je 46 osobom. Punkt Infor-
macyjny w paêdzierniku 2009 r. roz-
poczàł przygotowania (kampania in-
formacyjna) do organizacji cyklicz-
nych szkoleƒ w 2010 r. na temat
wdro˝enia nowych norm EUROKOD
dla członków MOIIB z regionu No-
wego Sàcza.

c) PI w Zakopanem 
Opiekunem PI w II kadencji była

Alicja Kotoƒska.
Punkt Informacyjny MOIIB w Za-

kopanem mieÊci si´ w budynku
przy ul. Nowotarskiej 6.

Zakres działania Punktu Infor-
macyjnego był nast´pujàcy:
– udzielanie porad i informacji do-

tyczàcych działalnoÊci Izby, tele-
fonicznie i bezpoÊrednio w biurze
PI (udzielono 123 zarejestrowa-
nych informacji i licznych drob-
nych bez rejestracji),

– wydawanie wniosków o wpisanie
na list´, wydawanie ksià˝ek prak-
tyki zawodowej oraz udzielanie in-
formacji na ten temat,

– udost´pnianie i wypo˝yczanie
czasopism (ok. 200 szt.),

– udzielanie bie˝àcych informacji
z zakresu prawa i norm budowla-
nych,

– zorganizowanie 2 szkoleƒ dla
członków z terenu Zakopanego:
a) szkolenie techniczne z pre-

lekcjà na temat wymagaƒ dot.
wprowadzenia wyrobów do obro-
tu, w tym certyfikacja systemu ZKP
– „Kons–Bud” Kraków, marzec
2009,

b) szkolenie dot. organizacji pro-
cesu budowlanego wraz z aktualiza-
cjà wymagaƒ w zakresie kosztory-
sowania – „Datacomp” Kraków, lis-
topad 2009, 

udzielanie informacji o szkole-
niach organizowanych przez MOIIB
i PZITB w Krakowie.
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Ponadto PI współpracował
z Kołem Polskiego Zwiàzku In˝y-
nierów i Techników Budownictwa
w Zakopanem, organizujàc wspól-
ne spotkania. PI współpracował
równie˝ z Dyrekcjà Zespołu Szkół
Budowlanych, udost´pniajàc
szkole literatur´ technicznà,
a roczniki czasopism z lat po-
przednich przekazujàc do szkol-
nej biblioteki. W zamian szkoła
nieodpłatnie udost´pniła pomiesz-
czenie i sprz´t audiowizualny na
szkolenia prowadzone dla człon-
ków Izby.

d)  PI w OÊwi´cimiu
Zało˝ycielem i opiekunem PI,

pod koniec II kadencji, był  Jarosław
Godek.

Punkt Informacyjny MOIIB
w OÊwi´cimiu mieÊci si´ w budynku
przy ul. Wyzwolenia 19.

Czas jego funkcjonowania w roku
2009 to zaledwie dwa miesiàce. Za-
dania i cele działania PI w OÊwi´ci-
miu b´dà analogiczne jak w pozos-
tałych PI.

DziałalnoÊç 
organów MOIIB

Szczegółowe sprawozdania
z działalnoÊci organów MOIIB zosta-
ły opracowane niezale˝nie od spra-
wozdania Rady przez przewodni-
czàcych organów:
– Stanisława Karczmarczyka Okr´-

gowej Komisji Kwalifikacyjnej,
– Stanisława Abrahamowicza koor-

dynatora Okr´gowych Rzeczni-
ków OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej,

– Zbigniewa Domosławskiego Okr´-
gowego Sàdu Dyscyplinarnego,

– Henryka Tr´bacza Okr´gowej Ko-
misji Rewizyjnej
i w niniejszym sprawozdaniu nie

zamieszcza si´ ich powtórnie.

Biuro MOIIB
Technicznà obsługà prezydium,

rady, organów, zespołów proble-
mowych i roboczych oraz człon-
ków MOIIB zajmuje si´ oÊmiooso-
bowe Biuro w Krakowie, kierowane
od poczàtku funkcjonowania Izby
przez Wojciecha Jastrz´bskiego.
Biuro znajduje si´ przy ul. Czarno-
wiejskiej 80, gdzie od 2,5 roku
funkcjonuje Małopolska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa.

Struktura Biura jest od lat nie-
zmienna. Poszczególni pracownicy
brali udział w pracach ka˝dego orga-
nu, zespołu problemowego i robo-
czego, oraz w obsłudze coraz wi´k-
szej liczby członków MOIIB. Biuro za-
trudnia pracowników etatowych, któ-
rzy oprócz tego, ˝e spełniajà funkcje
administracyjne na rzecz członków,
sà poÊrednikami w kontaktach po-
mi´dzy członkami samorzàdu zawo-
dowego a poszczególnymi organami
Izby i ich przedstawicielami. 

Biuro jest czynne przez 5 dni
w tygodniu, w tym – niezmiennie
od lat – przez 2 dni pełni dy˝ury
w godzinach popołudniowych. Na
pracownikach Biura spoczywała
w roku 2009 organizacja VIII Zjazdu
Sprawozdawczego MOIIB oraz im-
prez towarzysko – integracyjnych,
zapoczàtkowanych w roku 2008.
Pracownicy Biura brali równie˝
udział w obowiàzkowym szkoleniu
z zakresu bhp i p.po˝. 

Podsumowanie dwóch 
kadencji MOIIB

Polska Izba In˝ynierów Budow-
nictwa powstała w roku 2002 na
mocy ustawy o samorzàdach za-
wodowych architektów, in˝ynierów
budownictwa oraz urbanistów
z dnia 15 grudnia 2000 r.

Kadencja Izby trwa 4 lata i rok
2010 koƒczy II kadencj´. Izba Ma-

łopolska nale˝y do najwi´kszych
w Polsce – w roku 2002 liczyła ok.
7200 członków, a na koniec roku
2009 w bazie było ju˝ zarejestro-
wanych 14225 członków. Zało˝y-
cielami i organizatorami Izby nie
byli ludzie przypadkowi, lecz do-
Êwiadczeni działacze stowarzyszeƒ
naukowo – technicznych wszyst-
kich bran˝ z terenu Małopolski. 

Funkcj´ przewodniczàcego Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynie-
rów Budownictwa w obu kaden-
cjach pełnił dr in˝. Zygmunt Ra-
wicki. Zgodnie ze Statutem PIIB
nadszedł czas zmiany na tym sta-
nowisku, a tak˝e na stanowiskach
szefów organów. Dobre podwaliny,
stworzone przez ust´pujàce wła-
dze MOIIB, powinny daç du˝e
mo˝liwoÊci nowym władzom dla
dalszego rozwoju Izby w Mało-
polsce. 

Minione kadencje mo˝na by po-
dzieliç na dwa okresy działalnoÊci:
pierwszy to organizacja struktur
MOIIB od podstaw, drugi to rozwój
działalnoÊci merytorycznej. Oba
okresy bardzo trudne, ale wydaje
nam si´, ˝e cele nało˝one na sa-
morzàd zawodowy in˝ynierów bu-
downictwa w Małopolsce zostały
osiàgni´te z dobrym skutkiem. 

Izba w Krakowie działa we włas-
nej siedzibie, z dobrze zorganizo-
wanym i wyposa˝onym dla potrzeb
członków Biurem. 

Nowym władzom MOIIB ˝yczymy
sukcesów w kontynuacji i rozwijaniu
działalnoÊci na rzecz Êrodowiska in-
˝ynierskiego w Polsce i skorzystania
w pełni z wypracowanych z trudem
przez ust´pujàce władze wzorów
i doÊwiadczeƒ.

GRA˚YNA SKOPLAK 

sekretarz Rady MOIIB

Dokoƒczenie ze str. 11

Sprawozdanie z działalnoÊci Rady 
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w roku 2009 
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Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji 
Kwalifikacyjnej przy Małopolskiej Okr´gowej 
Izbie In˝ynierów Budownictwa 
za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W2009 roku
Okr´gowa
Komisja Kwa-

lifikacyjna realizowała
zadania wynikajàce
z obowiàzujàcego roz-
porzàdzenia o samo-
rzàdach zawodowych
in˝ynierów budownict-
wa oraz podejmowała
inicjatywy pod kàtem
bie˝àcych potrzeb
i oczekiwaƒ naszego
Êrodowiska zawodo-
wego.

Do grupy podsta-
wowych prac wynikajàcych z obo-
wiàzków Komisji okreÊlonych w  prze-
pisach nale˝y zaliczyç:
1. Pełny cykl działaƒ zwiàzanych

z dokumentowaniem praktyki za-
wodowej, przeprowadzaniem kwa-
lifikacji i egzaminów na uprawnie-
nia budowane,

2. Kwalifikacj´ analiz´ i ocen´ wnio-
sków dotyczàcych przyznania tytu-

łu rzeczoznawcy budowlanego
jako zespół czynnoÊci wst´pnych
przed rozpatrzeniem takich wnio-
sków przez Krajowà Komisj´ Kwali-
fikacyjnà.
Załàczona tablica 1 zawiera zesta-

wienie wniosków, jakie wpłyn´ły od
kandydatów ubiegajàcych si´ o na-
danie uprawnieƒ budowanych
z wyodr´bnieniem specjalnoÊci i za-
kresu tych uprawnieƒ. Podobnie jak
w poprzednich latach, wskaênik po-
zytywnych ocen z egzaminów oscylu-
je w przedziale mi´dzy 80 proc. a 90
proc., co nale˝y oceniç jako wskaênik
statystycznie poprawny, zach´cajàcy
młodych absolwentów do ubiegania
si´ o prawo do uzyskania pełnej sa-
modzielnoÊci w zawodzie.

Analizujàc iloÊciowe zestawienie
wyników procedur kwalifikacyjnych
i egzaminów na uprawnienia budow-
lane, nale˝y pami´taç, ˝e pierwsze
wra˝enia i wyobra˝enia przyszłych
kandydatów do naszego samorzàdu
zawodowego sà kształtowane na ko-

lejnych etapach kontaktów z Komisjà
Kwalifikacyjnà.

Rutynowy ciàg czynnoÊci poprze-
dzajàcych egzamin na uprawnienia
budowlane obejmuje:

Pobieranie ksià˝ek praktyk zawo-
dowych niezb´dnych do dokumento-
wania praktyki zawodowej, których
w 2009 roku wydaliÊmy łàcznie ok.
1200.

Udzielanie porad i wyjaÊnieƒ
w trakcie cotygodniowych dy˝urów
członków Komisji, pełnionych w sie-
dzibie Izby w Krakowie oraz Punktach
Informacyjnych w Tarnowie, Nowym
Sàczu, OÊwi´cimiu i w Zakopanem.
Szacujemy, ˝e z tej formy pomocy
Komisji skorzystało około 1100 osób.

Członkowie zespołów kwalifikacyj-
nych weryfikujàcych dokumentacj´
odbytej praktyki zawodowej odbywa-
jà wiele rozmów wyjaÊniajàcych uster-
ki i nieÊcisłoÊci zauwa˝one w trakcie
procesu weryfikacji – szacunkowo
obejmuje to grup´ około 65 osób
w okresie sprawozdawczym,
tj. w okresie obejmujàcym dwa termi-
ny procedur kwalifikacyjnych i egza-
minacyjnych.

Istotnym składnikiem procesu eg-
zaminowania, a szczególnie egzami-
nów ustnych, jest przebieg jego orga-
nizacji uwzgl´dniajàcy mi´dzy innymi
ograniczenia czasowe egzaminowa-
nych wynikajàce z ich obowiàzków
zawodowych. W okresie sprawoz-
dawczym wprowadziliÊmy równie˝
zasad´ formułowania pytaƒ ustnych
na podstawie zapisów w zeszytach
praktyki. To pozwala na bardziej indy-
widualnà ocen´ przygotowania zawo-
dowego kandydata, a równoczeÊnie
sprzyja wymianie poglàdów na temat
aktualnych problemów wykonawstwa
budowlanego.

Kontynuowano dobrà tradycj´ uro-
czystej formy wr´czenia decyzji o na-
daniu uprawnieƒ budowlanych

Statystyka dot. przeprowadzonych egzaminów 
na uprawnienia budowlane w  2009 r.

Dokoƒczenie na str. 14

Stanisław
Karczmarczyk
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z udziałem przewodniczàcego MOIIB
i członków zespołów egzaminacyj-
nych.

Nast´pny wynikajàcy z obecnych
przepisów obowiàzek Komisji to weryfi-
kacja i opiniowanie wniosków o przy-
znanie tytułu rzeczoznawcy budowla-
nego. Przyznanie takiego tytułu winno
byç naturalnym nast´pstwem wyró˝-
niajàcych osiàgni´ç  zawodowych. For-
malne przepisy i regulaminy wymienia-
jà kryterium „znaczàcego dorobku za-
wodowego” jako jednà z podstaw wa-
runkujàcych uzyskanie tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego. Mimo ˝e „zna-
czàcy dorobek” winien byç podstawo-
wym kryterium decyzji Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej jako organu uprawnio-
nego do podejmowania decyzji w tym
zakresie - nadal trudno uzyskaç precy-
zyjne i właÊciwe udokumentowanie
tego warunku. Pomoc Komisji na
szczeblu opiniowania wniosków pole-
ga na akcentowaniu  i ewentualnym
postulowaniu o uzupełnianie poszcze-
gólnych składników dorobku zawodo-
wego. Dzieje si´ to w trakcie spotkaƒ
kandydatów na rzeczoznawc´ z człon-
kami Komisji.

Aktualnie obowiàzujàcy regulamin
post´powania przy rozpatrywaniu
wniosków na rzeczoznawców zwalnia
z obowiàzku przedło˝enia dwóch opinii
rzeczoznawców reprezentujàcych spe-
cjalizacj´ zgodnà z treÊcià wniosku.
O potrzebie opracowania takich opinii
decyduje Komisja i  mo˝e ona zleciç
opracowanie tego typu opinii, uzupeł-
niajàc w ten sposób dokumenty prze-
słane nast´pnie do rozpatrzenia przez
Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà. 

Z podanego zestawienia wynika re-
latywnie mała iloÊç wniosków z nasze-
go okr´gu w stosunku do trzeciego

w skali kraju potencjału in˝ynierskiego
Małopolski.
3. Kolejny kierunek prac Komisji stano-

wià pisemne opinie i interpretacje
uprawnieƒ budowlanych członków
Izby sporzàdzane w formie postano-
wieƒ bàdê pism wyjaÊniajàcych.
Kilkadziesiàt zmian w przepisach

ustawy Prawo budowlane i wynikajà-
cych z ustaw i rozporzàdzeƒ powoduje
cz´sto wàtpliwoÊci w sytuacjach konflik-
tu uprawnionych projektantów lub kie-
rowników budów z administracjà bu-
dowlanà. Najwi´cej wàtpliwoÊci generu-
jà przetargi organizowane w oparciu
o przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych. Przy opracowywaniu pi-
semnych opinii, wyjaÊnieƒ i postano-
wieƒ do poszczególnych przesłanych
do Komisji wniosków o interpretacj´ de-
cyzji uprawnieƒ  budowlanych korzysta-
liÊmy z pomocy kancelarii prawnej. 

W 2009 roku przygotowano 242 pi-
semne opinie i wykładnie uprawnieƒ
stanowiàcych form´ wyjaÊnieƒ i inter-
pretacji do decyzji uprawnieƒ budowla-
nych indywidualnych członków Izby.
Cz´Êç opracowanych interpretacji przy-
gotowano na wniosek organów admi-
nistracji paƒstwowej i samorzàdowej.

Szczególnie licznà grup´ wniosków
o wyjaÊnienie i wykładnie przepisów
stanowià teksty tzw. decyzji o stwier-
dzeniu przygotowania zawodowego
z lat 1975 – 1994, kiedy to uprawnienia
budowlane uzyskiwano bez egzaminu
na podstawie udokumentowanej prak-
tyki zawodowej. Warto nadmieniç, ˝e
obowiàzek udzielania wyjaÊnieƒ co do
treÊci decyzji nadajàcej uprawnienia
budowane został zlecony Izbie przez
Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego.
4. Inicjowanie zmian w przepisach

ustawy Prawo budowlane i rozporzà-

dzeƒ wynikajàcych z ustawy ze
szczególnym uwzgl´dnieniem roz-
porzàdzenia w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budow-
nictwie m.in. przywrócenie mo˝liwo-
Êci zdobywania uprawnieƒ przez
techników.

5. Współudział w opiniowaniu progra-
mów nauczania dla kierunków stu-
diów wymienionych w rozporzàdze-
niu w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, jako
kierunki odpowiednie lub pokrewne
przy ubieganiu si´ o uprawnienia bu-
dowlane w poszczególnych specjal-
noÊciach. Okr´gowa Komisja Kwalifi-
kacyjna przy MOIIB zgromadziła in-
formacje na temat nazewnictwa kie-
runków i dyplomów na krakowskich
uczelniach wy˝szych zwiàzanych
z kształceniem absolwentów aspiru-
jàcych do uprawnieƒ budowlanych
i uznania kwalifikacji zawodowych
w paƒstwach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej i Konfederacji Szwajcar-
skiej.

6. Działania organizacyjne Komisji wy-
nikajàce z obowiàzujàcych regulami-
nów obejmowały:
Zwołano w okresie sprawozdaw-

czym 8 zebraƒ z programami uwzgl´d-
niajàcymi aktualne zadania przy organi-
zacji post´powaƒ kwalifikacyjnych
i przebiegu egzaminów na uprawnienia
budowlane,

Zorganizowano dwudniowe szkole-
nie członków Okr´gowej Komisji Kwali-
fikacyjnej i członków zespołów egzami-
nacyjnych dotyczàce zmian w ustawie
Prawo budowlane oraz jednodniowe
szkolenie dotyczàce Specustawy Dro-
gowej

Materiały szkoleniowe Komisja przy-
gotowała we własnym zakresie.

Udział w 4 szkoleniach i plenarnych
posiedzeniach organizowanych przez
Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà.

Komisja przygotowała bie˝àce mate-
riały informacyjne dla ka˝dego wydania
biuletynu „Budowlani“ Małopolskiej Okŕ -
gowej Izby In˝ynierów Budownictwa.

STANISŁAW KARCZMARCZYK
przewodniczàcy OKK

Zestawienie wniosków 
o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej...
Dokoƒczenie ze str. 13
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Odstycznia
do grud-
nia

2009 r. Okr´gowy
Rzecznik Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej
wypełniał zadania
w składzie :

— Stanisław Abrahamowicz (BO) -
Rzecznik- koordynator

— Andrzej Ciasnocha (BO)
- Rzecznik

— Zbigniew Franczak (WM)
- Rzecznik

— El˝bieta Jastrz´bska (BO)
- Rzecznik

— Wiktoria Konczewska (IS)
-  Rzecznik

— Wacław Marcjan (IE)
- Rzecznik

— Jerzy Rasiƒski (IS)
- Rzecznik

— Janina Wisor-Pronobis (BO)
- Rzecznik
Ze statystyki działalnoÊci organu

w roku 2009 wynika, ˝e spraw prze-
chodzàcych z lat poprzednich w za-
kresie odpowiedzialnoÊci zawodowej
było 18, natomiast w odpowiedzialno-
Êci dyscyplinarnej 1. Z tego skierowa-
no do Okr´gowego Sàdu Dyscypli-
narnego odpowiednio 5, a umorzo-
nych zostało 10 spraw.  W roku 2009
ogółem wpłyn´ło 50 pism, z czego
wyodr´bniono 33 sprawy dotyczàce
odpowiedzialnoÊci zawodowej i 9
spraw zwiàzanych z odpowiedzialno-
Êcià dyscyplinarnà; łàcznie wszcz´-
tych post´powaƒ wyjaÊniajàcych było
37. Do Okr´gowego Sàdu Dyscypli-
narnego skierowano 6 wniosków
o ukaranie oraz 1 wniosek o uniewin-
nienie. Umorzono 5 post´powaƒ na
etapie post´powania wyjaÊniajàcego,
w tym 1 odpowiedzialnoÊci dyscypli-
narnej. Decyzj´ o umorzeniu podej-
mowano z powodu przedawnienia lub
z powodu braku wystàpienia przesła-
nek odpowiedzialnoÊci. Na rok 2010
przechodzi 27 spraw, co nie Êwiadczy

o opieszałoÊci działalnoÊci organu,
lecz  o zawiłoÊci zdarzeƒ i czasie
wpłyni´cia spraw do organu.

W sprawach dotyczàcych odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej wystàpiła
przewaga na rzecz osób pełniàcych
samodzielne funkcje kierowników bu-
dów. Dotyczyły głównie braku po-
prawnoÊci prowadzenia dokumentacji
budowy, w tym dziennika budowy. Tu-
taj zdarzajà si´ przypadki potwierdze-

nia nieprawdy. Inne uchybienia w za-
kresie odpowiedzialnoÊci zawodowej
dotyczà mi´dzy innymi pełnienia sa-
modzielnych funkcji technicznej w bu-
downictwie bez wymaganych upraw-
nieƒ budowlanych, nierzetelnego spo-
rzàdzania opinii technicznych, np. nie-
zgodnie z przepisami i zasadami obo-
wiàzujàcymi w budownictwie. Organ
podjàł działanie nietypowe, gdy

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej MOIIB 
w 2009 roku

Dokoƒczenie na str. 16

Stanisław 
Abrahamowicz
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członek Izby i równoczeÊnie biegły sàdowy miał posta-
wione zarzuty. Po ukaraniu przez OSD i odwołaniu II in-
stancja umorzyła decyzj´ o ukaraniu i umorzyła post´-
powanie ze wzgl´du na  dotychczasowe stanowisko
sàdu administracyjnego o tym, ˝e biegli powoływani
przez sàdy nie pełnià funkcji samodzielnych w budow-
nictwie. W tym przypadku podj´liÊmy stosowne działa-
nia, by naszà spraw´ rozpatrzyç przed WSA w Warsza-
wie, a to z powodu definicji samodzielnej funkcji w bu-
downictwie opisanej w art. 12 ustawy  Prawo budowla-
ne, który stanowi, ˝e za samodzielnà funkcj´ technicznà
w budownictwie uwa˝a si´ działalnoÊç zwiàzanà z ko-
niecznoÊcià fachowej oceny zjawisk technicznych.
Biegli w bran˝y budowlanej sporzàdzajà właÊnie tego
typu opinie, zatem naszym zdaniem, członkowie Izby
mogà byç pociàgani do odpowiedzialnoÊci zawodowej. 

Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej
stanowià liczbowo problem mniejszej skali w stosunku
do spraw z odpowiedzialnoÊci zawodowej. Nale˝y za-
uwa˝yç, ˝e naruszenia zasad Kodeksu Etyki wyrzàdzajà
istotne zło zwłaszcza wtedy, gdy Êrodowisko nasze ob-
cià˝ajà np. tendencyjne i nieobiektywne opinie tech-
niczne rzeczoznawców budowlanych, od których
mamy prawo oczekiwaç tylko rzetelnych ocen, a tak˝e
niestosowne zachowania członków Izby, które znie-
kształcajà obraz Êrodowiska w sytuacji, gdy zawód bu-
downiczego stał si´ zawodem zaufania publicznego.

Dzi´ki dobrej współpracy ze Âlàskà, Opolskà i Pod-
karpackà OIIB rzecznicy  uczestniczyli w dwudniowym
szkoleniu w Solinie (w dniach 29-30.05.2009 r.), zorgani-
zowanym przez Podkarpackà OIIB oraz szkoleniu orga-
nizowanym przez Opolskà OIIB w Pokrzywnej (w
dniach 25-26.09.2009 r.).

Ponadto Rzecznik  wraz z przewodniczàcym
Okr´gowego Sàdu brał udział w szkoleniu zorgani-
zowanym przez Polskà Izb´ In˝ynierów Budownict-
wa w dniach: 15 - 16.05.2009 r. w Jadwisinie i 6 –
7.11.2009 r. w Spale.

Rzecznik-koordynator pełnił regularne dy˝ury w biu-
rze Izby co dwa tygodnie. Interesantów zgłaszało si´
niewielu, gdy˝ znaczna ich grupa uzyskiwała oczekiwa-
ne wyjaÊnienia telefonicznie podczas spotkaƒ z radcà
pawnym i bezpoÊrednio od Rzecznika. Zapytania po-
chodziły przede wszystkim od osób spoza Krakowa. 

W celu ułatwienia kontaktów osobom zaintereso-
wanym z organem rzecznika były tak˝e pełnione dy-
˝ury w Punktach Informacyjnych MOIIB w Tarnowie
i Nowym Sàczu. Dy˝ury te sà pełnione w te same dni,
co w biurze Izby.

STANISŁAW ABRAHAMOWICZ 

ORzOZ - koordynator

Okr´gowa Komisja Rewi-
zyjna działała w składzie:
Henryk Tr´bacz - przewodni-
czàcy
Andrzej Turowicz - wiceprze-
wodniczàcy
Danuta Opolska - sekretarz
Bolesław Dzi´giel - członek
Jerzy Jach - członek.

Do Zjazdu MOIIB w kwiet-
niu 2009 roku formalnie
członkiem OKR był równie˝
Zbigniew Łagan, ale w
zwiàzku z jego rezygnacjà z
uczestnictwa w pracach
OKR zło˝onà w grudniu
2008 r. Zjazd MOIIB zatwier-
dził zmniejszony skład Ko-
misji.

W 2009 roku OKR odbyła
10 posiedzeƒ, na których
omawiano realizacj´ bud˝e-
tu Izby, zagadnienia i spra-
wy poruszane na posiedze-
niach Rady i Prezydium
Rady MOIIB.

W 2009 roku Okr´gowa
Komisja Rewizyjna przepro-
wadziła kontrole w zakresie:
1. Grupowego ubezpiecze-

nia członków Izby od na-
st´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków oraz na wypa-
dek Êmierci,

2. Kosztów MOIIB za I półro-
cze 2009 r.,

3. Prenumeraty wydawnictw
technicznych dla człon-
ków Izby oraz wydawnict-
wa biuletynu „Budowlani”,

4. Realizacji uchwał Zjazdu
MOIIB, uchwał Rady i Pre-
zydium Rady MOIIB,

5. DziałalnoÊci Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego,

6. DziałalnoÊci Okr´gowego
Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej. 

Wnioski z tych kontroli
były przekazywane prze-
wodniczàcemu Rady MOIIB
i omawiane na posiedze-
niach Prezydium Rady i
Rady MOIIB.

Stwierdzenia i zalecenia
OKR MOIIB:
1. DziałalnoÊç MOIIB prowa-

dzona była zgodnie z od-
powiednimi regulaminami.

2. DziałalnoÊç finansowà
MOIIB ocenia si´ pozytyw-
nie. W 2009 roku nastàpił
kolejny przyrost posiada-
nych Êrodków finanso-
wych. Przychody Izby
zrealizowano w 105,6
proc. Poziom kosztów wy-
niósł 99,8 proc. kosztów
planowanych.

3. W 2010 roku nale˝y stale
monitorowaç koszty wy-
dawnictw technicznych.

4. Nale˝y przeprowadziç peł-
nà inwentaryzacj´ Êrod-
ków trwałych.

5. Nale˝y zapewniç sprawnà
i terminowà obsług´ praw-
nà i administracyjnà dla
Sàdu Dyscyplinarnego i
Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej.
Wnioski OKR:

1. Okr´gowa Komisja Rewi-
zyjna wnioskuje o przyj´-
cie sprawozdania meryto-
rycznego i finansowego
Okr´gowej Rady MOIIB za
2009 rok.

2. Okr´gowa Komisja Rewi-
zyjna wyst´puje o udziele-
nie absolutorium Okr´go-
wej Radzie MOIIB za 2009
rok.

HENRYK TR¢BACZ

przewodniczàcy OKR

Spawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
Małopolskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa za okres
od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci 
Zawodowej MOIIB w 2009 roku
Dokoƒczenie ze str. 15
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W2009 roku
wszcz´to 20
post´powaƒ,

z poprzedniego roku
przeszło 13 post´po-
waƒ, czyli Okr´gowy
Sàd Dyscyplinarny
prowadził 33 sprawy.
W ramach nowych
post´powaƒ 18 było
zwiàzanych z odpo-
wiedzialnoÊcià zawo-
dowà, a 2 sprawy do-
tyczyły odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej.

Rozstrzygni´cia zapadły w 24 spra-
wach, w tym 5 spraw dotyczyło odpo-
wiedzialnoÊci dyscyplinarnej, a 19 do-
tyczyło post´powaƒ odpowiedzialno-
Êci zawodowej, z czego 10 post´po-
waƒ było wszcz´tych na podstawie
wystàpieƒ nadzoru budowlanego. Na
2010 rok przechodzi 11 spraw, w tym
4 pozostajà w zawieszeniu. Post´po-
wania pozostajàce w toku były
wszcz´te pod koniec 2009 roku lub
podlegajà analizie prawnej, albo obej-
mujà sprawy zwrócone do ORzOZ
w celu uzupełnienia materiału dowo-
dowego na podstawie postanowieƒ
podj´tych przez składy orzekajàce. 

W wyniku przeprowadzonych po-
st´powaƒ, w których odbyły si´ roz-
prawy z udziałem stron, orzeczono 6
kar, w tym 5 upomnieƒ i 1 nagan´.
W 12 sprawach podj´to decyzje unie-
winniajàce (w tym 7 tytułów dotyczyło
wniosków ORzOZ, którzy nie korzys-
tali z prawa do umorzenia). Nale˝y od-
notowaç okolicznoÊç utrzymywania
si´ tendencji do wzrostu iloÊci wnio-
sków o ukaranie, które nie miały do-
statecznego umotywowania materia-
łem dowodowym.

Sprawy 
wewnàtrzorganizacyjne

W 2009 roku stan osobowy OSD
pozostawał bez zmian i sàd działał
w składzie 14-osobowym. Składy
orze  kajàce dla poszczególnych
spraw wyznaczane sà zarzàdzeniem
przewodniczàcego OSD. Obowiàzki
w składach orzekajàcych pełnià
wszyscy członkowie, a funkcja prze-
wodniczàcego składu powierzona
jest osobie potrafiàcej przewodniczyç
rozprawie. Obcià˝enie udziałem pra-

cy w składach orzekajàcych rozkłada-
ne jest w miar´ równomiernie
z uwzgl´dnieniem członków z tzw. te-
renu. Składy orzekajàce współpracu-
jà z okr´gowymi rzecznikami odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej, kontaktu-
jàc si´ bezpoÊrednio. Na poczàtku
kadencji były opracowane zasady
współpracy OSD i zespołu ORzOZ
obejmujàce faz´ post´powania wy-
jaÊniajàcego i faz´ post´powania
przed sàdem. W uzasadnionych przy-
padkach wnioski o ukaranie zwraca-
ne sà do uzupełnienia na podstawie
podj´tych postanowieƒ.

OSD odbywa zebrania plenarne,
zebrania prezydium oraz posiedzenia
kolegium (dla podejmowania uchwał
kolegialnych na podstawie przyj´tego
regulaminu). Z zebraƒ i posiedzeƒ
sporzàdzane sà protokoły. W 2009
roku odbyło si´ 8 zebraƒ plenarnych,
1 posiedzenie kolegium i 2 posiedze-
nia prezydium. 

OSD podjàł kwesti´ wyjaÊnienia sy-
tuacji prawnej członków sàdów dyscy-
plinarnych w Êwietle przepisów prawa
karnego, które okreÊlajà odpowie-
dzialnoÊç karnà funkcjonariuszy pub-
licznych. W wyniku podj´tej inicjatywy
Krajowy Sàd Dyscyplinarny PIIB po-
zyskał i przekazał nam opini´ prawnà
potwierdzajàcà, ˝e członkowie sàdów
dyscyplinarnych ponoszà odpowie-
dzialnoÊç karnà według art. 231 kk
z powodu niedopełnienia obowiàz-
ków słu˝bowych lub przekroczenia
uprawnieƒ. W zwiàzku z tym zostały
sformułowane przez nas wnioski co
do zapewnienia stosownej ochrony,
jak równie˝ uznania za prac´ w sàdzie
dyscyplinarnym. 

Szkolenia i warsztaty 
doskonalàce

W 2009 roku OSD skorzystał na
zasadzie wzajemnoÊci ze szkoleƒ
i warsztatów, których gospodarzami
były Podkarpacka i Opolska OIIB.
Szkolenia, które odbyły si´ w maju
w Solinie oraz we wrzeÊniu w Po-
krzywnej, były przygotowane i prze-
prowadzone na odpowiednio wyso-
kim poziomie merytorycznym. OSD
kierujàc si´ dà˝eniem do stałego do-
skonalenia form i metod prowadze-
nia warsztatów szkoleniowych na
szczeblu krajowym sformułował
i przekazał do KSD sugestie co do

ewentualnych modyfikacji w zakresie
metodologii warsztatów. W 2009 roku
przedstawiciele OSD wraz z osobà
prowadzàcà sekretariat sàdowy
uczestniczyli w szkoleniu zorganizo-
wanym przez PIIB w Jadwisinie
w maju oraz w Spale w listopadzie.
Na zebraniach plenarnych OSD oma-
wiane sà tematy b´dàce przedmio-
tem szkoleƒ na szczeblu krajowym. 

Problemy organizacji 
OSD

Du˝a iloÊç post´powaƒ prowadzo-
nych w 2009 roku obejmujàca 33 tytu-
ły stwarza okreÊlone problemy i wy-
zwania organizacyjne wymagajàce
wprowadzenia nowych rozwiàzaƒ.
W zwiàzku z tym przewodniczàcy
OSD wydał kolejne zarzàdzenie orga-
nizacyjne o charakterze doraênym.
Do zarzàdzeƒ wczeÊniej wydanych
(procedury czynnoÊci formalno-orga-
nizacyjnych, organizacja pracy sekre-
tariatu sàdowego i biurowoÊç w spra-
wach sàdowych, procedury zatarcia
kar, zasady ewidencji i rejestrowania
danych dotyczàcych prowadzonych
post´powaƒ), w roku 2009 doszły za-
rzàdzenia obejmujàce: wzór ksi´gi re-
perytoryjnej, wzór kartoteki obiegu akt
sàdowych, zasady rozliczania kosz-
tów osobowych post´powaƒ – kwoty
zryczałtowane. Du˝a iloÊç prowadzo-
nych spraw wymagała zwi´kszenia
liczby osób obsługujàcych post´po-
wanie sàdowe i prowadzenie biurowo-
Êci sàdowej. W sprawie tej zło˝ono
odpowiednie wnioski. Problem był
przedstawiony na posiedzeniu Prezy-
dium Okr´gowej Rady w dniu
28.10.2009 r. 

Organizacja obsługi prawnej
post´powaƒ

Prowadzenie post´powaƒ wymaga
profesjonalnej pomocy prawnej funk-
cjonujàcej w sposób ciàgły. Kwestia
została uregulowana w latach po-
przednich od strony organizacyjnej
drogà zarzàdzenia wewn´trznego
przewodniczàcego Okr´gowej Rady
MOIIB i zawarcia stosownej umowy
z kancelarià prawniczà. Kancelaria
opracowuje te˝ opinie prawne doty-
czàce spraw precedensowych, spo-
rzàdza potrzebne interpretacje, pro-

Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego 
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 
z działalnoÊci za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Dokoƒczenie na str. 18

Zbigniew 
Domosławski
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Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego...

wadzi dy˝ury konsultacyjne i w razie
potrzeby jej przedstawiciel jest obec-
ny na rozprawach. Du˝a iloÊç prowa-
dzonych post´powaƒ spowodowała
koniecznoÊç wprowadzenia potrzeb-
nych usprawnieƒ przy współpracy
z kancelarià prawniczà tak, aby czyn-
noÊci formalno-prawne odpowiednio
skróciç. Obsługa administracyjno-biu-
rowa oraz obsługa prawna sà ze sobà
ÊciÊle powiàzane. Temat był przed-
miotem analizy dokonanej przez
Okr´gowà Komisj´ Rewizyjnà w listo-
padzie, stosowne wnioski zostały
przekazane do Rady Okr´gowej.

Komunikacja 
ze Êrodowiskiem 

zawodowym
OSD w toku prowadzenia post´po-

waƒ, badajàc materiał dowodowy i na
tej podstawie ustalajàc stan faktyczny
i stan prawny konkretnej sprawy, czer-
pie wiedz´ o realnych stosunkach wy-
st´pujàcych w procesie budowlanym,
gdzie podmiotami sà osoby fizyczne –
członkowie izby sprawujàcy samo-
dzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie. Spostrze˝enia stàd wynikajà-
ce powinny byç wykorzystane przy
działalnoÊci statutowej izby. W zwiàz-
ku z tym OSD wystàpił z inicjatywà
opracowania materiałów analitycz-
nych obrazujàcych stwierdzone tło
i uwarunkowania przewinieƒ, jakich
dopuszczajà si´ nasi członkowie.
W sprawie tej wnioski zostały przeka-
zane do Prezydium Okr´gowej Rady. 

Problemy odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej i dyscyplinarnej w budownic-
twie były przedstawione na spotkaniu
z kierownikami jednostek organizacyj-
nych administracji architektoniczno-
budowlanej województwa małopol-
skiego 9 grudnia 2009 roku, gdzie tak-
˝e zasygnalizowano problem.

Wnioski koƒcowe
OSD przeprowadził w mijajàcym

roku 24 post´powania oraz przygoto-
wał i prowadzi dalej 11 post´powaƒ,
czyli łàcznie zajmował si´ 33 sprawa-
mi.

Konieczne jest zapewnienie konty-
nuacji pełnienia funkcji cz´Êci człon-
ków okr´gowego sàdu. Stosowny jest
wi´c postulat, aby niektórzy członko-
wie z obecnego składu osobowego
zechcieli podjàç si´ pełnienia manda-
tu w III kadencji (co mo˝e nastr´czyç
pewne problemy).

OSD MOIIB jest prawidłowo zorga-
nizowany, posługuje si´ sprawdzo-

nym trybem prowadzenia post´po-
waƒ, ma wypracowane wzory urz´do-
wania sàdowego, wypracował formy
ewidencji prowadzenia post´powaƒ,
stworzył dobrà wewn´trznà organiza-
cj´, a co najwa˝niejsze bazował na
doÊwiadczonym zespole osobowym. 

OSD realizował zadania ustawowe
w zakresie orzekania w sprawach od-
powiedzialnoÊci zawodowej oraz dys-
cyplinarnej w budownictwie w sposób
prawidłowy i efektywny. 

Na podstawie doÊwiadczeƒ z dzia-
łalnoÊci OSD w mijajàcej kadencji
mo˝na sformułowaç nast´pujàce
wnioski ogólne:
— w nast´pnym okresie działalnoÊci

izby powinna nastàpiç dalsza pro-
fesjonalizacja sprawowania funkcji
orzecznictwa poprzez usprawnie-
nie istniejàcego systemu. Nale˝y
szukaç rozwiàzaƒ, które pozwolà
na zintegrowanie obsługi prawnej
oraz urz´dowania sàdowego, wzo-
rujàc si´ na sàdownictwie administ-
racyjnym,

— szczególnym tematem jest ulep-
szenie kodeksu zasad etyki za-
wodowej. Kodeks w obecnym
wydaniu nie uwzgl´dnia w dosta-
tecznym stopniu współczesnej
wiedzy w zakresie etyki ogólnej,
etyki zawodowej, deontologii itp.
Kodeks etyki zawodowej nie
mo˝e pełniç funkcji kodeksu wy-
kroczeƒ, z którego gorliwie ko-
rzystajà niektórzy „oskar˝yciele
dyscyplinarni”. Problem wymaga
podj´cia i rozwiàzania w sposób
odpowiadajàcy potrzebom prak-
tyki i wymogom współczesnej
nauki.

ZBIGNIEW DOMOSŁAWSKI
przewodniczàcy OSD 

ZAŁÑCZNIK 
DO SPRAWOZDANIA OSD
MOIIB Z DZIAŁALNOÂCI 

ZA ROK 2009

Dane statystyczne
Prowadzone post´powania w za-

kresie odpowiedzialnoÊci zawodowej
oraz dyscyplinarnej członków izby
w 2009 roku przedstawiajà nast´pujà-
ce dane liczbowe:
1. IloÊç spraw załatwionych wg stanu
na dzieƒ 31.12.2009 r. 24
2. IloÊç spraw które wpłyn´ły do OSD
w 2009 roku 20
- odpowiedzialnoÊç zawodowa 18
- odpowiedzialnoÊç dyscyplinarna 2
3. IloÊç wszcz´tych post´powaƒ 20
4. IloÊç zawieszonych post´powaƒ 4
5. IloÊç umorzonych post´powaƒ 6
6 . IloÊç ukaranych w I instancji 6
7. IloÊç uniewinnionych w I instancji 12
8. IloÊç odwołaƒ 1
9. IloÊç wznowionych post´powaƒ 0
10. IloÊç spraw niezakoƒczonych na
dzieƒ 31.12.2009 r. 11
11. IloÊç powołanych składów s´-
dziowskich 20

Uwaga: Szczegółowe dane staty-
styczne w układzie tabelarycznym
ustalonym przez KSD zawiera spra-
wozdanie z prowadzonych post´po-
waƒ przekazane do KSD PIIB.

ZAŁÑCZNIK 
DO SPRAWOZDANIA 

KADENCYJNEGO 
OSD MOIIB

Zestawienie danych liczbowych
o post´powaniach prowadzonych

w latach 2006-2009 (II kadencja)

Dokoƒczenie ze str. 17
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W2009 r. odbyło si´ 11 posie-
dzeƒ Zespołu, w tym dwa
dwudniowe posiedzenia wy-

jazdowe w Zakrzowie i Ojcowie. 

W trakcie tych zebraƒ członkowie
Zespołu:
– analizowali potrzeb´ korekty regula-

minu dofinansowania, który aktual-
nie oprócz mo˝liwoÊci dofinansowa-
nia uczestnictwa w imprezach szko-
leniowych przewiduje mo˝liwoÊç
zwrotu kosztów zakupu publikacji,
programów komputerowych i norm
doskonalàcych kwalifikacje oraz
zwrotu kosztów przejazdu na impre-
zy naukowo – techniczne organizo-
wane poza miejscem zamieszkania;

– opiniowali wnioski o dofinansowanie
indywidualnego uczestnictwa
w konferencjach naukowo – tech-
nicznych, seminariach, kursach,
szkoleniach: ogółem w ciàgu 2009 r.
pozytywnie zaopiniowano 137 wnio-
sków, w tym 98 wniosków o udział
w szkoleniach przygotowujàcych do
sporzàdzania Êwiadectw charaktery-

styki energetycznej (dla porównania
21 wniosków w 2006 r., 36 wnio-
sków w 2007 r. oraz 31 wniosków
w 2008 r.); w roku sprawozdawczym
negatywnie zaopiniowano 3 wnioski;

– opiniowali wnioski o zwrot kosztów
zakupu publikacji, norm i progra-
mów doskonalàcych kwalifikacje:
ogółem w ciàgu 2009 r. pozytywnie
zaopiniowano 73 wnioski, a nega-
tywnie 2 wnioski (dla porównania 17
wniosków w 2008 r.);

– zaopiniowali pozytywnie 3 wnioski
o zwrot kosztów przejazdu na im-
prezy organizowane poza miejscem
zamieszkania (dla porównania po 2
wnioski w 2007 i 2008 r.);

– łàczna kwota przyznanych indywi-
dualnych dofinansowaƒ we wszyst-

kich trzech formach dofinansowania
w 2009 r. wyniosła ok. 43,5 tys. zł,
przekraczajàc znacznie kwoty indy-
widualnych dofinansowaƒ przyzna-
nych w latach 2007 i 2008 (odpo-
wiednio ok. 9 tys. zł i ok. 12,8 tys.
zł);

– zaplanowali i zorganizowali przy
współpracy Oddziałów Stowarzy-
szeƒ Naukowo-Technicznych łàcz-
nie w 2009 r. 120 imprez naukowo-
technicznych w tym:

– 93 seminaria naukowo-techniczne,
w których uczestniczyło 1599 człon-
ków Izby,

– 12 konferencji naukowo-technicz-
nych, w których wzi´ło udział 235
członków Izby,

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego 
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania 
członków MOIIB w roku 2009

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie imprez NT 
(wg kwartałów) O.SNT i MOIIB W 2009 r.

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie uczestnictwa w imprezach NT O.SNT i MOIIB W 2009 r.

Tabela 3. Podsumowanie zbiorcze imprez NT prxeprowadzonych w 2009 r. 
przez poszczególne O.SNT

Dokoƒczenie na str. 20
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– 15 wycieczek technicznych, w któ-
rych uczestniczyło 195 członków
Izby,
(dla porównania w 2008 r. zorgani-

zowano 82 imprezy naukowo-tech-
niczne, w których uczestniczyło łàcz-
nie 1585 członków Izby);
– zaopiniowali pozytywnie wnioski

Oddziałów SNT o dofinansowanie
i współorganizacj´ 6 konferencji
naukowo-technicznych; negatywnie
zaopiniowano 1 wniosek;

– opracowali preliminarz kosztów
działalnoÊci szkoleniowej MOIIB
oraz preliminarz kosztów funkcjono-
wania ZP ds. SiSD na pierwsze pół-
rocze 2010 r.
W ciàgu całego 2009 r. Prezydium

i Rada MOIIB podejmowały uchwały
zatwierdzajàce dofinansowanie:
– indywidualnego uczestnictwa w im-

prezach szkoleniowych organizowa-
nych przez stowarzyszenia nauko-
wo-techniczne wspólnie z MOIIB, po
pozytywnym zaopiniowaniu przez
ZP ds. SiSD,

– współorganizowanych przez stowa-
rzyszenia naukowo-techniczne oraz

MOIIB imprez szkoleniowych dla
członków MOIIB, które w 2009 r.,
osiàgn´ło łàcznà kwot´ ok. 211,2
tys. zł (dla porównania dofinansowa-
nie to w roku 2008 wynosiło 153,4
tys. zł, a w roku 2007 – 177,4 tys. zł
i w roku 2006 - 159,5 tys. zł);

– współorganizowanych przez stowa-
rzyszenia naukowo-techniczne oraz
MOIIB konferencji naukowo-tech-
nicznych, w zakresie dofinansowa-
nia druku materiałów konferencyj-
nych; łàcznie w 2009 r. na podstawie
przyj´tego przez Rad´ MOIIB
w grudniu 2008 r. wydano ok. 21,2
tys. zł (dla porównania 2006 r. dofi-
nansowano 6 konferencji kwotà 34
tys. zł, w 2007 r. – 9 konferencji kwo-
tà 37 tys. zł i w 2008 r. – 6 konferen-
cji kwotà 41,7 tys. zł).
Zbiorcze zestawienia dotyczàce or-

ganizowanych w 2009 r. przez SNT
i MOIIB ró˝nych form szkoleƒ przed-
stawiono w tabelach 1-3.

W tabelach 4 i 5 przedstawiono po-
równanie liczbowe imprez naukowo-
technicznych i liczby uczestniczàcych
w nich członków MOIIB w latach
2006-2009, z którego wynika zwi´k-

szenie aktywnoÊci szkoleniowej i zain-
teresowania członków Izby w roku
sprawozdawczym 2009 r.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e informacja
o planowanych szkoleniach w kolej-
nych kwartałach 2009 r. zamieszczana
była na łamach biuletynu „BUDOW-
LANI” oraz na stronie internetowej
MOIIB. Liczba szkoleƒ koordynowa-
nych przez ZP ds. SiSD stawia Mało-
polskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Bu-
downictwa na jednym z czołowych
miejsc w skali kraju.

W roku sprawozdawczym Zespół,
powołany przez Rad´ MOIIB po II
Zjeêdzie Sprawozdawczo – Wybor-
czym w 2006 roku, pracował w skła-
dzie:

przewodniczàcy: dr in˝. Jan  Strzał-
ka – Stowarzyszenie Elektryków Pol-
skich O.Kraków

sekretarz: mgr in˝. Gra˝yna  Czo-
pek – Zwiàzek Mostowców RP O.Ma-
łopolski

członkowie:
1. mgr in˝. Roman Furman – Sto-

warzyszenie In˝ynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowego
O.Kraków

2. Tomasz Hydzik (do połowy
2009 r.) i mgr in˝. Jerzy Hydzik (od
połowy 2009 r.) – Stowarzyszenie In-
˝ynierów i Techników Komunikacji RP
O.Kraków

3. mgr in˝. Antoni Kawik -  Stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich  O.Tar-
nów

4. mgr in˝. Bogdan Ni˝nik – Stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich
O.Nowa Huta

5. mgr in˝. Kazimierz Podkówka –
Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników
Budownictwa O.Małopolski

6. mgr in˝. Leszek Reguła – Polskie
Zrzeszenie In˝ynierów i Techników
Sanitarnych O.Kraków

7. mgr in˝. Mieczysława ˚ołàdê-
Drzy˝d˝yk – Stowarzyszenie In˝ynie-
rów i Techników Wodnych i Meliora-
cyjnych O.Kraków

W wí kszoÊci posiedzeƒ Zespołu
uczestniczył mgr in˝. Ryszard  ˚akow-
ski – wiceprzewodniczàcy Rady MOIIB.

JAN STRZAŁKA
przewodniczàcy Zespołu

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie imprez n-t 
współorganizowanych przez O.SNT i MOIIB

Tabela 5. Liczba członków MOIIB uczestniczàcych 
w l. 2006-2009 w imprezach n-t organizowanych 

przez O.SNT przy współpracy MOIIB

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego...
Dokoƒczenie ze str. 19
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Wokresie sprawozdawczym
Zespół odbył  4  zebrania
w dniach: 9.02, 24 i 25.04

(wspólne zebranie 4 zespołów),
4.06 i 26.11.2009 r. 

Zespół zajmuje si´ szerokà pro-
blematykà z zakresu przygotowania
Prawa budowlanego, procesu inwe-
stycyjnego oraz projektowania i rea-
lizacji inwestycji, jak równie˝ opra-
cowaniem standardów budowla-
nych celem usprawnienia inwesto-
wania oraz utrzymania wysokiej ja-
koÊci i bezpieczeƒstwa obiektów
budowlanych.

Na zebraniach omawiano na bie-
˝àco problemy zwiàzane ze zmiana-
mi Prawa budowlanego, bezpie-
czeƒstwa i prawidłowej organizacji
procesów budowlanych.

Na zebraniu w dniu 29.02.2009 r.
zapoznano si´ z ofertà internetowe-
go „Serwisu budowlanego” firmy
Wolters Kluwert, na którym zawarte
sà najwa˝niejsze informacje doty-
czàce praktycznej wiedzy z zakresu
Prawa budowlanego i przepisów
budowlanych, z mo˝liwoÊcià indywi-
dualnego dost´pu przez ka˝dego
członka Izby ze strony internetowej
MOIIB. Zespół zarekomendował Ra-
dzie MOIIB zakup pilota˝owy dla
przetestowania przez jeden rok
funkcjonowania i przydatnoÊci tego
serwisu dla członków Izby.

Na wspólnym wyjazdowym ze-
braniu w dniach  24 i 25. 04. 2009 r.
czterech Zespołów Problemowych
MOIIB: ds. Szkolenia i Stałego Do-
kształcania,  ds. Prawno-Regulami-
nowych, ds. Etyki i Ochrony Zawo-
du oraz ds. Procesów Budowlanych
zapoznano si´ wzajemnie z proble-
matykà Zespołów i omówiono wpro-
wadzone zmiany dotyczàce okreso-

wych kontroli obiektów budowla-
nych.

Na zebraniu w dniu 4 czerwca
2009 r. zapoznano si´ z problemami
zarzàdzania inwestycjami budowla-
nymi i procedurami FIDIC w Êwietle
wymogów Unii Europejskiej.

Na zebraniu dnia 26.11.2009 r.
omówiono Europejski kodeks po-
st´powania in˝ynierów dyplomowa-
nych obowiàzujàcy izby budowlane
krajów zrzeszonych w ECEC. Po-
równano szczegółowo zapisy ww.
kodeksu z kodeksem etyki zawodo-
wej obowiàzujàcym w PIIB.

Zespół podtrzymuje potrzeb´ po-
szerzenia informacji w bazie kom-
puterowej Izby o tzw. Bank danych
in˝yniera budowlanego w celu
uproszczenia kontaktów zawodo-
wych członków Izby z uczestnikami
procesu inwestycyjnego. 

Zespół na bie˝àco opracowywał
merytoryczne odpowiedzi na pisma,
które wpływały do Rady MOIIB,
a dotyczyły problematyki procesu
budowalnego.

W 2009 roku Zespół działał w na-
st´pujàcym składzie: 

Jan Skawiƒski - przewodniczàcy
oraz członkowie:
1. Cierpich Marcin
2. Duraczyƒska Krystyna
3. Kawik Antoni
4. Łukasik Krzysztof
5. Piotr Ostapiec
6. Smoroƒski Wiesław
7. Âlusarczyk Kazimierz
8. Wieloch Stefan
9. Wisor Pronobis Janina

10. Zapart Kazimierz

JAN SKAWI¡SKI

przewodniczàcy Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Zespołu Problemowego 
ds. Procesów Budowlanych w okresie
1.01.2009 – 31.12.2009 r.

Sprawozdanie 
z działalnoÊci Zespołu
Problemowego  
ds. działaƒ 
samopomocowych 
Małopolskiej 
Okr´gowej Izby 
In˝ynierów 
Budownictwa w 2009 r.

W2009 r. wpłyn´ły 22 wnio-
ski do rozpatrzenia przez
Zespół samopomocowy

o przyznanie w ramach pomocy
Êrodków finansowych. Zespół
w roku 2009 odbył 9 posiedzeƒ
(19.01, 12.03, 27.04, 01.06, 24.06,
13.07, 30.09, 24.11, 11.12.2009 r.)
na których:
– zapoznał si´ z wnioskami,
– sprawdził zło˝onà wraz z nimi

dokumentacj´,
– skierował wnioski do uzupełnie-

nia w przypadku braku doku-
mentów,

– rozpatrzył wnioski,
– przekazał wnioski do Prezydium

Rady MOIIB w celu podj´cia de-
cyzji przyznania rodzaju wnio-
skowanej  pomocy.
W wyniku prac Zespół zawnio-

skował o przyznanie 22 zapomóg
losowych (Êmierç, długotrwała
choroba).

Zatwierdzona 5 uchwałami
podj´tymi przez Prezydium i 4
uchwałami podj´tymi przez Rad´
MOIIB pomoc finansowa dla
członków izby w 2009 r. wyniosła
20 500,00 zł.

Udzielona pomoc finansowa
stanowiła 51,25 proc.  kwoty pre-
liminowanej w bud˝ecie 2009 r.

Zespół ds. działaƒ samopomo-
cowych powołany uchwałà Okr´-
gowej Rady MOIIB w dniu
26.04.2006 r. pracował w składzie:

Krystyna Korniak – Figa - prze-
wodniczàca

Irena Bobulska-Cholewicka -
członek

Anna Bryksy - członek
KRYSTYNA KORNIAK-FIGA

przewodniczàca Zespołu 
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W 2009 roku  Zespół Proble-
mowy ds. prawno – regula-
minowych odbył 10 posie-

dzeƒ, w tym dwa wyjazdowe: z ZP
ds. szkolenia i stałego dokształca-
nia oraz z ZP  ds. problemów bu-
dowlanych.

Głównymi tematami posiedzeƒ
były sprawy prowadzone przez Ko-
misj´ Prawno – Regulaminowà PIIB
oraz dotyczàce spraw zwiàzanych
z problemami członków MOIIB
w zakresie przepisów ustawy Prawo
budowlane i z nim zwiàzanych. 

Główne kierunki działania ZP ds.
prawno – regulaminowych to:
– prace nad projektami nowelizacji

ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz pro-
jektu nowelizacji ustawy Prawo
budowlane, opracowanej przez

Komisjà Sejmowà „Przyjazne Paƒ-
stwo”, procedowanej i uchwalonej
przez Sejm RP. Nowelizacja ta zos-
tała zaskar˝ona przez prezydenta
RP do Trybunału Konstytucyjnego.

– opiniowanie „małych” nowelizacji
ustawy Prawa budowlanego, które
zostały uchwalone przez Sejm
w 2009 r.,  

– opiniowanie nowelizacji ustawy
o samorzàdach zawodowych,

– opiniowanie projektu rozporzà-
dzenia dotyczàcego warunków
technicznych, jakim powinny od-
powiadaç budynki i ich usytuo-
wanie,

– opiniowanie nowelizacji ustawy
Prawo budowlane w zakresie
mo˝liwoÊci wykonywania Êwia-
dectw charakterystyki energetycz-
nej przez in˝ynierów nie posiada-
jàcych tytułu magistra,

– opiniowanie stanowiska dotyczà-
cego mo˝liwoÊci uzyskiwania
uprawnieƒ budowlanych w ograni-
czonym zakresie przez techników,

– odpowiadanie na pisma członków
MOIIB dotyczàcych zakresu prze-
pisów Prawa budowlanego i roz-
porzàdzeƒ z nim zwiàzanych.
W trakcie zebraƒ wyjazdowych -

integracyjnych zapoznanie uczestni-
ków z nowelizacjami Prawa budow-
lanego, nowelizacjami rozporzà-
dzeƒ dot. warunków technicznych
i u˝ytkowania budynków mieszkal-
nych w roku 2009.

Ponadto przewodniczàca  Zespo-
łu Problemowego ds.  prawno-regu-
laminowych brała udział w zebra-
niach  Komisji Prawno – Regulami-
nowej PIIB w Warszawie.  

HALINA PASICH

przewodniczàca Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Zespołu Problemowego 
ds. Prawno-Regulaminowych MOIIB 
za 2009 r.
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Wtrakcie drugiej kadencji na-
szego samorzàdu zawodo-
wego in˝ynierów budownict-

wa, nabyliÊmy pewnego doÊwiadcze-
nia i wiedzy o zadaniach oraz sposo-
bach pracy samorzàdu. StaraliÊmy
si´  w ciàgu roku poszerzaç działal-
noÊç punktu, jako poÊrednika admi-
nistracyjnej terenowej obsługi człon-
ków i coraz wi´kszej liczby zaintere-
sowanych w zdobyciu uprawnieƒ bu-
dowlanych. 

Punkt Informacyjny prowadził
działalnoÊç w zakresie:
– wydawania ksià˝ek praktyki zawo-

dowej;
– przyjmowania wniosków o wpisanie

na list´ członków MOIIB;
– przyjmowania wniosków o zawie-

szeniu, odwieszeniu bàdê skreÊle-
niu z listy członków MOIIB;

– przyjmowania wniosków o udziele-
nie po˝yczki (zapomogi) członkom
MOIIB;

– udost´pniania czasopism technicz-
nych zainteresowanym członkom.
W 2009 roku Punkt Informacyjny

wydał uprawnionym 85 ksià˝ek dla
dokumentowania praktyki zawodo-
wej.

Ponadto udzielano zainteresowa-
nym informacji w zakresie:
– wymaganego kierunku wykształce-

nia, odpowiedniego oraz pokrew-
nego dla poszczególnych specjal-
noÊci uprawnieƒ budowlanych;

– sposobu post´powania w przypad-
ku wykształcenia odbiegajàcego
od przyj´tego w obowiàzujàcym
rozporzàdzeniu, które podlega in-
dywidualnemu rozpatrzeniu i za-
kwalifikowaniu przez Izb´, na pod-
stawie udokumentowanego progra-
mu kształcenia;

– wymaganego dokumentowania
przebiegu praktyki zawodowej oraz
opiniowania jej przez osoby nadzo-
rujàce praktyk´ zawodowà;

– informacji w zakresie dopuszczal-
nych form zatrudnienia podczas
dokumentowania praktyki zawodo-
wej;

– informacji zwiàzanych z przebie-
giem egzaminów na uprawnienia
budowlane;

– informacji o mo˝liwoÊci poszerze-
nia posiadanych uprawnieƒ oraz
uzyskania tytułu rzeczoznawcy bu-
dowlanego;

– wyjaÊnieƒ treÊci zapisów Prawa bu-
dowlanego dotyczàcych upowa˝-
nienia do sporzàdzania Êwiadectw
charakterystyki energetycznej.
Udzielanie zainteresowanym od-

powiedzi na pytania, realizowano
bezpoÊrednio w Punkcie Informacyj-
nym, telefonicznie bàdê za poÊred-
nictwem poczty elektronicznej. W cià-
gu minionego roku udzielono ponad
220 odpowiedzi, informacji i porad.

Tematyka uznania niezb´dnego
kierunku wykształcenia do uzyskania
uprawnieƒ budowlanych w obszernej
specjalnoÊci zwanej sanitarnà, wy-
maga czytelniejszego wyjaÊnienia.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, pis-
mem z dnia 29 czerwca 2009 r., wy-
szła naprzeciw absolwentom Wydzia-
łu Wiertnictwa Nafty i Gazu na AGH,
uznajàc wykształcenie na powy-
˝szym wydziale tylko z zakresu in˝y-
nierii gazowniczej. Zgłasza si´ jednak
wielu petentów do Punktu Informa-

cyjnego (celem pobrania ksià˝ki
praktyk) po ukoƒczeniu studiów z in-
nego  kierunku, twierdzàc, ˝e władze
AGH zapewniły ich, ˝e wystarczajà
ukoƒczone studia na ww. wydziale.

W minionym roku Punkt Informa-
cyjny w znacznie szerszym zakresie
udzielał pomocy członkom MOIIB
w zakresie:
– dost´pu do informacji prawnej za-

wartej w systemie LEX;
– wydruku Polskich Norm z progra-

mu INTEGRAM.
Dla spełnienia zgłaszanych przez

członków potrzeb, zwi´kszyliÊmy li-
mitowanà w wydawnictwie Ars Boni
iloÊç do wydruku o 2300 stron.

Punkt Informacyjny w Tarnowie
Êwiadczył usługi członkom oraz oso-
bom zainteresowanym pełnieniem sa-
modzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub w zdobyciu upraw-
nieƒ budowlanych w ka˝dy roboczy
wtorek i czwartek tygodnia, w godzi-
nach od 15 do 17, w lokalu przy ul. Ko-
narskiego 4, tel: (014) 626 47 18,  e-
mail: map-tarnow@piib.org.pl.  Ponad-
to, w ka˝dy parzysty czwartek mie-
siàca  dy˝ury w Punkcie Informacyj-
nym MOIIB w Tarnowie pełniła rów-
nie˝ Janina Wisor – Pronobis b´dà-
ca Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej. 

ANTONI KAWIK

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Punktu Informacyjnego
MOIIB w Tarnowie w 2009 roku
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Punkt Informacyjny MOIIB w Zakopanem
zlokalizowany jest w centrum Zakopanego,
przy ul. Nowotarskiej 6, działa 2 razy w tygod-
niu (we wtorki i Êrody) po dwie godziny i ob-
sługuje południowà czeÊç województwa ma-
łopolskiego.

Zakres działalnoÊci Punktu Informacyjnego
w 2009 roku obejmował:
– udzielanie informacji i porad dotyczàcych

działalnoÊci Izby (telefonicznie i około dru-
gie tyle osobiÊcie w biurze). Łàcznie
w 2009 r. zarejestrowano w ksià˝ce 123
sprawy oraz liczne drobne informacje bez
rejestracji.

– wydawanie wniosków o wpisanie na list´
członków Izby,

– wydawanie ksià˝ek praktyki zawodowej,
– udost´pnianie i wypo˝yczanie czasopism

bran˝owych. Wypo˝yczono ok. 200 czaso-
pism,

– udzielanie informacji bie˝àcych z zakresu
prawa oraz norm z zakresu budownictwa,
zorganizowanie szkolenia dla członków
MOIIB z regionu podhalaƒskiego:

– szkolenie techniczne z prelekcjà dotyczà-
ce wymagaƒ w celu legalnego wprowa-
dzenia wyrobów do obrotu, w tym certyfi-
kacja systemu ZKP - marzec 2009 r. -
„Kons-Bud” Kraków,

– organizacja procesu budowlanego i aktua-
lizacja wymagaƒ w zakresie kosztorysowa-
nia - listopad 2009 r. - „Datacomp” Kraków.
Ponadto Punkt Informacyjny:

– słu˝y informacjà dotyczàcà szkoleƒ organi-
zowanych przez MOIIB i PZITB O. Mało-
polski.

– współpracuje z Kołem Polskiego Zwiàzku
In˝ynierów i Techników Budownictwa
w Zakopanem, organizujàc wspólne spot-
kania.

– współpracuje z Dyrekcjà Zespołu Szkół
Budowlanych, której udost´pnia literatur´
technicznà (roczniki czasopism z lat ubieg-
łych przekazywane sà do biblioteki szkol-
nej). W zamian szkoła udost´pnia po-
mieszczenia i sprz´t audiowizualny nieod-
płatnie na szkolenia prowadzone dla
członków Izby  

ALICJA KOTO¡SKA

Sprawozdanie 
z działalnoÊci 
Punktu  Informacyjnego
MOIIB w Zakopanem 
za 2009 rok

Zakres działania Punktu In-
formacyjnego w Nowym Sàczu:
– udzielanie informacji dotyczà-

cych bie˝àcych spraw zwiàza-
nych z działaniem Małopol-
skiej Okr´gowej Izby In˝ynie-
rów Budownictwa, w tym udo-
st´pnianie regulaminów Izby,
a tak˝e wybranych aktów
prawnych;

– wydawanie i odbieranie wnio-
sków o wpisanie na list´
członków Izby oraz informo-
wanie kandydatów na człon-
ków Izby;

– rejestrowanie i wydawanie
ksià˝ek praktyki zawodowej
uprawnionym osobom;

– udzielanie informacji dotyczà-
cych warunków ubezpiecze-
nia członków Izby od odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej;

– udost´pnianie czasopism
technicznych zainteresowa-
nym członkom Izby;

– udost´pnianie informacji doty-
czàcych zagadnieƒ prawnych
w budownictwie poprzez sieç
internetowà;

– udzielanie informacji, propa-
gowanie udziału członków
Izby w szkoleniach, konferen-
cjach i kursach oraz organizo-
wanie lub współudział w orga-
nizowaniu szkoleƒ;

– zbieranie wszelkich materia-
łów szkoleniowych celem ich
archiwizacji i udost´pniania
członkom Izby;

– informowanie kandydatów o
trybie składania wniosków na
uzyskanie uprawnieƒ budow-
lanych;

– prowadzenie informacji ogól-
nej dla kandydatów na uzys-
kanie uprawnieƒ budowla-
nych;

– propagowanie i wskazywanie

êródeł informacji naukowo-
technicznej.
W okresie sprawozdawczym

członkowie Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej oraz członkowie
MOIIB z Nowego Sàcza wyzna-
czeni na dy˝ury pełnili je  zgod-
nie z przyj´tym harmonogra-
mem. 

W okresie sprawozdawczym
wydano 84 ksià˝ki praktyki za-
wodowej oraz w trakcie dy˝u-
rów udzielono informacji bezpo-
Êrednich lub telefonicznych w
sprawach zwiàzanych z Izbà
111 osobom, co zarejestrowano
w odpowiedniej ewidencji. 

Ponadto od czerwca rozpo-
cz´to potwierdzanie  zgodnoÊci
z oryginałem kserokopii człon-
kostwa w MOIIB i do koƒca
2009 r. potwierdzono członko-
stwo 46 członkom.

Punkt Informacyjny w paê-
dzierniku 2009 r. rozpoczàł
przygotowania (kampania infor-
macyjna) do organizacji cy-
klicznych szkoleƒ w 2010 r. na
temat wdro˝enia nowych norm
EUROKOD dla członków MOIIB
z regionu Nowego Sàcza.

Punkt informacyjny MOIIB w
Nowym Sàczu mieÊci si´ w bu-
dynku NOT przy ul. Kraszew-
skiego 44, tel. (18) 44-11-859,
e-mail: moiibns@piib.org.pl
Terminy dy˝urów:

wtorek w godz. 13:00 –
15:00, 

piàtek w godz. 17:00 – 19:00. 
Dy˝ur członków Okr´gowej

Komisji Kwalifikacyjnej – w ka˝-
dy czwartek w godz. 17 - 19.

Dy˝ur Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej – w drugi
i czwarty czwartek miesiàca w
godz. 16-18.

JAN SKAWI¡SKI

Sprawozdanie z działalnoÊci Punktu
Informacyjnego MOIIB 
w Nowym Sàczu za okres 
1.01-31.12.2009 r.
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Przyj´te uchwałà VIII Zjazdu MOIIB 6 wniosków, zos-
tało przekazanych do realizacji:

VIII Krajowy Zjazd PIIB – 1 wniosek

KP-R PIIB poprzez Zespół P-R MOIIB – 2 wnioski
KKK PIIB – 2 wnioski
w strukturach MOIIB – 1 wniosek

Sprawozdanie z realizacji wniosków 
z VIII Okr´gowego Zjazdu MOIIB

L.p. TreÊç wniosku Przekazanie do - realizacja Delegat zgłaszajàcy 
(nr mandatu)                         

1.

2.

1.

2.

Nale˝y dopuÊciç mo˝liwoÊç
sporzàdzania charakterystyki
energetycznej budynków
i wystawiania Êwiadectw ener-
getycznych przez mgr. in˝y-
nierów budownictwa i in˝y-
nierów budownictwa uczest-
niczàcych w procesie inwe-
stycyjnym.
Zobowiàzaç małopolskich de-
legatów na Zjazd PIIB do zgło-
szenia ww. wniosku jako pro-
pozycji uchwały Krajowego
Zjazdu 

Proponuje si´, aby in˝ynier
posiadajàcy uprawnienia bu-
dowlane, miał równie˝ upraw-
nienia do sporzàdzania cer-
tyfikatów charakterystyki ener-
getycznej budynku zgodnie
z Rozporzàdzeniem dotyczà-
cym karty energetycznej bu-
dynku.

Wnioskuje si´ o wprowadze-
nie nowelizacji Rozporzàdze-
nia o kategoriach geotech-

Wniosek przyj´ty i zrealizowany. Dokonano no-
welizacji Pb (Dz.U.09.161.1279) ustawa
z 27.08.2009 o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8.Âwiadectwo charakterystyki energetycznej bu-
dynku, lokalu mieszkalnego lub cz´Êci budynku sta-
nowiàcej samodzielnà całoÊç techniczno-u˝ytkowà
mo˝e sporzàdzaç osoba, która:
1) posiada pełnà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
2) ukoƒczyła, w rozumieniu przepisów o szkolnic-

twie wy˝szym, co najmniej:
a) studia magisterskie albo
b) studia in˝ynierskie na kierunkach: architektura,

budownictwo, in˝ynieria Êrodowiska, energety-
ka lub pokrewnych;

3) nie była karana za przest´pstwo przeciwko
mieniu, wiarygodnoÊci dokumentów, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi i papierami
wartoÊciowymi lub za przest´pstwo skarbowe;

4) posiada uprawnienia budowlane w specjalnoÊci
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej
lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i zło˝y-
ła z wynikiem pozytywnym egzamin przed mi-
nistrem właÊciwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.",

po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
"4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Êwia-
dectwo charakterystyki energetycznej nie mo˝e byç
sporzàdzone przez właÊciciela budynku, lokalu lub
b´dàcej nieruchomoÊcià cz´Êci budynku stano-
wiàcej samodzielnà całoÊç techniczno-u˝ytkowà
oraz osob´, której przysługuje spółdzielcze włas-
noÊciowe prawo do lokalu.".

Wniosek przyj´ty i zrealizowany.
Dokonano nowelizacji Pb (Dz.U.09.161.1279) usta-
wa z 27.08.2009 o zmianie ustawy Prawo budow-
lane oraz ustawy o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi j.w.

Wniosek przyj´ty.
Pozostaje w toku rozpatrywania i oceny meryto-
rycznej propozycji legislacyjnej.

Jerzy Górecki (45)

Piotr Ostapiec  (121)

Stanisław 
Karczmarczyk (61)

do realizacji przez Komisj´ Prawno-Regulaminowà PIIB poprzez Zespół Prawno-Regulaminowy MOIIB

do realizacji przez VIII Krajowy Zjazd PIIB
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1.

2.

1.

nicznych budowli w odnie-
sieniu do obiektów zabytko-
wych. (Obligatoryjne zalicza-
nie zabytków do III kategorii
geotechnicznej jest nieuza-
sadnione, powoduje niepo-
rozumienia na etapie opinio-
wania i zatwierdzania projek-
tów budowlanych, przepis ge-
neruje nieuzasadnione kosz-
ty i w konsekwencji zamiast
chroniç zabytki, powoduje
reakcje zaniechania)

Zobowiàzaç Krajowà Rad´
PIIB do opracowania i wdro-
˝enia systemu (kontroli) we-
ryfikacji wiarygodnoÊci odby-
wania praktyk budowlanych
wymaganych do uzyskania
uprawnieƒ

Zaprzestaç interpretacji Prawa
budowlanego eliminujàcej in-
spektora nadzoru inwestor-
skiego z potwierdzania prak-
tyki zawodowej zaliczanej do
uprawnieƒ budowlanych.

Rozszerzyç dotychczasowe
korzystanie z norm technicz-
nych w siedzibie Izby lub biu-
rach terenowych o mo˝liwoÊç
korzystania z tych norm po-
przez logowanie na własnym
komputerze (nr członkowski
i pesel)

Wniosek przyj´ty i zrealizowany.
Weryfikacja wiarygodnoÊci odbywania praktyk bu-
dowlanych wymaganych do uzyskania uprawnieƒ
budowlanych jest obowiàzkiem OKK.
W ceku sprawdzenia prawidłowoÊci w zakresie od-
bytej praktyki zawodowej KKK zaleciła w oparciu
o poz. 43b „Szczegółowego programu egzaminów
– wykaz przepisów…” wdro˝enie przez OKK pro-
cedury przygotowania w czasie post´powania
kwalifikacyjnego 2 pytaƒ sformułowanych na pod-
stawie ksià˝ki praktyki, bezpoÊrednio zwiàzanych
z odbytà praktykà na budowie.

Wniosek przyj´ty i realizowany.
W obecnym stanie prawnym nie jest mo˝liwe sto-
sowanie innej interpretacji, ni˝ to czyni KKK. W tej
sprawie jest kilka prawomocnych wyroków sàdów,
które potwierdzajà prawidłowoÊç interpretacji; in-
spektor nadzoru inwestorskiego nie mo˝e po-
twierdzaç praktyki zawodowej zaliczanej do upraw-
nieƒ budowlanych.
KIIB zgłosiła do Min. Infrastruktury propozycj´
zmiany w Rozporzàdzeniu MTiB z 28.04.2006
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.06.83.578 z póê. zm.) po §3
ust.1 dodaje si´ §3 ust.1a w brzmieniu:
1a. Praktyka projektowa powinna byç odbywana
pod kierownictwem projektanta, natomiast praktyka
na budowie pod kierownictwem kierownika budo-
wy lub robót albo inspektora nadzoru inwestor-
skiego. 

Wniosek przyj´ty i realizowany.
Zakup w PKN systemu elektronicznego „E-norma”
celem udost´pnienia go wszystkim członkom Izby
drogà internetowà jest nie do udêwigni´cia przez
OIIB.
Od VIII Zjazdu KIIB podj´ła próby negocjacji w za-
kresie umo˝liwienia przez PKN dost´pu do elek-
tronicznej wersji Polskich Norm, zakoƒczone bra-
kiem porozumienia na warunkach satysfakcjonu-
jàcych obie strony. B´dà prowadzone dalsze roz-
mowy. Na dziÊ pozostaje zapewniona mo˝liwoÊç
dost´pu do Polskich Norm w siedzibie Izby i jej pun-
ktach informacyjnych.

Józef Szostak (164)  

Henryk Tr´bacz (167)

Danuta Opolska (119)

do realizacji przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà PIIB

do realizacji w strukturach MOIIB

KRYSTYNA KORNIAK-FIGA
sekretarz Komisji Uchwał i Wniosków VIII Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB
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Ostatnie zebranie w kadencji 
Podsumowania. Rada MOIIB odbyła 17 posiedzeƒ.

Ostatnie w tej kadencji zebra-
nie Rady Małopolskiej Okr´-
gowej Izby In˝ynierów Bu-

downictwa i zakoƒczenie przewod-
niczenia jej w obu kadencjach przez
dr. in˝. Zygmunta Rawickiego miało
wyjàtkowo uroczystà opraw´. 

Odbyło si´ ono 15 marca br.
w pi´knej sali obrad Krakowskiego
Magistratu, z udziałem Kazimierza
Bujakowskiego – wiceprezydenta
Miasta Krakowa oraz Stanisława Bisz-
tygi - senatora RP. W cz´Êci oficjalnej,
w której uczestniczyli zaproszeni go-
Êcie, Kazimierz Bujakowski wr´czył
przyznane przez Prezydenta Miasta
Krakowa odznaczenia „Honoris Gra-
tia” Stanisławowi Karczmarczykowi
i Zygmuntowi Rawickiemu oraz wy-
głosił na t´ okolicznoÊç stosownà lau-
dacj´. 

W ostatnim XVII posiedzeniu Rady
MOIIB udział wzi´li członkowie Rady
MOIIB, koordynator Okr´gowych
Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej, przewodniczàcy Okr´go-
wego Sàdu Dyscyplinarnego, prze-
wodniczàcy Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej, przewodniczàcy Zespołów
Problemowych, członkowie MOIIB we
władzach krajowych PIIB - zgodnie
z wykazem zamieszczonym po raz

ostatni w takim składzie w niniejszym
biuletynie „Budowlani” - oraz Sławo-
mir Kozłowski – radca prawny z kan-
celarii prawnej obsługujàcej naszà
małopolskà izb´.

Po cz´Êci oficjalnej rozpocz´ła si´
zwykła praca, jak podczas ka˝dego
posiedzenia  Rady MOIIB. Oprócz
stałych punktów, zwiàzanych z bie˝à-
cà działalnoÊcià Izby, du˝o miejsca
uczestnicy posiedzenia Rady poÊwi´-
cili przygotowaniom do zbli˝ajàcego
si´ 14 kwietnia 2010 r. III Zjazdu Spra-
wozdawczo - Wyborczego MOIIB,
z udziałem nowych delegatów, wy-
branych w listopadzie i grudniu 2009

roku na trzecià kadencj´ 2010 - 2014.
Członkowie Izby na zebraniach wy-
borczych w 6 obwodach Małopolski
na zjazdy MOIIB wybrali 166 delega-
tów, z których 55 po raz pierwszy b´-
dzie pełniło t´ funkcj´.  

Rada przyj´ła projekty porzàdku
obrad, regulaminu zjazdu oraz regu-
laminu wyborów. Zaproponowano,
jako rekomendowane przez Rad´,
osoby do pełnienia regulaminowych
funkcji w organach zjazdu, tj. w prezy-
dium i komisjach zjazdowych. Omó-
wiono równie˝ i zaproponowano
optymalne składy organów MOIIB na
nowà kadencj´. 

Rada przyj´ła wszystkie, z drobny-
mi korektami, przesłane wczeÊniej
członkom Rady sprawozdania za 2009
rok wszystkich organów, tj. z działalno-
Êci Rady, w tym finansowe, oraz OKK,
ORzOZ i OSD. Do tych sprawozdaƒ
odniósł si´ na zakoƒczenie w swoim
wystàpieniu przewodniczàcy Okr´go-
wej Komisji Rewizyjnej, rekomendujàc
przyj´cie wszystkich sprawozdaƒ III
Zjazdowi Sprawozdawczo- Wyborcze-
mu MOIIB. Ponadto Rada przyj´ła 8
uchwał, zamykajàc w ten sposób swo-
jà statutowà działalnoÊç.

Na zakoƒczenie zebrania Zygmunt
Rawicki dokonał krótkiego podsumo-

Dokoƒczenie na str. 28
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26i 27 marca br. w oÊrodku
”Jałowcowa Góra” w Dob-
czycach odbyło si´ ostat-

nie w bie˝àcej kadencji wyjazdowe
posiedzenie wszystkich Zespołów
działajàcych w ramach MOIIB.
Uczestniczyli w nim: Zygmunt Rawicki
- przewodniczàcy Rady MOIIB,  Ry-
szard ˚akowski - wiceprzewodniczàcy
Rady, a zarazem opiekun Zespołów
oraz Wojciech Jastrz´bski - kierownik
biura.

W pierwszej, uroczystej cz´Êci po-
siedzenia Zygmunt Rawicki dokonał
podsumowania kadencji 2006-2010 i
wysoko ocenił zaanga˝owanie
wszystkich Zespołów w ciàgu całej
kadencji. Wszyscy uczestniczàcy w
posiedzeniu członkowie Zespołów
otrzymali okolicznoÊciowe adresy z
podzi´kowaniami za aktywnà prac´ w
kadencji wraz z drobnymi upominka-
mi, natomiast Srebrnymi Honorowymi
Odznakami PIIB wyró˝nieni zostali
Kole˝anki i Koledzy: Mieczysława ˚o-
łàdê – Drzy˝d˝yk, Gra˝yna Czopek,
Roman Furman, Bogdan Ni˝nik i Wie-
sław Smoroƒski. 

W roboczej cz´Êci posiedzenia
przewodniczàcy ZP ds. Szkolenia i
Stałego Dokształcania Jan Strzałka
przedstawił dane statystyczne doty-
czàce szkoleƒ zorganizowanych przy
współpracy O.SNT, z których wynika,
˝e w latach 2006-2010 zorganizowa-
no łàcznie 398 imprez naukowo-tech-

nicznych, w których uczestniczyło
7180 członków MOIIB. Z kolei prze-
wodniczàca Zespołu ds. Działaƒ Sa-
mopomocowych Krystyna Korniak –
Figa poinformowała, ˝e w ciàgu ka-
dencji rozpatrzono pozytywnie 105 ze
122 wniosków, przyznajàc zapomogi
w kwocie łàcznej 86.130 zł. 

W trakcie posiedzenia uczestnicy
mieli mo˝liwoÊç wysłuchania interesu-
jàcych prelekcji  Jerzego Hydzika na
temat „Niezwykłe koleje Êwiata” oraz

Gra˝yny Czopek na temat „Nowy
most w Starym Sàczu”. 

Przewodniczàcy ZP ds. Procesów
Budowlanych  Jan Skawiƒski przed-
stawił i udost´pnił uczestnikom referat
na temat  „Proces inwestycyjno–bu-
dowlany - nowe uj´cie”, w którym za-
warto schemat blokowy (ideogram)
przebiegu poszczególnych faz bu-
dowlanego przedsi´wzi´cia inwesty-
cyjnego, obejmujàcego łàcznie 117
działaƒ i poddziałaƒ oraz 173 doku-
menty główne i uzupełniajàce. 

Wyjazdowe posiedzenie stanowiło
bardzo dobrà okazj´ do podsumowa-
nia działalnoÊci Zespołów oraz omó-
wienia spraw zwiàzanych z organiza-
cjà III Zjazdu Sprawozdawczo – Wy-
borczego MOIIB. Spotkanie spełniło
równie˝ istotnà rol´ integracyjnà, gdy˝
towarzyszyła mu miła kole˝eƒska at-
mosfera. 

JAN STRZAŁKA        

przewodniczàcy ZP ds. SiSD

Posiedzenie w Dobczycach
Zespoły Problemowe. DziałalnoÊç podsumowano na
spotkaniu wyjazdowym

wania dwóch kadencji MOIIB, którym
miał zaszczyt przewodniczyç, a na-
st´pnie wr´czył pisemne podzi´ko-
wania ka˝demu członkowi Rady 
MOIIB, przewodniczàcym organów,
przewodniczàcym zespołów proble-
mowych, członkom MOIIB we wła-
dzach krajowych PIIB oraz Sławomi-
rowi Kozłowskiemu - radcy prawne-
mu MOIIB i Wojciechowi Jastrz´b-
skiemu - kierownikowi biura MOIIB,
za znaczàcy udział w pracach Izby
w II kadencji Małopolskiej OIIB w la-
tach 2006 - 2010.

Po cz´Êci oficjalnej i roboczej
ostatniego w kadencji 2006 - 2010
zebrania Rady MOIIB odbyła si´
cz´Êç towarzyska, wzajemne podzi´-
kowania i po˝egnania. 

GRA˚YNA SKOPLAK

sekretarz I i II kadencji MOIIB 

Ostatnie zebranie
w kadencji 

Dokoƒczenie ze str. 27



Nakoniec II kadencji działalnoÊci Izby In˝ynie-
rów Budownictwa Honorowymi Odznakami
PIIB wyró˝niono działaczy naszej Małopol-

skiej Izby In˝ynierów Budownictwa. 

— W czasie ostatniego zebrania Okr´gowych Rzeczni-
ków OdpowiedzialnoÊci Zawodowej 9 marca 2010
roku Srebrne Honorowe Odznaki PIIB otrzymali na-
st´pujàcy Kole˝anki i Koledzy:
Wiktoria Konczewska,
Jerzy Rasiƒski,
Janina Wisor - Pronobis.

— W czasie XVII, ostatniego zebrania Rady MOIIB 15
marca 2010 roku Srebrne Honorowe Odznaki PIIB
otrzymali nast´pujàcy Kole˝anki i Koledzy:
Andrzej Dro˝d˝,
Gabriela Guzik,
Krzysztof Łukasik.

— W czasie ostatniego zebrania Zespołów Proble-
mowych 26 marca 2010 roku Srebrne Honorowe
Odznaki PIIB otrzymali nast´pujàcy Kole˝anki
i Koledzy:
Gra˝yna Czopek,
Roman Furman,
Bogdan Ni˝nik,
Wiesław Smoroƒski,
Mieczysława ˚ołàdê – Drzy˝d˝yk.

— W czasie ostatniego zebrania Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej 30 marca 2010 roku Srebrne Honoro-
we Odznaki PIIB otrzymali nast´pujàcy Kole˝anki
i Koledzy:
Małgorzata Borsukowska - Stefaniczek,
Stanisław Chrobak,
Krystyna Duraczyƒska,
El˝bieta GabryÊ,
Piotr Kutyƒski.

— W czasie ostatniego zebrania Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego 30 marca 2010 roku Srebrne Hono-
rowe Odznaki PIIB otrzymali nast´pujàcy Kole˝anki
i Koledzy:
Zbigniew BraÊ,
Marek Cabała,
Ryszard Damijan,
Krzysztof Dyk,
Krzysztof Klass,
Tadeusz Szmigiel,
Mieczysław WiÊniewski.
Wyró˝nionym serdecznie gratulujemy!

ZYGMUNT RAWICKI

Honorowe odznaki PIIB
dla działaczy MOIIB

NAGRODY, WYRÓ˚NIENIA
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Wdniu 9 marca 2010 roku
w siedzibie MOIIB odbyło
si´ spotkanie słu˝b nadzo-

ru budowlanego województwa ma-
łopolskiego z przewodniczàcymi or-
ganów Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa. Zebraniu
przewodniczył Zygmunt Rawicki –
przewodniczàcy Rady.

Ze strony nadzoru budowlanego
goÊciliÊmy mgr. in˝. Janusza ˚bika –
Małopolskiego Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlanego ze
swoim zast´pcà mgr. in˝. Arturem Ka-
nià  oraz kierowników lub zast´pców
wszystkich 22 Powiatowych Inspekto-
rów Nadzoru Budowlanego.

Pierwszy był poproszony o zabra-
nie głosu Stanisław Abrahamowicz –
Okr´gowy Rzecznik Odpowiedzialno-
Êci Zawodowej – koordynator, który
w du˝ym skrócie przedstawił działal-
noÊç organu w liczbach z komenta-
rzem. Odniósł si´ tak˝e do dwóch ar-
tykułów Prawa budowlanego (97
i 100) przypominajàc o obowiàzku or-
ganu nadzoru budowlanego przepro-
wadzenia post´powania wyjaÊniajà-
cego i wskazania dowodów we
wnioskach o ukaranie z tytułu odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej kierowa-
nych do organu rzecznika. Podkre-
Êlono tak˝e bardzo krótki czas na
opracowanie wniosku jw., gdy˝ 6
miesi´cy liczy si´ od momentu po-
wzi´cia przez organ nadzoru budow-
lanego wiadomoÊci o popełnieniu
czynu powodujàcego odpowiedzial-
noÊç zawodowà do dnia skierowania
wniosku o ukarania do Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego. W tym krót-
kim okresie winno si´ zmieÊciç post´-
powanie wyjaÊniajàce organu rzecz-
nika odpowiedzialnoÊci zawodowej.
Odr´bnie poruszono temat powoły-
wania biegłych sàdowych i brak mo˝-
liwoÊci dyscyplinowania biegłych –
członków Izby z wnioskiem koƒco-
wym poruszenia tego tematu na

czerwcowym zjeêdzie Polskiej Izby In-
˝ynierów Budownictwa, celem wpro-
wadzenia stosownych zmian w prze-
pisach organów sprawiedliwoÊci.

W drugiej kolejnoÊci zabrał głos
Zbigniew Domosławski – przewodni-
czàcy Okr´gowego Sàdu Dyscypli-
narnego. Przedstawił pokrótce działal-
noÊç organu na przestrzeni koƒczàcej
si´ kadencji, jego uporzàdkowanà
struktur´ i poprawnà prac´. Orzekane
kary to upomnienia i nagana, ale tak-
˝e liczne uniewinnienia, co Êwiadczy
o wnikliwym badaniu podstaw o uka-
ranie. W nawiàzaniu do wypowiedzi
Rzecznika zwrócono uwag´ na  mo˝-
liwoÊç i celowoÊç kierowania wnio-
sków o ukaranie przez organy nadzo-
ru budowlanego wprost do Okr´go-
wego Sàdu Dyscyplinarnego, co
mo˝e si´ okazaç jedynym zabiegiem
dla zapobiegania przeterminowaniu.
Do takiego wniosku dołàczy organ
rzecznika, co jest zrozumiałe, ale ter-
min b´dzie zachowany.

Trzecie wystàpienie miał Stanisław
Karczmarczyk – przewodniczàcy
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej,
który przedstawił działalnoÊç organu
oraz tendencje rozwojowe w iloÊci
przyst´pujàcych do egzaminu na
uprawnienia budowlane, przy wyso-
kiej zdawalnoÊci, gdy˝ wskaênik po-
zytywnych ocen z egzaminów oscylu-

je pomi´dzy 80 a 90 proc. Odr´bnà
działalnoÊç Komisji stanowià opinie
i interpretacje uprawnieƒ budowla-
nych członków Izby, wydawane w for-
mie postanowieƒ bàdê pism. W sytua-
cji licznych zmieniajàcych si´ przepi-
sów w zakresie ustawy Prawo budow-
lane na przestrzeni ostatnich kilkunas-
tu lat, problem właÊciwej interpretacji
nadanych uprawnieƒ budowlanych
członkom Izby (samodzielne funkcje
w budownictwie, przetargi) wymagał
tak˝e pomocy kancelarii prawnej.

Po wystàpieniach przewodniczà-
cych organów Izby nastàpiła dyskus-
ja, jednak ograniczona czasowo,
gdy˝ drugà cz´Êç zebrania organy
nadzoru budowlanego miały poÊwi´-
ciç swojej problematyce zawodowej.
W tym komunikacie warto jednak od-
notowaç, ˝e w dyskusji zwrócono
uwag´ pod koniec spotkania na celo-
woÊç spotkania „roboczego” orga-
nów nadzoru budowlanego z orga-
nem Rzecznika w pełnym składzie
w niedalekiej przyszłoÊci, jednak ju˝
w nowym składzie w trzeciej kadencji.

Na zakoƒczenie spotkania dr in˝.
Z. Rawicki  podzi´kował nadzorowi
budowlanemu z województwa mało-
polskiego za dobrà współprac´
w okresie mijajàcych dwóch kadencji
władz MOIIB.

STANISŁAW ABRAHAMOWICZ
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Przed III Zjazdem 
Sprawozdawczo – Wyborczym MOIIB

Dobiega koƒca
ju˝ druga ka-
dencja władz

Małopolskiej Okr´go-
wej Izby In˝ynierów
Budownictwa w Kra-
kowie, w czasie któ-
rej miałem zaszczyt
przewodniczyç mało-
polskiej  izbie. Nad-

chodzi wi´c dzieƒ, w którym zakoƒ-
cz´ pełnienie tej funkcji. Dodam, ˝e
dotyczyç to b´dzie tak˝e czterech
przewodniczàcych organów: Okr´-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej, Koor-
dynatora Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci, Okr´gowego
Sadu Dyscyplinarnego i Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej. Czas wi´c na
podsumowanie, przypomnienie
i przedstawienie najwa˝niejszych
dokonaƒ i działaƒ naszej Izby
w okresie tych dwóch mijajàcych
kadencji. 

Z chwilà powstania Polskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa nasza
społecznoÊç otrzymała uprawnienia
władcze, ale tak˝e współodpowie-
dzialnoÊç za jakoÊç budownictwa.
Chciałbym równie˝ podkreÊliç, ˝e
zgodnie z §17 Konstytucji zawód
nasz stał si´ zawodem zaufania
publicznego, tak jak zawód lekarza,
prawnika czy architekta. Szczegól-
nie cenne jest prawo przyznawania
uprawnieƒ do wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i ponoszenia odpo-
wiedzialnoÊci za podejmowane de-
cyzje. OkreÊlone zostały prawa
i obowiàzki w ró˝nych specjalno-
Êciach in˝ynierskich: architektonicz-
nej, konstrukcyjno – budowlanej,
drogowej, mostowej, wodno-melio-
racyjnej, instalacyjnej – sanitarnej
i elektrycznej, a tak˝e kolejowej, te-
lekomunikacyjnej  i wyburzeniowej.

Okr´gowy Zjazd jest najwy˝szym
organem okr´gowej izby. Przypo-

mn´, ˝e 12 kwietnia 2006 r. na 2.
Zjeêdzie Sprawozdawczo – Wybor-
czym MOIIB dokonaliÊmy wyboru
władz w okr´gu na 4-letnià kaden-
cj´ oraz delegatów na Krajowe Zjaz-
dy Izby In˝ynierów Budownictwa
w Warszawie. Zgodnie z ustawà
o samorzàdach zawodowych archi-
tektów, in˝ynierów budownictwa
i urbanistów oraz naszym Statutem,
co roku mi´dzy zjazdami wyborczy-
mi odbywały si´ zjazdy sprawoz-
dawcze. Na kolejnych trzech zjaz-
dach sprawozdawczych dokonywa-
liÊmy podsumowania działalnoÊci
MOIIB za rok miniony oraz przyjmo-
waliÊmy preliminarze bud˝etu i kie-
runki działalnoÊci Izby na dany rok
kalendarzowy. 14 kwietnia odb´dzie
si´ ju˝ kolejny IX Zjazd Sprawoz-
dawczy, który b´dzie tak˝e III Zjaz-
dem Wyborczym na trzecià kaden-
cj´ 2010-2014.

Na zjeêdzie tym, w jego pierwszej
cz´Êci, dokonamy oceny działalno-
Êci merytorycznej i finansowej Rady
i wszystkich organów MOIIB za rok
2009 i przyjmiemy bud˝et na 2010
rok.  Natomiast w jego drugiej cz´-
Êci dokonamy wyboru nowych
władz MOIIB na trzecià kadencj´
oraz wybierzemy delegatów na III
Krajowy Zjazd Sprawozdawczo –
Wyborczy Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa, który odb´dzie si´ 18

– 19 czerwca br. w Warszawie. Sà-
dz´ równie˝, ˝e podejmiemy
uchwały ukierunkowujàce działal-
noÊç izby na najbli˝szy rok, a mo˝e
tak˝e na całà kadencj´ oraz upo-
wa˝niajàce naszych delegatów do
wystàpienia z odpowiednimi wnios-
kami i dezyderatami na  III Krajo-
wym Zjeêdzie Sprawozdawczo -
Wyborczym PIIB.

Rozpoczynajàc naszà działalnoÊç
w samorzàdzie praktycznie bilans
otwarcia wynosił „zero”. 

Zespół Organizacyjny MOIIB,
działajàcy od stycznia 2000 r. do
czerwca 2002 r., dokonał rejestracji
ok. 6500 przyszłych członków izby,
przeprowadził wybory delegatów
w 5 obwodach na terenie Małopol-
ski oraz zorganizował i wyposa˝ył
w podstawowy sprz´t organizowa-
ne biuro Izby. Opracowano tak˝e
ramowy plan pracy na całà 1. ka-
dencj´. 

Podstawowa praca Izby w dwóch
kadencjach, po okresie organizacyj-
nym, koncentrowała si´ na realizacji
celów zapisanych w ustawie o samo-
rzàdach zawodowych architektów, in-
˝ynierów budownictwa i urbanistów
i statucie PIIB.  Do współtworzenia
działalnoÊci Izby staraliÊmy si´ włà-
czyç jak najszersze grono naszych

Zygmunt 
Rawicki

Dokoƒczenie na str. 32

Tabl. 1. Liczba członków MOIIB
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członków. W tym celu  zebrania Rady
odbywały si´ z udziałem przewodni-
czàcych organów i Zespołów Proble-
mowych MOIIB oraz innych zapro-
szonych członków i goÊci. 

Jak kształtował si´ stan liczbowy
członków MOIIB na przestrzeni tych
2. kadencji pokazano w tabl. 1. Sy-
tuuje to naszà izb´ na trzecim miej-
scu w skali kraju (na 16 istniejàcych
izb okr´gowych). 

Z wa˝niejszych działaƒ MOIIB
w mijajàcych 2 kadencjach chciał-
bym wymieniç:
- zorganizowanie struktury izby:

Rada i jej Prezydium,
Organów:

— Okr´gowej Komisji Kwalifikacyj-
nej,  

— Okr´gowego Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej,  

— Okr´gowego Sàdu Dyscyplinar-
nego,

— Okr´gowej Komisji Rewizyjnej.
— Biura.

W tym miejscu chc´ bardzo wy-
raênie podkreÊliç, ˝e w MOIIB
w ciàgu siedmiu lat działalnoÊci od-
było si´ 14 sesji egzaminacyjnych
na uprawnienia budowlane, w któ-
rych nadaliÊmy uprawnienia do peł-
nienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie łàcznie
ok. 2200 osobom (tabl. 2), co sta-
nowi ponad 21 proc. całego stanu
osobowego naszej izby. 

Powołanie Zespołów problemo-
wych do spraw:
-  szkolenia i stałego dokształcania,
-  działaƒ samopomocowych,
-  etyki i ochrony zawodu,
-  procesów budowlanych,
-  prawno-regulaminowych.
- powołanie Zespołów roboczych
do spraw:

• weryfikacji członków, tzw. skła-
dy orzekajàce (2 zespoły),

• inwestycji własnych,
• odznaczeƒ.

- utworzenie Punktów Informacyj-
nych w:

• Nowym Sàczu, 
• Tarnowie,
• Zakopanem,
• OÊwi´cimiu (w 2009 r.).

- powołanie Rady Programowej biu-
letynu „Budowlani”,

- honorowy patronat lub współudział
przy organizacji konferencji nauko-
wych i naukowo-technicznych
(m.in. Warsztat Pracy Projektanta
Konstrukcji, In˝ynieryjne Problemy
Odnowy Staromiejskich Zespołów
Zabytkowych, Metody Komputero-

we w Budownictwie Hydrotech-
nicznym, In˝ynieria Elektryczna
w Budownictwie, Tydzieƒ Hydro-
technika, Melioranta i Łàkarza, itp),

- wydawanie własnego biuletynu
„Budowlani’ (w 2 kadencjach łàcz-
nie 37 numerów) i przekazywanie
go bezpłatnie wszystkim członkom
z naszego okr´gu, a tak˝e opraco-
wanie kilku publikacji na łamach
czasopism technicznych i wydaw-
nictw dotyczàcych działalnoÊci na-
szej Izby,

-  współudział, wspólnie z MOIA,
w opracowaniu „Vademecum pro-
jektanta i inwestora” oraz wydanie
na płycie CD zestawu aktów
i przepisów prawnych ( w 1. ka-
dencji),

-  współprac´ z:

• organami administracji architek-
toniczno-budowlanej Małopolskiego
Urz´du Wojewódzkiego, starostwa-
mi, wojewódzkim i powiatowymi in-
spektorami nadzoru budowlanego
oraz Okr´gowym Inspektorem Pracy,

• ze stowarzyszeniami naukowo-
technicznymi bran˝y budowlanej
(PZITB, PZITS, SEP, ZMRP, SITKRP,
SITPNiG, SITWM) oraz FSNT NOT,
przede wszystkim w organizacji
konferencji, seminariów, szkoleƒ
i innych imprez technicznych,

• Małopolskà Okr´gowà Izbà Ar-
chitektów, 

• oÊrodkami naukowymi,
a szczególnie  z PK (w 2009 r. pod-
pisaliÊmy umow´ o współpracy)
i AGH  w Krakowie,

• Chemobudowà Kraków (pełnie-
nie honorowego patronatu nad Kra-
kowskimi Targami Budownictwa
„Wiosna” i „Jesieƒ” - oraz udział
w jury konkursu na najlepsze wyro-
by prezentowane na Targach),
-  aktywny udział  naszych przedsta-

wicieli w pracach Krajowej Rady
PIIB i jej organów (KKR, KSD,
KKK, Komisji Prawno-Regulamino-
wej),

- aktywne współdziałanie z innymi
Okr´gowymi Izbami In˝ynierów
Budownictwa Polski Południowej
(w ramach spotkaƒ przewodniczà-
cych),  

Tabl.2. Uprawnienia budowlane w MOIIB

Przed III Zjazdem 
Sprawozdawczo – Wyborczym MOIIB
Dokoƒczenie ze str. 31



KONIEC II KADENCJI

MARZEC – KWIECIE¡ 2010

33

- udział przedstawicieli MOIIB w ko-
mitecie organizacyjnym i jury ogól-
nopolskiego konkursu PZITB „Bu-
dowa Roku”,

- udział przedstawicieli MOIIB w jury
konkursu „Technik Roku” na naj-
lepsze prace dyplomowe techni-
ków, organizowanego przez NOT
w Krakowie, a tak˝e w jury Olim-
piady Wiedzy i Umiej´tnoÊci Bu-
dowlanych w Technikum Budowla-
nym w Krakowie,

- podpisanie umowy o współpracy
z Izbami In˝ynierskimi w Miszkolcu
(MMK), w Ostrawie (CKAIT), w Ko-
szycach (SKSI), a tak˝e w 2009
roku z Zrzeszeniem In˝ynierów
i Techników Sanitarno - Budowla-
nych w Wilnie oraz współpraca
z Izbami i Zwiàzkami tzw. Małej
Grupy Wyszehradzkiej V-4 (w
2009 r. X spotkanie tych organiza-
cji w Krakowie). 

- zakup budynku przy ul. Czarno-
wiejskiej 80 na własnà siedzib´
MOIIB.

- działalnoÊç na rzecz członków:
• udzielanie finansowej samopo-

mocy kole˝eƒskiej,
• umo˝liwienie na terenie biura

w Krakowie i w punktach informa-
cyjnych z bezpłatnego korzystania
z programów komputerowych „Lex”
(przepisy prawne) „Integram” (pol-
skie normy budowlane) oraz od
2009 r. z „Serwisu budowlanego”
bezpoÊrednio w pracy lub w domu
(po zalogowaniu si´).

• udzielanie bezpłatnych konsul-
tacji przez radc´ prawnego dla
członków izby, w ramach cotygod-
niowych dy˝urów w siedzibie biura,

• mo˝liwoÊç grupowego ubez-
pieczenia od odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej (znacznie ni˝sza składka ni˝
w przypadku indywidualnego ubez-
pieczenia) oraz dodatkowe zni˝ki
od 30 do 50 proc. na inne rodzaje
ubezpieczeƒ (domy, mieszkania, sa-
mochody, firmy itp.),

• dodatkowe ubezpieczenie Na
˝ycie i nnw członków MOIIB
(w ramach składki),  

• przekazywanie wybranych cza-
sopism bran˝owych dla tych człon-
ków, którzy  zadeklarowali ch´ç ich
otrzymywania (w ramach składki). 

• organizowanie bezpłatnych,
ró˝nych form szkoleniowych (semi-
naria, warsztaty, wykłady, wycieczki
techniczne). Dane dot. organizacji
szkoleƒ w 2. kadencjach pokazano
w tabl. 3.

• dofinansowanie udziału w kon-
ferencjach.

Koƒczàc drugà kadencj´ zosta-
wiamy naszà MOIIB tak˝e w dobrej
kondycji finansowej. StaraliÊmy si´
gospodarowaç Êrodkami racjonal-
nie i w miar´ oszcz´dnie. Na koniec
2009 roku zgromadziliÊmy ok.
4 mln 300 tys. zł wolnych Êrodków,
pomimo ˝e zakupiliÊmy budynek
przy ul. Czarnowiejskiej na własnà
siedzib´.

W referacie programowym na
rozpocz´cie II kadencji powiedzia-
łem, ˝e druga kadencja powinna
byç twórczà kontynuacjà wszystkich
działaƒ, które sprawdziły si´ w pra-
cy w I kadencji, integrujàcà we-
wn´trznie Êrodowisko budowlane,
poszerzajàcà współprac´ z wszyst-
kimi podmiotami budowlanymi
i charakteryzujàcà si´ zrównowa˝o-
nym rozwojem.

W sprawozdaniach i w niniejszym
tekÊcie staraliÊmy si´ przedstawiç

realizacj´ zamierzeƒ i bilans za-
mkni´cia. Mamy poczucie spełnio-
nego obowiàzku, choç mo˝e niepeł-
ne. Ale oczywiÊcie nie odwa˝ylibyÊ-
my si´ tego oceniaç. Ocena nale˝eç
b´dzie do delegatów. Parafrazujàc
słowa Êw. Pawła: „w dobrych zawo-
dach wystàpiliÊmy, bieg ukoƒczyliÊ-
my, Małopolskà Okr´gowà Izb´ In-

˝ynierów Budownictwa ustrzegliÊ-
my, a na ostatek odło˝ono dla nas
sprawiedliwà ocen´, którà oddadzà
nam sprawiedliwi s´dziowie – dele-
gaci na III Zjazd Sprawozdawczo –
Wyborczy MOIIB”.

I na zakoƒczenie podzi´kowania.
Jako ten, który miał zaszczyt

przewodniczyç Radzie MOIIB przez
2 kadencje, pragn´ wszystkim Kole-
˝ankom i Kolegom, z którymi dane
mi było w mijajàcej i poprzedniej ka-
dencji współdziałaç, wyraziç goràce
podzi´kowania za te osiem lat ˝ycz-
liwej współpracy, wyrozumiałoÊç
i tworzenie kole˝eƒskiej atmosfery
w pracy izby. Pragn´ podkreÊliç, ˝e
współpraca była konstruktywna,
w duchu wzajemnego zrozumienia
i ˝yczliwoÊci – „pro publico bono”.
Szczególne podzi´kowania kieruj´
do członków Prezydium, z którymi
w II Kadencji spotykałem si´ a˝ 32
razy na posiedzeniach Prezydium
oraz do członków Rady, z którymi
spotykałem si´ 17 razy na posie-
dzeniach Rady, a tak˝e do pracow-
ników etatowych biura, z którymi
współpracowałem na co dzieƒ. 

Kole˝ankom i Kolegom, którzy
zostanà wybrani do władz MOIIB na

III kadencj´ 2010 – 2014, ˝ycz´
z gł´bi serca wielu nowych pomy-
słów i inicjatyw, dalszego rozwoju
naszej Małopolskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa a tak˝e pomyÊlnoÊci
w ˝yciu osobistym i zawodowym. 

ZYGMUNT RAWICKI

przewodniczàcy Rady MOIIB

Tabl.3. Szkolenia w MOIIB
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 – Data powsta-
nia firmy jest
symboliczna – 5
czerwca 1989 r.
Pierwszy dzieƒ
po pierwszych
wolnych wybo-
rach w Polsce.
Mo˝na powie-
dzieç, ˝e powsta-
nie nowej firmy
zainaugurowało
nowà rzeczywis-
toÊç politycznà
i gospodarczà.
GdybyÊmy ostat-
nie dwadzieÊcia
lat w Polsce oce-
niali na podsta-
wie kondycji ró-
wieÊnika III Rze-
czypospolitej,
Polbau,  nale˝a-
łoby powiedzieç –
udało si´. 

Andrzej Duda: – Przez te dwa-
dzieÊcia lat doÊwiadczyliÊmy okre-
sów prospetity i trudnych czasów,
ale na pewno si´ udało. ZaczynaliÊ-
my od zera, nie majàc ˝adnego za-
plecza kadrowego, technicznego ani
socjalnego. DziÊ mamy na koncie
ponad 650 realizacji. Zatrudniamy
ok. 1500 pracowników. JesteÊmy
obecni w kilku krajach, przede
wszystkim w Niemczech, Polsce,
Finlandii, Holandii, Luksemburgu.
W szczycie hossy zatrudnialiÊmy na-
wet 2500 pracowników, w samych
Niemczech prawie 2000, poniewa˝
jednoczeÊnie realizowaliÊmy tam na-
wet 60 kontraktów. DziÊ koniunktura
jest inna, ale wcià˝ jesteÊmy naj-

wi´kszà polskà firmà budowalnà.
Dokładnie mówiàc: najwi´kszà firmà
z polskim kapitałem, zarejestrowanà
w Polsce, zatrudniajàcà polskich
pracowników i tu płacàcà podatki.
Dodam jeszcze: upominajàcà si´
o ochron´ polskich interesów.

– Polbau jest znany na polskim
rynku, ale chyba jeszcze lepiej na
niemieckim. Âwiadczy o tym licz-
ba blisko 600 zrealizowanych tam
inwestycji, w tym bardzo spekta-
kularnych, jak obiekty terminala
lotniczego, dworzec kolejowy
w Berlinie, reprezentacyjne hote-
le, pot´˝ne biurowce, metro, bu-
dynki u˝ytecznoÊci publicznej.
Przez ostatnie 20 lat firma zbudo-
wała swojà mark´ i cieszy si´
presti˝em za granicà. Polscy bu-
dowlaƒcy sà cenieni. Dlaczego
twierdzi Pan, ˝e trzeba si´ upomi-

naç o ochron´ polskich intere-
sów? Czy one sà zagro˝one?

Andrzej Duda: – Traktowanie
podmiotów zagranicznych w kra-
jach Unii Europejskiej, choç powin-
no byç jednakowe, znacznie si´ ró˝-
ni. Wiele paƒstw chroni rodzime
przedsi´biorstwa, ułatwiajàc im
funkcjonowanie. Albo utrudniajàc
˝ycie zagranicznej konkurencji. Lata
doÊwiadczeƒ na niemieckim rynku
to lata niekoƒczàcych si´ kontroli.
JeÊli chcieliÊmy tam przetrwaç, mu-
sieliÊmy byç jak ˝ona Cezara, krys-
talicznie czyÊci, czyli działajàcy
zgodnie z przepisami. A w Polsce?
Przetargi sà tak konstruowane, ˝e
polskie firmy nie majà szans spełniç
wymogów. JesteÊmy skazani na
podwykonawstwo. Kasa zarobiona
na polskich budowach odpływa za
granic´. Na samych autostradach,

Centrum 
Jana Pawła II „Nie l´kajcie si´” 
roÊnie jak na dro˝d˝ach
Rozmowa z mgr. in˝. Andrzejem Dudà prezesem POLBAU sp. z o.o. 
oraz in˝. Andrzejem Ostachowskim, dyrektorem krakowskiego oddziału firmy, 
wykonawcà Miasteczka Papieskiego

Andrzej Duda

Andrzej 
Ostachowski

Projekt Centrum Jana Pawła II autorstwa Andrzeja MIkulskiego
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według mojego rozeznania, jest do
wzi´cia 250 mld zł. Jednak nasze
firmy zamiast Êmietanki, spijà ser-
watk´, choç to one te autostrady
wybudujà. Mówi´ to z pełnym prze-
konaniem, poniewa˝ Polbau przez
10 lat na autostradach A4 i A1 bu-
dował wiele mostów i wiaduktów.
OczywiÊcie, jako podwykonawca
zagranicznych firm. Bez zysków, po-
noszàc na tych inwestycjach straty.
Teraz autostrady majà nam zbudo-
waç Chiƒczycy, odcinek Kraków –
Szarów zakoƒczyli Hiszpanie, rondo
Ofiar Katynia budujà Hindusi, a wiel-
ki w´zeł autostradowy SoÊnica pod
Gliwicami grecka firma zarejestro-
wana na Cyprze. Dlaczego we włas-
nym kraju nie potrafimy egzekwo-
waç praw polskich podmiotów i nie
pilnujemy polskich interesów?
W Niemczech to byłoby nie do po-
myÊlenia.

– Wymienił Pan Prezes mosty
i wiadukty, wczeÊniej wspomnia-
łam o biurowcach, hotelach. Rea-
lizujecie inwestycje z zakresu bu-
downictwa przemysłowego, in˝y-
nieryjnego i mieszkaniowego.
W Krakowie Polbau jest znany
jako wykonawca cz´Êci terminala
MPL w Balicach, nowego budyn-
ku administracyjnego portu lotni-
czego, nowej siedziby Sàdu Ape-
lacyjnego, galerii Solvay Park,
a teraz budujàce tzw. Miasteczko
Papieskie. Tyle bran˝ budowla-
nych w jednej firmie to jest strate-
gia Polbau na kryzys gospodar-
czy? JeÊli koniunktura jest fatalna
w mieszkaniówce, to przenosicie
si´ na mosty i wiadukty?

Andrzej Duda: – Mosty i wiadukty
nale˝à raczej do przeszłoÊci. Tak za-
mierzałem ratowaç si´ kiedyÊ, ale
współpraca z zagranicznymi kontra-
hentami, którzy byli generalnymi
wykonawcami, okazała si´ nieopła-
calna. Niskie kwoty, za jakie wygry-
wali przetargi, odbijali sobie na pol-
skich podwykonawcach. Kryzysowa
strategia Polbau da si´ okreÊliç jed-
nym słowem: elastycznoÊç. Dzisiaj
łatwiej o kontrakty w Polsce ni˝
w Niemczech, wi´c du˝o budujemy

w kraju. Szukamy te˝ zleceƒ na in-
nych rynkach. Od 2005 r. budujemy
elektrowni´ atomowà w Olkiluoto
w Finlandii, a od 2009 r. tak˝e elek-
trowni´ w Maasvlakte niedaleko
Rotterdamu w Holandii.

– Czy Olkiluoto w Finlandii to
jest najwi´ksza, najbardziej pres-
ti˝owa inwestycja, w jakà obecnie
zaanga˝owany jest Polbau?

Andrzej Duda: – Powiedziałbym
– najbardziej przyszłoÊciowa. Bu-
dowa elektrowni atomowej w Olki-
luoto nad Zatokà Botnickà to naj-
wi´ksza fiƒska inwestycja. Jeszcze
do niedawna Polbau zatrudniał
tam 500 pracowników. DziÊ jest ich
260, poniewa˝ budowa dobiega
koƒca. Dlaczego jest taka wa˝na?
Poniewa˝ za kilka lat zamierzamy
nasze fiƒskie doÊwiadczenia wyko-
rzystaç w Polsce, kiedy i u nas b´-
dzie budowana elektrownia atomo-
wa. ZrobiliÊmy model fiƒskiej elek-
trowni. To jest supernowoczesny
prototyp z reaktorem trzeciej gene-
racji. Budowie towarzyszy niespo-
tykany re˝im technologiczny i bar-
dzo skomplikowane procedury od-
bioru. ChcieliÊmy si´ podzieliç ze
specjalistami z Polski naszymi do-

Êwiadczeniami i w tym celu zorga-
nizowałem wykłady na ten
temat, m.in. na Politechnice Kra-
kowskiej (której nb. jestem absol-
wentem i samzwaƒczym ambasa-
dorem). Wkrótce b´dziemy mieli
jeszcze wi´cej doÊwiadczeƒ, po-
niewa˝ kolejnà elektrowni´ buduje-
my w Holandii.

– Panie Prezesie, czy z perspek-
tywy kondycji Pana firmy i portfela
zamówieƒ Polbau, uwa˝a Pan, ˝e
kryzys gospodarczy jest ju˝ za
nami? Czy zaczynajà si´ lepsze
czasy dla budownictwa?

Andrzej Duda: – Nie wiem, czy
wróci taka hossa, jak trzy lata temu.
Wtedy np. wzgardziliÊmy inwestycjà
dla Volvo w Pietrzykowicach. Budo-
w´ o wartoÊci 17,5 mln zł uznaliÊmy
za mało opłacalnà. A dziÊ wzi´liÊmy
jà za 13,5 mln i jesteÊmy zadowole-
ni. W okresie boomu budowlanego
bardzo du˝e koszty generowała siła
robocza. W tym czasie mnóstwo
pracownikow wolało wyjechaç na
budowy do Irlandii, Wielkiej Bryta-
nii, do Niemiec, a tym, którzy zosta-
li, trzeba było dobrze płaciç. Sam

Dokoƒczenie na str. 36

II etap budowy Sàdu Apelacyjnego w Krakowie



POTENTACI W BUDOWNICTWIE

MARZEC – KWIECIE¡ 2010

36

Centrum Jana Pawła II „Nie l´kajcie si´” 
roÊnie jak na dro˝d˝ach

miałem kłopoty, poniewa˝ uciekali
mi pracownicy. Teraz wrócili i chcà
pracowaç za znacznie mniejsze pie-
niàdze. To pozwala zmniejszyç
koszty. Staniały równie˝ materiały
budowlane. 

Czy kryzys ju˝ za nami? W ciàgu
ostatnich trzech lat przegraliÊmy
mnóstwo przetargów. Nie zgadza-
my si´ bowiem na budowanie poni-
˝ej kosztów opłacalnoÊci, a firmy
wygrywajà je za jakieÊ bardzo niskie
ceny. Jednak za nami nie ciàgnie
si´ zła sława, ˝e zrobiliÊmy złà robo-
t´ albo ˝e skrzywdziliÊmy podwyko-
nawców. Budowanie za połow´
ceny kosztorysowej musi mieç swo-
je konsekwencje.

– Porównujàc polski i niemiecki
rynek inwestycyjny, widzi Pan ja-
kieÊ sprawy do załatwienia dla
dobra firm budowlanych. Co nale-
˝y poprawiç?

Andrzej Duda: – W Polsce wcià˝
jest za du˝o nieuczciwoÊci. Firmy
walczà z firmami, rujnujàc si´ na-
wzajem. Nie doÊç, ˝e mamy ułom-
ne prawo, ˝e wspomn´ choçby
Ustaw´ o zamówieniach publicz-
nych, to jeszcze przepisy sà trakto-
wane wybiórczo. Nie przypominam
sobie, aby któryÊ z inwestorów
publicznych odrzucił ofert´, wyko-
rzystujàc kryterium ra˝àco niskiej
ceny. Przypominam sobie za to,
jak w trakcie przetargu – to był
fragment autostrady Gliwice –
Strzelce Opolskie –  zmieniono kry-
teria. Z 19 firm zakwalifikowanych
do I etapu, po zmianie zasad, zos-
tało 8. Wszystkie zagraniczne. Boli
mnie ponadto, ˝e zapanował
w Polsce dziki kapitalizm. To wcale
nie rzadkoÊç, ˝e szefa firmy bu-
dowlanej staç na „wypasionà fur´”,
a nie nie staç na wypłaty dla pra-
cowników. W Polbau obowiàzujà

inne zasady. Pracownicy sà naj-
wa˝niejsi. Traktowani sà jak w cza-
sach socjalizmu: stołówka na bu-
dowie, zatrudniony kucharz, za-
kwaterowanie w hotelach w do-
brych warunkach. JeÊli niemo˝liwe
jest zapewnienie ciepłego posiłku
na budowie, to wtedy dostajà do-
datki, aby mogli zjeÊç gdzieÊ w po-
bli˝u.

Andrzej Ostachowski: – Postulo-
wałbym, aby przy przetargach nie
kierowaç si´ wyłàcznie najni˝szà
cenà. Powinno si´ uwzgl´dniaç
równie˝ know–how firmy, jej doko-
nania, presti˝, a nawet lokalizacj´.
JeÊli firma buduje w Małopolsce,
wa˝ne, aby tu równie˝ płaciła po-
datki. Region płaci, region zarabia.
W przetargach powinno si´
uwzgl´dniaç zatrudnienie pracowni-
ków, poniewa˝ cz´Êç kontraktów
wygrywajà firmy bez pracowników
fizycznych, a póêniej prace wykony-
wane sà przez polskich podwyko-
nawców za niskie ceny.

– Czy ch´tniej wspólpracujecie
z inwestorami publicznymi czy
z prywatnymi?

Andrzej Duda: – Najch´tniej
współpracuj´ z inwestorem wyma-
gajacym, ale uczciwym i rzetelnym.
Dzisiaj rozmawiamy na budowie dla
inwestora prywatnego, z którym
współdziała si´ komfortowo.

– I dlatego budowa roÊnie
w oczach. Jeszcze rok temu
obok Sanktuarium Bo˝ego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach były
puste pola. DziÊ widzimy trzy za-
awansowane budynki, a Centrum
Jana Pawła II „Nie l´kajcie si´”
nabiera kształtów. Na jakim eta-
pie jest budowa, która zacz´ła
si´ zaledwie w listopadzie
2009 r.? 

Andrzej Ostachowski: – Jako
pierwszy pod koniec kwietnia odda-
my budynek wolantariatu. W stanie
surowym, oczywiÊcie. Jest mo˝li-
woÊç kontynuowania prac wyko-
nawczych, o ile nasza oferta zosta-
nie uznana za korzystnà przez in-
westora. Bardzo szybko oddamy
kolejny obiekt, a właÊciwie etap. To
b´dzie połowa Instytutu Jana Pawła
II. Druga cz´Êç tego obiektu obej-
muje specyficzne prace: wykonaw-
stwo słupów, stropów i Êcian
w tzw. betonie architektonicznym

Dokoƒczenie ze str. 35
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oraz betonie barwionym. Stan suro-
wy budynku instytutu zakoƒczymy
do połowy czerwca. Do  czerwca
z kolei zamierzamy sfinalizowaç bu-
dow´ tzw. koÊcioła dolnego.

– Miasteczko Papieskie roÊnie
jak na dro˝d˝ach, ale za nami sro-
ga zima, która zatrzymała wiele
budów. Jak udało si´ Wam wywià-
zaç z harmonogramu? Czy mrozy
i obfite opady Êniegu nie miały
wpływu na post´p prac w Cen-
trum Jana Pawła II?

Andrzej Ostachowski: – Niestety,
musieliÊmy wstrzymywaç prace ˝e-
lbetowe, zwłaszcza ˝e sà one tech-
nologicznie trudne. Cz´Êç Êcian
i wiele elementów architektonicz-
nych zostało zaprojektowanych

w takiej technologii, ˝e stan surowy
jest ju˝ stanem ostatecznym. Dlate-
go na budowie zorganizowaliÊmy
specjalnà stolarni´. CieÊle bardzo
dokładnie przygotowujà szalunki.
Wymagana jest wielka precyzja, dla-
tego np. łàczenia elementów sza-
lunkowych na kraw´dziach zabez-
piecza si´ silikonem przed wycie-
kiem mleczka cementowego. Słupy
czy belki stropowe muszà byç ideal-
nie odlane z betonu, cz´sto jeszcze
w okreÊlonym kolorze. Beton na słu-
py b´dzie w kolorze białego dolomi-
tu, na wzór koÊciołów na Starym
MieÊcie. Cz´Êç belek stropowych
natomiast b´dzie mieç barw´ pia-
skowca. Zima nie pozwoliła na wy-
konanie takich precyzyjnych prac,
ale teraz, korzystajàc z pi´knej po-
gody, nadrabiamy te zaległoÊci.

– Ilu pracowników pracuje na
budowie Centrum Jana Pawła II?
Budowa Miasteczka Papieskiego
jest planowana na 5 lat. Czy uda
si´ Wam zostaç w Łagiewnikach
tak długo?

Andrzej Ostachowski: – Zatrud-
niamy w Łagiewnikach 65 naszych
pracownikow. ChcielibyÊmy sfinali-
zowaç t´ budow´, ale czy zostanie-
my wybrani jako wykonawca dal-
szych prac, trudno powiedzieç.
W tej chwili wykonywana jest doku-
mentacja pozostałej cz´Êci projektu
Centrum „Nie l´kajcie si´”. Plano-
wane sà nast´pne obiekty, m.in.
Muzeum Jana Pawła II i cały kom-
pleks hotelowo–konferencyjny. Na
razie koƒczymy koÊciół dolny, do

Dokoƒczenie na str. 38
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Centrum Jana Pawła II „Nie l´kajcie si´” 
roÊnie jak na dro˝d˝ach

wybudowania jest jeszcze cz´Êç
górna. W stanie surowym ma byç
gotowa do koƒca roku. Zło˝ymy
ofert´ na wykonawstwo obiektu za-
sadniczego. To ogromne przedsi´w-
zi´cie, przy którym jest jeszcze
mnóstwo pracy. ChcielibyÊmy je
kontynuowaç.

– To nie jedyna budowa Polbau
w Krakowie, ale najbardziej przy-
ciàgajàca uwag´ opinii publicz-
nej. Ka˝dy post´p prac jest za-
uwa˝ony przez media. Gdzie jesz-
cze pracujà pracownicy firmy
w stolicy Małopolski?

Andrzej Ostachowski: – OddaliÊ-
my I etap Sàdu Apelacyjnego w Kra-
kowie. Do lipca br. chcemy oddaç
etap II. Zaraz po Âwi´tach Wielka-
nocnych rozpoczynamy nowà budo-

w´, tj. Serwis VOLVO w Skawinie.
Startujemy te˝ do obiektów wojsko-
wych. O szczegółach dziÊ wolałbym
nie mówiç. Jednak priorytetem jest
budowa Centrum Jana Pawła II.

Mam nadziej´, ˝e b´dziemy mogli
si´ na niej wykazaç naszymi umiej´t-
noÊciami i doÊwiadczeniami, inwes-
tor b´dzie zadowolony, a opinia
publiczna systematycznie informo-
wana, ˝e Miasteczko Papieskie roÊ-
nie zgodnie z planem.

Rozmawiała 

ALEKSANDRA VEGA

Centrum Jana Pawła II „Nie l´kajce

si´” – zaprojektował architekt Andrzej

Mikulski. Obejmuje ono koÊciół

z siedmioma kaplicami, Muzeum

Jana Pawła II, centrum wolontariatu,

oÊrodek dialogu mi´dzyreligijnego,

dom spotkaƒ młodzie˝y, instytut nau-

kowy oraz centrum konferencyjno–

wystawowe. Na 10 ha nieu˝ytków za-

projektowane zostały uliczki i place

nawiàzujàce swoim charakterem do

miejsc w Krakowie i Rzymie, z który-

mi zwiàzany był Papie˝–Polak.

W przetargach powinno
si´ uwzgl´dniaç
zatrudnienie
pracowników, poniewa˝
cz´Êç kontraktów
wygrywajà firmy bez
pracowników fizycznych,
a póêniej prace
wykonywane sà przez
polskich
podwykonawców za
niskie ceny.

Dokoƒczenie ze str. 37
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Znaczàcy 
dorobek zawodowy in˝yniera
Uprawnienia. Co komisja bierze pod uwag´, formalnie potwierdzajàc 
wysokie kwalifikacje specjalisty

Wrelacjach do-
tyczàcych
bie˝àcej pra-

cy Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej MOIIB
dominujà zagadnie-
nia zwiàzane z prze-
biegiem kwalifikacji
i egzaminów na
uprawnienia budow-
lane. Jest to podsta-
wowy warunek, jaki
winien spełniç samo-
dzielny projektant
bàdê kierownik bu-
dowy. Jest to zatem
grupa zagadnieƒ do-
tyczàca ogółu na-
szych członków.

Obecnie obowiàzujàce przepisy
uwzgl´dniajà jeszcze mo˝liwoÊç
ubiegania si´ o specjalizacj´ zawo-
dowà i o tytuł rzeczoznawcy budow-
lanego. Uj´ty w rozporzàdzeniu Mi-
nistra Transportu i Budownictwa
o samodzielnych funkcjach tech-
nicznych w budownictwie wykaz
specjalizacji uwzgl´dnia mo˝liwoÊç
formalnego potwierdzenia szczegól-
nych doÊwiadczeƒ i wtedy w ra-
mach uprawianej specjalnoÊci, do-
tyczàcej takich zagadnieƒ, jak pro-
jektowanie i realizacja budynków
wysokoÊciowych, zagadnieƒ geo-
techniki, sieci, instalacji i urzàdzeƒ
gazowych itp. specjaliÊci legitymujà-
cy si´ takim szczególnym doÊwiad-
czeniem mogà ubiegaç si´ o formal-
ne potwierdzenie wysokich kwalifi-
kacji po 5 latach praktyki od mo-
mentu uzyskania w odpowiedniej
specjalnoÊci uprawnieƒ bez ograni-
czeƒ.

Nast´pny krok potwierdzajàcy
wyró˝niajàce kwalifikacje in˝yniera
to tytuł rzeczoznawcy. Wspomniane

powy˝ej uprawnienie specjalisty
mo˝e byç traktowane jako etap do
tytułu rzeczoznawcy, ale przepisy
nie stawiajà takiego wymogu. Poza
10–letnià praktykà, podstawowym
kryterium wymaganym przy rozpat-
rywaniu wniosków o tytuł rzeczo-
znawcy budowlanego, jest udoku-
mentowanie znaczàcego dorobku
zawodowego. Ten zapis i jego prak-
tyczna interpretacja sà êródłem dys-
kusji i nieporozumieƒ mi´dzy zainte-
resowanymi i członkami zespołów
kwalifikacyjnych oceniajàcych wnio-
ski. W rozumieniu niektórych wnio-
skodawców znaczàcym dorobkiem
mo˝e byç du˝a iloÊç opracowaƒ
projektowych bàdê opinii technicz-
nych. Spotyka si´ równie˝ poglàd,
˝e miarà dorobku sà pełnione funk-
cje kierownicze w biurach projekto-
wych bàdê odpowiednio w firmach
wykonawczych.

Ró˝nice w sposobie rozumienia
wymogu o znaczàcym dorobku za-
wodowym ujawniajà si´ cz´sto
w trakcie rozmów Komisji Kwalifika-
cyjnej z kandydatami na rzeczo-
znawców. Cz´sto dopiero na pod-
stawie tych rozmów uÊwiadamiamy
kandydatowi, jakie prace winien eks-
ponowaç w zestawieniu dorobku,
jako potwierdzajàce wyró˝niajàcy
dorobek i wyró˝niajàce kwalifikacje.

Z wykazu dołàczonego do wnios-
ku winno wynikaç, ˝e kandydat był
aktywny zawodowo przez 10 lat, ale
nie jest tu wymagane szczegółowe
wymienianie czynnoÊci jak przy do-
kumentowaniu praktyki zawodowej
do uprawnieƒ budowlanych.

Jako znaczàcy dorobek mo˝na
wymieniaç autorski udział bàdê
współudział w opracowaniu projek-
tów wyró˝niajàcych si´ rozwiàzania-
mi technologicznymi lub technicz-

nymi w stosunku do rozwiàzaƒ ruty-
nowych. Jednym z mierników po-
twierdzajàcych wyró˝niajàcy si´
charakter takiego opracowania
mo˝e byç jego publikacja lub pre-
zentacja w formie referatu na konfe-
rencji naukowo – technicznej.

Ale nawet samo udokumentowa-
nie uczestnictwa w konferencjach
stanowi równie˝ uzupełniajàcà infor-
macj´  o formie aktywnoÊci zawo-
dowej kandydata. 

Jednà z obiektywnych miar zna-
czàcego dorobku sà oczywiÊcie
uzyskane patenty lub wzory u˝ytko-
we oraz opracowanie i wprowadze-
nie nowych rozwiàzaƒ bàdê te˝ rea-
lizacja jednostkowych obiektów
i budowli wyró˝niajàcych si´ para-
metrami technicznymi.

Opracowanie ekspertyzy i opinii
przez rzeczoznawc´ wymaga cz´s-
to identyfikacji cech istniejàcej kon-
strukcji. Jednym z podstawowych
narz´dzi sà  metody nieniszczàce
lub mało niszczàce badania kon-
strukcji. Rzeczoznawca winien po-
siadaç umiej´tnoÊç posługiwania
si´ dost´pnymi obecnie narz´dzia-
mi do tego typu badaƒ. To te˝ jest
jeden z elementów, na które zwra-
camy uwag´ w trakcie rozmów po-
przedzajàcych ocen´ wniosków
przed jego wysłaniem do rozpatrze-
nia przez Krajowà Komisj´ Kwalifi-
kacyjnà PIIB. 

A na koniec jedna informacja
o uprawnieniach. Okr´gowa Komis-
ja Kwalifikacyjna MOIIB zakoƒczyła
właÊnie kwalifikacj´ 306 wniosków,
jakie wpłyn´ły na sesj´ wiosennà
2010 r. Sprawozdanie statystyczne
zamieÊcimy w kolejnym biuletynie.

STANISŁAW KARCZMARCZYK

przewodniczàcy OKK

Stanisław
Karczmarczyk
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MoralnoÊç i kwalifikacje
Rozwa˝ania. Dlaczego poj´cie „etyka” jest wa˝ne dla członków samorzàdu 
zawodowego in˝ynierów budownictwa?

Uschyłku dru-
giej kadencji
działalnoÊci

samorzàdu zawodo-
wego pytanie powy-
˝sze wydaje si´ bar-
dzo zasadne. W Izbie
działa bowiem – na
mocy ustawy – za-

równo organ oskar˝ycielski, zwany
rzecznikiem odpowiedzialnoÊci za-
wodowej, jak i organ rozstrzygajàcy,
zwany sàdem dyscyplinarnym. 

Rozstrzygni´cia tych organów
cz´sto rzutujà na karier´ zawodowà
tych członków, których post´powa-
nie było naganne. Oprócz tego ist-
nieje tak˝e zespół do spraw etyki
i ochrony zawodu, ale jako organ
niestatutowy, z reguły pełniàcy rol´
opiniodawczà. 

Ustawodawcy bardzo zale˝ało na
tym, by in˝ynierowie i technicy wy-
konujàcy samodzielne funkcje w bu-
downictwie rzeczywiÊcie swoim po-
st´powaniem Êwiadczyli o tym, ˝e
wykonujà zawód zaufania publicz-
nego i dlatego skodyfikowano pryn-
cypialne zasady, którymi powinien
kierowaç si´ ka˝dy, kto jest człon-
kiem izby in˝ynierów budownictwa.
Uchwalono „Kodeks etyki in˝ynier-
skiej”, czyli zwerbalizowane, uj´te
w postaç dokumentu zasady moral-
ne, który to kodeks jest podstawà
do wyciàgania konsekwencji w razie
jego nieprzestrzegania.  

Etyka zawodowa

Etyka jest gał´zià filozofii. Przed-
miotem jej dociekaƒ jest badanie
zarówno moralnych, jak i niemoral-
nych zachowaƒ w celu wyrobienia
sobie uzasadnionych sàdów oraz
wypracowania odpowiednich reko-
mendacji.

Etyka zawodowa to przede
wszystkim zastosowanie ogólnych

dyrektyw moralnych  wyst´pujà-
cych w danym społeczeƒstwie, do
konkretnych sytuacji zawodowych;
to konkretyzacja moralnoÊci ogól-
nospołecznej.

Jednà z grup reguł etyki zawodo-
wej stanowià reguły dotyczàce sto-
sunków wewnàtrz grupy zawodo-
wej, okreÊlajàce zachowanie si´
wzgl´dem siebie jej przedstawicieli.
Zasady moralne dotyczàce tych sto-
sunków majà znaczenie tak dla da-
nej grupy, dla jej sprawnego funk-
cjonowania, jak i dla poszczegól-
nych jednostek tworzàcych t´ gru-
p´. W gr´ wchodzi tu m.in. solidar-
noÊç zawodowa i wzajemna pomoc.

Kolejnà  grup´ reguł etyki zawodo-
wej stanowià reguły rzetelnoÊci i su-
miennoÊci zawodowej. Ich lista obej-
muje cz´Êciowo zarówno reguły nale-
˝àce jeszcze do dziedziny dobrego
wychowania, jak i – przede wszystkim
– typowo moralne nakazy uczciwoÊci,
poszanowania ludzkiej godnoÊci,
wra˝liwoÊci na ludzkà krzywd´ itp.

Etyka in˝ynierska jest jednà
z etyk zawodowych. Zwraca si´ na
jej gruncie uwag´ na to, ˝e in˝ynier
- podobnie jak inni ludzie uprawiajà-
cy wolny zawód - ponosi za swoje
czyny odpowiedzialnoÊç kwalifiko-
wanà, wynikajàcà z „kontraktu spo-
łecznego”. Etyka in˝ynierska wska-
zuje tak˝e na role społeczne pełnio-
ne przez in˝ynierów i wià˝àcà si´
z nimi odpowiedzialnoÊç szczegóło-
wà. Rolami tymi sà m.in.: stosowa-
nie wiedzy (ekspert), tworzenie no-
wych rozwiàzaƒ (wynalazca, projek-
tant), wytwórca rozwiàzaƒ (in˝ynier
produkcji), funkcje kierownicze (me-
ned˝er ), twórca wiedzy (badacz
w naukach technicznych), nauczy-
ciel (wykładowca, popularyzator).

Etyka in˝ynierska 
– rys historyczny

Zainteresowanie etykà in˝yniers-
kà na Êwiecie wystàpiło dopiero po
drugiej wojnie Êwiatowej. Głównym
czynnikiem majàcym na to wpływ
był znaczàcy post´p techniczny co-
raz bardziej wkraczajàcy w ˝ycie
człowieka. W Polsce etyka in˝y-
nierska rozwijała si´ w nieco inny
sposób. Wynoszenie z fabryk mate-
riałów produkcyjnych, praca w obo-
zach koncentracyjnych sprawiły, ˝e
do rangi patriotyzmu urosło przeko-
nanie o nieuczciwej i niedbałej pra-
cy. Kolejnym etapem był okres sta-
nu wojennego oraz gospodarki za-
rzàdzanej centralnie.  Wszelkiego
rodzaju oszcz´dzanie na Êrodkach
produkcji czy energii nale˝ało do
normalnoÊci, wi´c trudno było po-
st´powaç zgodnie z etykà in˝yniers-
kà wiedzàc, ˝e podstawowym wy-
mogiem jest liczba wyprodukowa-
nych sztuk, a nie ich jakoÊç i u˝y-
tecznoÊç.

W 1954 roku w Stanach Zjedno-
czonych Narodowe Stowarzyszenie
Dyplomowanych In˝ynierów przyj´-

El˝bieta
Jastrz´bska
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ło formuł´ przyrzeczenia, zawierajà-
cà podstawowe zasady etyki in˝y-
nierskiej: 

Jako in˝ynier poÊwi´c´ mojà za-
wodowà wiedz´ i umiej´tnoÊci dla
poprawy warunków ˝ycia ludzkie-
go... Êlubuj´ przy tym: 
1. Pracowaç z pełnym nakładem

swych sił. 
2. Braç udział tylko w uczciwych

przedsi´wzi´ciach. 
3. ˚yç i działaç zgodnie z obowiàz-

kami człowieka i najwy˝szymi
ideałami zawodu. 

4. Wi´cej ceniç obowiàzek ni˝ zaro-
bek, uczciwoÊç i reputacj´ zawo-
dowà ni˝ osobiste korzyÊci, a do-
bro społeczeƒstwa wi´cej ni˝ ja-
kiekolwiek inne wzgl´dy. Âlubuj´
to w pokorze i Êwiadomy potrze-
by opieki OpatrznoÊci. 
Oto jedno z kilkuset przyrzeczeƒ,

jakie in˝ynierowie wygłaszali koƒ-
czàc uczelnie i zaczynajàc nowe ˝y-
cie jako wykwalifikowani fachowcy.

Czy powy˝sze zdania sà aktual-
ne dzisiaj? Dzisiaj samorzàd zawo-
dowy in˝ynierów, którego zadaniem
jest wymuszenie wysokiego stan-
dardu usług profesjonalnych po-
przez ich koncesjonowanie i nadzo-
rowanie, co wià˝e si´ tak˝e z przy-
j´ciem cz´Êciowej odpowiedzialno-
Êci za przygotowanie do wykony-
wania zawodu; zanim przyjmie do
swojego grona nowych członków,
odbiera od nich nast´pujàce Êlubo-
wanie:

Przyjmuj´ z dumà nadane mi
uprawnienia budowlane i Êlubuj´
uroczyÊcie:
— nigdy nie zawieÊç zaufania pub-

licznego, jakim społeczeƒstwo,
ustawà konstytucyjnà, obdarzyło
mój zawód;

— dà˝yç do rozwoju cywilizacyjne-
go społeczeƒstwa i współtworzyç
jego kultur´;

— stale podnosiç swoje kwalifikacje
zawodowe;

— kierowaç si´ dobrem publicznym
oraz zasadami uczciwoÊci zawo-
dowej i osobistej;

— przestrzegaç zasad bezpieczeƒ-
stwa budowli i procesów budow-
lanych.

Istnienie etyki in˝ynierskiej powin-
no byç przypiecz´towane przyrze-
czeniem, choçby takim jak wy˝ej
przytoczone, składanym przez ka˝-
dego młodego in˝yniera. B´dzie to
pierwszy krok, jaki nale˝y postawiç
na drodze wpajania etycznego i mo-
ralnego post´powania młodym lu-
dziom. Od nas wszystkich, obec-
nych i przyszłych in˝ynierów, zale˝y
przestrzeganie zasad etyki in˝ynier-
skiej oraz konsekwentne ich egzek-
wowanie od innych in˝ynierów. Pat-
rzàc na t´ rot´ Êlubowania składane-
go przez otrzymujàcych uprawnienia
budowlane, mo˝na stwierdziç, ˝e
gdyby wszyscy członkowie Izby po-
st´powali zgodnie z treÊcià Êlubowa-
nia, jakiekolwiek standardy prawne
nie byłyby właÊciwie potrzebne.

Kodeks etyczny FEANI

Praktycznie ka˝da organizacja
techniczna posiada kodeks etyczny.
Najbardziej znany to kodeks FEANI,
mi´dzynarodowej organizacji tech-
nicznej zrzeszajàcej organizacje
krajowe (w Polsce - NOT).

Kodeks etyczny FEANI

Etyka osobista

1. In˝ynier zobowiàzany jest utrzy-
mywaç swojà wiedz´ fachowà na
najwy˝szym poziomie, majàc na
uwadze dà˝enie do perfekcyjno-
Êci Êwiadczonych przez siebie
usług, zgodnie z tym wszystkim,
co uwa˝ane jest za dobrà prakty-

k´ w jego zawodzie, uwzgl´dnia-
jàc przy tym porzàdek prawny
kraju, w którym pracuje. 

2. Jego integralnoÊç zawodowa
oraz uczciwoÊç intelektualna
gwarantujà obiektywnoÊç analiz,
ocen, jak równie˝ podejmowanie
konsekwentnych decyzji. 

3. In˝ynier uwa˝a si´ za zwiàzanego
sumieniem przez jakàkolwiek po-
ufnà umow´ biznesu, do której
dobrowolnie przystàpił.

4. Nie przyjmuje on innych form
gratyfikacji poza uzgodnionymi
ze swoim pracodawcà. 

5. Swojà to˝samoÊç zawodowà oraz
przynale˝noÊç do stanu in˝ynier-
skiego manifestuje poprzez
udział w przedsi´wzi´ciach swo-
ich Stowarzyszeƒ, a przede
wszystkim tych, które zajmujà si´
podnoszeniem rangi zawodu in-
˝yniera i przyczyniajà si´ do usta-
wicznego doskonalenia zawodo-
wego swoich członków. 

6. In˝ynier u˝ywa jedynie tych tytu-
łów, do u˝ywania których posiada
prawo.

Etyka zawodowa

1. In˝ynier podejmuje si´ tylko tych
zadaƒ, jakie le˝à w zakresie jego
wiedzy fachowej. W przypadku,
gdy zadanie przekracza granice
jego kompetencji zawodowych,
powinien zwróciç si´ o współpra-
c´ do właÊciwych ekspertów.

2. In˝ynier jest odpowiedzialny za
organizacj´ i realizacje swoich
zadaƒ. 

3. Musi uzyskaç jasne sprecyzowa-
nie usług, jakich si´ od niego
oczekuje. 

4. Przy realizacji swoich zadaƒ po-
dejmuje wszelkie niezb´dne
Êrodki w celu przezwyci´˝enia
wyst´pujàcych trudnoÊci, przy
jednoczesnym zapewnieniu bez-
pieczeƒstwa ludzi oraz majàtku. 

5. Pobiera okreÊlone wynagrodze-
nie, odpowiednie do Êwiadczo-
nych przez siebie usług oraz
stopnia ponoszonej odpowie-
dzialnoÊci. 

Dokoƒczenie na str. 42

Obowiàzków
zawodowych
i obowiàzków moralnych
nie mo˝na bowiem
oddzielaç od siebie, bo
ju˝ sam wymóg
fachowoÊci i rzetelnoÊci
zawodowej ma
zabarwienie moralne.



IDEAŁY ZAWODU

MARZEC – KWIECIE¡ 2010

42

6. Stara si´ o to, ˝eby wynagrodze-
nie otrzymane przez wszystkie
osoby, z którymi współpracuje,
było adekwatne do zakresu wy-
konywanej pracy oraz stopnia po-
noszonej odpowiedzialnoÊci. 

7. In˝ynier dà˝y do wysokiego po-
ziomu osiàgni´ç technicznych,
w tym równie˝ stosowanych
technologii, które przyczyniaç
si´ b´dà do zachowania zdro-
wego i przyjemnego Êrodowiska
˝ycia. 

Etyka społeczna

In˝ynier powinien:
1. respektowaç prawa osobiste

swoich zwierzchników, kolegów
i podwładnych poprzez wycho-
dzenie naprzeciw ich potrzebom
i aspiracjom, oczywiÊcie pod wa-
runkiem, i˝ sà one zgodne z obo-
wiàzujàcym prawem oraz etykà
ich zawodów,

2. nieprzerwanie mieç na wzgl´dzie
dobro otaczajàcej przyrody, Êro-
dowiska, zdrowia i bezpieczeƒ-
stwa oraz wykonywaç swojà pra-
c´ na rzecz dobrobytu ludzkoÊci, 

3. dostarczaç ogółowi społeczeƒ-
stwa klarownych informacji le˝à-
cych w sferze jego kompetencji
fachowych w celu umo˝liwienia
temu społeczeƒstwu właÊciwego
zrozumienia problemów technicz-
nych, b´dàcych w interesie pub-
licznym,

4. podchodziç z najwy˝szym sza-
cunkiem do wartoÊci tradycyj-
nych i kulturowych krajów, w któ-
rych wykonuje swój zawód. 
Wszystkie osoby wpisane do re-

jestru FEANI majà obowiàzek zda-
waç sobie spraw´ z ogromnego
znaczenia, jakie nauka i technika
majà dla ludzkoÊci, jak równie˝
z własnej odpowiedzialnoÊci wo-
bec społeczeƒstwa, wynikajàcej
z wykonywania przez nie zawodu
in˝yniera. 

W razie stwierdzenia naruszenia
Kodeksu Etycznego FEANI, Natio-
nal Monitoring Committee omawia
spraw´ na swoim posiedzeniu ple-
narnym i podejmuje decyzj´ o wy-
stàpieniu z wnioskiem do European
Monitoring Committee o wyklucze-
nie delikwenta ze wspólnoty EUR
ING, wykreÊleniu z rejestru oraz za-
mieszczeniu stosownych informacji
i decyzji  na stronie internetowej.
National Monitoring Committee in-
formuje o całoÊci sprawy i podj´-
tych procedurach i decyzjach ma-
cierzyste stowarzyszenie oraz pra-
codawc´ delikwenta.

Podsumowanie

W Polsce od pewnego czasu
daje si´ zauwa˝yç, ˝e kwestia mo-
ralnych kwalifikacji przedstawicieli
grup zawodów zaufania publiczne-
go uzyskuje wag´ co najmniej rów-
nà kwestii kwalifikacji zawodowych.
Obowiàzków zawodowych i obo-
wiàzków moralnych nie mo˝na bo-
wiem oddzielaç od siebie, bo ju˝
sam wymóg fachowoÊci i rzetelno-
Êci zawodowej ma zabarwienie mo-
ralne. W działalnoÊci korporacji
aspekt normatywny i edukacyjny
splatajà si´ ze sobà. Zadania te wy-
pełniane sà m.in. przez etyczne ko-
deksy zawodowe, które majà wy-
znaczaç minimalne standardy mo-
ralne i minimalny zakres zawodowej

odpowiedzialnoÊci. Zbór takich za-
sad jest bowiem kwintesencjà po-
st´powania in˝yniera.

Jako członkowie samorzàdu zrze-
szajàcego in˝ynierów i techników
budownictwa, wykonujàcy zawód
zaufania publicznego, zapoznajmy
si´ przede wszystkim z naszym ko-
deksem etycznym, porównajmy go
do kodeksu FEANI czy do przytoczo-
nych powy˝ej Êlubowaƒ, a przekona-
my si´, ˝e wszystkie te dokumenty
sà w zasadzie do siebie podobne
i wymagajà okreÊlonej postawy mo-
ralnej od członków zrzeszonych
w organizacjach. A wtedy nie trzeba
b´dzie prowadziç tylu post´powaƒ
z zakresu odpowiedzialnoÊci dyscy-
plinarnej w budownictwie, co niewàt-
pliwie wpłynie na wzrost  presti˝u na-
szego zawodu w społeczeƒstwie.

EL˚BIETA JASTRZ¢BSKA

przewodniczàca 

Zespołu Problemowego 

ds. Etyki i Ochrony Zawodu

oraz Okr´gowy Rzecznik 

OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

Na podstawie:

1.„Etyka w biznesie”, Peter Pratley

2.„Etyka”, Praca zbiorowa pod redak-

cjà Henryka Jankowskiego

3.„Etyka in˝ynierska” T. Przymusiak

4.„Dobro, zło i technika” W. Gasparski

Dokoƒczenie ze str. 41
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åwierç wieku warsztatów
Wydarzenia. W Szczyrku odbyła si´ jubileuszowa Konferencja WPPK

Konferencja Warsztat Pracy
Projektanta Konstrukcji stała
si´ INSTYTUCJÑ , istniejàcà

i funkcjonujàcà w sposób stały, sta-
le utrzymujàcà kontakt i współprac´
z wykładowcami, uczestnikami–wy-
stawcami, reklamodawcami i innymi
stałymi czy potencjalnymi uczestni-
kami. Tworzà oni t´ cz´Êç Êrodowis-
ka bran˝owego, która potrzebuje
kontaktów, dost´pu do informacji,
nowoÊci, ofert producentów wyro-
bów i specjalistycznych robót bu-
dowlanych.

Na dobrà opini´ te coroczne zjaz-
dy in˝ynierskie zasłu˝yły sobie po-
dejmowaniem tematów i form ak-
ceptowanych przez ich uczestni-
ków. Uznaniem cieszy si´, od oÊmiu
lat, charakter szkoleniowy Warszta-
tów, wydawanie drukiem i w wersji
elektronicznej materiałów z corocz-
nych zjazdów i sesji. Po tylu latach
tworzà one dziÊ znaczàcà biblio-
teczk´ podr´cznà warsztatu projek-
tanta. Doceniana jest tak˝e forma
odbywania corocznych spotkaƒ.
Liczne grono uczestników  – od kil-
ku lat ponad 500 osób  –  o zró˝ni-
cowanym wykształceniu, specjalno-
Êciach zawodowych i wykonywanej
pracy zawodowej: na uczelniach,
w instytutach, firmach du˝ych, mar-

kowych, działajàcych jako polskie fi-
lie koncernów europejskich, dbajà-
cych o swój rozwój, opini´, reklam´.
Cenià sobie te spotkania projektan-
ci, szczególnie pracujàcy w prywat-
nych, niewielkich zespołach za
mo˝liwoÊç bezpoÊrednich kontak-
tów, dyskusji, interpretacji norm
i przepisów prawnych z wykładow-
cami, autorami prac, specjalistami
z firm–wystawców.

Od pierwszych Warsztatów min´-
ło 25 lat, zatem nadszedł czas, aby
organizatorzy zadali sobie pytanie:
czy osiàgni´to cel, jaki postawili so-
bie inicjatorzy i pierwsi organizato-
rzy i jaki jest obecnie formułowany
dla kontynuowania tej działalnoÊci
Êrodowiskowej.

Trwajàcà przez çwierçwiecze po-
pularnoÊç Warsztatów w Êrodowis-
ku in˝ynierskim, mierzonà choçby
liczbà uczestników przyje˝d˝ajà-
cych na coroczne konferencje  –
mo˝na przywołaç jako dowód na to,
˝e stanowià one realizacj´ trafnego
pomysłu, inicjatywy oczekiwanej
w Êrodowisku. Mimo zwi´kszajà-
cych si´ co roku kosztów przyjazdu,
mimo zmian miejsc spotkaƒ w wy-
niku poszukiwania rozwiàzaƒ taƒ-
szych, kłopotów organizatorów z ja-
koÊcià warunków bytowania  –  od
kilku lat utrzymuje si´ stałe, du˝e

zainteresowanie konferencjà. Stàd
te˝ stała si´ niezb´dna całoroczna
praca organizatorów kolejnych
Warsztatów w sztafecie Oddziałów
Polskiego Zwiàzku In˝ynierów
i Techników Budownictwa z Gliwic,
Bielska–Białej, Katowic i Krakowa.

Uwa˝amy, ˝e dzieje si´ tak z co
najmniej trzech powodów:

Zmiana charakteru rynku, gdzie
przed laty działały wyłàcznie du˝e
jednostki projektowe (biura). Dla za-
trudnionych w nich in˝ynierów–pro-
jektantów stanowiàce jakby zakład
produkcyjny o cechach podobnych
do zakładów przemysłowych. Obec-
nie w wi´kszoÊci projektanci pracu-
jà w swoich zespołach autorskich,
bran˝owych, specjalistycznych
i bardziej odczuwajà potrzeb´ kon-
frontacji swoich wiadomoÊci, metod
pracy, stosowanych wyrobów z ko-
legami z bran˝y. Nazywajà to nawet
„ładowaniem akumulatorów” nowo-
Êciami i aktualnoÊciami z bran˝y.
Trzeba si´ przy tym uczyç, nabywaç
sprawnoÊci i nie do koƒca ufaç no-
winkom: sprawdzaç, jakie sà ich
êródła i konfrontowaç z naszym wy-
czuciem in˝ynierskim.

Trafienie organizatorów w zapo-
trzebowanie zarówno samych

Dokoƒczenie na str. 44
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„warsztatowców” – projektantów,
jak i tych, co Êrodowisko wspoma-
gajà. Zrozumieli to producenci ma-
teriałów, urzàdzeƒ dla budownict-
wa, wykonawstwa. Majà mo˝liwoÊç
pokazania swoich produktów, no-
woÊci i zaoferowania ich projektan-
tom i inwestorom.

Konsekwentnych działaƒ organi-
zacyjnych zapewniajàcych regular-
noÊç spotkaƒ i realizacj´ ich pro-
gramów. Przetrzymanie w przeszło-
Êci bez przerw corocznych spotkaƒ
warsztatowych w okresie zawiro-
waƒ politycznych i gospodarczych
w kraju. I doprowadzenie do 25.
Konferencji WPPK w 2010 roku.

Do tych podstawowych elemen-
tów nale˝y dodaç bardzo istotne
przemodelowanie programu Warsz-
tatów w forum szkoleniowe dla Êro-
dowiska in˝ynierskiego (po 1998
roku). Trzy z rz´du – czteroletnie
cykle tematyczne nie tylko nie
zmniejszyły atrakcyjnoÊci warszta-
towych spotkaƒ corocznych, o co
obawiali si´ niektórzy – ale zwi´k-
szyły zainteresowanie uczestników
właÊnie tà formà aktualizowania
własnej wiedzy w codziennej pracy
projektanta–warsztatowca.

Nast´pny jubileusz Warsztatów  –
to 50–lecie!

Szybko upływajàcy czas i zmie-
niajàce si´ wraz z latami grono
„warsztatowców”, ale tak˝e zapo-
trzebowanie rynku  inwestycyjnego
na nowoczesne rozwiàzania projek-
towe, ich zawartoÊç, zakres, form´,
technik´ prezentacji sà i b´dà moto-
rem zmian, jakie stopniowo, ale stale
b´dà cechà corocznych konferencji.

Mo˝e rozwój technologii w bu-
downictwie podyktuje potrzeb´ in-
nego przygotowywania si´ do no-
wych wyzwaƒ.

To wszystko czeka nast´pne ze-
społy organizatorów WARSZTATÓW.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

åwierç wieku 
warsztatów
Dokoƒczenie ze str. 43

„Âlàsk” uÊwietnił jubileusz
WPPK. Specjalna oprawa 25-lecia konferencji dla
projektantów konstrukcji

Ogólnopolskie „Warsztaty
Pracy Projektanta Konstruk-
cji” w tym roku odbyły si´

ju˝ po raz 25. Zaszczyt zorganizo-
wania jubileuszowego spotkania
przypadł Oddziałowi PZITB w Gli-
wicach. Patronem bran˝owym
Warsztatów była PIIB, Małopolska
OIIB i Âlàska OIIB.

Komitet Organizacyjny od kilku
lat ma w swoim gronie osoby, które
szczególnie zasłu˝yły si´ przy two-
rzeniu idei WPPK. Jako honorowi
członkowie Komitetu wyst´pujà
przedstawiciele ka˝dego z czterech
Oddziałów PZITB, które organizujà
WPPK. Sà to (w kolejnoÊci alfabe-
tycznej): Zbysław Kałkowski (Od-
dział Małopolski), Janusz Krasnow-
ski (Oddział Katowicki), Henryk
Raszka (Oddział Bielsko-Bialski)
i Włodzimierz Starosolski (Oddział
Gliwicki). W tym roku do tego gro-
na dołàczyli Êp. Edward Motak
(Oddział Małopolski) i Zbigniew
Dzier˝ewicz (Oddział Katowicki).

Te osoby to historia WPPK
szczególnie istotna w trakcie ob-
chodów jubileuszowych.

Uczestnikom jubileuszowych
Warsztatów została przekazana

monografia pt. „Co na kolejnych
kartach”. Tam właÊnie opisano
w szczegółach histori´ konferencji.
Zwrócono w niej uwag´, ˝e idea
techniczno-warsztatowych konfe-
rencji budownictwa powstała w Za-
rzàdzie Głównym PZITB na poczàt-
ku lat 80. ubiegłego wieku.

Idea spotkaƒ warsztatowych,
podj´ta została przez kolegów
z Oddziału PZITB w Krakowie. Za-
rzàd krakowskiego oddziału PZITB
zaprosił do stałej współpracy kole-
gów ze Êlàskiego Êrodowiska pro-
jektantów, zrzeszonych w oddzia-
łach katowickim i gliwickim PZITB.
W roku 1995 zostali doproszeni do
grona stałych organizatorów kole-
dzy z bielsko-bialskiego Oddziału
Zwiàzku. 

Ogromne zainteresowanie tego-
rocznymi warsztatami (576 uczest-
ników i 50 firm wystawienniczych)
wynikało mi´dzy innymi z trafnego
okreÊlenia tematyki czteroletniego
cyklu spotkaƒ w latach 2010 –
2013. Sà to „Nowoczesne rozwià-
zania konstrukcyjno–materiałowo–
technologiczne” oraz całoÊciowego
uj´cia i przygotowania na bardzo
wysokim poziomie merytorycznym
poszczególnych wykładów druko-
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wanych w opasłych tomach.
W tym m.in. „Konstrukcje ˝elbeto-
we”. Zestaw ponad trzydziestu wy-
kładów (wydrukowanych w 3 to-
mach na ponad 1500 stronach) sta-
nowił zwartà całoÊç, gdy˝ zamawia-
ne one były według szczegółowego
scenariusza, za który odpowiada
tradycyjnie w Oddziale Gliwickim
prof. Włodzimierz Starosolski, który
szczególnie starannie dobiera tema-
tyk´ oraz autorów. Do tego powstał
równie˝ 4. tom (około 300 stron),
w którym firmy specjalistyczne
umieÊciły swoje własne informacje,
nie reklamowe, ale w postaci pro-
fesjonalnych referatów - wykłady. 

Jubileuszowe XXV Warsztaty Pra-
cy Projektanta Konstrukcji wymaga-
ły specjalnej oprawy. Jedenastu
sponsorów, którzy byli reklamowani
w komunikatach i materiałach
WPPK, zapewniło organizatorom
znaczne wzbogacenie merytorycz-
ne oraz ułatwiło nadanie nale˝nej
oprawy jubileuszowej.

Utarła si´ w Êrodowisku opinia,
˝e je˝eli Oddział PZITB w Gliwicach
jest głównym organizatorem Warsz-
tatów, to oprawa bogatej cz´Êci me-
rytorycznej spotkania jest szczegól-
nie dopracowana. Mamy nadziej´,
˝e nie zawiedliÊmy tych nadziei. Był
wi´c czas po całodniowych obra-
dach plenarnych i dyskusjach na
Narodowy Zespół PieÊni i Taƒca
„Âlàsk”, duety, tria i kwartety z ory-
ginalnym zestawem instrumentów,
profesjonalny „Big Band”,
a Szczyrk rozbłysnàł feerià Êwiateł.

IRENEUSZ JÓèWIAK
Przewodniczàcy 

Komitetu Organizacyjnego WPPK-2010

Wdniu 8 marca 2010 roku od-
było si´ Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze

Członków SITK RP Oddział w Kra-
kowie, które podsumowało minionà
czteroletnià kadencj´ (2006-2009),
wybrało nowe władze i nakreÊliło
kierunki działania na kolejnà kaden-
cj´ w latach 2010 – 2013.

W Walnym Zebraniu uczestniczy-
ło 147 członków, co stanowiło 26
proc. ogółu członków Oddziału. Od-
dział skupiał na koniec 2009 roku -
595 członków zwyczajnych.

Na Walne Zebranie  przybyli licz-
nie zaproszeni goÊcie: 
— prezes SITK prof. Antoni Szydło, 

- Prezes Honorowy SITK, wice-
prezydent Miasta Krakowa
prof. Wiesław Starowicz, 
— JM rektor Politechniki Krakow-

skiej prof. Kazimierz Furtak, 
— przewodniczàcy Małopolskiej

Okr´gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa dr in˝. Zygmunt Ra-
wicki,

— prezes Krakowskiej Rady FSNT

NOT mgr in˝. Stanisław Gatlik,
— przewodniczàcy PZITB O.Mało-

polski dr in˝. Marian Płachecki,
— wiceprezes SITK - dr in˝. Ksawe-

ry Krassowski,
— Prezes Honorowy Oddziału SITK

RP w Krakowie – mgr Marian
Szeliƒski,

— Prezes Honorowy Oddziału SITK

w Kielcach – mgr in˝. Andrzej Ko-
per,

— profesorowie Politechniki Kra-
kowskiej w osobach: Stanisław
Gaca, Kazimierz Flaga, Andrzej
Rudnicki i Marian Tracz.
Zgodnie ze Statutem SITK, Walne

Zebranie Członków lub Delegatów
jest najwy˝szà władzà w Oddziale,
dlatego te˝ pod decyzj´ WZ podda-
no zatwierdzenie sprawozdania
z działalnoÊci Zarzàdu Oddziału
w tym sprawozdania finansowego
oraz w Êlad za tym udzielenie abso-
lutorium ust´pujàcemu Zarzàdowi.
Ust´pujàcy Zarzàd Oddziału takie

Nowe władze SITK
Wybory. Zakoƒczyła si´ kadencja 2006 -2009

Dokoƒczenie na str. 46
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absolutorium uzyskał absolutnà
wi´kszoÊcià głosów.

Komisja Rewizyjna Oddziału
wnioskujàc o przyj´cie sprawozdaƒ,
podkreÊliła szczególnie nast´pujàce
dokonania Zarzàdu:
— wzrost liczby konferencji nauko-

wo-technicznych przy udziale du-
˝ej liczby uczestników,

— du˝à iloÊç organizowanych semi-
nariów, bezpłatnych dla uczestni-
ków,

— anga˝owanie si´ członków
w przygotowywanie referatów
w konferencjach, seminariach
i warsztatach,

— wzrost liczby prac eksperckich
i projektowo-badawczych wyko-
nywanych przez członków,

— doskonałà działalnoÊç i wsparcie
Zarzàdu dla Klubu Seniora w Od-
dziale, 

— wydawanie kwartalnika - Informa-
tora Oddziału dost´pnego dla
ka˝dego członka,

— działalnoÊç na rzecz transportu,

— działalnoÊç integrujàcà Êrodowi-
sko.
Walne Zebranie dokonało wybo-

rów prezesa, członków Zarzàdu
Oddziału, członków Komisji Rewi-
zyjnej i Członków Sàdu Kole˝eƒ-
skiego – na nowà kadencj´ 2010
do 2013.

Prezesem został wybrany, zdecy-
dowanà wi´kszoÊcià głosów, do-
tychczas pełniàcy t´ funkcj´
mgr in˝. Mariusz Szałkowski.

Członkami nowego Zarzàdu Od-
działu zostali wybrani:
— Błeszyƒski Marek
— Bryksy Anna
— Franek Łukasz
— Hydzik Jerzy
— Kollbek Andrzej
— Majerczak Józefa
— Mrowiƒska Janina
— Reszczyk Anna
— Sapoƒ Grzegorz
— Schwertner Danuta.

W skład Komisji Rewizyjnej Od-
działu zostali wybrani:
— Jarosz Czesław

— N´dza Karol
— Puchała Maciej
— Schumacher Zofia.

Do Sàdu Kole˝eƒskiego Oddziału
zostali wybrani:
— CieÊliƒski Janusz
— Dziedzic Jan
— ˚akowska Lidia.

Walne Zebranie Członków Od-
działu SITK w Krakowie zaakcepto-
wało przedstawione przez dotych-
czasowego wiceprezesa Oddziału
Andrzeja Kollbeka „Propozycje kie-
runków działania Oddziału na ka-
dencj´ w latach 2010-2013”.

W zakresie działalnoÊci meryto-
rycznej i organizacyjnej:
— Utrzymanie wysokiej pozycji Od-

działu na terenie  Krakowa, wo-
jewództwa małopolskiego i na
terenie kraju poprzez aktywnà
postaw´ członków Stowarzysze-
nia i poszczególnych Kół w or-
ganizacji  seminariów, kursów,
konferencji i wycieczek technicz-
nych.

Nowe władze SITK
Dokoƒczenie ze str. 45
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— Kontynuowanie spotkaƒ przy-
najmniej  raz w roku Zarzàdu Od-
działu z przewodniczàcymi Kół
i sekretarzami w celu omówienia
bie˝àcych problemów dla realiza-
cji działaƒ statutowych Oddziału,
oraz udział członków Zarzàdu
w spotkaniach z poszczególnymi
Kołami.

— Wspieranie in˝ynierów i techni-
ków z bran˝: drogi, koleje i trans-
port w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych np. uzyskania
uprawnieƒ budowlanych poprzez
współprac´ z Małopolskà Okr´-
gowà Izbà In˝ynierów Budow-
nictwa w Krakowie. 

— Kontynuowanie wydawania cy-
klicznego informatora promujà-
cego bie˝àce działanie Oddziału
– egzemplarz dla ka˝dego człon-
ka stowarzyszenia.

— Popularyzacja osiàgni´ç zawodo-
wych indywidualnych czy zbioro-
wych, kontynuacja spotkaƒ
z ludêmi zasłu˝onymi dla Stowa-
rzyszenia.

W zakresie działalnoÊci meryto-
rycznej na zewnàtrz:
— Aktywny udział Êrodowiska kra-

kowskiego w pracach SITK RP,
NOT, ZMRP, MOIIB, KTT i KTOZT
- komisje, zespoły robocze i pro-
blemowe. 

— Współpraca z Urz´dem Miasta
Krakowa i Urz´dem Marszałkow-
skim Województwa Małopolskie-
go jako „zbiorowego eksperta”
w zakresie spraw zwiàzanych
z szeroko rozumianà politykà
transportowà miasta i regionu.

— Współpraca z wy˝szymi uczelnia-
mi Krakowa w zakresie opiniowa-
nia rozwiàzaƒ projektowych zwià-
zanych z realizacjà polityki trans-
portowej miasta Krakowa oraz
kontynuacja organizacji konkur-
sów na najlepsze prace dyplo-
mowe uczelni wy˝szych. 

— Kontynuowanie działaƒ i rozsze-
rzenie informacji  elektronicznych
– giełda pracy, bie˝àce informa-
cje o pracach Zarzadu oraz infor-
macji z kół. Propagowanie im-
prez sportowych, kulturalnych
i towarzyskich.

— Udział Oddziału i członków SITK
w przygotowywaniu artykułów do
czasopism wydawanych przez
SITK RP.
W zakresie działalnoÊci gospo-

darczej i integracyjnej:
— Kontynuowanie działaƒ eksper-

ckich Oddziału poprzez wykony-
wanie opinii i zleceƒ prac projek-
towych zwiàzanych z profilem
technicznym Stowarzyszenia
oraz dalsze udzielanie referencji
firmom działajàcym w bran˝y:
drogi, koleje i transport. 

— Popularyzowanie osiàgni´ç za-
wodowych indywidualnych czy
zbiorowych, kontynuacja spotkaƒ
z ludêmi zasłu˝onymi dla Stowa-
rzyszenia. 

— Organizowanie wycieczek tech-
nicznych krajowych i zagranicz-
nych popularyzujàcych nowoczes-
ne przedsi´wzi´cia komunikacyj-
ne w aspekcie nowoczesnych roz-
wiàzaƒ projektowych i zastosowa-
nych technologii robót.

— Organizowanie wycieczek tury-
stycznych, zawodów sportowych
i spotkaƒ integracyjnych – zarów-
no przez Oddział, jak i poszcze-
gólne Kluby i Koła.

— Czynne uczestnictwo w organi-
zowanych przez inne Oddziały
SITK RP spotkaniach i konferen-
cjach.
W trakcie Walnego Zebrania zos-

tały wr´czone odznaczenia Stowa-
rzyszeniowe: Złota z diamentem,
Złota i Srebrne Odznaki Honorowe
SITK oraz dyplomy za długoletnià,
ponad 50-letnià, przynale˝noÊç,
członkom Klubu Seniora.

Wyró˝niajàcy si´ członkowie Od-
działu w działalnoÊci stowarzysze-
niowej: to jest w organizowaniu kon-
ferencji, seminariów, działalnoÊci
rzeczoznawczej w minionej kadencji
zostali wyró˝nieni przez prezesa od-
działu, który wr´czył im dyplomy
uznania.

W trakcie WZ prezes podzi´kował
tak˝e mgr in˝. Annie Bryksy - sekre-
tarzowi Oddziału przez trzy kolejne
kadencje,  za całokształt działalno-
Êci stowarzyszeniowej.

Anna Bryksy zrezygnowała z kan-
dydowania na nast´pnà kadencj´
na funkcj´ sekretarza Oddziału, nie
zaprzestajàc jednak dalszej działal-
noÊci stowarzyszeniowej.

ANNA BRYKSY
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24.marca br. w Domu
Technika NOT w Kra-
kowie odbyło si´ Wal-

ne Zgromadzenie Delegatów Od-
działu Krakowskiego Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich, które doko-
nało podsumowania kadencji 2006-
2010 i wyboru władz na nast´pne
cztery lata.

W obradach WZDO jako goÊcie
uczestniczyli: Jerzy Oprocha – wice-
przewodniczàcy MOIIB, Stanisław
Gatlik – prezes Zarzàdu Krakowskiej
Rady NOT oraz prezesi sàsiadujà-
cych oddziałów SEP, w tym Teresa
Skowroƒska – prezes Oddziału Za-
gł´bia W´glowego SEP, przewodni-
czàca Komitetu Organizacyjnego
XXXV WZD SEP.

We wst´pnej cz´Êci zgromadzenia
uczestnicy chwilà ciszy uczcili pa-
mi´ç zmarłych w ostatnich czterech
latach 24 działaczy Oddziału Krakow-
skiego SEP, z których cz´Êç była rów-
nie˝ aktywnymi działaczami MOIIB.
W tej cz´Êci spotkania działaczy Od-
działu wyró˝niono Medalami i Od-
znaczeniami Stowarzyszeniowymi. 

W roboczej cz´Êci WZDO prezes
Oddziału przedstawił referat spra-
wozdawczo-programowy, w którym
zawarto wysokà ocen´ merytorycz-
nych osiàgni´ç i dokonaƒ z ostatniej

kadencji. Do najwa˝niejszych osiàg-
ni´ç z kadencji zaliczono:
• III Krajowà Konferencj´ NT „In˝y-

nieria Elektryczna w Budownictwie”
(26.10.2006 r.)

• III Krajowà Konferencj´ NT „Ener-
gooszcz´dne oÊwietlenie w mias-
tach i gminach” (25.10.2007 r.)

• V Krajowà Konferencj´ NT „Urzà-
dzenia piorunochronne w projekto-
waniu i budowie” (23.10.2008 r.)

• IV Krajowà Konferencj´ NT „In˝y-
nieria Elektryczna w Budownictwie”
(22.10.2009 r.)

• Obchody Jubileuszu 90-lecia Od-
działu (9.06.2009 r.)

• Opracowanie i wydanie Słownika
Biograficznego Zasłu˝onych Elek-
tryków Krakowskich,

• Walne Zgromadzenie Delegatów
Oddziału (24.03.2006 r.) i Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Dele-
gatów Oddziału (21.02.2007 r.)

• Zorganizowanie wycieczek tech-
niczno-turystycznych do: Turcji (11-
25.05.2006 r.), Litwy, Łotwy, Estonii,
Finlandii i Rosji (27.05-03.06.2007 r.),
Pragi (3-4.04.2008 r.), Egiptu, Jorda-
nii i Izraela (13-27.05.2008 r.), Wied-
nia (18-20.09.2008 r .) oraz Bratysła-
wy i Budapesztu (17-20.09.2009 r.)

• Seminaria Konsultacyjno-Szkole-
niowe Oddziałowych Komisji Kwali-
fikacyjnych w Osieczanach (13-
14.09.2006 r.), w Grajewie k.Dob-
czyc (26-27.10.2007 r.), w Zakrzo-
wie (10-11.10.2008 r.) i w Krynicy
(2-3.10.2009 r.),

• Współprac´ mi´dzynarodowà
z MEE Eger, SIEU Lwów,

• Doroczne Spotkania Prezydium
O.Kr SEP z Prezydiami O.Nowo-
huckiego SEP i O.Zagł´bia W´glo-
wego SEP,

• Organizacj´ wyjazdowych posie-
dzeƒ ZG SEP w Krakowie i Lwowie
(8-10.10.2009 r.),

• Organizacj´ corocznych Konkur-
sów SEP,

Nowa kadencja w SEP-ie
Stowarzyszenia. Wybrano władze na nast´pne cztery lata
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• Kontynuowanie akcji składania zni-
czy na grobach SEP-ców z okazji
Âwi´ta Zmarłych,

• Utrzymywanie współpracy z innymi
oddziałami SEP, zwłaszcza z ma-
kroregionu południowego,

• Współprac´ z MOIIB.

Zabierajàcy głos w dyskusji go-
Êcie wysoko ocenili dokonania Od-
działu Krakowskiego SEP w ciàgu
kadencji 2006-2010. O pozycji Od-
działu Krakowskiego SEP w Stowa-
rzyszeniu najlepiej Êwiadczy fakt na-
dania najwy˝szej godnoÊci SEP –
tytułu członka honorowego – dzie-
si´ciu zasłu˝onych aktywistom Od-
działu.

GodnoÊcià tà zostali dotàd wyró˝-
nieni Koledzy:
• doc. WŁADYSŁAW PRZYBYŁOW-

SKI (XXIV WZD, Gdaƒsk 1978 r.),
• prof. ZBIGNIEW JASICKI (XXV

WZD, Warszawa 1989 r.),
• mgr in˝. ROMAN ASLER (XXVI

WZD, Opole 1990 r.),
• mgr in˝. ERAZM CIOŁCZYK (XXVII

WZD, Kołobrzeg 1994 r.),
• prof. JAN MANITIUS (XXVII WZD,

Kołobrzeg 1994 r.),
• prof. KAZIMIERZ BISZTYGA (XXIX

WZD, Kraków 1998 r.),
• in˝. ZYGMUNT KONECKI (XXIX

WZD, Kraków 1998 r.),
• doc. STANISŁAW KRECZMER

(XXX NWZD, Warszawa 1999 r.),
• mgr in˝. JANUSZ KŁODOS (XXXI

WZD, Zielona Góra 2002 r.),
• doc. JAN STROJNY (XXXIII WZD,

Łódê 2006 r.).
Osiàgni´cia Oddziału sà doku-

mentowane w prowadzonej syste-
matycznie Kronice Oddziału oraz
w wydawanych co 5 lat Monogra-
fiach lub Biuletynach Informacyjno-
Historycznych Oddziału Krakowskie-
go SEP.

Prezesem Oddziału na nowà 4-let-
nià kadencj´ został wybrany in˝.
Władysław Waga, a w skład 15-oso-
bowego Zarzàdu weszło 12 Kolegów
z poprzedniego Zarzàdu.

WZDO podj´ło uchwał´ zawierajà-
cà konkretne zadania do planu pracy
na nowà kadencj´. 

JAN STRZAŁKA

Zjazd u południowych 
sàsiadów
Czechy. Medal, dyplom i egzemplarz poradnika 
dla in˝ynierów obcokrajowców na zakoƒczenie 
współpracy

20marca br.  w Pradze od-
było si´ Walne Zgroma-
dzenie Delegatów Cze-

skiej Izby In˝ynierów Budownictwa
(CKAIT), na którym dokonano rozli-
czenia działalnoÊci CKAIT za 2009
rok, a tak˝e przyj´to bud˝et na 2010
rok. W Zjeêdzie wzi´ło udział ok.
300 delegatów z całej Republiki
Czeskiej. 

Na koniec 2009 roku w Czeskiej
Izbie In˝ynierów Budownictwa zrze-
szonych było 27 374 członków.
Czeska Izba dzieli si´ na 13 izb re-
gionalnych: Praga, Czeskie Budzie-
jowice, Pilzno, Karlowe Wary, Usti
nad Łabà, Liberec, Hradec Kralowe,
Pardubice, Brno, Ostrawa, Ołomu-
niec, Zlin i Jihlawa. Struktura organi-
zacyjna CKAIT jest podobna jak
PIIB, tj. Rada Krajowa i organy
(Rada kwalifikacyjna na uprawnie-
nia budowlane, Komisja Rewizyjna,
Sàd Dyscyplinarny). Ponadto dzia-
łajà ró˝nego rodzaju komisje, jak
np. ds. legislacji, szkolnictwa, re-
konstrukcji budynków z wielkiej pły-

ty, współpracy z Czeskim Zwiàz-
kiem In˝ynierów Budownictwa
(CSSI), informacji technicznej, wy-
dawnictw, ubezpieczenia, manage-
mentu, współpracy z zagranicà i za-
bytków techniki. W 2009 r. udzielo-
no 1209 autoryzacji (uprawnieƒ bu-
dowlanych). ZdawalnoÊç wyniosła
ok. 74 proc.

W czasie Zjazdu  Pavel KRECEK -
przewodniczàcy CKAIT wr´czył
Zygmuntowi Rawickiemu – prze-
wodniczàcemu Rady MOIIB medal i
dyplom Honorowego Członka Cze-
skiej Izby In˝ynierów Budownictwa
w uznaniu zasług za wieloletnià
współprac´ mi´dzy CKAIT i MOIIB.

Ponadto Jindrich PATER – wice-
przewodniczàcy CKAIT przekazał
przewodniczàcemu MOIIB pierwszy
egzemplarz „Poradnika dla osób z
zagranicy posiadajàcych uprawnie-
nia budowlane podejmujàcych dzia-
łalnoÊç gospodarczà w budownic-
twie na terytorium Republiki Cze-
skiej”, opracowanego w j´zyku cze-
skim i polskim przez Kolegów z
Czech przy współpracy z MOIIB.



WSPÓŁPRACA MI¢DZYNARODOWA

MARZEC – KWIECIE¡ 2010

50

WPałacu Wielopolskich Urz´-
du Miasta Krakowa od 22
do 23.03.2010 r. odbyła si´

kolejna edycja Europejskiej Giełdy
Informacji Renowacyjnej – IX EGIR
2010. W dwudniowej konferencji
uczestniczyli reprezentanci Êrodo-
wisk zwiàzanych z: architekturà,
urbanistykà, in˝ynierià, renowacjà
i konserwacjà architektury zabytko-
wej. Tematem przewodnim IX EGIR
2010 było „Planowanie przestrzen-
ne i budownictwo w strefach histo-
rycznych na przykładzie wybranych
miast – urbanistyka, architektura,
materiały i technologie”.

Tegoroczna konferencja rozpo-
cz´ła si´ w Teatrze Ludowym
w Nowej Hucie od spotkania
z przedstawicielami Urz´du Miasta
Krakowa i radnymi dzielnicy Nowa
Huta, któremu towarzyszył objazd
po najwa˝niejszych nowohuckich
obiektach epoki socrealizmu. Po
powrocie do Urz´du Miasta Krako-
wa, bioràcy udział w obradach od-
bywajàcych si´ na Sali Obrad
Rady Miasta Krakowa, a tak˝e Êle-
dzàcy obrady za poÊrednictwem
przekazu internetowego, mogli wy-
słuchaç wystàpieƒ delegatów re-
prezentujàcych władze, urz´dy,

uczelnie, instytuty, stowarzyszenia
i organizacje bran˝owe z Polski
i zagranicy (Azerbejd˝an, Czechy,
Ukraina, Litwa, Portugalia, Rosja). 

Tradycyjnie w IX EGIR uczestni-
czyli producenci, którzy zaprezen-
towali swoje osiàgni´cia, oferty
materiałowe i technologiczne.
W tym roku byli to: Caparol Polska
Sp. z o.o., Ceramika Kufel, Farby
Kabe Polska Sp. z o.o., Hansen
Central Europe Sp. z o.o., Hufgard
Optolith Bauprodukte Polska
Sp. z o.o., Keim Farby Mineralne
Sp. z o.o., Luvata reprezentowana

Socrealizm 
w rejestrze zabytków
Konferencje. IX Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej - 2010
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przez Grande Sp. z o.o. S.k., Per
Aarsleff Polska Sp. z o.o., Prefa
Polska Sp. z o.o., Sempre Farby
Sp. z o.o., Sto-ispo Sp. z o.o., Vis-
bud-Projekt Sp. z o.o.

W drugim dniu konferencji
w czasie uroczystej kolacji w hote-
lu „Rubinstein” wr´czono nagrody
w konkursie „Renowator 2010”.  

Konferencji towarzyszył równie˝
bogaty program uło˝ony pod kà-
tem prowadzonych (bàdê ju˝ za-
koƒczonych) prac renowacyjno-
adaptacyjnych. Uczestnicy konfe-
rencji mogli zejÊç do podziemi
Rynku Głównego, zwiedziç Muze-
um Narodowe w Sukiennicach,
Pałac pod Baranami oraz Hotel
Polski „Pod Białym Orłem”, a tak-
˝e Opactwo Cystersów w Mogile
i Opactwo Benedyktynów 
w Tyƒcu.

ZYGMUNT RAWICKI

Cz´Êç stoisk firmowych we foyer Sali Rady Obrad Miasta

Przemawia Prezydent Europejskiej Rady Urbanistów - Joao Manuel Teixeira. 
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bran˝a sanitarna – PZITS:
„Gospodarka odpadowa w oczyszczalni Êcieków Płaszów. Koƒ-
cowe zagospodarowanie osadów Êciekowych na tle obowiàzujà-
cych uregulowaƒ prawnych”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:    
Seminarium:
„Nowa norma ochrony przepi´ciowej i nowoÊci w ofercie firmy
ETI POLAM”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:    
Wycieczka techniczna:
„Zapoznanie z ekspozycjà Targów – Amper 2010“

bran˝a sanitarna – PZITS:
„Budowa stacji termicznej utylizacji osadów w Płaszowie -od
wniosku do realizacji”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
„Pomiary ciÊnieƒ w automatyce przemysłowej.”

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Izolacje mostowe nowej generacji”

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„JakoÊç energii elektrycznej”

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

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Przeglàdy okresowe obiektów budowlanych
Utrzymanie obiektów”

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

1.04.2010 r.
poniedziałek, 13.00

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,

II pi´tro

8.04.2010 r.   
czwartek, 11 - 14

Kraków
Dom Technika  NOT,  Sala A

ul. Straszewskiego 28

11-13.04.2010 r.   
niedziela-wtorek
Praga/Czechy/

14.04.2010 r.
Êroda,  13.00

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego, 

II pi´tro

14.04.2010 r.
Êroda, 11.00-15.00

Kraków
Dom Technika

NOT Kraków, Nowa Huta
Os.Centrum C,bl.10 

15.04.2010 r.
czwartek
Kraków

Sala konferencyjna Hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

16.04.2010 r.
piàtek

13.00-16.00
Kraków, AGH

19.04.2010 r.
poniedziałek

sala konferencyjna MPK Kraków

20.04.2010 r.
wtorek, 10.0-14.15

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

22.04.2010 r.
czwartek, 10.00-14.15

Kraków

Organizator:
PZITS O.Kraków 

MOIIB
mgr in˝. Bartosz Łuszczek

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB

mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 0601 497 125

Biuro SEP, 12 422-58-04

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, Koło SEP nr 28

MOIIB
mgr in˝. Bolesław Dzi´giel

tel. 608 716 663 
Biuro SEP, 12 422-58-04

Organizator:
PZITS O.Kraków 

MOIIB
mgr in˝. Grzegorz Wojas

Organizator:
O. Nowa Huta SEP,  MOIIB

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

tel. (603) 306 036

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 SEn, Koło SEP nr 65
MOIIB, mgr in˝. Artur Gancarz

12 617-37-60
Biuro SEP, 012 422-58-04

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Informacja: Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie
Tel 12 658 93 72, 74

www.sitk.org.pl 
Odpowiedzialny:

M. Szałkowski tel.: 608428602

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

In˝ynierów Budownictwa w II 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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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Program ograniczania strat energii elektrycznej w organizacji i
działaniu ENION S.A. Oddział w Krakowie”

Bran˝a komunikacyjna – transport- SITK RP  O. Kraków:
Konferencja:
„Projektowanie rond – doÊwiadczenia i nowe tendencje” 

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
„Zmiany wymagaƒ normy dotyczàcej ochrony odgromowej. Wy-
magania normy PN-EN 62305.”

bran˝a sanitarna – PZITS:
„Ogólne zagadnienia z zagospodarowaniem wód deszczowych:
uwarunkowania klimatyczne i lokalizacyjne, problemy urbanis-
tyczne”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:    
Seminarium:
„Dobór oÊwietlenia zewn´trznego jako istotny czynnik zagospo-
darowania terenu”

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Umowy o roboty budowlane”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Tarnów:
Seminarium:
„Rola linii izolowanych w poprawie pewnoÊci zasilania odbiorców
energii elektrycznej”

Bran˝a komunikacyjna – drogowa– SITK RP O. Kraków:
Seminarium z cyklu:
„Forum MobilnoÊci w Krakowie”

bran˝a sanitarna – PZITS:
„Charakterystyka urzàdzeƒ do zagospodarowania wód deszczo-
wych”

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków: 
Seminarium:
„Realizowane i przygotowywane inwestycje strategiczne w  Kra-
kowie”, Prowadzi: dr in˝. Krzysztof Adamczyk

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

23.04.2010 r.
piàtek

13.00-16.00
Kraków, AGH

26-27.04.2010 r.
poniedziałek-wtorek

Kraków
hotel Cracovia

27.04.2010 r.
wtorek, 11.00-15.00

Kraków, Dom Technika
NOT Kraków
Nowa Huta

Os.Centrum C, bl.10 

28.04.2010 r.
Êroda,  13.00

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

29.04.2010 r.   
piàtek

11.00 -14.00
Kraków

Dom Technika  NOT,  Sala A
ul. Straszewskiego 28

29.04.2010 r.
czwartek

10.00-13.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

29.04.2010 r.
czwartek
Tarnów

Sala bł´kitna ENION Oddział 
w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96D

29.04.2010 r.
czwartek
Kraków

GDDKiA ul. Mogilska 25

5.05.2010 r.
Êroda, 13.00

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

6.05.2010 r.
czwartek,  11-14

Kraków Dom Technika  NOT,  
Sala A, ul. Straszewskiego 28

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

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

Organizator:
O.Kr SEP SEn, Koło SEP nr 13, Koło SEP nr 65

MOIIB, mgr in˝. Artur Gancarz
12 617-37-60

Biuro SEP, 012 422-58-04

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Politechnika Krakowska
Informacja: 

Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie
Tel 12 658 93 72, 74

www.sitk.org.pl 
Odpowiedzialny: Andrzej Kollbek

Organizator:
O. Nowa Huta SEP & MOIIB

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

tel. (603) 306 036

Organizator:
PZITS O.Kraków  MOIIB

Małgorzata Paƒczuk

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, Koło SEP nr 28

MOIIB
Firma CNT Astor

mgr in˝. Bolesław Dzi´giel
tel. 608 716 663 

Biuro SEP, 12 422-58-04

Organizator:
PZITB-CUTOB
O. Małopolski 

& MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl 

Organizator:
O.Tarnowski SEP

MOIIB

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Informacja: 
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

Tel. 12 658 93 72, 74
www.sitk.org.pl 
Odpowiedzialny: 
Anna Reszczyk 

tel. 12 417-10-94

Organizator:
PZITS O.Kraków 

MOIIB
Małgorzata Paƒczuk

Organizator:
O.Kr SEP 

MOIIB
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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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

bran˝a sanitarna – PZITS:
„Aktualne wymagania dotyczàce projektowania budowy i odbioru
sieci gazowej z polietylenu na terenie Zakładów Gazowniczych w
Krakowie”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Wycieczka techniczna:
„Instalacje i wyposa˝enie stacji Uzdatniania Wody w Woli Bator-
skiej„

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Dylatacje mostowe nowej generacji”

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

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ FIDIC 2000:
„Warunki kontraktowe i procedury FIDIC  2000 - In˝ynier Kon-
traktu cz.I”

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ FIDIC 2000:
„Warunki kontraktowe i procedury FIDIC  2000 - In˝ynier Kon-
traktu cz.II”

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Z cyklu „Spotkaƒ in˝ynierskich”
Przewodniczàcy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In-
˝ynierów Budownictwa prof. zw. dr hab. in˝. Kazimierz  Szulbor-
ski  wygłosi wykład pt.:
„Monitoring i zabezpieczenie gł´bokich wykopów. Odpowiedzial-
noÊç zawodowa rzeczoznawcy budowlanego”
Szkolenie bezpłatne dla członków MOIIB, PZITB, studentów

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Seminarium:
„BRD”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Systemy przyzewowe i instalacje inteligentnego budynku“

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Modelowanie systemów elektroenergetycznych”

11.05.2010 r.
wtorek,  13.00

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

11.05.2010 r.   
wtorek, 10 -14
Wola Batorska
St. Uzd. Wody

13.05.2010 r.
czwartek
Kraków

Sala konferencyjna Hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

15.05.2010 r.
sobota, 10.00-14.15

Nowy Sàcz
ul. Kraszewskiego 44

NOT

17.05.2010 r.
poniedziałek
9.00-14.30

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

18.05.2010 r.
wtorek, 9.00-14.30

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

19.05.2010 r.
Êroda, 17.00

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

19.05.2010 r.
Êroda, Kraków

sala konferencyjna MPK Kraków

20.05.2010 r.   
czwartek

11-14
Kraków

Dom Technika  NOT,  Sala A
ul. Straszewskiego 28

21.05.2010 r.
piàtek,  13-16

Kraków
Politechnika Krakowska

Organizator:
PZITS O.Kraków 

MOIIB
mgr in˝. Andrzej Dymacz

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, Koło SEP nr 26

MOIIB
Tadeusz Gorycki

Biuro SEP 
12 422-58-04

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:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski & MOIIB
mgr in˝. Joanna Misygar

kom. 608 689 474
Joanna Kruk

tel/fax: (12) 4214737
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:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski & MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl 

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Informacja: 
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

Tel 12 658 93 72, 74
www.sitk.org.pl 

Odpowiedzialny:
Ryszard ˚akowski

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, Koło SEP nr 28

MOIIB
Firma ABB Polska

mgr in˝. Bolesław Dzi´giel
tel. 608 716 663 

Biuro SEP 
12 422-58-04

Organizator:
O.Kr SEP SEn, Koło SEP nr 75, Koło SEP nr 65

MOIIB
mgr in˝. Artur Gancarz

12 617-37-60
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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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

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

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM O.Kraków

Konferencja naukowo-techniczna:
„Miasto i rzeka – zagro˝enia i mo˝liwoÊci na przykładzie miasta
Kraków i rzeki Wisły”
autor: mgr in˝. Zbigniew Kot – WODROL S.A. KRAKÓW
„Zachowanie stanu równowagi rzeki jako podstawa rozwoju hy-
droenergetyki MEW”
autor: prof. dr hab. in˝. Wojciech Bartnik – UR Kraków
„Problemy z właÊciwym poziomem utrzymania urzàdzeƒ meliora-
cji wodnych, próby rozwiàzania istniejàcych problemów w Mało-
polsce – realizacja projektu POKL „Zielona Praca”, wspólne
inicjatywy samorzàdowe”
autor: mgr in˝. Bogusław Borowski MZMIUW KRAKÓW
i mgr in˝. Adam Cebula - MZMIUW

bran˝a sanitarna – PZITS:
„Utylizacja odpadów z zastosowaniem plazmy”

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM O.Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna na Słowacj´ – zwiedzanie zapór i
zbiorników wodnych Liptowska Mara i Besenowa Mara

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Konferencja:
„XXII Dni Technika w Małopolsce”

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM O.Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna 
„Gmina ˚egocina pot. Podkosówka – usuwanie szkód powodzio-
wych”

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

bran˝a wodno-melioracyjna – SITWM O.Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna 
„Zwiedzanie obiektów obwałowania rzeki ˚abnicy oraz Muzeum i
Skansenu „Historii i techniki budowy dróg w Szczucinie””.

22.05.2010 r.
sobota

10.00-14.15
Nowy Sàcz

ul. Kraszewskiego 44
NOT

24.05.2010 r.
poniedziałek, 11.00

Kraków
Uniwersytet Rolniczy
Al. 29 Listopada 46

25.05.2010 r.
wtorek,  13.00

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

25.05.2010 r.
wtorek
8.00

Kraków
ul. Kału˝y (Hotel CRACOVIA)

25-26.05.2010 r.
wtorek-Êroda

Kraków
GDDKiA ul. Mogilska 25

26.05.2010 r.
Êroda, 8.30

Kraków
MZMIUW KRAKÓW

ul. Szlak 73

26.05.2010 r.
Êroda, 16.00-20.00

Tarnów
Budynek Starostwa Powiatowego w

Tarnowie, 
ul. Narutowicza 37,
sala audiowizualna

27.05.2010 r.
czwartek

8.00
Wieliczka

WODROL S.A.
ul. Bogucka 

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski & MOIIB
mgr in˝. Joanna Misygar

kom. 608 689 474
Joanna Kruk

tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl 

Organizator:
SITWM O.Kraków & MOIIB
Kontakt:in˝. Jan Smenda
tel. 12 422-47-22 w.34
Dom Technika, Kraków 

Organizator:
PZITS O.Kraków 

MOIIB
prof. Włodzimierz Wójcik
Politechniki Krakowskiej

Organizator:
SITWM O.Kraków, Sekcja In˝ynierii i Gospodarki

Wodnej
MOIIB

Kontakt:in˝. Paweł Bubka RZGW KRAKÓW
tel. 12 628 43 07

611 124 672

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Informacja: 
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

Tel 12 658 93 72, 74
www.sitk.org.pl 
Odpowiedzialny:
Anna Reszczyk 

tel. 12 417-10-94

Organizator:
SITWM O.Kraków, Sekcja Melioracji 

i Ochrony Ârodowiska
MOIIB

Kontakt: Robert Staƒko
12 628 09 81
664 190 990

Bogdan Muskała MZMIUW BOCHNIA
605 023 182

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski & MOIIB
in˝. Kazimierz Âlusarczyk 

kom. 602 59 07 49
Joanna Kruk

tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl 

Organizator:
SITWM O.Kraków, Sekcja Melioracji 

i Kształtowania Ârodowiska
MOIIB

Kontakt:
Mirosław Fijałkowski

tel. 26 880
12 278 25 75

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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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

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

SITPNiG
Konferencja:
„Marketing w gazownictwie”

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Wycieczka techniczna:
Zwiedzanie stacji wysokiego napi´cia Lemieszany

bran˝a sanitarna – PZITS:
„Sposoby ograniczania wielkoÊci strat w systemach wodociàgo-
wych.”

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:   
„Praktyczne aspekty przygotowania inwestycji infrastruktural-
nych”

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania budynków, mieszkaƒ – zagro˝enia
zwiàzane z wentylacjà. Uregulowania prawne i normowe. Prze-
wody kominowe”

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

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
„Nowe technologie i materiały
Wzmacnianie konstrukcji ˝elbetowych i murowych. Izolacje płyt
fundamentowych”

Bran˝a komunikacyjna – kolejowa – SITK RP O. Kraków:
Konferencja:
„Dni Techniki Kolejowej”

Bran˝a komunikacyjna – transport- SITK RP  O. Kraków:
Konferencja:
„Transport zbiorowy”

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Wycieczka techniczna po drogach krajowych

29.05.2010 r.
sobota

Czasław
„Zaczarowane Wzgórze”

31.05-2.06.2010 r.
poniedziałek-Êroda

Zakopane-KoÊcielisko
WDW

3-6.06.2010 r.
czwartek-niedziela

Budapeszt
/W´gry/

7.06.2010 r.
poniedziałek, 11.00

Nowy Sàcz
Wodociàgi Sàdeckie 

ul. Wincentego Pola 22

7 – 9 .06. 2010 r.
poniedziałek - Êroda

Regietów 

8.06.2010 r.
wtorek, 10.00-13.00

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

9.06.2010 r.
Êroda, 16.00-20.00

Tarnów
Budynek Starostwa Powiatowego w

Tarnowie, 
ul. Narutowicza 37,
sala audiowizualna

10.06.2010 r.
czwartek, 10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

11-13.06.2010 r.
piàtek-niedziela

Kraków
Dom Kultury Kolejarza

ul. Filipa

15-16.06.2010 r.
wtorek-Êroda

Kraków
sala konferencyjna Urz´du Miasta

16.06.2010 r.
Êroda

drogi krajowe 
województwa małopolskiego

Organizator:
ZMRP O.Małopolski & MOIIB & SITK & PKD

Informacje: mgr in˝. Gra˝yna  Czopek 
+48 605-41-81-13

e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
SITPNiG O.Kraków

MOIIB
Bogusław Kurowski

12 62 81 282

Organizator:
O.Kr SEP SEn, Koło SEP nr 1

MOIIB
in˝. Zbigniew Bisikiewicz

12 299-72-65
Biuro SEP

012 422-58-04

Organizator:
PZITS O.Kraków, MOIIB

in˝. Marian Kulig

Organizator:
ZMRP O.Małopolski &PKD& MOIIB

Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek 
tel.kom: +48 605-41-81-13

e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski & MOIIB
Joanna Kruk

tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl 

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski & MOIIB
in˝. Kazimierz Âlusarczyk 

kom. 602 59 07 49
Joanna Kruk

tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl 

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski & MOIIB
Joanna Kruk

tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl 

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Informacja: 
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

Tel 12 658 93 72, 74
www.sitk.org.pl 

Odpowiedzialny: Marek Błeszyƒski

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Biuro Infrastruktury UMK
Informacja: 

Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie
Tel 12 658 93 72, 74

www.sitk.org.pl 
Odpowiedzialny: Grzegorz Sapoƒ

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Informacja: 
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

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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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

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

bran˝a sanitarna – PZITS:
„Oczyszczanie Êcieków  z odzyskaniem wodoru”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Analizatory parametrów sieci, układy SZR i podzespoły automa-
tyki przemysłowej w ofercie firmy Lovato Electric“

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„DoÊwiadczenia zwiàzane ze sporzàdzaniem Êwiadectw charakte-
rystyki energetycznej. Programy komputerowe”

bran˝a sanitarna – PZITS:
„Gazomierze ze zdalnym odczytem wskazaƒ dla odbiorców indy-
widualnych wprowadzone na terenie Z.G. Krakowie”

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Seminarium z cyklu:
„Forum MobilnoÊci w Krakowie”

Bran˝a komunikacyjna – transport- SITK RP  O. Kraków:
Seminarium:
„Warsztaty młodych transportowców”

16.06.2010 r.
Êroda, 16.00-20.00

Tarnów
Budynek Starostwa Powiatowego w

Tarnowie, 
ul. Narutowicza 37,
sala audiowizualna

17.06.2010 r.
czwartek,  13.00

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

17.06.2010 r.   
czwartek, 11 -14

Kraków
Dom Technika  NOT,  Sala A

ul. Straszewskiego 28

22.06.2010 r.
wtorek, 10.00-14.15

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

23.06.2010 r.
Êroda, 13.00

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

24.06.2010 r.
czwartek
Kraków

GDDKiA ul. Mogilska 25

Kraków
Politechnika Krakowska

Tel 12 658 93 72, 74
www.sitk.org.pl 

Odpowiedzialny: Ryszard ˚akowski

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski & MOIIB
in˝. Kazimierz Âlusarczyk 

kom. 602 59 07 49
Joanna Kruk

tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl 

Organizator:
PZITS O.Kraków 

MOIIB
prof. Włodzimierz Wójcik
Politechniki Krakowskiej

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB

mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 0601 497 125

Biuro SEP, 12 422-58-04

Organizator:
PZITB-CUTOB

O. Małopolski & MOIIB
mgr in˝. Joanna Misygar

kom. 608 689 474
Joanna Kruk

tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl 

Organizator:
PZITS O.Kraków 

MOIIB
mgr in˝. Wacław Satława

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Informacja: 
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

Tel 12 658 93 72, 74
www.sitk.org.pl 
Odpowiedzialny:
Anna Reszczyk 

tel. 12 417-10-94

Organizator:
SITK RP O.Kraków

Informacja: 
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

Tel 12 658 93 72, 74
www.sitk.org.pl 
Odpowiedzialny:
Grzegorz Sapoƒ

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



Trwajà przygotowania do budowy 
w Krakowie nowoczesnego Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów

Spalarnia odpadów komunalnych to koƒcowy
element systemu gospodarki odpadami, dzi´ki któ-
remu Kraków osiàgnie polskie i europejskie standardy
ochrony Êrodowiska w zakresie gospodarowania od-
padami. Nowoczesny zakład ma powstaç w Krako-
wie, przy ul. J. Giedroycia w Nowej Hucie.  

Dlaczego Kraków potrzebuje spalarni?
W Krakowie wytwarzanych jest obecnie oko-

ło 321 tysi´cy ton odpadów komunalnych. Wed-
ług prognoz w 2020 r. b´dzie to 340 tysi´cy ton.
Wi´kszoÊç odpadów–86 procent–trafia na wy-
sypiska, tylko 14 procent jest segregowane
i odzyskiwane. Niedługo zabraknie miejsca na
ich składowanie (ju˝ około 2016 r. składowisko
Barycz mo˝e si´ zapełniç). Unia Europejska
uznała składowanie za najmniej przyjazne Êro-
dowisku. Natomiast jednym ze sposobów eko-
logicznego post´powania z odpadami, po se-
gregacji i recyklingu jest ich spalanie z odzy-
skiem energii cieplnej i elektrycznej. Musimy te˝
sprostaç wymogom UE, która nakazuje zna-
czàco ograniczyç składowanie odpadów bio-
degradowalnych w 2010 r. o 25%, w 2013 r.
o 50% i w 2020 r. o 65%. Eksperci podkreÊlajà,
˝e bez spalarni nie mamy szans na osiàgni´cie
tych poziomów, a jeÊli tego nie zrobimy, zapła-
cimy wysokie kary. 

Nowoczesne i bezpieczne 
êródło energii odnawialnej

Termiczna utylizacja Êmieci pozwala na
osiàgni´cie najwy˝szych standardów ekolo-
gicznych, bo spalarnia to nie tylko zakład
unieszkodliwiajàcy odpady. To êródło cennej
energii odnawialnej. W Europie Zachodniej ju˝
od dawna nie gromadzi si´ Êmieci na wysypis-
kach tylko podchodzi si´ do utylizacji odpadów
ekologicznie i ekonomicznie, m.in. spalajàc je
w nowoczesnych instalacjach, tym samym sta-
wiajàc na odzysk zawartej w nich energii. Dzi´-
ki budowie ekospalarni odzyskamy zawartà
w odpadach energi´ elektrycznà i cieplnà,
zmniejszajàc emisj´ pochodzàcà ze spalania pa-
liw konwencjonalnych. Kraków zyska niezale˝-
ne êródło energii i tym samym wzroÊnie bez-
pieczeƒstwo energetyczne miasta. W Europie
działa kilkaset spalarni, we Francji a˝ 128, pra-
wie 70 w Niemczech, nowe powstajà w Austrii,
Irlandii, Włoszech, Hiszpanii, a tak˝e w sàsied-
nich Czechach, W´grzech czy Słowacji. Wiele
z nich budowane jest w centrach miast, aby jak
najlepiej wykorzystaç dla mieszkaƒców wypro-
dukowanà energi´. W samym Pary˝u jest dzie-
wi´ç spalarni, a w Wiedniu cztery. 

Nowoczesne technologie
–rygorystyczny monitoring

Przy budowie ZTPO zostanà wykorzystane naj-
nowoczeÊniejsze technologie. Zakład b´dzie
spełniał wymagania BAT (ang. Best Available Tech-
niques– najlepsza dost´pna technika) gwarantu-
jàc zachowanie najwy˝szych standardów ochro-
ny Êrodowiska przy zastosowaniu najnowoczeÊ-
niejszych dost´pnych technologii, sprawdzonych
w działajàcych zakładach. Dzi´ki temu mo˝liwe b´-
dzie spełnienie najbardziej rygorystycznych norm.
ZTPO b´dzie bezpiecznym dla Êrodowiska i ludzi
obiektem podlegajàcym kontrolom, bezpiecz-

nym dla Êrodowiska i ludzi, rygorystycznie moni-
torowanym i kontrolowanym. 

Projekt strategiczny
– UE dofinansuje budow´ ekospalarni

ZTPO powstaje w ramach projektu „Program
gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”,
który znajduje si´ na liÊcie projektów indywi-
dualnych dla Programu Operacyjnego Infras-
truktura i Ârodowisko 2007–2013. Sà to projekty
kluczowe dla rozwoju kraju i majà zostaç przyj´-
te w pierwszej kolejnoÊci do realizacji. B´dà
współfinansowane ze Êrodków UE do 85 procent
kosztów kwalifikowanych. Reszt´ sfinansuje KHK
S.A. , miejska spółka odpowiedzialna za przygo-
towanie projektu, budow´ oraz eksploatacj´
ekospalarni. Projekt przewiduje tak˝e zakup kil-
kuset kompletów do selektywnej zbiórki. Ze
wzgl´du na strategiczny charakter projekt jest ob-
j´ty procesem monitorowania stanu przygotowania
oraz wsparciem doradczym w ramach inicjatywy
JASPERS, realizowanym przez Komisj´ Euro-
pejskà. 

Pierwsze pieniàdze z Unii
Krakowski Holding Komunalny S.A. otrzymał

dofinansowanie ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci:
Projekt  „Pomoc techniczna dla sektora Êrodo-
wiska w Polsce“ ( nr referencyjny projektu (CCI)
– 2002/PL/16/P/PA/013) na sfinansowanie przy-
gotowania dokumentacji aplikacyjnej dla przed-
si´wzi´cia „Program gospodarki odpadami ko-
munalnymi w Krakowie“.

Dofinansowanie w wysokoÊci ponad 186.673
EUR stanowi 75% wartoÊci projektu. Pozostałe
25% kosztów b´dzie pochodziç ze Êrodków KHK
S.A. WartoÊç całego projektu wynosi 248.897 EUR.
Pieniàdze zostanà wykorzystane na opracowanie
dokumentacji aplikacyjnej m.in. oceny stanu Êro-
dowiska gruntowo–wodnego oraz warunków
geotechnicznych działki przy ul. Giedroycia, pro-
gramu funkcjonalno–u˝ytkowego, przygotowanie
biznesplanu finansowania inwestycji, opracowa-
nie systemu identyfikacji wizualnej ZTPO oraz  or-
ganizacj´ konkursu na opracowanie studialnej
koncepcji urbanistyczno–architektonicznej ekos-
palarni.)

Stan realizacji
Uruchomienie ZTPO planowane jest na prze-

łomie 2013/2014 r. Obecnie trwa post´powanie ad-
ministracyjne majàce na celu wydanie decyzji
o uwarunkowaniach Êrodowiskowych dla przed-
si´wzi´cia. KHK S.A. przygotował Raport o od-
działywaniu ZTPO na Êrodowisko, który został udo-
st´pniony do wiadomoÊci publicznej i podlegał
konsultacjom społecznym. W zwiàzku z wniesio-
nymi uwagami w trakcie post´powania KHK
S.A. przygotował jego aktualizacj´, która tak˝e zos-
tała udost´pniona społeczeƒstwu. Raport został
pozytywnie zaopiniowany przez Paƒstwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. Swoje pozy-
tywne opinie wyrazili tak˝e eksperci skupieni
w Radzie Programowej ds. Gospodarki Odpada-
mi Miasta Krakowa. 

W ZTPO o wydajnoÊci 220 tysi´cy ton rocznie
spalane b´dà tylko odpady komunalne, z których
wczeÊniej wyodr´bnione zostanà  u˝yteczne su-
rowce wtórne. Reszta odpadów, ponad 100 tysi´cy
ton, musi zostaç poddana innym procesom od-
zysku (m.in. w nowopowstajàcych instalacjach:
centrach recyklingu oraz  zakładzie demonta˝u od-
padów wielkogabarytowych). 

Mieszkaƒcy zyskajà 
na budowie ekospalarni

Budowa ZTPO wpłynie pozytywnie na rozwój
całego miasta. Powstanie nowoczesny zakład
z nowymi miejscami pracy, zwi´kszy si´ nasze
bezpieczeƒstwo energetyczne, zniknie problem za-
gospodarowania odpadów. BezpoÊrednie korzy-
Êci odniesie Nowa Huta i jej mieszkaƒcy, którzy
zgodnie z podpisanà w czerwcu 2009 r. „Dekla-
racjà stron jako umowà społecznà” b´dà mogli ko-
rzystaç m.in. z ponad 50 inwestycji realizowanych
w ramach budowy spalarni. Prócz tego umowa
społeczna gwarantuje zadania dodatkowe (taƒsza
energia cieplna oraz wywóz Êmieci dla miesz-
kaƒców w najbli˝szej okolicy spalarni, budow´ sie-
ci wodociàgowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej;
prowadzenie konsultacji społecznych, powstanie
przy ZTPO Centrum Edukacji Ekologicznej oraz
monitoring budowy i działalnoÊci ekospalarni). 

RoÊnie poparcie krakowian 
dla ekospalarni

Badania opinii społecznej wykazały, ˝e 91,5
procent spoÊród ankietowanych w 2009 r. kra-
kowian, zdecydowanych co do opinii w sprawie
spalarni, akceptuje jej budow´ ( rok wczeÊniej de-
klarowało swoje poparcie 86 procent  bada-
nych), a 59 procent z nich zgodziłoby si´, by spa-
larnia powstała w ich dzielnicy (przed rokiem takà
zgod´ wyra˝ało 52 procent ankietowanych). A˝ 79
procent badanych stwierdziło, ˝e budowa spalarni
poprawi stan Êrodowiska. 

Zakład Termicznego 
Przekształcania Odpadów

ZTPO to koƒcowy element systemu gospo-
darki odpadami w Krakowie, który doprowadzi do
pełnej zgodnoÊci z przepisami Unii Europejskiej
oraz prawa krajowego i lokalnego. Spalane
w nim b´dà tylko odpady komunalne, z których
wczeÊniej wyodr´bniono u˝yteczne surowce
wtórne. WydajnoÊç spalarni to 220 tysi´cy ton.
Reszta odpadów, czyli około 100 tysi´cy ton, musi
zostaç poddana procesom odzysku. Nowo-
czesna instalacja zapewniajàca odzysk energe-
tyczny w postaci skojarzonej (w kogeneracji)
tj. odzysk energii elektrycznej i cieplnej. Energia
uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana
w znacznej cz´Êci za energi´ odnawialnà tzw. „zie-
lonà energi´”.  Zakład spełniajàcy BAT (ang. Best
Available Techniques – najlepsza dost´pna tech-
nika) gwarantujàce zachowanie najwy˝szych
standardów ochrony Êrodowiska przy zastoso-
waniu najnowoczeÊniejszych dost´pnych tech-
nologii, sprawdzonych w działajàcych zakła-
dach. 

Ekospalarnia to:
– obiekt  bezpieczny dla Êrodowiska i ludzi, ry-

gorystycznie monitorowany
– nowe miejsca pracy w nowoczesnym zakładzie

wybudowanym przez  miejskà spółk´ 
– nowe êródło energii elektrycznej i cieplnej dla

Krakowa 
– zakład podobny do kilkuset nowoczesnych in-

stalacji działajàcych obecnie w Europie 
– sposób na ograniczenie emisji szkodliwych

zwiàzków ze spalania w´gla i emitowanych ze
składowisk 

– rozwój dzielnicy i miasta
– nowe inwestycje realizowane w ramach umowy

społecznej 

Energia z odpadów
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