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Oprocha Jerzy wiceprzew. Êroda 10 – 12
Tr´bacz Henryk wiceprzew. poniedziałek 12 – 14
˚akowski Ryszard wiceprzew. wtorek 16 – 18
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Dy˝ury w Punktach Informacyjnych MOIIB

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Tarnowie
ul. Krakowska 11A (biurowiec Krakus III p.)

tel. 14 626 47 18 
wtorek, czwartek – 15.30 – 17.30 

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Nowym Sàczu
ul. Kraszewskiego 44 (budynek NOT)

tel. 18 44 11 859 
wtorek 13.00 – 15.00 dy˝ur mgr in˝. Małgorzata Borsukowska–Stefaniczek
czwartek 17.00 – 19.00 dy˝ur członków Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
piàtek 16.00 – 18.00 dy˝ur mgr in˝. Jan Skawiƒski

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Zakopanem
ul. Nowotarska 6 (II p.)

tel. 18 201 35 74 
wtorek 11.00 – 13.00
Êroda 16.00 – 18.00

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w OÊwi´cimiu
ul. Wyzwolenia 19
tel. 33 842 60 34 

wtorek, czwartek – 15.00 – 17.00

Ubezpieczenia OC, NW, Na ˚ycie

– Tel. (12) 630 90 60 lub 6309061 wewn. 313

Dy˝ury przewodniczàcych organów MOIIB

Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
– co drugi (parzysty) czwartek miesiàca – 16.00 – 18.00 

Przewodniczàcy Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
– co drugi (parzysty) czwartek miesiàca – 16.00 – 18.00

Przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
– ka˝dy pierwszy wtorek miesiàca – 15.00 – 16.00 (w sprawach skarg i wniosków)

Dy˝ur członka Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
– w ka˝dy czwartek miesiàca – 15.00 – 18.00 (w biurze MOIIB w Krakowie)

Porady prawne
tydzieƒ miesiàca dzieƒ godzina
I czwartek 17.00 – 18.00
II czwartek 17.00 – 18.00
III wtorek 17.00 – 18.00
IV czwartek 17.00 – 18.00

Składy Orzekajàce

drugie i czwarte Êrody miesiàca (w sprawach członkowskich)
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Pierwszy w tym roku biuletyn Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa zawiera sprawozdania z działalnoÊci naszego okr´gowego sa-
morzàdu za 2010 rok. To pierwszy rok sprawozdawczy w nowej kadencji.
Skłania do refleksji, w jakim stopniu udało si´ zrealizowaç deklarowane ini-
cjatywy i jak mo˝na oceniç po wyborach sprawnoÊç organizacyjnà naszej
Okr´gowej Rady i jej organów oraz sprawnoÊç biura i terenowych punktów
informacyjnych. 

Zgodnie z obowiàzujàcym statutem naszego samorzàdu, jednym z ele-
mentów wymagajàcych bardzo rzetelnego rozliczenia sà wnioski przyj´te
przez poprzedzajàce zjazdy delegatów. Podstawowy postulat uj´ty w wystà-
pieniu programowym przewodniczàcego MOIIB, jak i we wnioskach delega-
tów, dotyczàcy szerszego wykorzystania internetu do wymiany informacji i do
doskonalenia zawodowego, został cz´Êciowo zrealizowany. Przebudowana
została nasza strona internetowa, staramy si´ na bie˝àco uzupełniaç i ak-
tualizowaç informacje. 

W skali całego kraju wprowadzono mo˝liwoÊç drukowania zaÊwiadczeƒ
potwierdzajàcych bie˝àce członkostwo, a na szczeblu Krajowej Rady pro-
wadzone sà negocjacje z PKN na temat warunków dost´pu do wszystkich
norm dla wszystkich członków Izby. Dalsza perspektywa to zamieszczanie
w internecie materiałów szkoleniowych, łàcznie z mo˝liwoÊcià samooceny
okreÊlajàcej stopieƒ przyswojenia danego tematu szkoleniowego.

Pomimo podj´tych inicjatyw, nie uzyskano znaczàcego post´pu w uregu-
lowaniu zagadnieƒ zwiàzanych z biegłymi sàdowymi. Czekajà nas jeszcze
próby porozumienia z prezesami okr´gowych sàdów. Jest to w odczuciu ca-
łego Êrodowiska na tyle wa˝ne zagadnienie, ˝e musi pozostaç w centrum
uwagi Rady Krajowej i Rad Okr´gowych.

W ostatnich miesiàcach wiele uwagi i niepokoju wniosły praktyki niektó-
rych urz´dów domagajàcych si´ notarialnego poÊwiadczenia wszystkich do-
kumentów załàczonych do projektu budowlanego i do dokumentacji
powykonawczej opracowywanej dla potrzeb nadzoru budowlanego. Problem
ten najostrzej wypłynàł w Wielkopolsce. Egzekwowanie tego przepisu wyni-
kajàcego z art. 76a kpa generowało dodatkowe koszty dla projektantów i in-
westorów i wiele dodatkowego czasu na czynnoÊci, które mo˝na by bez
przesady okreÊliç jako patologi´ biurokracji. Ostre protesty samorzàdów Izby
Architektów i Izby In˝ynierów Budownictwa spowodowały, ˝e Główny In-
spektor Nadzoru Budowlanego zajàł w tej sprawie stanowisko przychylne na-
szym postulatom. Autor projektu ma prawo potwierdzaç wiarygodnoÊç
wszystkich kopii dokumentów i ponosi pełnà odpowiedzialnoÊç za ich za-
wartoÊç. Bez instytucji Izby uzyskanie takiego stanowiska byłoby raczej nie-
mo˝liwe.

Stanisław KARCZMARCZYK

Prze wod ni czà cy
Rady MO IIB
Stanisław 
Karczmarczyk
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Ju˝ w czasie
dwóch ostatnich
plenarnych po-

siedzeƒ Rady Krajo-
wej (15.12.2010
i 26.01.2011) dysku-
towane były sposoby
rozpatrywania wnio-
sków zgłoszonych
przez delegatów na

IX Krajowym Zjeêdzie Izby: ich przy-
j´cia i skierowanie do realizacji
przez Krajowà Rad´ i jej organy,
a tak˝e odrzucenia i przesłania sze-
rokiego, uzasadnionego stanowiska
Komisji Wnioskowej Rady PIIB do
wnioskodawcy i akt Krajowej Rady.

Załatwienie ponad 100 wniosków,
którymi zajmowała si´ ostatecznie Ko-
misja, obejmujà cz´sto istotne i wa˝ne
problemy dotyczàce naszej pracy za-
wodowej i Êrodowiska, ale tak˝e spra-
wy nie majàce rangi kwalifikujàcej je
do opracowywania i prezentowania
w trybie uchwały Zjazdu. WÊród nich
sà i takie, które były ju˝ uprzednio, na-
wet w ubiegłych latach, załatwiane
i sprawdzane. Sà tak˝e i takie, które -
choç wynikajà z troski lub złoÊci na
bezsilnoÊç wnioskodawcy - nie mogà
byç załatwione przez Izb´, bowiem sà
w gestii organów ustawodawczych
paƒstwa. Izbie pozostaje wyst´powa-
nie z wnioskami, prezentowanie opinii
Êrodowiska, krytyka obowiàzujàcych
przepisów. Popatrzmy, w ilu przypad-
kach zabiegi te sà nieskuteczne, od
jak długiego czasu, a ta bezskutecz-
noÊç powoduje rozgoryczenie, a na-
wet oburzenie w Êrodowisku. To
wszystko mo˝na wyczytaç z lektury
wniosków.

Sprawozdania z obrad obu ostat-
nich posiedzeƒ Rady Krajowej, treÊç
uchwał na nich podj´tych, a tak˝e peł-
ne brzmienie odpowiedzi, jakie prze-
Êle Komisja Wnioskowa Rady auto-
rom wniosków, mogà byç ju˝ od daw-

na Paƒstwu znane: z artykułów za-
mieszczonych w „In˝ynierze Budow-
nictwa”, dyskusji na ró˝nych zebra-
niach w organizacjach Izby, w interne-
cie wreszcie. Nie chc´ byç kolejnym
sprawozdawcà. Podziel´ si´ jedynie
własnymi wra˝eniami i odczuciami po
tej „akcji” .

Przede wszystkim wyra˝am wyra-
zy uznania licznemu gronu pracujà-
cych nad nadaniem tym ponad 100
wnioskom formy i zaopatrzenia ich
w treÊç i stanowiska przez organy opi-
niujàce i Komisj´ Wnioskowà Rady
Krajowej.Wło˝yli du˝à, mo˝na nawet
mocniej powiedzieç, ogromnà iloÊç
pracy (Komisji Wnioskowej przewod-
niczy nasza kole˝anka z MOIIB Kry-
styna Korniak-Figa). Doło˝yli wiele za-
anga˝owania i poÊwi´cenia, czasu
prywatnego całkowicie społecznie
(czy młodsi koledzy znajà jeszcze
i doceniajà prac´ i działania w organi-
zacji i na jej rzecz całkowicie społecz-
nie?). Prosz´, przeczytajcie niektóre
odpowiedzi, znacznie obszerniejsze
ni˝ zadane pytanie, uzasadniajàce
prezentowane opinie, powołujàce
przykłady, przepisy prawa i własne
w nich stanowisko.

A wi´c zastanawiam si´, czy ten
trud osobisty, czas i zaanga˝owanie
były u˝yte z po˝ytkiem ? Tak, z po˝yt-
kiem dla szerzej rozumianej działalno-
Êci Izby. Bo mechanizm opisywanych
działaƒ jest taki:

- na Zjeêdzie Okr´gowej Izby
uczestniczàcy w nim delegat pisze
wniosek, podnoszàc w nim spraw´
wielkiej rangi, np.: poprawiç albo zmie-
niç Prawo budowlane, albo spraw´
wynikajàcà z kłopotów bran˝y czy
własnej pracy zawodowej. Taki wnio-
sek zostaje przekazany z okr´gu na
Zjazd Krajowy, a na nim „rozpatrzony”,
wraz z innymi zło˝onymi do zjazdowej
komisji wnioskowej. Pisz´ „rozpatrzo-
ny” w cudzysłowie, bo jak mo˝na si´
spodziewaç, ˝e ponad 100 wniosków

b´dzie w jakikolwiek kompetentny
sposób rozpatrzonych i uchwalonych
w czasie obrad Zjazdu? Zatem wnio-
ski, uchwałà Zjazdu sà kierowane do
Rady Krajowej w celu ich rozpatrzenia
i załatwienia. Tu koniec. Bo wy˝ej opi-
sałem ciàg dalszy.

A teraz przykład:
Materiał, który został opracowany

w celu podj´cia uchwały Krajowej
Rady (w jednej z grup tematycz-
nych) zawiera skierowanie, z 36
przedło˝onych wniosków 

- do przyj´cia do dalszego załat-
wiania przez Rad´ - 9 wniosków,

- do odrzucenia - 21 wniosków,
- do przyj´cia po spełnieniu okre-

Êlonych warunków - 3 wnioski,
- stwierdzenie, ˝e sà ju˝ realizo-

wane - 3 wnioski.
Rozpatrzenie i opisanie tych 36

wniosków to 28 stron tabelaryczne-
go ich zestawienia, 28 stron lektury
materiału do podj´cia uchwały
Rady, a tak˝e zredagowania odpo-
wiedzi delegatowi, który na Zjeêdzie
zło˝ył wniosek.

Dyskusja na dwóch posiedze-
niach Rady była długa i burzliwa,
czasem nawet krzywdzàca dla auto-
rów opracowania przedło˝onego
Radzie - członków Komisji Wniosko-
wej. Pozostawiła osad, bo nie przy-
niosła oczekiwanego efektu. A jedy-
ny pozytywny rezultat tych prac
i działaƒ to - moim zdaniem - taki, ˝e
wszyscy, którzy wnioski zło˝yli, majà
satysfakcj´, ˝e były one rozpatrywa-
ne oraz ˝e dostali opini´ Krajowej
Rady.

Wybaczcie pesymistyczny ton
i rezultat tego felietonu. Ale uwa˝am,
˝e na X Zjeêdzie Krajowym PIIB nale-
˝y inaczej zorganizowaç t´ oczywistà
mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´ dele-
gatów i uj´cia swoich propozycji.

Aby był z tego po˝ytek.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI 

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

Co w Krajowej Radzie?...
Procedury. 
Skomplikowany i czasochłonny mechanizm rozpatrywania wniosków
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Co w Małopolskiej Izbie 
In˝ynierów Budownictwa?
Analizy. Du˝e zaanga˝owanie organizacyjne i merytoryczne 
przedstawicieli regionalnego samorzàdu zawodowego

Przełom roku był niezwykle
pracowity dla członków Rady
i Prezydium oraz dla przed-

stawicieli statutowych organów
MOIIB. Od 15 listopada 2010 r. do
15 lutego 2011 r. odbyły si´ dwa
posiedzenia Członków Rady MO-
IIB w dniach 23.11.2010
i 14.12.2010 roku oraz jedno ze-
branie 11.01.2011 r. PoÊwi´cone
one były omówieniu bie˝àcych
spraw organizacyjnych oraz mery-
torycznych, zawodowych. 

Na posiedzeniach 23.11.2010 r.
i 14.12.2010 r. zostały omówione
nast´pujàce kwestie:
�— przedstawiono do zatwierdze-

nia protokoły z poprzednich
zebraƒ Rady, 

�— przekazano informacje nt. bie-
˝àcej działalnoÊci MOIIB,
tzn. najwa˝niejszych wydarzeƒ,
jakie miały miejsce w okresie
od 7.09.2010 r. do
14.12.2010 r.,

�— zatwierdzono uchwały podj´te
przez Prezydium Rady MOIIB
w dniach 28.09. i 26.10.2010 r.

�— analizowano bie˝àce sprawy fi-
nansowe i realizacj´ bud˝etu
za 10 miesi´cy 2010 r., 

�— omówiono bie˝àce sprawy fi-
nansowe – projekt prowizorium
bud˝etu na I półrocze 2011 r.,

�— przekazane zostały bie˝àce in-
formacje przez przewodniczà-
cych organów statutowych
MOIIB,

�— przekazano informacje nt. wy-
ników jesiennej sesji egzami-
nacyjnej na uprawnienia bu-
dowlane,

�— przekazano informacje z reali-
zacji wniosków i zaleceƒ wyni-
kajàcych z kontroli przeprowa-
dzonej przez OKR,

�— podj´to uchwał´ w sprawie
wniosków i zaleceƒ z kontroli
przeprowadzonych przez OKR
(Nr05/III/KT/10 z dn.
2.11.2010 r.),

�— podj´to uchwał´ w sprawie no-
wych zasad finansowo-ksi´go-
wych w MOIIB,

�— przyj´to uchwał´ w sprawie po-
wołania zespołu akredytacyjne-
go do egzaminowania i akredy-
tacji instalatorów urzàdzeƒ so-
larnych,

�— podj´to łàcznie 13 uchwał,
w tym równie˝ oprócz ww. m.in.: 
a) w sprawie zwrotów kosztów

z tytułu nabycia literatury facho-
wej, uczestnictwa w konferen-
cjach, zakupu oprogramowania
itp.,

b) w sprawie udzielenia finansowej
pomocy kole˝eƒskiej członkom
MOIIB, 

c) w sprawie ustalenia terminu X
Zjazdu Sprawozdawczego Dele-
gatów Małopolskiej OIIB na
12.04.2011 r. 

�— omówiono sprawy bie˝àce
i wolne wnioski.

Członkowie organów, komisji
i zespołów problemowych naszej
Izby uczestniczyli:
1) na szczeblu centralnym w 8

spotkaniach:
�— 19-20.11.2010 r. – w corocz-

nym zebraniu szkoleniowym
zorganizowanym przez PIIB dla
dyrektorów biur OIIB i prawni-
ków obsługujàcych OIIB w Se-
rocku k.Warszawy,

�— 27-28.11.2010 r. – w zebraniu
przewodniczàcych OKR OIIB
w Otwocku k. Warszawy zorga-
nizowanym przez KKR PIIB,

�— 2-4.12.2010 r. – w zebraniu
szkoleniowym OSD i ORzOZ

MOIIB z udziałem OSD 
I ORzOZ z DolnoÊlàskiej OIIB,
Opolskiej OIIB, Âlàskiej OIIB,
zorganizowanym przez Podkar-
packà OIIB w Âwilczy k. Rze-
szowa,

�— 15.12.2010 r. – w zebraniu Kra-
jowej Rady PIIB w Warszawie,

�— 16.12.2010 r. – w zebraniu Ko-
misji Prawno-Regulaminowej
PIIB w Warszawie,

�— 11.01.2011 r. – w zebraniu Ko-
misji ds. Ustawicznego Dosko-
nalenia Zawodowego w PIIB
w Warszawie,

�— 25.01.2011 – w spotkaniu prze-
wodniczàcych Rad OIIB w PIIB
w Warszawie,

�— 26.01.2011 – w zebraniu Krajo-
wej Rady PIIB w Warszawie,

2) na szczeblu regionalnym w 46
posiedzeniach, zebraniach,
szkoleniach, konferencjach:

�— 1 posiedzeniu Okr´gowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej,

�— 2 posiedzeniach Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej,

�— 3 posiedzeniach Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego,

�— 2 posiedzeniach Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej,

�— 2 zebraniach Rady Programo-
wej Biuletynu Informacyjnego
„Budowlani”,

�— 5 posiedzeniach Składów 
Orzekajàcych ds. Członkow-
skich nr 1 i nr 2,

�— 7 posiedzeniach Zespołów
Problemowych MOIIB,

�— 22 kursach, seminariach
i szkoleniach,

�— 2 konferencjach naukowo-tech-
nicznych.

Dokoƒczenie na str. 6
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W trakcie posiedzenia VII Prezy-
dium Rady MOIIB w dniu
11.01.2011 r. członkowie zapoznali
si´ z informacjami dotyczàcymi
bie˝àcej działalnoÊci MOIIB, w tym
z wnioskami i zaleceniami z prze-
prowadzonej kontroli OKR MOIIB
(nr 06/III/KT/2010 z dnia
14.12.2010 r.) oraz realizacji bu-
d˝etu za 11 miesi´cy 2010 r.,
a tak˝e przyj´li projekty 5 uchwał
(od nr 24 do nr 28) do ostateczne-
go zatwierdzenia na zaplanowa-
nym w dniu 15.03.2011 r. posie-
dzeniu Rady MOIIB, a które doty-
czyły m.in.:
�— przygotowania wniosków i za-

leceƒ do zaprezentowania na
kolejnym posiedzeniu Rady
MOIIB, z przeprowadzonej
kontroli przez Okr´gowà Ko-
misj´ Rewizyjnà MOIIB w dniu
14.12.2010 r.,

�— współfinansowania 1 konferen-
cji naukowo-technicznej,

�— współudziału w organizacji 1
konferencji naukowo-technicz-
nej,

�— w sprawie pokrycia kosztów
zebrania szkoleniowego OSD
i ORzOZ MOIIB w Krynicy -
Zdroju z udziałem przedstawi-
cieli OSD i ORzOZ z OIIB: Âlà-
skiej, Podkarpackiej, DolnoÊlà-
skiej i Opolskiej OIIB oraz
przedstawicieli PIIB z Warsza-
wy,

�— wyboru firmy do badania 
sprawozdania finansowego
MOIIB.

Członkowie Rady MOIIB 
wraz ze Stanisławem Karczmar-
czykiem - przewodniczàcym
uczestniczyli aktywnie w ró˝nych
spotkaniach, zebraniach, roczys-
toÊciach, m.in.: 

�— w uroczystych obchodach - VII
Małopolskich Dni Architekta,

�— w uroczystej gali z okazji Mi´-
dzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych i IV finale
edycji konkursu KRAKÓW BEZ
BARIER,

�— w uroczystym zebraniu Okr´-
gowej Rady Doradców Podat-
kowych,

�— w uroczystym zebraniu Stowa-
rzyszenia In˝ynierów i Techni-
ków Komunikacji w Krakowie,

�— w uroczystym wr´czeniu de-
cyzji nadania uprawnieƒ bu-
dowlanych w sesji egzamina-
cyjnej „Jesieƒ-2010“

�— w zebraniu przedstawicieli Pre-
zydium MOIIB z Prezydium
Rady Małopolskiej Okr´gowej
Izby Architektów,

�— w uroczystym spotkaniu nowo-
rocznym w Polskim Zrzeszeniu
In˝ynierów i Techników Sanitar-
nych.

W podsumowaniu przekazanych
informacji za okres od 15 listopa-
da 2010 r. do 15 lutego 2011 r. na-
le˝y stwierdziç, ˝e członkowie
Rady i Prezydium Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa oraz pracownicy Biura
MOIIB wykazujà du˝e zaanga˝o-
wanie organizacyjne i merytorycz-
ne w rozwiàzywaniu bie˝àcych
problemów funkcjonowania samo-
rzàdu zawodowego in˝ynierów re-
gionu Małopolski.

WOJCIECH BILI¡SKI

SEKRETARZ RADY MOIIB

Co w Małopolskiej Izbie 
In˝ynierów Budownictwa?

MOIIB w liczbach
Według stanu na 28 lutego 2011 roku w naszej Małopolskiej Okr´go-

wej Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 15025 osób
w tym: 10638 czynnych członków, 764 członków, którzy zostali zawie-
szeni na własnà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek członkow-
skich ponad 6 miesi´cy, 3401 skreÊlonych członków i 222 kandydatów
na członków.

Podział według bran˝ był nast´pujàcy:

 konstrukcyjno – budowlana (BO) – 8247 - 55,71 proc.,
 mostowa (BM) – 204 - 1,40 proc.,
 drogowa (BD) – 849 - 5,73 proc.,
 instalacji sanitarnych (IS) – 2606 - 17,60 proc.,
 instalacji elektrycznych (IE) – 2319 - 15,67 proc.,
 wodno – melioracyjna (WM) – 355 - 2,40 proc.,
 kolejowa (BK) – 164 - 1,10 proc.,
 telekomunikacyjna (BT) – 52 - 0,35 proc.,
 wyburzeniowa (BW) – 7 - 0,04 proc.

ZYGMUNT RAWICKI

Dokoƒczenie ze str. 6
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■ 16.11.2010 zebranie Okr´go-
wego Sàdu Dyscyplinarnego

– zebranie Rady Programowej biu-
letynu informacyjnego MOIIB „Bu-
dowlani”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Współczesne zagro˝enia myko-
logiczne w budownictwie. Spo-
soby zapobiegania i likwidacji ze
szczególnym uwzgl´dnieniem
problematyki powodziowej”

■ 18.11.2010 zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Prawno - Regu-
laminowych

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Pierwsza pomoc na budowie.
Praktyczne sposoby udzielania
pierwszej pomocy w wypadkach”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Stal w budownictwie mostowym”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Oczyszczanie Êcieków z odzys-
kaniem wodoru”

■ 18-19.11.2010 konferencja na te-
mat: „Modelowanie podró˝y i pro-
gnozowanie ruchu”

■ 19-20.11.2010 coroczne zebranie
szkoleniowe zorganizowane
przez PIIB dla dyrektorów biur
OIIB i prawników obsługujàcych
OIIB w Serocku k.Warszawy

■ 23.11.2010 seminarium szkole-
niowe na temat: „Energoosz-
cz´dne oÊwietlenie uliczne i prze-
mysłowe – lampy LED. Aktualne
normy obowiàzujàce w zakresie
oÊwietlenia elektrycznego”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Hydroizolacje i osuszanie bu-
dynków”

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 2 ds. Członkowskich

– IV zebranie Rady MOIIB 

■ 25.11.2010 seminarium szkole-
niowe na temat: „Zmiany zasad
projektowania linii napowietrz-
nych wprowadzone przez normy
europejskie”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne rozwiàzania dla ka-
nalizacji”

■ 26.11.2010 egzamin testowy na
uprawnienia budowlane w sesji
egzaminacyjnej „Jesieƒ-2010”

■ 27.11.- 02.12.2010 egzaminy
ustne na uprawnienia budowlane
w sesji egzaminacyjnej „Jesieƒ-
2010”

■ 27/28.11.2010 zebranie prze-
wodniczàcych Okr´gowych Ko-
misji Rewizyjnych IIB w Otwocku
k.Warszawy zorganizowane przez
Krajowà Komisj´ Rewizyjnà PIIB
z udziałem J. Kurelewicza

■ 1.12.2010 seminarium szkole-
niowe na temat: „Utylizacja od-
padów z zastosowaniem plaz-
my”

■ 1-03.12.2010 konferencja na te-
mat: „Nowoczesne technologie
i systemy zarzàdzania w kolej-
nictwie”

■ 2.12.2010 zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego

■ 2-4.12.2010 zebranie szkoleniowe
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinar-
nego i Okr´gowego  Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci  Zawodowej
MOIIB z udziałem OSD i ORzOZ
z DolnoÊlàskiej, Opolskiej, Âlà-
skiej OIIB zorganizowane przez
Podkarpackà OIIB w Âwilczy
k.Rzeszowa

■ 3.12.2010 seminarium szkole-
niowe w Nowym Sàczu na temat:
„Projektowanie konstrukcji bu-
dowlanych wg Eurokodów – kon-
strukcje drewniane cz. VIII”

■ 4.12.2010 seminarium szkole-
niowe w Nowym Sàczu na temat:
„Projektowanie konstrukcji bu-
dowlanych wg Eurokodów – kon-
strukcje drewniane cz. IX”

– wydanie biuletynu MOIIB „Bu-
dowlani” nr 40

■ 6.12.2010 zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Działaƒ Samo-
pomocowych

■ 9.12.2010 seminarium szkole-
niowe na temat: „Nowoczesne
przedsi´biorstwo budowlane na
konkurencyjnym rynku”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Ochrona odgromowa – nowe
wymagania zwiàzane z normà
PN-EN 62305”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Kanalizacja Krakowa – rozwój

historyczny, eksploatacja systemu,
modelownie hydrauliczne”

■ 10.12.2010 VII Małopolskie Dni Ar-
chitekta z udziałem H. Tr´bacza
- wiceprzewodniczàcego Rady
MOIIB  

– uroczysta gala z okazji Mi´dzy-
narodowego Dnia Osób Niepeł-
nosprawnych i finał IV edycji kon-
kursu KRAKÓW BEZ BARIER
z udziałem  St. Karczmarczyka

– uroczyste zebranie Okr´gowej
Rady Doradców Podatkowych
z udziałem H. Tr´bacza

■ 14.12.2010 seminarium szkole-
niowe na temat: „Inspektor nad-
zoru inwestorskiego – prawa
i obowiàzki. Inwestor zast´pczy.
Procedury FIDIC” 

– zebranie Zespołu Problemowe-
go ds. Ustawicznego Doskonale-
nia Zawodowego

– zebranie Zespołu Problemowe-
go ds. Procesów Budowlanych

– zebranie Zespołu Problemowe-
go ds. Etyki i Ochrony Zawodu

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 1 ds. Członkowskich

■ 14.12.2010 V zebranie Rady MOIIB

■ 15.12.2010 zebranie Rady Krajo-
wej PIIB w Warszawie z udziałem
Zb. Kałkowskiego, St. Karczmar-
czyka, K. Korniak-Figi i Z. Rawic-
kiego

– seminarium zorganizowane przez
Polski Komitet Normalizacyjny na
temat: „SynergicznoÊç działaƒ
w sektorze budownictwa” z udzia-
łem J. Oprochy

■ 16.12.2010 zebranie Komisji
Prawno – Regulaminowej PIIB
w Warszawie z udziałem H. Pa-
sich

– zebranie Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego 

– zebranie Okr´gowego  Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci  Zawodowej 

– zebranie Okr´gowej Komisji Re-
wizyjnej

– zebranie Zespołu Problemowe-
go ds. Etyki i Ochrony Zawodu

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Najpi´kniejsze obiekty mostowe”

KA LEN DA RIUM MO IIB



■ 21.12.2010 zebranie Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej

■ 28.12.2010 zebranie Zespołu
Problemowego ds. Prawno – Re-
gulaminowych

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 2 ds. Członkowskich

■ 4.01.2011zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Etyki i Ochrony
Zawodu 

■ 11.01.2011 VII zebranie Prezy-
dium Rady MOIIB 

– zebranie Komisji ds. Ustawiczne-
go Doskonalenia Zawodowego
w PIIB Warszawie z udziałem J. ̊ a-
kowskiego

– seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Zastosowanie najnow-
szych  rozwiàzaƒ rur kamionko-
wych Keramo-Steinzeug dla
obiektów o charakterze strate-
gicznym”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Wymogi bezpieczeƒstwa pracy
na budowach kubaturowych i sie-
ciowych”

■ 12.01.2011 zebranie Składu 
Orzekajàcego Nr 1 ds. Człon-
kowskich

■ 13.01.2011 zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej

■ 14.01.2011 seminarium szkole-
niowe na temat: „Nap´dy elek-
tryczne – zasady doboru, urzà-
dzenia regulacyjne i pomiary eks-
ploatacyjne”

■ 18.01.2011 zebranie Okr´gowe-
go Sàdu Dyscyplinarnego 

– uroczyste wr´czenie decyzji na-
dania uprawnieƒ budowlanych
w sesji egzaminacyjnej „Jesieƒ –
2010”

■ 19.01.0211 seminarium szkole-
niowe na temat: „NowoÊci w za-
kresie stosowania wodomierzy
i urzàdzeƒ do zdalnego odczytu
wodomierzy w MPWiK S.A. Kra-
ków”

■ 20.01.2011 zebranie przedstawi-
cieli Prezydium Rady MOIIB i Pre-
zydium Rady MOIA

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Kontrole stanu technicznego
obiektów budowlanych. Zasady
prowadzenia dokumentacji bu-

dynku. Ksià˝ka obiektu budowla-
nego”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Mo˝liwoÊci zastosowania agre-
gatów pràdotwórczych do awa-
ryjnego zasilania sieci nn”

■ 25.01.2011 spotkanie przewod-
niczàcych Rad OIIB w PIIB w War-
szawie z udziałem  St. Karcz-
marczyka

– spotkanie Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych 

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 2 ds. Członkowskich

■ 26.01.2011 zebranie Rady Krajo-
wej PIIB w Warszawie udziałem
Zb. Kałkowskiego, St. Karczmar-
czyka, K. Korniak-Figi i Z. Rawic-
kiego

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Umowy o roboty budowlane”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Oczyszczalnia Êcieków PŁA-
SZÓW historia i teraêniejszoÊç”

■ 27.01.2011 zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Ustawicznego
Dokształcania Zawodowego

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Wymagania techniczne dla obiek-
tów budowlanych z punktu wi-
dzenia ochrony p. po˝arowej po
zmianie przepisów. Nowe obo-
wiàzki  właÊcicieli i zarzàdzajàcych
obiektami budowlanymi”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne metody budowy
przepustów, tuneli, przejÊç dla
zwierzàt”

– XIX Forum MobilnoÊci w Krakowie

■ 28.01.2011 udział H. Tr´bacza
w spotkaniu noworocznym PZITS

■ 1.02.2011 seminarium szkole-
niowe na temat: „Awarie i kata-
strofy budowlane wywołane dzia-
łaniami dynamicznymi i wnioski
z tego wynikajàce”

■ 4.02.2011 seminarium szkole-
niowe nt.: „Wpływ sadzi, powodzi
i osuwisk na sieç elektroenerge-
tycznà”

■ 8.02.2011 zebranie Okr´gowe-
go  Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej 

■ 9.02.2011 zebranie Składu Orze-
kajàcego Nr 1 ds. Członkowskich

■ 10.02.2011 seminarium szkole-
niowe na temat: „ Odwodnienie
wykopów pod inwestycje linio-
we”

■ 15.02.2011 zebranie Rady Pro-
gramowej biuletynu informacyj-
nego MOIIB „Budowlani”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Audyt energetyczny ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem audytu
remontowego”

■ 17.02.2011 seminarium szkole-
niowe na temat: „Projektowanie
konstrukcji budowlanych wg Eu-
rokodów. Podstawy projektowa-
nia i oddziaływania na konstruk-
cj´ – cz. I”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Stal w budownictwie”

 – seminarium szkoleniowe na temat:
„Osprz´t do linii napowietrznych
i kablowych nn i SN”

■ 20.02.2011 czwarte zawody
w narciarstwie alpejskim o Puchar
Przewodniczàcego MOIIB
w Kluszkowcach 

■ 22.02.2011 zebranie Okr´gowe-
go Sàdu Dyscyplinarnego 

– zebranie Okr´gowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej

 – seminarium szkoleniowe na temat:
„Prezentacja budowy, zasady dzia-
łania i przykłady zastosowania
robotów przemysłowych produk-
cji polsko-japoƒskiej w firmie Phi-
lip Morris Poland S.A. w Krakowie”

– VIII zebranie Prezydium Rady
MOIIB

■ 23.02.2011 seminarium szkole-
niowe na temat: „Oczyszczalnie
Êcieków z odzyskaniem wodoru”

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 2 ds. Członkowskich,

■ 24.02.2011 zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Konstrukcje kablobetonowe.
Nowe wymagania – monitoring
konstrukcji”

■ 25.02.2011 seminarium szkole-
niowe na temat: „Ochrona od-
gromowa obiektów budowla-
nych”

■ 26.02.2011 IV Bal Karnawałowy
MOIIB

KA LEN DA RIUM MO IIB
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Noworoczne spotkanie 
elektryków w Krakowie
Stowarzyszenia. Podsumowanie działalnoÊci i okazja do wyra˝enia uznania

Wpiàtek 28 stycznia br.
w Domu Kultury Kolejarza
przy ul. Êw. Filipa w Krako-

wie odbyło si´ tradycyjne spotkanie
noworoczne członków oddziału kra-
kowskiego SEP z członkami wspie-
rajàcymi SEP. Spotkanie zaszczycili
swojà obecnoÊcià Tadeusz Trzmiel -
wiceprezydent Miasta Krakowa,
prof. Jerzy Barglik - prezes SEP,
prof. Maciej Ogorzałek - przewodni-
czàcy Polskiej Sekcji IEEE oraz Je-
rzy Oprocha - wiceprzewodniczàcy
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa.

W gronie ponad 90 uczestników
spotkania licznie reprezentowane
były firmy elektryczno-energetyczne
oraz władze WEAIiE AGH i WIEiK PK.

Uczestników spotkania serdecz-
nie powitał prezes oddziału
in˝. Władysław Waga, który wr´czył
symboliczne kwiaty paniom uczest-
niczàcym w spotkaniu.

Po ciekawej i momentami zaska-
kujàcej prezentacji wszystkich
uczestników prezes podsumował
działania oddziału w minionym

roku, wskazujàc na inicjatywy
i osiàgni´cia, które pozwoliły na
utrzymanie wysokiej aktywnoÊci
i ró˝norodnoÊci form działania w ko-
lejnym roku. Prezes Władysław

Waga podzi´kował wszystkim dzia-
łaczom oddziału, sekcji naukowo-
technicznych oraz kół SEP za ak-
tywnoÊç, a przedstawicielom władz
za współprac´. 

Prof. J. Barglik - prezes SEP
uczestniczàcy w spotkaniu nowo-
rocznym w Krakowie po raz piàty
w krótkim wystàpieniu wysoko oce-
nił dokonania krakowskiego SEP.

Interesujàce informacje na temat
aktualnych zadaƒ dla władz miasta
przedstawił Tadeusz Trzmiel - wice-
prezydent Miasta Krakowa, który
podkreÊlił dobrà współprac´ od-
działu z władzami miasta.

Wysokà ocen´ zaanga˝owania
członków O.Kr SEP w działalnoÊç
MOIIB oraz dobrà współprac´ w za-
kresie organizacji imprez szkolenio-
wych przedstawił in˝. Jerzy Opro-
cha - wiceprzewodniczàcy Rady
MOIIB.

Bardzo przychylnie zebrani przy-
j´li te˝ wystàpienie seniora oddzia-
łu, członka honorowego SEP
prof. Stanisława Kreczmera, który
zwrócił uwag´ na atmosfer´, jaka
od lat towarzyszy działalnoÊci sto-
warzyszeniowej oddziału krakow-
skiego SEP .

Prezes SEP prof. J. Barglik wr´-
czył Medal im. prof. A. Hoffmanna
Markowi Bogdanowiczowi z Elek-
trowni Skawina.

Podobnie jak w poprzednich la-
tach dodatkowà atrakcjà spotkania
była loteria fantowa zorganizowana
przez zespół organizacyjny, kiero-
wany przez F. Gruszk´. W cz´Êci ar-
tystycznej spotkania wystàpiła gorà-
co przyj´ta solistka Opery Krakow-
skiej pani Bo˝ena ZawiÊlak-Dolny.

Spotkanie noworoczne upłyn´ło
w miłej, sympatycznej i prawdziwie
kole˝eƒskiej atmosferze. 

JAN SRZAŁKA
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20stycznia 2011 r. w siedzi-
bie Małopolskiej Okr´go-
wej Izby In˝ynierów Bu-

downictwa odbyło si´ spotkanie
przedstawicieli władz obu Izb w celu
omówienia mo˝liwoÊci współpracy
z korzyÊcià tak dla członków obu
Izb, jak i dla miasta, a tak˝e dla
wskazania kierunków wspierania
wspólnych działaƒ na forum kraju.
Spotkanie prowadzili: Stanisław
Karczmarczyk - przewodniczàcy
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa i Borysław
Czarakcziew - przewodniczàcy Rady
Małopolskiej Okr´gowej Izby Archi-
tektów . 

Poruszono wiele zagadnieƒ
i ustalono ramy korzystnej dla obu
profesji współpracy. Omówiono na-
st´pujàce tematy:
�— Problemy prawne przy orzeka-

niu kar przez sàdy dyscyplinarne
— Problemy zwiàzane z członkos-

twem w Izbach. 

W obu Izbach jest ró˝na interpre-
tacja mo˝liwoÊci odbywania równo-
legle sta˝u. W Izbie In˝ynierów Bu-
downictwa mo˝liwe jest równoległe
odbywanie praktyki projektowej
i budowlanej przy wymiarze ½ etatu
i wydłu˝eniu okresu sta˝u na budo-
wie do 2 lat, w Izbie Architektów
taka równoległoÊç praktyk jest wy-
kluczona.

Problem akredytacji 
unijnych 

dla wy˝szych uczelni.

Ze wzgl´du na ró˝ny poziom
nauczania na poszczególnych
uczelniach winny byç opracowane
standardy nauczania dla poszcze-
gólnych kierunków.

Problemy zwiàzane 
z ubezpieczeniem. 

Aktualne przepisy sà niespójne,
po dwóch latach projektant nie od-
powiada za projekt, natomiast reali-
zacja cz´sto trwa dłu˝ej, a r´kojmia
po ukoƒczeniu budowy w zamówie-
niach publicznych trwa trzy lata.

Problematyka Ustawy 
o zamówieniach 
publicznych.

Obowiàzujàca ustawa o zamó-
wieniach publicznych jest zła i wy-
maga zmiany. Nale˝y wskazaç mo˝-
liwoÊç innych kryteriów ni˝ najni˝-
sza cena i najkrótsze terminy. 

Problematyka 
niejednoznacznoÊci 
terminów i kwalifikacji. 

Ze wzgl´du na ró˝ne interpreta-
cje przez urz´dników poj´ç koniecz-
ne jest zdefiniowanie wielu podsta-
wowych okreÊleƒ, jak np. : eksper-
tyza, orzeczenie, ocena, opinia itp.,
ich zakresu stosowania oraz upraw-
nieƒ osób je sporzàdzajàcych.

Problem zawartoÊci 
projektu budowlanego.

Zgodnie z obowiàzujàcymi prze-
pisami zakres projektu budowlane-
go, bez wzgl´du na wielkoÊç inwe-
stycji, jest zdecydowanie za szeroki,
nie majàcy realnego zwiàzku
z kształtowaniem przestrzeni. 

Problem niespójnoÊci 
interpretacji obowiàzujàcych
przepisów przez urz´dy. 

W zwiàzku z nadmiernie rozbudo-
wanymi strukturami i przepisami biu-

rokratycznymi oraz niejednoznaczno-
Êcià definicji wielu istotnych poj´ç wy-
st´puje zjawisko dowolnej ich inter-
pretacji przez poszczególne urz´dy,
a nawet przez poszczególnych urz´d-
ników w ramach jednego urz´du.

Problematyka 
ustawicznego kształcenia.

Problematyka bie˝àca 
w regionie.

We wszystkich wa˝niejszych dla re-
gionu problemach stanowiska obu Izb
winny byç konsultowane w celu przed-
stawienia jednolitego stanowiska wo-
bec władz regionu. Aktualne problemy
do zaj´cia stanowiska to mi´dzy inny-
mi: zapobieganie szkodom wynikajà-
cym z kl´sk ˝ywiołowych, w szczegól-
noÊci powodzi i osuwisk, oraz celo-
woÊç realizacji kanału ulgi w Krakowie.

Po wst´pnym omówieniu wy˝ej
omówionych problemów postanowio-
no podjàç wspólne działania w celu ich
uporzàdkowania i stopniowego rozwià-
zywania. Zaproponowano te˝ nast´p-
ne spotkanie koordynacyjne w siedzi-
bie Małopolskiej Okr´gowej Izby Archi-
tektów w drugiej połowie kwietnia br.
oraz zorganizowanie z okazji 10-lecia
powstania obu Izb wspólnego Êwí ta
w czerwcu br. z zaproszeniem do
udziału władz regionalnych i miejskich.

Wspólne problemy, 
wspólne stanowisko
Integracja. Spotkanie przedstawicieli władz Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa i Małopolskiej Okr´gowej Izby Architektów

Ustawa o zamówieniach
publicznych jest zła
i wymaga zmiany. Nale˝y
wskazaç mo˝liwoÊç
innych kryteriów ni˝
najni˝sza cena
i najkrótsze terminy
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Kolejne, ju˝ czwarte zawody
w narciarstwie alpejskim o Pu-
char Przewodniczàcego MOIIB

odbyły si´ 20 lutego 2011 r. Na sto-
kach góry Wd˝ar w Kluszkowcach ro-
zegrano konkurencj´ slalom gigant.
Wszystko odbyło si´ jak w zawodach
o Puchar Âwiata, tj. z pomiarem elek-
tronicznym przejazdów, nagłoÊnie-
niem trasy i, niestety, dyskwalifikacja-
mi w przypadku omini´cia bramki. 

Pierwsi zawodnicy rozpocz´li
dzieƒ ju˝ o 8 rano, aby przygoto-
waç si´ do zawodów. Ka˝dy, kto
zdà˝ył, miał okazj´ przejechaç kilka
razy tras´ treningowà, przeznaczo-
nà tylko dla uczestników zawodów.
Po treningu ustawienie bramek zos-
tało zmienione i po oglàdni´ciu tra-
sy o 12.30 rozpocz´ły si´ zawody.

W tym roku do zawodów zgłosiło
si´ 145 osób, w tym 55 osób towa-
rzyszàcych członkom MOIIB (14
paƒ, 20 panów i 21 dzieci). W zawo-
dach wzi´ło udział 107 osób.
Zgodnie z regulaminem, zawodni-
ków – członków MOIIB, podzielono
na grupy wiekowe, z wyjàtkiem na-

szych paƒ, które pojechały w jednej
grupie. M´˝czyêni wystartowali
w czterech grupach wiekowych:
-  grupa I -  56 lat i wi´cej,
-  grupa II    -  46 - 55 lat,
-  grupa III   -  36 - 45 lat,
-  grupa IV   - 18  - 35 lat.

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

Ka˝dy z uczestników mógł przeje-
chaç tras´ slalomu giganta dwa razy,
z których to przejazdów liczył si´ ten
z lepszym czasem. Zawodnicy do-
pingowani przez licznà publicznoÊç
zaprezentowali wysoki poziom rywa-
lizacji sportowej, a co najwa˝niejsze
zawody odbyły si´ w serdecznej  at-
mosferze. Nikt te˝ na szcz´Êcie nie
odniósł ˝adnej kontuzji, ale na wszel-
ki wypadek wszyscy uczestnicy zos-
tali ubezpieczeni. Dopisała nam rów-
nie˝ pogoda - był lekki mróz, czasa-
mi prószył drobny Ênieg, a nawet od
czasu do czasu próbowało si´ wyło-
niç zza chmur słoƒce.

Po zakoƒczonej rywalizacji Stani-
sław Karczmarczyk - przewodniczà-
cy MOIIB,  Mirosław Boryczko
i Adam Knapik (organizatorzy zawo-
dów) wr´czyli puchary i medale dla
najlepszych trzech osób w ka˝dej
grupie. Natomiast wszyscy uczestni-
cy zawodów otrzymali dyplomy,
a najmłodsi dodatkowo słodycze.

Wyniki trzech kolejnych miejsc
w poszczególnych grupach podano
w tabeli:

Spotkanie zakoƒczyło si´ wspól-
nymi rozmowami przy herbacie
i kiełbasce z grilla. Dzi´kujàc
wszystkim za udział w zawodach,
zapraszamy zainteresowanych
sportowà rywalizacjà i integracjà na-
szego Êrodowiska budowlanego na
kolejnà piàtà edycj´ zawodów o Pu-
char Przewodniczàcego  MOIIB
w 2012 r. 

ADAM KNAPIK 

Slalom in˝ynierów 
Zawody. 107 osób Êcigało si´ na stokach góry Wd˝ar w Kluszkowcach



– W historii odrodzonego sa-
morzàdu po raz pierwszy udało
si´ jednogłoÊnie uchwaliç bud˝et
Krakowa. To dobrze wró˝y reali-
zacji planów. Jakà kwotà na in-
westycje miasto b´dzie dyspono-
waç w 2011 r.?

– Bud˝et miasta w tym roku wy-
nosi 3,5 mld zł, a na wydatki inwe-
stycyjne mamy 573 mln zł. Musimy
oszcz´dzaç, bowiem pieni´dzy na

inwestycje mamy mniej ni˝ w po-
przednim roku. Ale nie ma obawy –
dokoƒczymy rozpocz´te przed-
si´wzi´cia i rozpoczniemy te, które
dla miasta sà najwa˝niejsze.

– Wszystkie miasta ograniczajà
plany inwestycyjne. Jednak bez
inwestycji nie ma mowy o rozwo-
ju miasta, przyciàgni´ciu bizne-
su, turystów, jednym słowem po-
zyskaniu Êrodków na kolejne in-
westycje. Które punkty wielolet-
niego planu inwestycyjnego
w Krakowie sà nienaruszalne i na
pewno zostanà zrealizowane
w 2011 r.? 

– Jedno z najwa˝niejszych
przedsi´wzi´ç zaplanowanych na
2011 r. to budowa Centrum Kon-
gresowego. W tym roku na budo-
w´ przeznaczymy 43 mln zł. Na
zakoƒczenie realizacji ronda Ofiar
Katynia zarezerwowaliÊmy 36
mln zł. Rozpocz´liÊmy wa˝nà dla
funkcjonowania bardzo dynamicz-
nie rozwijajàcej si´ cz´Êci miasta

budow´ linii tramwajowej na Ru-
czaj. Ta inwestycja nale˝y do prio-
rytetowych. PrzewidzieliÊmy na to
przedsi´wzi´cie 30 mln zł. W pla-
nach na ten rok jest równie˝ budo-
wa Trasy Łagiewnickiej wraz z linià
tramwajowà (na razie na etapie
przygotowania dokumentacji).
W 2011 zamierzamy przebudowaç
ul. Bie˝anowskà i wyremontowaç
al. 29 Listopada na odcinku od
ul. Opolskiej do granic miasta.
W planie inwestycyjnym uwzgl´d-
niono równie˝ takie wydatki, jak
np. 55 mln zł, które z tegoroczne-
go bud˝etu trzeba wydaç na za-
płat´ wybudowanego ju˝ połàcze-
nia miasta z trasà S7.

– Rok 2010 to było apogeum
kryzysu gospodarczego. Jak bar-
dzo ucierpiały z tego powodu
krakowskie inwestycje? Zwłasz-
cza drogowe.

– Kryzysowy rok spowodował, ˝e
odnotowaliÊmy mniejsze wpływy
do bud˝etu, ni˝ przewidywano.
Cz´Êç faktur musieliÊmy przesunàç
na 2011 r. To dotyczy np. wspom-
nianej wczeÊniej zakoƒczonej roz-
budowy ul. Ch. Botewa – Surzyc-
kiego i budowy ul. Âliwiaka do w´z-
ła Rybitwy z drogà ekspresowà S7
realizowanej wspólnie z Generalnà
Dyrekcjà Dróg Krajowych i Auto-
strad, a˝ do połàczenia z autostra-
dà A4. Mimo kryzysu, realizowaliÊ-
my strategiczne dla miasta budo-
wy. ZakoƒczyliÊmy prace na odcin-
ku rondo Grzegórzeckie – Klimec-
kiego – Lipska, Surzyckiego–Bote-
wa. Wcià˝ budowana jest estakada
w ciàgu ul. Nowohuckiej, przy
okazji gruntownie przebudowywa-
nej. I oczywiÊcie najwa˝niejsza in-
westycja, która w ubiegłym, kryzy-
sowym roku przysporzyła nam wie-
lu trosk – trzypoziomowe rondo
Ofiar Katynia. 
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Miliony złotych na drogi
Rozmowa z Tadeuszem Trzmielem 
– wiceprezydentem miasta Krakowa ds. inwestycji miejskich

Ulica Klimeckiego w Krakowie

Tadeusz Trzmiel



Niestety, trzeba było odło˝yç na
przyszłoÊç budow´ kładki pieszo–
rowerowej Kazimierz–Ludwinów,
budow´ Miejskiego Archiwum
i Urz´du Stanu Cywilnego, jak rów-
nie˝ adaptacj´ na cele kulturalne
dawnego kinoteatru „Zwiàzko-
wiec”. 

– Drogi to priorytet, krwiobieg
organizmu miasta. Bez nich nie-
mo˝liwe sà inwestycje w ka˝dej
innej dziedzinie. Poprzednie dwie
kadencje przyniosły wiele dobre-
go na drogowej mapie Krakowa.
Czy mógłby Pan Prezydent wy-
mieniç najwa˝niejsze dokonania
ostatnich oÊmiu lat?

– To przede wszystkim inwesty-
cje w obszarze Krakowskiego Cen-
trum Komunikacyjnego. W 2004 r.
kosztem 43 mln zł wybudowano
dwupoziomowà ul. Wita Stwosza.
Jest wyposa˝ona w dwie niezale˝-
ne estakady i w dwa ronda. Potem
był tunel im. Êw. Rafała Kalinow-
skiego, który bezkolizyjnie połàczył
wschodnià i zachodnià cz´Êç mias-
ta. W 2008 r. zrealizowano tunel
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
– najdłu˝szy tunel tramwajowy
w Europie. W tym samym roku
przebudowano rondo Mogilskie
oraz rondo Grzegórzeckie. Dodat-
kowo przebudowano, wydłu˝ono
lub wybudowano od nowa m.in.
ul. Pawià, skrzy˝owanie ul. Pawiej
z Basztowà, Lubicz i Westerplatte,
nowoczeÊnie połàczono Pawià
z ul. Szlak, przebudowano War-
szawskà i ul. Kurniki. Gruntownie
zmodernizowano – wraz z wymianà
sieci mediów – wszystkie uliczki
w obr´bie Starego Miasta. Całkowi-
cie przebudowano pl. Szczepaƒski,
który otrzymał efektownà fontann´.
Centrum Krakowa wyglàda tak, ˝e
nie mamy si´ czego wstydziç.

– Analiza planów i wydatków
inwestycyjnych wskazuje, jak
wa˝ny jest dla włodarzy miasta
sport. Najwi´ksza pozycja w in-
westycyjnym bud˝ecie Krakowa
na rok 2011 to dokoƒczenie sta-
dionu Wisły Kraków. Pochłonie

a˝ 127 mln zł. 34 mln zł zostało
przeznaczone na modernizacj´
stadionu Cracovii. O 32 mln zł
dotacji unijnej rywalizujà dwie
hale – w Czy˝ynach i hala Wisły.
Pierwsza ma pełnà dokumenta-
cj´, a nawet nowà drog´ (ul.
Lema), przyznany kredyt banko-
wy, druga ma obietnic´ prezy-
denta Majchrowskiego. Czy jest
szansa na budow´ obydwu? 

– Budowy stadionów sà tak za-
awansowane, ˝e trzeba je ostatecz-
nie sfinalizowaç. JeÊli zaÊ chodzi
o hale, to trzymamy si´ zasady, ˝e
do bud˝etu wpisywane sà tylko in-
westycje przygotowane, a wi´c ta-
kie, które majà wyjaÊnionà sytuacj´
własnoÊciowà oraz pozwolenie na
budow´. Dlatego w tegorocznym
bud˝ecie nie ma hali TS Wisła
(poza pieni´dzmi dla zwyci´zców
konkursu architektonicznego na
ten budynek). Ale znajdziemy Êrod-
ki na sfinansowanie koncepcji hali
Wisły, dzi´ki wprowadzeniu przez
prezydenta Krakowa autopoprawki
do bud˝etu. Natomiast Êrodki na
wykonanie dokumentacji i pozyska-
nie pozwolenia na budow´ zabez-
pieczymy w przyszłorocznym bu-
d˝ecie.

Te obiekty majà słu˝yç nieco in-
nym celom. Hala Wisły – rozgryw-

kom klubowym, ale poniewa˝ klub
jest znakomity, to równie˝ na
szczeblu mi´dzynarodowym. Nato-
miast hala widowiskowo–sportowa
na 15 tys. widzów w Czy˝ynach b´-
dzie przeznaczona na wielkie im-
prezy sportowe, koncerty, targi. Bu-
dowa rozpocznie si´ wiosnà, a za-
koƒczy w 2014 r. Kraków potrzebu-
je tak du˝ego i nowoczesnego
obiektu, aby mógł byç gospoda-
rzem wielkich imprez o randze mi´-
dzynarodowej. Do tej pory nawet
nie staraliÊmy si´ o ich organizacj´.
Mamy wszystkie atuty – oprócz no-
woczesnej du˝ej hali. 

– Mówiàc o hali sportowej
w Czy˝ynach wspomnieliÊmy
o ul. Lema, dziÊ Êlepej. Do połà-
czenia z ul. Meissnera brakuje
zaledwie 180 m. W mediach poja-
wiły si´ informacje, ˝e na wybu-
dowanie tak niewielkiego frag-
mentu ulicy trzeba b´dzie czekaç
a˝ do 2015 r. Czy to prawda?

– Pierwszy, choç dłu˝szy (823
m) odcinek tej szerokiej ulicy, bo
ma ona po dwa pasy ruchu w ka˝-
dym kierunku, a w rejonie skrzy˝o-
waƒ cztery, kosztował 18 mln zł.
Drugi etap budowy b´dzie dro˝szy
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Plac Szczepaƒski w trakcie przebudowy

Dokoƒczenie na str. 14
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– ok. 30 mln zł i ma objàç wybudo-
wanie skrzy˝owania ul. Lema z al.
Jana Pawła II i ul. Meissnera. Rze-
czywiÊcie, w wieloletnim planie in-
westycyjnym ta budowa została
przewidziana dopiero na 2015 r.
DziÊ jednak mówimy o I półroczu
2012. B´dzie ona skorelowana
z przebudowà ciàgu drogowo–
tramwajowego od ronda Mogilskie-
go do placu Centralnego. Ul. Lema
ma do spełnienia wa˝ne zadanie,
odcià˝ajàc ulice Nowohuckà i Stel-
la–Sawickiego. Wykona to zada-
nie, jeÊli skomunikowane z nià tra-
sy b´dà gotowe.

– W projekcie wieloletniej pro-
gnozy finansowej na lata 2011–
2032 zapisano niewiele inwesty-
cji. Niewiele, zwa˝ywszy na roz-
mach budowlany, do jakiego
przyzwyczailiÊmy si´ przez ostat-
nià dekad´. Czy boom inwesty-
cyjny w Krakowie ju˝ za nami?

– Po prostu koƒczy si´ mo˝li-
woÊç korzystania ze Êrodków euro-
pejskich. Nast´pne inwestycje jed-

nak przygotowujemy i je˝eli w 2013
roku pojawi si´ mo˝liwoÊç apliko-
wania o kolejne Êrodki unijne od
2014 roku, to b´dziemy przyspie-
szaç i zmieniaç program inwestycji.
Bez wzgl´du na Êrodki unijne do
2014 r. chcemy zakoƒczyç budowy
zarówno Centrum Kongresowego,
jak i hali widowiskowo–sportowej
w Czy˝ynach. Od 2014 r. mamy
w planie rozbudow´ ul. Igołom-
skiej. W 2015 miasto chciałoby roz-
poczàç budow´ ostatniego odcin-
ka linii szybkiego tramwaju od
ul. Lipskiej do ul. Wielickiej z esta-
kadà nad torami kolejowymi. Dzi´ki
tej inwestycji, która trwałaby dwa
lata, szybki tramwaj mógłby jechaç
po wydzielonym, bezkolizyjnym to-
rowisku niemal na całej trasie od
Krowodrzy Górki do Kurdwanowa.
Na lata 2017–2020 zapisano budo-
w´ Trasy Łagiewnickiej (od ul. Gro-
ta–Roweckiego do skrzy˝owania:
Witosa, Halszki, Beskidzka) wraz
z linià tramwajowà. W latach 2020–
2022 mogłoby dojÊç do rozbudowy
w´zła „Mistrzejowice" wraz linià
tramwajowà (pomi´dzy rondem Dy-
wizjonu 308 a rondem Piastow-

skim). Najdłu˝ej b´dzie trzeba cze-
kaç na wybudowanie Tras Pycho-
wickiej (połàczenie nowej ul. Ksi´-
cia Józefa z ul. Grota–Roweckiego)
i Zwierzynieckiej (od ul. Armii Kra-
jowej do Ksi´cia Józefa z tunelem
pod Wzgórzem Êw. Bronisławy).
W Wieloletnim Planie znalazła si´
równie˝ inwestycja bardzo potrzeb-
na i oczekiwana przez mieszkaƒ-
ców północnej cz´Êci naszego
miasta, a mianowicie budowa linii
tramwajowej os. Krowodrza Górka
– os. Górka Narodowa. Nie mo˝e-
my zapominaç o projektach inwe-
stycyjnych finansowanych poza bu-
d˝etem miasta, przez miejskie
spółki, jak równie˝ w formule Part-
nerstwa Publiczno–Prywatnego.
Najwi´kszà planowanà do realizacji
inwestycjà jest budowa Zakładu
Termicznego Przekształcania Od-
padów Komunalnych, której reali-
zatorem jest Krakowski Holding Ko-
munalny. W formule PPP Kraków
zrealizował, jako pierwsze miasto
w Polsce, podziemny parking na
placu Na Groblach, a trwajà nego-
cjacje z prywatnymi podmiotami na
kolejne lokalizacje (plac Biskupi, al.
Focha, KS „Korona”, ul. Wielopo-
le/Dietla, Nowy Kleparz, plac Inwa-
lidów). Z prywatnym partnerem
równie˝ miasto zamierza wybudo-
waç Centrum Obsługi Inwestora.

ROZMAWIAŁA

ALEKSANDRA VEGA

FOT. ANNA KACZMARZRondo Ofiar Katynia

Na inwestycje mamy
mniej ni˝ w poprzednim
roku. Ale nie ma obawy –
dokoƒczymy rozpocz´te
przedsi´wzi´cia
i rozpoczniemy te, które
dla miasta sà
najwa˝niejsze.

Dokoƒczenie ze str. 13
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Remont krakowskiego Rynku
Głównego zwiàzany głównie
z wymianà jego nawierzchni

oraz modernizacjà Sukiennic był dla
krakowian inwestycjà bardzo wa˝nà,
oczekiwanà od lat. Miał on na celu
przywrócenie atrakcyjnoÊci tego
miejsca, łàczàcego liczne zabytki
kultury, architektury i historii miejsca.

Prace projektowe zwiàzane z re-
montem i przebudowà Rynku były
du˝ym wyzwaniem dla całego ze-
społu projektowego, koordynowane-
go przez prof. Andrzeja Kadłuczk´
z Politechniki Krakowskiej. 

Ka˝da z bran˝ musiała opracowaç
i przedstawiç swój projekt tak, aby

uwzgl´dniç to, co istnieje w obr´bie
Rynku, to, co mo˝e w przyszłoÊci za-
istnieç oraz to, czego oczekuje in-
westor i co jest  zgodne z wymaga-
niami nadzoru konserwatorskiego.
Nie było to zadanie łatwe, tym bar-
dziej, ˝e ju˝ na samym poczàtku
przedstawiono koncepcj´ wykorzys-
tania cz´Êci podziemi wschodniej
cz´Êci Rynku wraz z reliktami Kra-
mów Bogatych oraz Wielkiej i Małej
Wagi do celów ekspozycji muzealnej
lub informacji turystycznej. NagłaÊ-
niane medialnie koncepcje wyko-
rzystania tej przestrzeni do celów ko-
mercyjnych – handlowych, w zakre-
sie projektowym nigdy nie miały
miejsca. Stàd mo˝na powiedzieç, ˝e

zakres projektowy i wykonawczy re-
montu cz´Êci zachodniej zrealizowa-
nej w pierwszym etapie prac Rynku
był du˝o prostszy, ni˝ zakres plano-
wany dla cz´Êci wschodniej. 

W zakresie konstrukcji projekt wy-
miany nawierzchni płyty Rynku w cz´-
Êci wschodniej to zadanie, które wy-
magało skoordynowania wielu proble-
mów i wymagaƒ. Wyremontowane
jezdnie wzdłu˝ elewacji na linii A-B, ist-
nienie podziemnego zbiornika prze-
ciwpo˝arowego, zabezpieczenie za-
bytkowego budynku Sukiennic, za-
równo przed oddziaływaniem gł´bo-
kich wykopów, jak i przed skutkiem

Podziemne muzeum 
pod Rynkiem Głównym w Krakowie
Inwestycje. 4000 m kw. rezerwatu archeologiczno–architektonicznego 
przedstawiajàcego m.in. zachowane relikty Êredniowiecznej zabudowy  

Dokoƒczenie na str. 16
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odkształceƒ termicznych, brak dokład-
nej inwentaryzacji reliktów Kramów
Bogatych oraz Wielkiej i Małej Wagi,
specyfikacja pojazdów, jakie mogà
wjechaç na projektowanà płyt´, roz-
pi´toÊci podpór stropu bezbelkowego
si´gajàce  13,50 m wymagały indywi-
dualnych rozwiàzaƒ i skomplikowa-
nych uzgodnieƒ. A wszystko to w tere-
nie, gdzie wbicie ka˝dej łopaty, prze-
rzucenie ka˝dej garstki ziemi winno
byç realizowane przez archeologów
lub pod ich nadzorem. Jak wszyscy
projektanci wiedzà, prace przy takich
obiektach nie mogły si´ obyç bez licz-
nych prac zabezpieczajàcych oraz
nadzorów autorskich dostosowujà-
cych projekt do odkrywanych na bie-
˝àco reliktów, niemo˝liwych do wczeÊ-
niejszego rozpoznania.

Jako konstrukcyjne rozwiàzanie
tych wszystkich problemów i wyma-
gaƒ zaproponowano zrealizowanie
nawierzchni wschodniej cz´Êci płyty
Rynku na ˝elbetowej płycie stropo-
wej. Jej zmienna gruboÊç wynoszà-
ca od 20 cm do 38 cm zwiàzana
była głównie z uwarunkowaniami
geometrycznymi poziomu płyty Ryn-
ku. Nad Kramami Bogatych w celu
zminimalizowania ingerencji w koro-
ny reliktów zaprojektowano płyt´
o gruboÊci 20 cm z g´stym układem
podpór – cz´Êciowo nowych słupów
opartych na mikropalach, cz´Êciowo
na odsłoni´tych murach reliktów Kra-
mów Bogatych. W analogiczny spo-
sób post´powano przy reliktach
Wielkiej i Małej Wagi, gdzie podczas
prac archeologicznych odsłoni´to
liczne fragmenty ł´ków i sklepieƒ
starej konstrukcji. W cz´Êci północ-

nej podziemia, gdzie przewidywano
do realizacji najwi´kszy zakres po-
mieszczeƒ podziemnych płyta ˝elbe-
towa pod nawierzchnià płyty Rynku
ma gruboÊç dochodzàcà lokalnie do
38 cm. Zadecydowało o tym do-
puszczalne obcià˝enie zwiàzane
z mo˝liwoÊcià organizowania na pły-
cie Rynku imprez masowych oraz
mo˝liwoÊcià wjazdu pojazdów
o łàcznej masie 40 ton, jak równie˝
maksymalna rozpi´toÊç tej płyty mi´-
dzy podporami punktowymi docho-
dzàca do około 13,50 m. Taka roz-
pi´toÊç oraz bezbelkowy układ płyty
miały na etapie budowy umo˝liwiç
równoczesne prowadzenie badaƒ ar-
cheologicznych oraz docelowo ułat-
wiç architektonicznà aran˝acj´ uzys-
kanej przestrzeni pod płytà Rynku. 

Płyt´ ˝elbetowà Rynku uformowa-
no po licznych uzgodnieniach mi´-

Podziemne muzeum 
pod Rynkiem Głównym w Krakowie
Dokoƒczenie ze str. 15
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dzybran˝owych pomi´dzy zespołem
konstrukcyjnym oraz pozostałymi ze-
społami bran˝owymi. Realizujàc ich
wytyczne wykonano w płycie liczne
uskoki pozwalajàce na ukrycie hyd-
rantów, kolumn instalacji elektrycz-
nych oraz innych przyłàczy. Równie˝
ukształtowanie rusztu z belek ˝elbe-
towych miało umo˝liwiç przyszłà lo-
kalizacj´ nowej fontanny, która - po
odr´bnym konkursie - została zapro-
jektowana w postaci kryształu, za-
pewniajàcego wglàd z płyty Rynku
do podziemia oraz z podziemia na
elementy nadziemne otaczajàce Ry-
nek (głównie na wie˝e koÊcioła Ma-
riackiego).  

Pomimo faktu, i˝ zalegajàcy w ob-
r´bie Rynku Głównego pod nasypa-
mi kulturowymi grunt rodzimy to za-
g´szczony piasek, projektanci nie
zdecydowali si´ na bezpoÊrednie
posadowienie projektowanej kon-
strukcji. Zdecydowały o tym uwarun-
kowania organizacyjne budowy.
Wzgl´dy konstrukcyjne to przede
wszystkim posadowienie obiektu
w bezpoÊrednim sàsiedztwie istniejà-
cego budynku Sukiennic (gdzie wy-
kopy si´gały poni˝ej poziomu posa-
dowienia tego obiektu), cz´Êciowo
na odsłoni´tych reliktach oraz zabez-
pieczenie wyremontowanych ju˝
jezdni i chodników konstrukcjà opo-
rowà w postaci palisady z pali CFA
ze zbrojeniem sztywnym. Na kraw´-
dzi styku budynku Sukiennic z pro-
jektowanà płytà, t´ ostatnià oparto
na systemie mikropali, nie ingerujàc
w historyczne fundamenty Sukiennic
i nie powodujàc jakichkolwiek zmian
w obcià˝eniach pierwotnych funda-
mentów i Êcian. Uwarunkowania or-
ganizacyjne placu budowy to mo˝li-
woÊç równoczesnego prowadzenia
robót budowlanych i prac archeolo-
gicznych. Dodatkowo projektanci
uwa˝ali za stosowne ograniczenie
odkształceƒ termicznych Êcian Su-
kiennic poprzez stworzenie sztywnej,
poziomej tarczy w postaci płyty ˝e-
lbetowej otaczajàcej zewn´trzny ob-
wód murów Sukiennic. Zwiàzane
było to z faktem, i˝ na etapie badaƒ
archeologicznych, nastàpiło odsło-
ni´cia nasypu na ¾ obwodu Êcian
zewn´trznych Sukiennic (od strony

północnej, wschodniej i południo-
wej). Wykopy badaƒ archeologicz-
nych si´gały lokalnie nawet poni˝ej
poziomu posadowienia fundamentu
Sukiennic. Budynek o łàcznej długo-
Êci około 112 m stracił w tym mo-
mencie zabezpieczenie przed od-
kształceniami na skutek oddziaływa-
nia temperatury, co mogło doprowa-
dziç do zarysowania podziemnej
i nadziemnej cz´Êci budynku. Pro-
jektowana płyta miała przywróciç to
st´˝enie. Podpory punktowe płyty
Rynku zaprojektowano w postaci
studni o Êrednicy od 2,50 m do 2,80
m, które ju˝ podczas prac archeolo-
gicznych wykonano jako niezale˝ne,
wyprzedzajàce wykopy, zabezpie-
czone kr´gami betonowymi i scho-
dzàcymi do zalegajàcych gł´boko
poni˝ej nasypu warstw noÊnych.
Rozwiàzanie takie pozwoliło na wyko-
nanie docelowej płyty stropowej sta-
nowiàcej konstrukcj´ noÊnà na-
wierzchni pomimo ciàgle trwajàcych
prac archeologicznych, pozostawienia
osłoni´tych tà płytà Êwiadków archeo-
logicznych w formie profili obrazujà-
cych proces narastania warstw kultu-
rowych. Do wzmocnienia tych Êwiad-
ków archeologicznych opracowano in-
dywidualne sposoby mechanicznej
stabilizacji. Zastosowano do tego kot-
wy spiralne nierdzewne typu Helifix,
które działajà podobnie jak gwoê-
dziowanie skarp w geotechnice.

Zaproponowane rozwiàzanie kon-
strukcyjne miało na celu umo˝liwie-
nie dowolnej aran˝acji podziemnej
cz´Êci Rynku, łàcznie z mo˝liwoÊcià
uzyskania dwóch poziomów u˝ytko-
wych opartych na słupach ˝elbeto-
wych i licznych dodatkowych prze-
biç i otworów. Sytuacja ta znalazła
zastosowanie w cz´Êci podziemia
pod nowà fontannà. Potrzeba wyko-
nania licznych dodatkowych po-
mieszczeƒ technicznych oraz zaple-
cza sanitarnego została rozwiàzana
przez architekta prowadzàcego, lo-
kujàc je na dodatkowym ni˝szym po-
ziomie. Mo˝liwoÊç wentylowania po-
dziemnej cz´Êci Rynku, przewidzia-
nej do ekspozycji muzealnej przez
system licznych otworów (zlokalizo-
wanych pod ławkami cz´Êci na-
dziemnej) pozwala obecnie na efek-

tywnà walk´ z wilgocià i zagrzybie-
niem, jakie pojawiło si´ na etapie bu-
dowy, a osiàgn´ło swoje apogeum
w okresie wstrzymania prac budow-
lanych. Zrealizowane prace zwiàza-
ne z likwidacjà rodni i zarodników
grzybów, a tak˝e naprawà izolacji
pozwoliły na bezpieczne u˝ytkowa-
nie przestrzeni podziemnej oraz jej
adaptacj´ do zało˝onej funkcji. 

Obecnie od wrzeÊnia 2010 roku
w opisywanej cz´Êci podziemia Ryn-
ku Głównego w Krakowie na po-
wierzchni około 4.000 m kw. otwarte
zostały ekspozycje zwiàzane z rezer-
watem archeologiczno–architekto-
nicznym zachowanych reliktów Êred-
niowiecznej zabudowy oraz handlem
i ˝yciem codziennym na Rynku Kra-
kowskim w okresie Êredniowiecza
i w czasach nowo˝ytnych, jak rów-
nie˝ wystawa Forum Polonorum –
Rynek Krakowski w dziejach Narodu.
Sà one zwiàzane z działalnoÊcià Mu-
zeum Historycznego Miasta Krako-
wa, które w ten sposób wzbogaciło
si´ o nowy oddział. Same ekspozy-
cje oraz wystaw´ zrealizowano wed-
ług mo˝liwoÊci, jakie daje multime-
dialna technologia XXI wieku. Do
głównej sali ekspozycyjnej prowadzi
"ekran" utworzony z mgły wodnej, na
którym zobaczyç mo˝na animowane
scenki rodzajowe przybli˝ajàce Êred-
niowieczne realia. Pod szklanà pod-
łogà, przedstawiono map´ z zarysem
szlaków handlowych niegdyÊ wià˝à-
cych Kraków z resztà Europy. W´d-
rówka nad mapà dostarcza wra˝eƒ
zarówno wzrokowych, jak i słucho-
wych - np. mijajàc Kraków słychaç
hejnał. Idàc dalej, jesteÊmy Êwiadka-
mi najazdu tatarskiego z 1241 r.,
gdzie laserowe efekty przywołujà ob-
raz płonàcych chat. Ekrany dotykowe
umo˝liwiajà m.in. poznanie poczàt-
ków handlu i jego rozwój w ciàgu
wieków, a na jednym z nich mo˝na
przejrzeç powstały w 1505 roku ko-
deks Behema. CałoÊç multimedialnej
wystawy wzbogacajà makiety, m.in.
XV-wiecznego Krakowa. Na zwiedza-
nie podziemi Rynku zapraszajà auto-
rzy opracowaƒ konstrukcyjnych

DR IN˚. STANISŁAW KARCZMARCZYK

MGR IN˚. WIESŁAW BEREZA    
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Trzy szeregi niewysokich do-
mów. Pi´tnaÊcie budynków,
tworzàcych małe osiedle, które

nie ró˝niłoby si´ specjalnie od tysi´-
cy innych, rozsianych po kraju, gdy-
by nie to, ˝e na kalenicy ka˝dego
z nich zamocowano przydomowà
siłowni´ wiatrowà. W tunelu aerody-
namicznym Laboratorium In˝ynierii
Wiatrowej Politechniki Krakowskiej
testowany jest właÊnie model nowo-
czesnego, ekologicznego osiedla,
które ma powstaç w Gdaƒsku. No-
woczesne i ekologiczne jest dlate-
go, ˝e domy zostały tak zaprojekto-
wane, aby zu˝ywaç zero energii.
Oprócz małych siłowni wiatrowych
b´dà wyposa˝one równie˝ w ogni-
wa fotowoltaiczne.

- To kolejne budynki z małymi si-
łowniami wiatrowymi testowane
w naszym laboratorium. W regio-
nach o bardzo korzystnej wietrzno-
Êci powstajà nawet farmy wiatrowe
produkujàce do 30-40 MW energii
elektrycznej. Moim zdaniem jednak

lepiej stosowaç małe siłownie wiat-
rowe. Sà taƒsze i mogà w pełni za-
bezpieczyç potrzeby energetyczne
u˝ytkowników. Im bli˝ej odbiorcy
produkowany jest pràd, tym jest on
taƒszy – uwa˝a prof. dr hab. in˝. An-
drzej Flaga kierownik Laboratorium
In˝ynierii Wiatrowej na Politechnice
Krakowskiej.

To jedyne takie cywilne laborato-
rium w Polsce. Drugie, pracujàce

dla troch´ innych celów, działa
w Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. W tunelu aerodyna-
micznym Politechniki Krakowskiej
przeprowadza si´ symulacje wiatru
w warstwie przyziemnej, mierzàc
pr´dkoÊç jego przepływu i turbulen-
cji. W tunelu wykonuje si´ pomiary
ciÊnienia wiatru na Êciany budyn-
ków, mierzy siły i momenty aerody-
namiczne działajàce na cały obiekt
lub na jego niektóre – szczególnie
wra˝liwe – sekcje, mierzy drgania,
a tak˝e rozprzestrzenianie si´ zanie-
czyszczeƒ. Specjalne techniki
umo˝liwiajà nawet wykonanie wi-
zualizacji opływu wiatru metodà dy-
mowà. Zabarwiony dym przemiesz-
cza si´ w tunelu aerodynamicznym
identycznie jak wiatr w naturalnych
warunkach geograficznych. Projek-
tant lub inwestor mo˝e na własne
oczy zobaczyç rozkład ciÊnieƒ wiat-
ru, dynamik´ jego przepływu lub –
jak w przypadku modelu gdaƒskie-
go osiedla – zweryfikowaç opłacal-
noÊç instalacji małych siłowni wiat-
rowych.

- Nad samym morzem warunki
dla takich siłowni sà wyjàtkowo ko-
rzystne. Jednak niewiele osób wie,
˝e dla pracy małej siłowni wa˝ne
jest nie to, aby wiatry były silne, ale

Wiatr i Ênieg pod nadzorem
Nauka. Laboratorium In˝ynierii Wiatrowej na Politechnice Krakowskiej jako jedyne w
Polsce bada oddziaływanie ˝ywiołów na obiekty budowlane.

Widok modelu kładki, która ma połàczyç Kazimierz z Ludwinowem w Krakowie

Model (1:200) Stadionu Miejskiego w Poznaniu umieszczony w przestrzeni pomiarowej tunelu
aerodynamicznego 
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˝eby były stałe. Aby inwestycja w si-
łowni´ wiatrowà okazała si´ opłacal-
na, Êrednioroczna siła wiatru powin-
na wynosiç ok. 4 m/s. Na Pomorzu
dochodzi do 6 – 7 m/s. Małopolska,
ma, niestety, niekorzystne poło˝enie
geograficzne. Wiatry wiejà u nas
słabiej – Êrednio z pr´dkoÊcià 3 –
3,5 m/s. Jednak dla małych siłowni
ta pr´dkoÊç wystarczy – wyjaÊnia
prof. Andrzej Flaga. 

Wszystkie wznoszone budynki
powinny wytrzymaç nacisk wiatru,
ale w Laboratorium In˝ynierii Wiatro-
wej bada si´ przede wszystkim mo-
dele projektów najwy˝szych obiek-
tów (powy˝ej 150 m wysokoÊci).
Wiatr mo˝e bowiem odchylaç budy-
nek od osi, a na najwy˝szych pi´t-
rach wr´cz wywoływaç drgania. –
Amplituda drgaƒ dochodzi w niektó-
rych przypadkach do 20 cm, a ugi´-
cie budynku nawet do 0,5 m od osi
– komentuje prof. Andrzej Flaga.
Badania na modelu dajà szans´
projektantowi lub konstruktorowi na
wprowadzenie zmian, które
np. wzmocnià konstrukcj´, zabez-
pieczajàc budynek przed nadmier-
nym odchyleniem. W krakowskim
laboratorium testowano m.in. naj-
wy˝sze wie˝owce Wrocławia – Sky
Tower (212 m), Alba Tower (148 m),
wysokie stadionowe słupy oÊwietle-
niowe oraz niemal wszystkie mosty
i kładki dla pieszych w Polsce,
w tym krakowskie: kładk´ o. Bernat-
ka i jeszcze nie zbudowanà kładk´
o fantazyjnym kształcie mi´dzy Ka-
zimierzem a Ludwinowem. Oblicze-
nia aerodynamiczne wykazały, ˝e
obydwie sà bezpieczne. Wytrzymajà
nawet huraganowy wiatr. Oddziały-
wanie wiatru na tego typu obiekty
mo˝e byç destrukcyjne. W drgania
mo˝e wprowadzaç most nawet ruch
pieszych. DoÊwiadczyli tego u˝yt-
kownicy słynnych mostów Millen-
nium Bridge w Londynie i Solferino
w Pary˝u, które wpadały w wibracje
i wymagały wzmocnienia. Millen-
nium Bridge otwierano z tego powo-
du dwukrotnie.

- Od pół roku w naszym laborato-
rium przeprowadzamy równie˝ inne
badania. Po tragicznym zawaleniu

si´ hali wystawowej w Katowicach
pod wpływem ci´˝aru Êniegu oka-
zało si´, ˝e nie ma instytutów, w któ-
rych mo˝na takie badania wykonaç
ze stuprocentowà pewnoÊcià,
a mokry czy zlodowaciały Ênieg
mo˝e byç niezwykle groêny dla kon-
strukcji budynku. SpoÊród obiektów
publicznych badania na oddziały-
wanie wiatru oraz ci´˝aru Êniegu
zlecił np. inwestor Stadionu Miej-
skiego w Poznaniu. Konstrukcja
tego obiektu okazała si´ solidna.
SprawdziliÊmy, ˝e przykrycia trybun
wytrzymajà ci´˝ar mokrego Êniegu
– dodaje prof. A. Flaga. 

Jedyne w Polsce Laboratorium
In˝ynierii Wiatrowej opracowało
autorskie programy komputerowe
do obliczeƒ nacisku wiatru i Ênie-
gu na ró˝ne rodzaje obiektów. La-
boratorium sprawdza ich wytrzy-
małoÊç, a w przypadku siłowni
wiatrowych – opłacalnoÊç. Wcià˝
jest jednak zaskakiwane nowo-
Êciami. Ostatnio np. badania w tu-
nelu aerodynamicznym zlecił pro-
ducent… kopuł astronomicznych.
Instalujà je szkoły, placówki nau-
kowe, a tak˝e pasjonaci astrono-
mii, dobudowujàcy je na dachach
własnych domów. 

Model sekcyjny kładki umieszczony w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Widoki makiety w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego
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Kraków bez barier

10grudnia 2010 roku miało
miejsce niezwykłe spot-
kanie Êrodowiska osób

niepełnosprawnych z udziałem za-
proszonych goÊci, którzy zagadnie-
nia dost´pnoÊci budynków i prze-
strzeni miejskich uwzgl´dniajà
w projektowanych i realizowanych
przedsi´wzi´ciach budowlanych. 

Głównym celem spotkania było
rozpropagowanie idei likwidowania
barier i ogłoszenie wyników konkur-
su na budynki i budowle, w których
- w ocenie fachowców - najlepiej
rozwiàzano problem dost´pnoÊci
dla osób niepełnosprawnych. Lista
laureatów była długa, ale przykłado-
wo mo˝na wymieniç nowy stadion
CRACOVII i przebudow´ ul. Długiej.

Wysoka ocena rozwiàzaƒ ul. Długiej
została podkreÊlona przez Êrodowi-
sko osób niewidomych.

Nasze uczestnictwo w tym spot-
kaniu zorganizowanym w nowym,
łatwo dost´pnym dla niepełnos-
prawnych budynku Collegium Maxi-
mum UJ, było wyrazem poparcia
dla wszelkich działaƒ zwiàzanych
z likwidacjà barier dla osób niepeł-
nosprawnych. Rozpropagowanie
tych idei i uÊwiadomienie znaczenia
dost´pnoÊci budynków i budowli
dla niepełnosprawnych zaowocuje
wi´kszà wra˝liwoÊcià naszego Êro-
dowiska i zwi´kszonà uwagà na
etapach projektowania i realizacji
wszelkich inwestycji budowlanych.

STANISŁAW KARCZMARCZYK
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Quebec, uwa˝ane za stolic´
francuskiej Kanady, jest jed-
nym z najpi´kniejszych miast

kontynentu północnoamerykaƒskie-
go. Ulice najstarszej, otoczonej mu-
rami obronnymi, dzielnicy miasta
charakterem swym przypominajà
Êredniowieczne grody europejskie. 

Usytuowane wysoko ponad pozio-
mem Rzeki Âwi´tego Wawrzyƒca mia-
ło bardzo korzystne poło˝enie obron-
ne. Quebec jest równie˝ znaczàcym
oÊrodkiem handlowym i przemysło-
wym. W drugiej połowie XIX wieku
rozbudowa przemysłu, handlu, komu-
nikacji kolejowej wymagała połàcze-
nia z poło˝onymi na południu wolny-
mi od lodu portami oceanicznymi. Za-
danie to było nadzwyczaj trudne ze
wzgl´du na szerokie i gł´bokie koryto
rzeczne. Konstrukcja mostowa musia-
ła uwzgl´dniç swobodny przepływ
statków oceanicznych do portu
w Montrealu. 

Fascynujàca jest historia budowy
mostu w Quebecu, szczególnie dla
nas Polaków, gdy˝ istotnà roĺ  odegrał
nasz Rodak, Rudolf Modrzejewski. 

Było wiele ró˝nego rodzaju projek-
tów mostu. W 1900 roku spółka bu-
dowy mostu w Quebecu powierzyła
kontrakt opracowania projektu budo-
wy firmie Phoenix Bridge Company
z Pensylwanii. Spółka była w trudnej
sytuacji finansowej, szukano wszel-
kich mo˝liwych sposobów do obni-
˝enia kosztów. Głównym konsultan-
tem mostu został najbardziej ceniony
w drugiej połowie XIX wieku ekspert
mostownictwa  Theodore Cooper,
który był przede wszystkim znany
jako twórca standardów obcià˝enio-
wych mostów kolejowych. Cooper
zajàł si´ tym projektem za bardzo ni-
skie wynagrodzenie. Był dumny, ˝e
właÊnie jego wybrano na tak za-
szczytne i presti˝owe stanowisko,
uwa˝ał to zadanie za ukoronowanie

swej ˝yciowej kariery.  Cooper w tym
czasie był ju˝ w podeszłym wieku.

Projekt przewidywał most typu
wspornikowego, którego rozpi´toÊç
głównego prz´sła miała wynosiç
488 m. Aby zmniejszyç koszt budo-
wy, Cooper zaproponował zwi´ksze-
nie rozpi´toÊci głównego prz´sła do
549 m. Przesuni´cie podpór bli˝ej
brzegu zmniejszyç miało gł´bokoÊç
posadowienia podpór mostu, skróciç
czas i obni˝yç koszt budowy. Prace
ruszyły wiosnà 1900 roku. Cooper
kilkakrotnie odbył podró˝ z Nowego
Jorku na miejsce budowy, sprawdza-
jàc post´p prac nad fundamentami
mostu. W czasie, gdy ruszył monta˝
konstrukcji stalowej, pogarszajàcy
si´ stan zdrowia nie zezwalał na dłu-
gie podró˝e. Cooper uwa˝ał inspek-
cje placu budowy za zbyteczne. 

W 1906 roku, gdy prace monta˝o-
we były ju˝ dalece zaawansowane,
zaobserwowano wyboczenia głów-
nych belek mostu. Zało˝enia projek-
towe, szczególnie ci´˝ary poszcze-
gólnych elementów konstrukcyjnych,
były mniejsze od ci´˝arów tych ele-
mentów u˝ytych do monta˝u kon-
strukcji mostu. Ze wzgl´dów finanso-
wych nie zadbano o szczegółowà
analiz´ statycznà mostu. Cooper –
nieobecny na placu budowy - nie
zdawał sobie sprawy z zagro˝enia.

Wyboczenia pr´tów kratownic tłuma-
czono wadliwym transportem oraz
nieprawidłowoÊciami konstrukcyjny-
mi. 28 sierpnia 1907 roku z potwor-
nym hukiem 19 tys. ton stali połu-
dniowego prz´sła mostu run´ło do
Rzeki Âwi´tego Wawrzyƒca. W kata-
strofie zgin´ło 75 robotników. Naj-
młodszà ofiarà był 14-letni chłopiec,
który  za 10 centów na godzin´ po-
magał monterom konstrukcji. Była to
najwi´ksza ówczesna katastrofa
w historii budownictwa. 

Wydarzenie to wstrzàsn´ło Amery-
kà. Komisja Êledcza powołana w celu
zbadania przyczyn katastrofy jedno-
znacznie uznała, ˝e Cooper był cał-
kowicie odpowiedzialny za tragedi´
w Quebecu. Był to niechlubny koniec
kariery wybitnego in˝yniera. Cooper
był zdruzgotany, zmarł w samotnoÊci
kilka lat póêniej w Nowym Jorku.

Zamiar budowy mostu w Quebec
nie uległ zmianie. Rzàd kanadyjski
przejàł projekt realizacji budowy
mostu, zapewniajàc znaczàce finan-
sowe zabezpieczenie. W grudniu
1908 roku  powołana została trzyoso-
bowa mi´dzynarodowa komisja naj-
lepszych na Êwiecie ekspertów mos-
towych z Kanady, Anglii i Stanów
Zjednoczonych. Kanad´ reprezento-

Ósmy cud Êwiata
Obiekty historyczne. Powód dumy dla Kanady i dla miasta Quebec 
do dziÊ pozostaje najdłu˝szym mostem wspornikowym na Êwiecie

Dokoƒczenie na str. 22

„Ósmy cud Êwiata” – most miasta Quebec
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Ósmy cud Êwiata

wał Henry Vautelet, Angli´ Maurice
Fitzmaurice, a Stany Zjednoczone
Rudolf Modrzejewski. W póêniejszym
wywiadzie prasowym Modrzejewski
wyjaÊniał, ˝e Kanadyjczykiem był
Francuz, Anglikiem Irlandczyk,
a Amerykaninem Polak. 

W 1910 roku Maurice Fritzmaurice
zrezygnował z udziału w komisji,
a w 1911 roku ustàpił Vautelet. Ich
miejsce zaj´li Charles Monsarat
i Charles Schneider. Liczne êródła
historyczne stwierdzajà, ˝e Modrze-
jewski był dominujàcym członkiem
tej komisji, jedynym, który sprawował
swe funkcje przez cały okres realiza-
cji projektu rekonstrukcji. 

Komisja zdecydowała, ˝e pierwo-
tny projekt wymaga całkowitej zmia-
ny. Opracowano nowe zało˝enia pro-
jektowe. Zwi´kszono obcià˝enia
u˝ytkowe, zmniejszone zostały doz-
wolone napr´˝enia, zdecydowano
równie˝ o zastosowaniu stali niklowej
o wi´kszej wytrzymałoÊci. Całkowita
długoÊç mostu nie uległa zmianie.
DługoÊç ramienia kotwicznego wyno-
siła 157 m, ramienia wspornikowego
177 m, a prz´sła Êrodkowego 195 m.
Główne kratownice mostu umiesz-
czono w rozstawie 27 m. Jest to most
drogowo-kolejowy. MieÊci trzy jezd-
nie, jednotorowà lini´ kolejowà i dwa
chodniki dla pieszych. 

W rezultacie była to konstrukcja
prawie dwukrotnie ci´˝sza od pierwo-
tnego projektu. Modrzejewski tłuma-
czył, ˝e uwa˝a za całkiem normalne
budow´ bardziej kosztownych kon-
strukcji, ani˝eli wymaga to ekonomia

projektu w przypadku, jeÊli bardziej
kosztowna konstrukcja b´dzie mogła
zapewniç bezpieczeƒstwo i satysfak-
cj´ opinii publicznej dla skompenso-
wania dodatkowych wydatków.
Wzgl´dy ekonomiczne i estetyczne
stajà si´ drugorz´dne w obliczu kata-
strofy, która tu si´ wydarzyła.

Projekt budowy zlecono firmie St.
Lawrence Bridge Company. Budow´
rozpocz´to jesienià 1911 roku i ukoƒ-
czono w 1917 roku. Elementy kon-
strukcyjne mostu produkowały sta-
lownie w Pittsburgu, w Pensylwanii.
Aby skróciç czas budowy mostu,
zdecydowano, ˝e monta˝ Êrodkowe-
go prz´sła b´dzie realizowany w po-
bliskim porcie rzecznym. Latem 1916
roku kratownice wsporników mosto-
wych były gotowe do monta˝u Êrod-
kowego prz´sła. Była to najbardziej
skomplikowana faza budowy. Po-
wzi´to wszelkie mo˝liwe Êrodki bez-
pieczeƒstwa do skutecznej realizacji
połàczenia wsporników mostu. Wa-
runki atmosferyczne miały istotne
znaczenie. 

11 wrzeÊnia 1916 roku Êrodkowe
prz´sło mostu o długoÊci 195 m i wa-
dze 5 tys. ton gotowe było do połà-
czenia z północnym i południowym
wspornikami. Było to historyczne wy-
darzenie dla miasta Quebec. Na t´
okazj´ przybyło do Quebecu wielu
kanadyjskich polityków, ministrów
rzàdu, senatorów i członków parla-
mentu. Przybyło tak˝e wielu in˝ynie-
rów z Kanady i Stanów, aby byç
Êwiadkiem oryginalnego, niezwykłe-
go przedsi´wzi´cia. Kanadyjska or-
ganizacja in˝ynierów budowlanych
zorganizowała specjalnà wycieczk´

dla swoich członków. Wszystkie hote-
le w Quebecu były przepełnione.
Wielu sp´dziło noc w prywatnych do-
mach. Wszystkie statki pasa˝erskie
i łodzie były wynaj´te na t´ okazj´.
Od wczesnych godzin rannych kilku-
dziesi´ciotysi´czny tłum gromadził
si´ po obu brzegach rzeki, aby ob-
serwowaç podniesienie prz´sła Êrod-
kowego i osadzenie go na gotowych
wspornikach mostowych. 

Na specjalnie skonstruowanych
łodziach, o godzinie 7.40 rano rozpo-
cz´to przewóz prz´sła w pobli˝e
mostu. Z zastosowaniem wszelkich
mo˝liwych Êrodków ostro˝noÊci roz-
pocz´to proces podnoszenia. Po-
czàtkowo wszystko odbywało si´
według planu. Prz´sło zawisło na li-
nach pomi´dzy wspornikami mostu.
Najtrudniejszy etap budowy zakoƒ-
czył si´ powodzeniem. Zacz´ła si´
przerzedzaç liczba obserwatorów.
Nagle, o godz.10.50  huk jak z arma-
ty - p´kło ło˝ysko podpierajàce połu-
dniowo- zachodni naro˝nik prz´sła.
Spowodowało to jego przechył
i w przeciàgu kilku sekund wa˝àce 5
tys. ton prz´sło run´ło do rzeki. Trzy-
nastu robotników, którzy w momen-
cie awarii znajdowali si´ na Êrodko-
wym prz´Êle zaton´ło wraz z tà masà
stali. Prz´sło spadło do rzeki o gł´bo-
koÊci ponad 60 m. Nie było ˝adnej
mo˝liwoÊci jego wyciàgni´cia na po-
wierzchni´ wody. Mo˝na si´ domy-
Êlaç, ˝e było to tragiczne wydarzenie
w karierze Modrzejewskiego.  

Powodem tragedii była wada ma-
teriałowa podnoÊnika mostu. Całà
odpowiedzialnoÊç przyjàł na siebie
projektant i wykonawca konstrukcji

Dokoƒczenie ze str. 21

Schemat podnoszenia Êrodkowego prz´sła mostu
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mostu, tj. firma St. Lawrence Bridge
Company. Obok straty w ludziach, fir-
ma straciła około 600 tys. dolarów.
Obecnie byłaby to równowartoÊç kil-
kunastu milionów dolarów. Pomimo
potrzeb wojskowych wynikajàcych
z uczestnictwa w I wojnie Êwiatowej
w Europie, stalownie Pittsburga do-
starczyły stal koniecznà do rekon-
strukcji prz´sła. Zmieniono tylko de-
tal podnoÊnika prz´sła, stosujàc stal
o wy˝szej wytrzymałoÊci. Rok póê-
niej, 17 wrzeÊnia 1917 roku rozpo-
cz´to ponownie proces monta˝u
prz´sła. Tym razem monta˝ ten był
znacznie wolniejszy. Operacja trwała
trzy dni. Był to tryumfalny moment
dla Modrzejewskiego, a radosny dla
Quebecu i Kanady. Pierwszy pociàg
ruszył przez most w sierpniu 1918
roku. W rok póêniej, 22 sierpnia 1919
roku, brytyjski nast´pca tronu Ed-
ward VIII, w czasie wizyty w Kana-
dzie, w otoczeniu kanadyjskich poli-
tyków, techników i w towarzystwie
Rudolfa Modrzejewskiego dokonał
uroczystego otwarcia mostu. 

Most ten w momencie oddawania
do ruchu uwa˝any był jako ósmy cud
Êwiata i stał si´ powodem dumy dla
Kanady i dla miasta Quebec. Był on
najdłu˝szym mostem Êwiata a˝ do
czasu ukoƒczenia budowy mostu
Ambasadorów w Detroit w 1929
roku. Po dzieƒ dzisiejszy most ten
pozostaje najdłu˝szym mostem

wspornikowym na Êwiecie. W 1987
roku kanadyjska organizacja in˝ynie-
rów budowlanych uznała ten most za
obiekt historyczny. W styczniu 1996
roku Kanadyjskie Ministerstwo Kultu-
ry uznało go za Narodowe Miejsce
Historyczne. W 2001 roku most ten
otrzymał bardzo efektowne kolorowe
- białe, niebieskie i zielone oÊwietle-
nie elektryczne. Nat´˝enie oÊwietle-
nia zmienia si´ wraz z nat´˝eniem
przypływów i odpływów morskich,
które w okolicach Quebecu wahajà
si´ w granicach do 6 m.   

W ostatnich kilkudziesi´ciu latach
znaczenie mostu dla komunikacji za-
cz´ło maleç. Mniejsza u˝ytkowoÊç
mostu spowodowała zmniejszenie

wydatków na jego utrzymanie. Pod
wpływem opinii publicznej zaintere-
sowanej zachowaniem mostu, do-
szło do porozumienia pomi´dzy linià
kolejowà Canadian National, rzàdem
prowincji Quebec oraz rzàdem fede-
ralnym w celu rehabilitacji mostu. 

W jednym ze swych listów Helena
Modrzejewska pisała do swego syna:
….”Dolku Mój Kochany! Chciałabym
bardzo mocno, ˝ebyÊ podobnie jak
MamuÊ Twoja w skromnym naszym
zakresie wsz´dzie, gdzie pracujesz
i działasz na Êwiecie uczył obcokra-
jowców wymawiania polskiego imie-
nia z szacunkiem”. „Dolek” zrealizo-
wał ˝yczenie swej Matki. Firma, którà
zało˝ył w 1893 roku nosi z dumà
jego nazwisko. Nazwisko Modrzejew-
skiego jest symboliczne dla Amery-
kanów. Funkcjonujàce po dzieƒ dzi-
siejszy mosty Modrzejewskiego sà
dowodem jego sławy i geniuszu in˝y-
nierskiego, o którym Ameryka pami´-
ta. W 1994 roku firma „Modjeski and
Masters” otrzymała zlecenie opraco-
wania planu rehabilitacji mostu. Koszt
obliczono na 60 milionów dolarów.
Linia kolejowa Canadian National zo-
bowiàzała si´ zainwestowaç 36 mln
dolarów, rzàd prowincji Quebec
18 mln, a rzàd federalny Kanady po-
zostałà reszt´ kosztów w kwocie 6
mln dolarów.  Most ten b´dzie wi´c
jeszcze długo słu˝ył społeczeƒstwu
Kanady. 

JAN S. PŁACHTA

ZYGMUNT RAWICKI

Detal przekroju dolnej belki mostu. 
Wewnàtrz stojà (od lewej): Modrzejewski, Monsarat i Schneider

Olbrzymie wymiary belek ilustruje detal górnego w´zła mostu z m´˝czyznà stojàcym na najwy˝-
szym punkcie
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Sesja egzaminacyjna – Jesieƒ 2010
Uprawnienia. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w poszczególnych 
specjalnoÊciach, otrzymały dodatkowe wydawnictwa techniczne

21listopada 2010 r. rozpo-
cz´ła si´  ju˝ szesnasta
(liczàc od poczàtku istnie-

nia Polskiej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa) sesja egzaminacyjna na
uprawnienia budowlane Jesieƒ
2010. Poni˝ej w tablicy przedstawio-
no liczb´ osób, które przystàpiły do
poszczególnych egzaminów (testo-
wego i ustnego)  dla poszczegól-
nych specjalnoÊci oraz szczegóło-
we wyniki egzaminu.

Ostateczne wyniki przeprowadzo-
nych egzaminów w tej sesji nie od-
biegajà w sposób znaczàcy od wy-
ników w sesjach egzaminacyjnych
przeprowadzonych w ostatnich 2 la-
tach w naszej izbie. 

18 stycznia br. odbyło si´ uro-
czyste rozdanie uprawnieƒ budow-

lanych, z udziałem  Stanisława
Karczmarczyka – przewodniczàce-
go Rady MOIIB. Po zło˝eniu Êlubo-
wania ka˝da osoba otrzymała,
oprócz decyzji o uzyskaniu upraw-
nieƒ, „Kodeks etyki In˝yniera Bu-
downictwa”, kalendarz-poradnik in-

˝yniera budowlanego na 2011 rok
i okolicznoÊciowe wydawnictwo
(tym razem był to IV tom ksià˝ki
„Zabytki techniki w krajach wyszeh-
radzkiej czwórki”). Ponadto osoby,
które uzyskały najlepsze wyniki
w poszczególnych specjalnoÊciach,
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otrzymały dodatkowe wydawnictwa
techniczne. UroczystoÊç zakoƒczyła
si´ wymianà poglàdów na temat
przeprowadzonych egzaminów
i pracy zawodowej przy lampce
wina lub soku.

Kolejna siedemnasta sesja egzami-
nacyjna Wiosna 2011 rozpocznie si´
13 maja br. Termin składania doku-
mentów przez ubiegajàcych si´ o na-
danie uprawnieƒ upłynàł 11 lutego.
Członkowie poszczególnych zespo-
łów kwalifikacyjnych powołanych na
zebraniu Okr´gowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej MOIIB rozpocz´li weryfikacj´
dokumentów potwierdzajàcych ich
praktyk´ zawodowà. Dzienniki prak-
tyk sà szczegółowo sprawdzane pod
wzgl´dem ich merytorycznej zawarto-
Êci, zakresu, rodzaju i czasu odbytej
praktyki budowlanej, a tak˝e upraw-
nieƒ osób potwierdzajàcych praktyk´.
Na przestrzeni ostatnich lat wielokrot-
nie zmieniały si´ przepisy okreÊlajàce
wymagania dotyczàce dokumento-
wania praktyki (forma zatrudnienia,
czas praktyki i uprawnienia opieku-
nów praktyk), dlatego weryfikacja zło-
˝onych dokumentów wymaga od
członków zespołów kwalifikacyjnych
wysokich kwalifikacji. Poni˝ej w tabli-
cy zestawiono wnioski zło˝one przez
kandydatów według specjalnoÊci.

ZYGMUNT RAWICKI

PRZEWODNICZÑCY OKK
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Sprawozdanie z działalnoÊci Rady Małopolskiej 
Okr´gowej Izby  In˝ynierów Budownictwa w 2010 roku

Zakoƒczył si´ pierwszy rok III ka-
dencji działalnoÊci Małopolskiej
OIIB pod kierunkiem władz wy-

branych na lata 2010 – 2014. Choç
w składzie Rady i organach Małopol-
skiej OIIB znalazło si´ wielu nowych
członków, był on kontynuacjà pracy
i programów rozpocz´tych w I i II ka-
dencji. Swojà aktywnoÊç w samorzà-
dzie zawodowym rozpocz´li równie˝
nowi delegaci wybrani na zjazdy
okr´gowe MOIIB (166 osób) oraz de-
legaci (18 osób) wybrani na zjazdy
krajowe PIIB.

III Zjazd sprawozdawczo–wybor-
czy delegatów MOIIB z udziałem no-
wych delegatów odbył si´ 14 kwietnia
2010 roku w Krakowie. Przewodni-
czàcym Rady MOIIB wybrany został
dr in˝. Stanisław Karczmarczyk. Do
Rady MOIIB delegaci wybrali 29
członków, spoÊród których Rada do-
konała wyboru Prezydium w składzie:
mgr in˝. Jerzy Oprocha – wiceprze-
wodniczàcy, mgr in˝. Ryszard ˚akow-
ski – wiceprzewodniczàcy,
mgr in˝. Henryk Tr´bacz – wiceprze-
wodniczàcy, dr in˝. Wojciech Biliƒski
– sekretarz, mgr in˝. Mirosław Borycz-
ko – skarbnik, mgr in˝. Kazimierz Âlu-
sarczyk – członek i mgr in˝. Jan Ska-
wiƒski – członek. Tak wi´c przez
pierwsze 4 miesiàce roku 2010 Rada,
Organy i Zespoły Problemowe MOIIB
pracowały w składzie z II kadencji,
a przez nast´pnych 8 miesi´cy w no-
wym składzie wybranym przez Zjazd
Okr´gowy na III kadencj´. 

W minionym roku sprawozdaw-
czym, tak jak i w poprzednich latach,
działalnoÊç prowadzona była przede
wszystkim w Krakowie i w Punktach In-
formacyjnych w Tarnowie, Nowym Sà-
czu, Zakopanem i OÊwí cimiu. Na ko-
niec 2010 roku MOIIB zrzeszała 10 533
czynnych członków oraz 744 człon-
ków, którzy zostali zawieszeni na włas-
nà proÊb´ lub z powodu niepłacenia
składek członkowskich ponad 6 mie-
sí cy. W bazie znajdowało sí  14 884

osób zarejestrowanych od poczàtku
istnienia Izby. Praca biura MOIIB oraz
dy˝ury przedstawicieli organów i radcy
prawnego odbywały sí  w niezmienio-
nej od kilku lat formule i terminach. Go-
dziny przyj́ ç dla członków były poda-
ne na stronie internetowej MOIIB, a tak-
˝e w ka˝dym numerze biuletynu infor-
macyjnego „Budowlani”.

Prezydium Rady – zgodnie z przyj´-
tym harmonogramem – spotkało si´
w minionym roku sprawozdawczym 6
razy i przyj´ło 23 uchwały, które przed-
stawione do dyskusji Rady, zostały
przez nià zatwierdzone. W sumie Rada
w roku 2010 przyj´ła 32 uchwały. 

Okr´gowa Rada Izby kieruje dzia-
łalnoÊcià Okr´gowej Izby, realizujàc
obowiàzki wynikajàce z ustawy, statu-
tu, regulaminów oraz uchwał zjazdów
krajowych i okr´gowych. W roku
2010 liczyła 30 osób, odbyła 5 ze-
braƒ. W zebraniach Rady uczestni-
czyli zaproszeni przez przewodniczà-
cego Rady MOIIB przewodniczàcy or-
ganów i zespołów problemowych
oraz przedstawiciele MOIIB we wła-
dzach krajowych PIIB. Rada była in-
formowana o działalnoÊci Prezydium,
organów MOIIB, zespołów problemo-
wych i roboczych oraz o działalnoÊci
Rady Krajowej i organów PIIB.

Szczegółowy wykaz członków
wszystkich organów Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa jest zamieszczany w ka˝dym
numerze wydawanego od ponad 7 lat
biuletynu informacyjnego „Budowla-
ni”. Równie˝ bardzo szczegółowo
przedstawiana jest w biuletynie infor-
macja o działalnoÊci Rady MOIIB
w systematycznie prowadzonym ka-
lendarium. Dlatego w niniejszym
sprawozdaniu ograniczono si´ do
najwa˝niejszych form działalnoÊci
i wydarzeƒ minionego roku.

Informacja o działalnoÊci
Rady MOIIB 

Wzorem poprzednich lat, Rada
i Prezydium MOIIB kontynuowały

współprac´ ze wszystkimi Êrodowis-
kami bran˝y budowlanej, zarówno
w Polsce, jak i za granicà – w szcze-
gólnoÊci w ramach tzw. Małej Grupy
Wyszehradzkiej, skupiajàcej 4 paƒ-
stwa: W´gry, Czechy, Słowacj´ i Pol-
sk´. W celu wymiany doÊwiadczeƒ
pomi´dzy izbami in˝ynierskimi tej
grupy, wÊród których polski samo-
rzàd budowlany jest najmłodszy,
przedstawiciele MOIIB brali udział
w spotkaniu, które w roku 2010 odby-
ło si´ we wrzeÊniu w ˚adcu w Cze-
chach. 

Do najwa˝niejszych spotkaƒ Êro-
dowiska budowlanych, na których
były omawiane i wyjaÊniane trudne
sprawy – w szczególnoÊci dotyczà-
ce stron przeciwnych, lecz biorà-
cych udział w tych samych proce-
sach budowlanych – w minionym
roku nale˝ało spotkanie Prezydium
MOIIB oraz przedstawicieli organów
MOIIB z przedstawicielami administ-
racji architektoniczno–budowlanej
województwa małopolskiego i po-
wiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego, które organizowane
jest ju˝ w naszej Izbie tradycyjnie od
kilku lat. Tym razem poÊwi´cone
było sprawom osuwisk i ochrony
przeciwpowodziowej, a tak˝e post´-
powaniu po ustaniu zagro˝enia po-
wodziowego. Przedstawiciel MOIIB
brał udział w Zjeêdzie Sprawozdaw-
czo – Wyborczym Małopolskiej
Okr´gowej Izby Architektów w Kra-
kowie.

Małopolska Okr´gowa Izba In˝y-
nierów Budownictwa od poczàtku
swojego istnienia pełni honorowy pat-
ronat nad organizowanymi przez
Chemobudow´ Kraków, dwa razy
w roku, krakowskimi Targami Budow-
nictwa „Wiosna” i „Jesieƒ”. W roku
2010 to były ju˝ XXXV targi, w ramach
których wiosnà z okazji Dnia In˝yniera
Budownictwa Izba zorganizowała se-
minarium poÊwi´cone bezpieczeƒ-

Dokoƒczenie na str. 28
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stwu podczas robót budowlanych –
dla uczestników targów, w tym człon-
ków MOIIB. 

Do najwa˝niejszych obowiàzków
Izby, wynikajàcych z ustawy o samo-
rzàdach zawodowych oraz statutu
PIIB, nale˝y organizowanie egzami-
nów na uprawnienia budowlane. Ses-
je egzaminacyjne, które odbyły si´
wiosnà i jesienià, zostały zakoƒczone
uroczystym wr´czeniem uprawnieƒ
budowlanych osobom, które od tego
momentu b´dà pełniły samodzielne
funkcje w budownictwie.

Z innych wa˝niejszych wydarzeƒ
roku 2010 nale˝y wymieniç udział
członków Rady w:
– jury Olimpiady Wiedzy i Umiej´tno-

Êci Budowlanych w Zespole Szkół
Budowlanych Nr 1 w Krakowie,

– XXIII Dniach Technika w Małopols-
ce,

– komitecie organizacyjnym i jury
ogólnopolskiego konkursu PZITB
„Budowa Roku 2009” i w spotkaniu
z laureatami tego konkursu z woje-
wództwa małopolskiego,

– IX Krajowym Zjeêdzie Sprawozdaw-
czo – Wyborczym PIIB w Warszawie
(czerwiec 2010), w którym wzi´li
udział wszyscy delegaci MOIIB na
zjazdy krajowe.
MOIIB w dalszym ciàgu, tak jak

w latach poprzednich, kontynuowała:
– prenumerat´ i wysyłanie do 1891

członków wybranych czasopism
bran˝owych, na indywidualne zgło-
szenie członka (w stosunku do r.
2009 liczba ta wzrosła o ok. 6 proc.), 

– dodatkowe ubezpieczenie „Na ˝y-
cie i nnw” członków MOIIB w firmie
COMPENSA. 

DziałalnoÊç organów MOIIB:

– Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej –
OKK,
– Okr´gowego Rzecznika Odpowie-

dzialnoÊci Zawodowej – ORzOZ,
– Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarne-

go – OSD,

– Okr´gowej Komisji Rewizyjnej –
OKR.

Organy te w strukturze organiza-
cyjnej Izby funkcjonujà niezale˝nie od
Rady Okr´gowej, poni˝ej podano jed-
nak krótkie podsumowanie ich dzia-
łalnoÊci w minionym roku sprawoz-
dawczym. Szczegółowe sprawozda-
nia zostały opracowane niezale˝nie
przez przewodniczàcych tych orga-
nów.

Okr´gowa Komisja 
Kwalifikacyjna – OKK

Przewodniczàcy OKK: Zygmunt
Rawicki

Do grupy podstawowych prac wy-
nikajàcych z obowiàzków OKK, okre-
Êlonych w obowiàzujàcych przepi-
sach, nale˝y zaliczyç:
a)pełny cykl działaƒ zwiàzanych z do-

kumentowaniem praktyki zawodo-
wej oraz przeprowadzaniem kwalifi-
kacji i egzaminów na uprawnienia
budowane,

b) kwalifikacja, analiza i ocena wnio-
sków dotyczàcych przyznania tytu-
łu rzeczoznawcy budowlanego
jako zespół czynnoÊci wst´pnych
przed rozpatrzeniem takich wnio-
sków przez Krajowà Komisj´ Kwali-
fikacyjnà,

c) pisemne opinie i interpretacje
uprawnieƒ budowlanych członków
Izby sporzàdzane w formie posta-
nowieƒ bàdê pism wyjaÊniajàcych.

Podobnie jak w poprzednich latach
wskaênik pozytywnych ocen z egza-
minów na uprawnienia budowlane
oscyluje w przedziale mi´dzy 75 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. Nale˝y za-
uwa˝yç, ˝e w stosunku do roku 2009
do egzaminu na uprawnienia budow-
lane przystàpiło o około 11 proc.
osób wi´cej.

Wydano łàcznie 1503 ksià˝ek prak-
tyk zawodowych, co stanowi wzrost

o ok. 25 proc. w stosunku do roku
ubiegłego.

W roku 2010 do OKK wpłyn´ło 7
wniosków o nadanie tytułu rzeczo-
znawcy. Jest to relatywnie niska licz-
ba wniosków z okr´gu Małopolski
w stosunku do trzeciego w skali kraju
potencjału in˝ynierskiego. Wszystkie
wnioski zostały załatwione pozytyw-
nie.

W 2010 roku przygotowano 351 pi-
semnych opinii i wykładni uprawnieƒ
oraz 5 postanowieƒ stanowiàcych for-
m´ wyjaÊnieƒ i interpretacji do decyzji
uprawnieƒ budowlanych indywidual-
nych członków Izby. Cz´Êç opraco-
wanych interpretacji przygotowano
na wniosek organów administracji
paƒstwowej i samorzàdowej.

Szczególnie licznà grup´ wniosków
o wyjaÊnienie i wykładni´ przepisów
stanowià teksty „decyzji o stwierdze-
niu przygotowania zawodowego” z lat
1975 – 1994, kiedy to uprawnienia bu-
dowlane uzyskiwano bez egzaminu,
na podstawie udokumentowanej
praktyki zawodowej. Warto nadmie-
niç, ˝e obowiàzek udzielania wyjaÊ-
nieƒ co do treÊci decyzji nadajàcej
uprawnienia budowlane został zleco-
ny Izbie przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

Okr´gowy Rzecznik 
OdpowiedzialnoÊci 
Zawodowej – ORzOZ

ORzOZ koordynator: Zbigniew
Franczak

Ze statystyki działalnoÊci organu
w roku 2010 wynika, ˝e spraw prze-
chodzàcych z lat poprzednich w za-
kresie odpowiedzialnoÊci zawodowej
było 24, natomiast w odpowiedzialno-
Êci dyscyplinarnej 6.  W roku 2010
ogółem wpłyn´ło 50 spraw, z czego
wyodr´bniono 30 spraw dotyczàcych
odpowiedzialnoÊci zawodowej, 9
spraw zwiàzanych z odpowiedzialno-
Êcià dyscyplinarnà i 11 spraw poza
kompetencjà ORzOZ. WÊród 30 łàcz-
nie wszcz´tych post´powaƒ wyjaÊ-
niajàcych dotyczàcych odpowiedzial-

Sprawozdanie z działalnoÊci Rady Małopolskiej 
Okr´gowej Izby  In˝ynierów Budownictwa w 2010 roku
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noÊci zawodowej do Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego skierowano
14 wniosków o ukaranie, 5 wniosków
do Krajowego OrzOZ, a 11 post´po-
waƒ umorzono. 

Okr´gowy Sàd 
Dyscyplinarny – OSD

Przewodniczàcy OSD: Stanisław
Abrahamowicz 

W 2010 r. wszcz´to 31 post´po-
waƒ, 22 sprawy zwiàzane były z od-
powiedzialnoÊcià zawodowà, a 5 do-
tyczyło odpowiedzialnoÊci dyscypli-
narnej. Rozstrzygni´cia zapadły w 10
sprawach. 

W wyniku przeprowadzonych po-
st´powaƒ oraz rozpraw z udziałem
stron orzeczono 10 kar, w tym 8
upomnieƒ, 1 nagan´ oraz jedno za-
wieszenie w prawach członka na czas
okreÊlony. 

Okr´gowa Komisja 
Rewizyjna – OKR

Przewodniczàcy OKR: Andrzej Tu-
rowicz

OKR odbyła w 2010 roku 8 posie-
dzeƒ. Ponadto członkowie OKR
uczestniczyli w zebraniach:
– Rady Małopolskiej OIIB,
– Prezydium Rady Małopolskiej OIIB,
– Krajowej Komisji Rewizyjnej z prze-

wodniczàcymi OKR w Warszawie
oraz w szkoleniu dla członków

OKR. W roku 2010 OKR przeprowa-
dziła 6 kontroli i przedstawiono 5 zle-
ceƒ w celu eliminacji drobnych niedo-
ciàgni´ç.

Informacja o działalnoÊci Ze-
społów Problemowych

Rada MOIIB w roku 2010 powołała
pi´ç Zespołów Problemowych (ZP),
które kontynuowały swojà działalnoÊç
w roku 2010 zgodnie z obowiàzujàcy-
mi przepisami i regulaminami.

ZP ds. Szkolenia i Stałego
Dokształcania w trakcie roku
zmienił swojà nazw´ na 
ZP ds. Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego
Przewodniczàcy ZP: Jan ˚akowski
W 2010 r. odbyło si´ łàcznie 8 po-

siedzeƒ Zespołu, w tym po raz drugi
dwa dwudniowe posiedzenia wyjaz-
dowe w Rytrze. W trakcie tych zebraƒ
Zespół:
– analizował potrzeb´ korekty regula-

minu dofinansowania, który aktual-
nie, oprócz mo˝liwoÊci dofinanso-
wania uczestnictwa w imprezach
szkoleniowych, przewiduje mo˝li-
woÊç zwrotu kosztu przejazdu na
imprezy naukowo–techniczne orga-
nizowane poza miejscem zamiesz-
kania oraz zwrotu kosztów zakupu
publikacji, programów komputero-
wych i norm doskonalàcych kwalifi-
kacje,

– opiniował wnioski o dofinansowanie
indywidualnego uczestnictwa
w konferencjach naukowo–tech-
nicznych, seminariach, kursach,
szkoleniach. Ogółem w ciàgu
2010 r. pozytywnie zaopiniował 112
wniosków, 

– zaplanował i zorganizował przy
współpracy oddziałów stowarzy-
szeƒ naukowo–technicznych łàcz-
nie w 2010 roku 105 imprez nauko-
wo–technicznych, 

– pozytywnie zaopiniował wnioski od-
działów SNT o dofinansowanie
i współorganizacj´ 5 konferencji
naukowo–technicznych, 

– opracował preliminarz kosztów
działalnoÊci szkoleniowej MOIIB
oraz preliminarz kosztów funkcjono-
wania ZP ds. UDZ na rok 2011.

W ciàgu całego 2010 r. Prezydium
i Rada MOIIB na wniosek ZP podej-
mowały uchwały zatwierdzajàce dofi-
nansowanie:
– indywidualnego uczestnictwa w im-

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

– imprez szkoleniowych dla członków
MOIIB, współorganizowanych przez
stowarzyszenia naukowo–technicz-
ne oraz MOIIB, 

– konferencji naukowo–technicznych,
współorganizowanych przez stowa-
rzyszenia naukowo–techniczne oraz
MOIIB, głównie w zakresie dofinan-
sowania druku materiałów szkole-
niowych.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e informacja
o planowanych szkoleniach w kolej-
nych kwartałach zamieszczana była
na łamach biuletynu „BUDOWLANI”
oraz na stronie internetowej MOIIB.
Liczba szkoleƒ koordynowanych
przez ZP ds. UDZ stawia Małopolskà
Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budow-
nictwa na jednym z czołowych miejsc
w kraju.

ZP ds. Działaƒ 
Samopomocowych

Przewodniczàca ZP: Krystyna Kor-
niak – Figa

W 2010 r. do Zespołu wpłyn´ło 37
wniosków o przyznanie Êrodków fi-
nansowych w ramach pomocy. Ze-
spół odbył 8 posiedzeƒ, na których:
– zapoznał si´ z wnioskami,
– sprawdził zło˝onà wraz z nimi doku-

mentacj´,
– skierował wnioski do uzupełnienia

w przypadku braku dokumentów,
– rozpatrzył wnioski,
– przekazał wnioski do Prezydium

Rady MOIIB dla podj´cia decyzji
o przyznaniu rodzaju wnioskowanej
pomocy.
W wyniku prac Zespół:

– zawnioskował o przyznanie 33 za-
pomóg losowych (Êmierç, długo-
trwała choroba, bezrobocie) na
łàcznà kwot´ 33 946 PLN.

ZP ds. Procesów 
Budowlanych

Przewodniczàcy ZP: Jan Skawiƒski
W okresie sprawozdawczym Ze-

spół odbył 5 spotkaƒ oraz jedno dwu-
dniowe – wspólne z pozostałymi Ze-
społami Problemowymi MOIIB.

Zespół ds. Procesów Budowlanych
zajmuje si´ problematykà z zakresu
przygotowania Prawa budowlanego,
procesu inwestycyjnego oraz projek-
towania i realizacji inwestycji, jak rów-
nie˝ opracowania standardów budow-
lanych celem usprawnienia inwesto-
wania oraz utrzymania wysokiej jako-
Êci i bezpieczeƒstwa obiektów bu-
dowlanych Zespół na bie˝àco opraco-
wywał merytoryczne odpowiedzi na
pisma, które wpływały do MOIIB.

Dokoƒczenie na str. 30 
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ZP ds.
Prawno – Regulaminowych
Przewodniczàca ZP: Halina Pasich
Zespół odbył 6 posiedzeƒ. Głów-

nymi tematami posiedzeƒ Zespołu
były sprawy prowadzone przez Ko-
misj´ Prawno–Regulaminowà PIIB
oraz sprawy zwiàzane z problemami
członków MOIIB w zakresie przepi-
sów ustawy Prawo budowlane i z nim
zwiàzanych. 

Główne kierunki działania ZP ds.
Prawno–Regulaminowych to:
– prace nad projektami nowelizacji

ustawy Prawo budowlane, 
– opiniowanie nowelizacji ustawy

o samorzàdach zawodowych,
– opiniowanie projektu zmiany rozpo-

rzàdzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaç budynki i ich usytuowanie,

– opracowanie stanowiska dotyczà-
cego zasad finansowania, statutu
i regulaminów Krajowej Izby i Okr´-
gowych Izb,

– w trakcie wyjazdów szkoleniowych
zapoznanie uczestników z noweliza-
cjami Prawa budowlanego w roku
2010 i projektami nowelizacji usta-
wy Prawo budowlane.

– udział członków ZP ds. Prawno–Re-
gulaminowych w konferencjach
i szkoleniach.

Ponadto przewodniczàca Zespołu
Problemowego ds. Prawno–Regula-
minowych brała udział w zebraniach
Komisji Prawno– Regulaminowej PIIB
w Warszawie. 

ZP ds. Etyki i Ochrony 
Zawodu 

Przewodniczàca ZP: El˝bieta Jast-
rz´bska

Zespół w roku 2010 zajmował si´: 
– opiniowaniem kodeksu etyki zawo-

dowej,
– ocenà zachowaƒ członków MOIIB

pod wzgl´dem odpowiedzialnoÊci
zawodowej.

ZP przedstawił krytyczny poglàd
na temat obowiàzujàcego kodeksu
etyki, co wywołało dyskusj´ w innych
ZP na wspólnym spotkaniu. Nawià-
zano współprac´ pomi´dzy zespoła-
mi. Zdaniem ZP „kształtowanie po-
staw etycznych” jest fundamental-
nym zadaniem całej izby, a nie tylko
zespołu.

Zespoły robocze

W roku 2010 pracowały nast´pujà-
ce zespoły robocze:
– 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 II i IV 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 prze-
wodniczàcego RP (wiceprzewod-
niczàcy Rady MOIIB), redaktora
naczelnego oraz 7–osobowej re-
prezentacji stowarzyszeƒ in˝ynie-
rów i techników wszystkich bran˝
w budownictwie, przygotowujàca
i opiniujàca materiały zamieszcza-
ne w biuletynach. W roku 2010
MOIIB wydała 5 numerów biulety-
nu (od nr 36 do nr 40), o nakładzie
ponad 11 500 egzemplarzy ka˝dy
i minimalnej liczbie stron 30 (ma-
ksymalnie 60).

Informacja o działalnoÊci
Punktów Informacyjnych

w Tarnowie, Nowym Sàczu,
Zakopanem i OÊwi´cimiu
Punkty Informacyjne, powołane

na ˝yczenie członków MOIIB miesz-
kajàcych poza Krakowem, stanowià
du˝e ułatwienie w kontaktach i załat-
wianiu bie˝àcych spraw, bez potrze-
by przyje˝d˝ania do Krakowa.
W ostatnim roku rozwin´ły równie˝
działalnoÊç w zakresie kursów
i szkoleƒ.

Biuro MOIIB
Technicznà obsługà Prezydium,

Rady, Organów, Zespołów Problemo-
wych i Roboczych oraz członków
MOIIB zajmuje si´ 8–osobowe Biuro
w Krakowie, kierowane przez Wojcie-
cha Jastrz´bskiego. Biuro znajduje
si´ w siedzibie MOIIB, przy ul. Czar-
nowiejskiej 80. 

Struktura biura jest od lat nie-
zmienna, ka˝dy pracownik posiada
indywidualny zakres czynnoÊci i jest
przypisany do obsługi konkretnego
organu lub zespołu MOIIB. Udział
pracowników biura jest nieoceniony
w pracach ka˝dego organu, zespołu
problemowego i roboczego oraz
w obsłudze coraz wi´kszej liczby
członków MOIIB. Biuro zatrudnia pra-
cowników etatowych, którzy spełnia-
jà funkcj´ pierwszego kontaktu po-
mi´dzy członkami samorzàdu zawo-
dowego a poszczególnymi struktura-
mi Izby i ich przedstawicielami, którzy
w biurze pełnià dy˝ury, ustalone wła-
Êciwymi regulaminami dla funkcyj-
nych członków organów. Godziny
przyj´ç dla członków sà dost´pne na
stronie internetowej MOIIB, a tak˝e
podawane w ka˝dym numerze biule-
tynu „Budowlani”. Ponadto biuro po-
siada fachowà obsług´ prawnà,
z której członkowie mogà korzystaç
bezpłatnie. Biuro jest czynne przez 5
dni w tygodniu, w tym – niezmiennie
od lat – przez 2 dni pełni dy˝ury
w godzinach popołudniowych. Na
pracownikach spoczywała w roku
2010 organizacja III Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego MOIIB oraz na
co dzieƒ cała obsługa administracyj-
no–ksi´gowa Izby. Biuro jest równie˝
łàcznikiem pomi´dzy poszczególny-
mi komórkami organizacyjnymi 
MOIIB i PIIB oraz czuwa nad prawid-
łowym przepływem informacji pomi´-
dzy tymi strukturami. Pracownicy biu-
ra brali równie˝ udział w szkoleniach,
organizowanych przez PIIB dla
wszystkich OIIB. 

WOJCIECH BILI¡SKI

SEKRETARZ RADY MOIIB

Sprawozdanie z działalnoÊci Rady Małopolskiej 
Okr´gowej Izby  In˝ynierów Budownictwa w 2010 roku
Dokoƒczenie ze str. 29
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Przyj´te uchwałà  IX Zjazdu  Sprawozdawczego i III Wyborczego MOIIB  8 wniosków,  zostało przekazanych do
realizacji:

Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB  poprzez Zespół Prawno-Regulaminowy MOIIB 1 wniosek
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB 1 wniosek
w strukturach  MOIIB 2 wnioski
Krajowej Rady PIIB 2 wnioski
IX Krajowy Zjazd PIIB poprzez Krajowà Rad´ PIIB 2 wnioski

Sprawozdanie z realizacji wniosków 
z IX Sprawozdawczego i III Wyborczego 
Okr´gowego Zjazdu MOIIB 

L.p.

1.

1.

1.

2.

1.

TreÊç wniosku

Wnioskuje si´ o zastoso-
wanie w procedurach
przetargowych na prace
projektowe trybu przetargu
ograniczonego 

Wnioskuje si´ o poparcie
stanowiska skierowanego
do Ministerstwa Infras-
truktury przez dziekanów
wy˝szych uczelni kształ-
càcych na kierunku ENER-
GETYKA pod warunkiem
spełnienia wymagaƒ pro-
gramowych niezb´dnych
do uzyskania uprawnieƒ
budowlanych przez ab-
solwentów tego kierunku. 

Wnioskuje si´ rozdzieliç
obsług´ prawnà na dwie
odr´bne kancelarie praw-
ne; obsługa ORzOZ, ob-
sługa OSD

Skierowanie materiału za-
wierajàcego uwagi do
sprawozdania OR MOIIB
oraz wnioski i propozycje
do programu działania or-
ganów MOIIB na lata 2010-
2014 jako inicjatywa człon-
kowska 

Wnioskuje si´ o wynego-
cjowanie od Towarzystwa
U b e z p i e c z e n i o w e g o

Przekazanie do realizacji

Wniosek odrzucony. Przetargi organizowane sà
zgodnie z obowiàzujàcym prawem - Ustawà o za-
mówieniach publicznych. Zamawiajàcy zgodnie
z ustawà ma mo˝liwoÊç skorzystania z przetargu
ograniczonego dla prac projektowych.

Wniosek przyj´ty, pod warunkiem, ˝e absolwenci
tego nowego kierunku kształcenia b´dà mieli
w programie studiów przedmioty z całego zakre-
su specjalnoÊci „sanitarnej”, tj. nie tylko dotyczà-
ce sieci, instalacji i urzàdzeƒ cieplnych, wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych, ale tak˝e wodociàgo-
wych, kanalizacyjnych i gazowych. 

Wniosek przyj´ty i zrealizowany. Obsługa prawna
OSD oraz ORZOZ sprawowana jest przez dwóch
odr´bnych prawników w ramach kancelarii praw-
nej obsługujàcej MOIIB. 

Wniosek przyj´ty. Materiał został przekazany do or-
ganów, a tak˝e Zespołów Problemowych MOIIB ce-
lem zapoznania si´ i wykorzystania w działaniu
w kadencji 2010-2014.

Wniosek odrzucony. Ubezpieczyciel wyłaniany
jest w drodze przetargu. Podstawowym kryterium
wyboru była i jest wysokoÊç składki, a nast´pnie

Delegat zgłaszajàcy
(nr mandatu)   

Wiesław Smoroƒski (135)

Jan Strzałka (139)

Ryszard Damijan (24)

Zbigniew Domosławski (26)  

Ryszard Pietroƒ (114)

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

do realizacji przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà PIIB

do realizacji w strukturach MOIIB

do realizacji przez Krajowà Rad´ PIIB
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2.

1.

zmniejszenia dotychczas
obowiàzujàcych składek
na ubezpieczenie OC

Wnioskuje si´ o podanie
w biuletynie „Budowlani”
polisy-certyfikatu doty-
czàcego ubezpieczenia
grupowego OC i ubez-
pieczenia NW i na ˝ycie
oraz bli˝szych szczegó-
łów dotyczàcych wypłaty
odszkodowaƒ, tj. wyso-
koÊci kwot wypłaconych
odszkodowaƒ w roku
2009 i spełnienia warun-
ków wymaganych do ich
otrzymywania

W celu zapewnienia stop-
niowej wymiany członków
we wszystkich organach
izby, rozwa˝yç mo˝liwoÊç
wprowadzenia kadencyj-
noÊci dla 25 do 30 proc.
osób, które pełniły swoje
funkcje przez kolejne dwie
kadencje (analogia do wy-
miany kadr  w senacie
Stanów Zjednoczonych)

Wprowadziç kadencyj-
noÊç tak˝e dla osób funk-
cyjnych Rady i organów
(dotyczy: wiceprzewod-
niczàcych, sekretarza
i skarbnika Rady oraz se-
kretarza komisji kwalifika-
cyjnej) analogicznie jak
to dotyczy obecnie prze-
wodniczàcych wszystkich
organów

wiarygodnoÊç ubezpieczyciela i inne zni˝ki w ubez-
pieczeniach proponowane w oferowanym pakiecie.
Uchwałà nr18/R/09 z 29.07.09 Krajowa Rada po-
wołała zespół ds. towarzystwa ubezpieczeniowe-
go, z którym zostanie zawarta umowa generalna
obowiàzkowego ubezpieczenia OC członków PIIB
na lata 2011-2014. Uchwałami nr23/R/09 i nr24/R/09
z dnia 14.10.09 KR zatwierdziła treÊç zapytania ofer-
towego i listy ubezpieczycieli, do których b´dzie
skierowane zapytanie ofertowe. KR uchwałami
nr3/R/10 i nr5/R/10 z dnia 27.01.10 zatwierdziła wy-
bór towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisania
z nim umowy. Umowa z Sopockim Towarzystwem
Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S.A. zawarta
18.05.10. opublikowana jest w Internecie.

Wniosek przyj´ty. Umowa Generalna ubezpie-
czenia OC in˝ynierów budownictwa członków
PIIB (2011-2014) zawarta 18.05.10. z Sopockim To-
warzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA
S.A., Aneks Nr 1 do Generalnej Umowy ubezpie-
czenia OC in˝ynierów budownictwa członków
PIIB, Polisa Ubezpieczenia OC In˝ynierów Bu-
downictwa wraz z załàcznikami opublikowana
jest na stronie Internetowej PIIB. W biuletynie „Bu-
dowlani” Nr 1/2009 (31) str. 34-35 prezentowane
jest podsumowanie na koniec 2008 r. funkcjono-
wania ubezpieczenia OC oraz na ˝ycie członków
MOIIB.W „In˝ynierze Budownictwa” nr 06(74)
czerwiec 2010 str. 21 podana jest szkodowoÊç
w 2009 r. Opublikowany zostanie w najbli˝szym
czasie w biuletynie „Budowlani” lub przesłany na
adres domowy ka˝dego ubezpieczonego członka
MOIIB certyfikat zbiorowego ubezpieczenia NNW
i na ˝ycie (od 01.09.2009.r w Compensa Towa-
rzystwo Ubezpieczeƒ na Zycie S.A.)

Wniosek przyj´ty. Wniosek ten powinien zostaç
przedstawiony wraz z propozycjà szczegółowego
rozwiàzania przez reprezentantów Małopolskiej
OIIB podczas posiedzenia Rady Krajowej PIIB
w celu omówienia propozycji w szerszym gronie.
Wniosek do realizacji przez członków Małopolskiej
OIIB w Krajowej Radzie PIIB.

Wniosek oddalony. KadencyjnoÊç „liderów” po-
szczególnych organów (przewodniczàcych oraz Kra-
jowego (Okr´gowego) Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej) ma na celu wywa˝onà stymulacj́  zmian
personalnych, a co za tym idzie koniecznoÊç przy-
gotowywania nowych, wykwalifikowanych kadr zdol-
nych do kierowania poszczególnymi organami. Wpro-
wadzenie obligatoryjnej wymiany kilkudziesí ciu osób
w okr´gu na funkcjach w poszczególnych organach
w chwili obecnej wydaje si´ niemo˝liwe i mo˝e do-
prowadziç do parali˝u organizacyjnego. Z tego te˝
wzgĺ du decyzj́  o wymianie innych osób ni̋  „liderzy”
organów nale˝y pozostawiç wyborowi delegatów

Ryszard Pietroƒ (114)

Zygmunt Rawicki (125)

Zygmunt Rawicki (125)

KRYSTYNA KORNIAK-FIGA         

SEKRETARZ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW IX  SPRAWOZDAWCZEGO I III WYBORCZEGO ZJAZDU MOIIB

do realizacji przez IX Krajowy Zjazd PIIB poprzez Krajowà Rad´ PIIB
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Okr´gowa Komisja Kwalifika-
cyjna MOIIB na trzecià ka-
dencj´ 2010– 2014 wybrana

została  14 kwietnia 2010 roku na IX
Sprawozdawczym i III Wyborczym
Zjeêdzie MOIIB i ukonstytuowała si´
w nast´pujàcym składzie:
1. Rawicki Zygmunt – przewodni-

czàcy
2. Chrobak Stanisław – wiceprze-

wodniczàcy
3. CieÊliƒski Janusz – wiceprzewod-

niczàcy 
4. GabryÊ  El˝bieta – sekretarz 

oraz członkowie:
5. Borsukowska – Stefaniczek Mał-

gorzata
6. Boryczko Małgorzata
7. Butrymowicz Stanisław
8. Chmiel Roman
9. Damijan Ryszard
10. Duma Maria
11. Duraczyƒska Krystyna
12. Dziedzic Jan
13. Jamborski Marian
14. Kuldanek Andrzej
15. Płachecki Marian
16. Seweryn Krzysztof
17. Sułkowski Tadeusz

Do III Zjazdu Wyborczego MOIIB
Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna li-
czyła 15  osób i działała pod prze-
wodnictwem  Stanisława Karczmar-
czyka.

Sprawozdanie z działalnoÊci Ko-
misji w 2010 roku obejmuje informa-
cj´ o sposobie realizacji zadaƒ wy-
nikajàcych z ustawy „O samorzà-
dach zawodowych architektów, in-
˝ynierów budownictwa i urbanis-
tów”, „Statutu PIIB” i „Regulaminu
Okr´gowych Komisji Kwalifikacyj-
nych PIIB”, a tak˝e zawiera informa-
cje  o inicjatywach Komisji podej-
mowanych pod kàtem bie˝àcych
potrzeb i oczekiwaƒ naszego Êrodo-
wiska zawodowego.

Do podstawowych zadaƒ wynika-
jàcych z obowiàzków OKK, okreÊlo-
nych w obowiàzujàcych przepisach,
nale˝y zaliczyç:
1. Działania zwiàzane z dokumento-

waniem praktyki zawodowej,
przeprowadzaniem kwalifikacji
i egzaminów na uprawnienia bu-
dowane. Obejmowały one:

–  pobieranie ksià˝ek praktyk zawo-
dowych niezb´dnych do dokumen-
towania praktyki zawodowej (tabl.1), 

Dla porównania, w 2009 roku 
wydano łàcznie ok. 1200 ksià˝ek
praktyk (w 2010 r. wzrost o ok.
25 proc.).
–    udzielanie porad i wyjaÊnieƒ

w trakcie cotygodniowych dy˝u-
rów członków Komisji pełnio-
nych   w siedzibie Izby w Krako-
wie oraz Punktach Informacyj-
nych w Tarnowie, Nowym Sà-
czu, OÊwi´cimiu  i Zakopanem.
Szacujemy, ˝e z tej formy pomo-
cy Komisji skorzystało kilkaset
osób,

–   przeprowadzanie przez członków
zespołów kwalifikacyjnych, wery-
fikujàcych dokumentacj´ odbytej
praktyki zawodowej, wielu roz-
mów wyjaÊniajàcych nieÊcisłoÊci
zauwa˝one w trakcie procesu
weryfikacji. Szacujemy, ˝e
w okresie obejmujàcym dwa ter-

miny procedur kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych, dotyczyło to
kilkadziesi´ciu osób, 

–   sprawne zorganizowanie egza-
minów, szczególnie ustnych,
przy uwzgl´dnieniu mi´dzy inny-
mi ograniczeƒ czasowych egza-
minowanych wynikajàcych z ich
obowiàzków zawodowych.
W czasie egzaminów kontynuo-
wano zasad´ formułowania py-
taƒ ustnych na podstawie zapi-
sów w ksià˝kach praktyk. Pozwo-
liło to na bardziej indywidualnà
ocen´ przygotowania zawodo-
wego kandydata.

–   kontynuowanie uroczystej formy
wr´czenia decyzji o nadaniu
uprawnieƒ budowlanych z udzia-
łem przewodniczàcego MOIIB
i członków zespołów egzamina-
cyjnych.

W tabeli 2 zestawiono wnioski,
które wpłyn´ły od kandydatów ubie-
gajàcych si´ o nadanie uprawnieƒ
budowanych, z wyodr´bnieniem
specjalnoÊci uprawnieƒ oraz wyniki
przeprowadzonych egzaminów.

Dla porównania, w 2009 roku zło-
˝ono łàcznie 482 wnioski (w 2010 r.
wzrost o ok. 5 proc.), przystàpiło do

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji 
Kwalifikacyjnej przy Małopolskiej Okr´gowej Izbie 
In˝ynierów Budownictwa w Krakowie 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Tabela 1. Zestawienie wydanych ksià˝ek praktyk

Dokoƒczenie na str. 34
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egzaminów łàcznie 528 osób (w
2010 r. wzrost o ok.  11 proc.),  zda-
ło 447 osób, a Êrednia zdawalnoÊç
wyniosła 84,7 proc.

2. Weryfikacja, analiza i opiniowanie
wniosków dotyczàcych przyzna-
nia tytułu rzeczoznawcy budowla-
nego, jako zespół czynnoÊci
wst´pnych przed ich rozpatrze-
niem przez Krajowà Komisj´ Kwa-
lifikacyjnà PIIB.

Przyznanie takiego tytułu winno
byç naturalnym nast´pstwem wy-
ró˝niajàcych osiàgni´ç  zawodo-
wych. Formalne przepisy i regulami-
ny wymieniajà kryterium „znaczàce-
go dorobku zawodowego” jako jed-
nà z podstaw warunkujàcych uzys-
kanie tytułu rzeczoznawcy budowla-
nego. Pomimo ˝e „znaczàcy doro-
bek” winien byç podstawowym kry-
terium decyzji Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej jako organu upraw-
nionego do podejmowania decyzji
w tym zakresie –  nadal trudno
uzyskaç precyzyjne i właÊciwe udo-
kumentowanie tego warunku. Po-
moc OKK  na szczeblu opiniowania
wniosków polega na akcentowaniu
i ewentualnym wnioskowaniu o uzu-
pełnianie poszczególnych składni-
ków dorobku zawodowego. Ma to
miejsce w trakcie spotkaƒ kandyda-
tów na rzeczoznawc´ z członkami
Komisji. Aktualnie obowiàzujàcy re-
gulamin post´powania przy rozpat-
rywaniu wniosków na rzeczoznaw-
ców zwalnia z obowiàzku przedło-
˝enia dwóch opinii rzeczoznawców
reprezentujàcych specjalizacj´
zgodnà z treÊcià wniosku.  O po-
trzebie opracowania takich opinii
decyduje OKK i  mo˝e ona zleciç
ich opracowanie, uzupełniajàc w ten

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji 
Kwalifikacyjnej przy Małopolskiej Okr´gowej Izbie 
In˝ynierów Budownictwa w Krakowie 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Tabela 2. Zestawienie wyników egzaminów na uprawnienia
budowlane

Dokoƒczenie ze str. 33
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sposób dokumenty, które nast´pnie
przesyłane sà do rozpatrzenia przez
Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà.
W tabeli 3 zestawiono wnioski, które
wpłyn´ły od kandydatów ubiegajà-
cych si´ o nadanie tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego.

W 2009 roku zło˝ono 4 wnioski
(w 2010 r. wzrost o ok. 75 proc.).

3. Pisemne opinie i interpretacje
uprawnieƒ budowlanych człon-
ków Izby sporzàdzane w formie
pism wyjaÊniajàcych bàdê posta-
nowieƒ.

Kilkadziesiàt zmian w przepi-
sach ustawy Prawo budowlane
i wynikajàcych z ustawy rozporzà-
dzeƒ powoduje cz´sto wàtpliwoÊci
w sytuacjach konfliktu uprawnio-
nych projektantów  lub kierowni-
ków budów   z administracjà bu-
dowlanà. Najwi´cej wàtpliwoÊci
generujà przetargi organizowane
w oparciu o przepisy ustawy o za-
mówieniach publicznych. Przy
opracowywaniu pisemnych opinii,
wyjaÊnieƒ i postanowieƒ do po-
szczególnych przesłanych do Ko-
misji wniosków o interpretacj´ de-
cyzji uprawnieƒ  budowlanych ko-
rzystaliÊmy z pomocy kancelarii
prawnej. W 2010 roku udzielono
351 odpowiedzi na pisma, odnoÊ-
nie interpretacji uprawnieƒ, infor-
macji dotyczàcych uzyskiwania
uprawnieƒ w formie pisma wyjaÊ-
niajàcego i 5 w formie postano-
wieƒ (sprostowania oczywistych
omyłek). Cz´Êç opracowanych in-
terpretacji przygotowano na wnio-
sek organów administracji paƒ-
stwowej i samorzàdowej. Dla po-
równania, w 2009 roku przygoto-
wano  łàcznie 242 pisemne opinie
i wykładnie uprawnieƒ  (w 2010 r.
wzrost o ok. 47 proc.),  stanowiàce
wyjaÊnienia i interpretacje do de-
cyzji uprawnieƒ budowlanych
członków Izby.  Szczególnie licznà
grup´ wniosków o wyjaÊnienie
i wykładni´ przepisów stanowià
teksty tzw. decyzji o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego z lat
1975 – 1994, kiedy to uprawnienia

budowlane uzyskiwano bez egza-
minu –  na podstawie udokumen-
towanej praktyki zawodowej. Warto
nadmieniç, ˝e obowiàzek udziela-
nia wyjaÊnieƒ co do treÊci decyzji
nadajàcej uprawnienia budowane
został zlecony Izbie przez Główne-
go Inspektora Nadzoru Budowla-
nego.
4. Inicjowanie zmian w przepisach

ustawy Prawo budowlane i roz-
porzàdzeƒ wynikajàcych z usta-
wy,  ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem rozporzàdzenia w spra-
wie samodzielnych funkcji tech-
nicznych  w budownictwie, m.in.
przywrócenie mo˝liwoÊci zdoby-
wania uprawnieƒ przez techni-
ków oraz umo˝liwienie uzyska-
nia  uprawnieƒ bez ograniczeƒ
do kierowania dla osób, które
ukoƒczyły pierwszy stopieƒ stu-
diów, tzn. z tytułem in˝yniera.

5. Współudział w opiniowaniu pro-
gramów nauczania dla kierun-
ków studiów wymienionych
w rozporzàdzeniu w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie, jako kie-
runki odpowiednie lub pokrewne
przy ubieganiu si´ o uprawnie-
nia budowane w poszczegól-
nych specjalnoÊciach. 

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyj-
na przy MOIIB zgromadziła infor-
macje na temat nazewnictwa kie-
runków i dyplomów na krakow-
skich uczelniach wy˝szych (pub-
licznych i niepublicznych) zwiàza-

nych z kształceniem absolwentów
aspirujàcych do uprawnieƒ budow-
lanych i uznania kwalifikacji zawo-
dowych   w paƒstwach członkow-
skich Unii Europejskiej i Konfede-
racji Szwajcarskiej.

6. Działania organizacyjne Komisji
wynikajàce z obowiàzujàcych re-
gulaminów obejmowały:

–   7 zebraƒ z programami
uwzgl´dniajàcymi aktualne za-
dania przy organizacji post´po-
waƒ kwalifikacyjnych i przebie-
gu egzaminów na uprawnienia
budowlane,

–   zorganizowanie dwudniowego
szkolenia członków Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej i człon-
ków zespołów egzaminacyj-
nych, dotyczàcego weryfikacji
ksià˝ek praktyk i przeprowadza-
nia post´powania kwalifikacyj-
nego. Materiały szkoleniowe
Komisja przygotowała we włas-
nym zakresie,

–   udział w jednym dwudniowym
szkoleniu i dwóch plenarnych
posiedzeniach organizowanych
przez Krajowà Komisj´ Kwalifi-
kacyjnà PIIB, 

–   przygotowywanie przez prze-
wodniczàcego OKK bie˝àcych
materiałów informacyjnych do
ka˝dego wydania biuletynu in-
formacyjnego „Budowlani” Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝y-
nierów Budownictwa.

ZYGMUNT RAWICKI

PRZEWODNICZÑCY OKK MOIIB

Tabela 3. Zestawienie wniosków 
o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
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W2010 roku działalnoÊç Okr´-
gowego Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej

Małopolskiej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa przebiegła w dwóch okresach
rozdzielonych datà III Zjazdu Spra-
wozdawczo- Wyborczego, który od-
był si´ 14 kwietnia 2010 r.

Od 1 stycznia do 14 kwietnia
2010 r. Okr´gowy Rzecznik Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej wypełniał za-
dania w 8-osobowym składzie :
1. Stanisław Abrahamowicz (BO) -

Rzecznik - koordynator
2. Andrzej Ciasnocha (BO)

- Rzecznik
3. Zbigniew Franczak (WM)

- Rzecznik
4. El˝bieta Jastrz´bska (BO)

- Rzecznik
5. Wiktoria Konczewska (IS)

- Rzecznik
6. Wacław Marcjan (IE)

- Rzecznik
7. Jerzy Rasiƒski (IS)

- Rzecznik
8. Janina Wisor-Pronobis (BO)

- Rzecznik
Uchwałà III Zjazdu Sprawozdaw-

czo-Wyborczego postanowiono, ˝e
w nowej kadencji 2010-2014 w skład
Okr´gowego Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej wybranych zo-
stanie 9 osób ze wzgl´du na fakt sys-
tematycznego zwi´kszania si´ iloÊci
post´powaƒ, a tak˝e zwi´kszenia
stopnia trudnoÊci rozwiàzywanych
przez OROZ problemów.

W wyniku wyborów od 14 kwietnia
2010 r. skład organu Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej powi´kszony został do 9 osób
i wypełniał swoje zadania w nast´pu-
jàcym składzie: 
1. Franczak Zbigniew (WM) - Rzecz-

nik - koordynator
2. Ciasnocha Andrzej (BO)

- Rzecznik
3. Janusz Marian (IS) -

Rzecznik

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowego Rzecznika 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa w okresie I - XII 2010 roku

Statystyka
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4. Januszek Ryszard (BO) - Rzecznik
5. Jastrz´bska El˝bieta (BO)

- Rzecznik
6. Konczewska Wiktoria (IS)

- Rzecznik
7. Marcjan Wacław (IE)

- Rzecznik
8. Rasiƒski Jerzy (IS)

- Rzecznik
9. Wisor-Pronobis Janina (BO)

- Rzecznik
Z porównania obu składów oso-

bowych wynika, ˝e w OROZ nastà-
piła niewielka zmiana majàca istot-
ne znaczenie dla kontynuacji do-
tychczas prowadzonej działalnoÊci.
Dobre zwyczaje i ugruntowane pro-
cedury post´powaƒ wdro˝one
w poprzednich kadencjach pod
bacznym okiem dr. in˝. Stanisława
Abrahamowicza pozwoliły sprawnie
kontynuowaç działalnoÊç bez ˝a-
dnych zawirowaƒ czasowych i pro-
ceduralnych.

W zwiàzku z powy˝szym spra-
wozdanie obejmuje cały 2010 rok,
tj. od 1.01 do 31.12.2010 roku.

Opis działalnoÊci

Dokonujàc analizy działalnoÊci
OROZ na podstawie danych staty-
stycznych mo˝na stwierdziç, ˝e
spraw wpływajàcych do OROZ
znacznie przybywa. W roku 2009
z lat poprzednich przeszło 19 i wpły-
n´ło 50 pism (w rozpatrzeniu było
69 post´powaƒ). W 2010 z lat po-
przednich przeszło 30 i tak˝e wpły-
n´ło 50 spraw (w rozpatrzeniu było
80 post´powaƒ).

Zwi´kszona liczba post´powaƒ
wynika z wielu wzgl´dów, do któ-
rych zaliczyç mo˝na:
– IloÊç inwestycji na terytorium Rze-

czypospolitej Polski spowodowa-
na wykorzystaniem dotacji z fun-
duszy europejskich

– Tempo realizowanych robót 
– Zwi´kszone obcià˝enie obowiàz-

kami in˝ynierów na budowach
i realny brak czasu

– Wi´ksza iloÊç popełnianych bł´-
dów.
Z ogólnej iloÊci 80 rozpatrywa-

nych spraw zostało:
– zawieszonych - 4 post´powania 

– umorzonych - 29 post´powaƒ 
– przekazanych do OSD - 25 post´-

powaƒ
– Sprawy poza kompetencjà OROZ

-11 spraw
– W trakcie rozpatrywania -17 spraw.

W roku 2010 ogółem wpłyn´ło 50
pism, z czego wyodr´bniono:
– 30 spraw dotyczàcych odpowie-

dzialnoÊci zawodowej 
– 9 spraw zwiàzanych z odpowie-

dzialnoÊcià dyscyplinarnà;
– 11 spraw poza kompetencjà

OROZ.
WÊród 30 łàcznie wszcz´tych po-

st´powaƒ wyjaÊniajàcych dotyczà-
cych odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej:
– 11 post´powaƒ umorzono 
– 14 wniosków o ukaranie skierowa-

no do Okr´gowego Sàdu 
Dyscyplinarnego 

– 5 wniosków skierowano do Krajo-
wego Rzecznika Odpowiedzialno-
Êci  Zawodowej.

Decyzj´ o umorzeniu podejmo-
wano z powodu przedawnienia lub
z powodu braku wystàpienia prze-
słanek o odpowiedzialnoÊci. 

Wi´kszoÊç skierowanych do OSD
wniosków o ukaranie dotyczyła
funkcji kierownika budowy, którzy
głównie dopuszczali si´ zaniedbaƒ
w zakresie:
– potwierdzenia nieprawdy
– potwierdzenia zgodnoÊci robót

z projektem, mimo wprowadza-
nych w trakcie realizacji robót is-
totnych zmian

– posiadania odpowiednich upraw-
nieƒ do rodzajów prowadzonych
robót.
SpoÊród wniosków skierowanych

do Krajowego Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e:
– 3 dotyczà za˝aleƒ na rozstrzygni´-

cie OROZ
– 1 dotyczyła przekazania prowa-

dzenia sprawy innej niezale˝nej Iz-
bie Okr´gowej

– 1 dotyczyła przedłu˝enia terminu
rozpatrzenia sprawy.

W zakresie odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej do 9 zwi´kszyła si´

iloÊç prowadzonych post´powaƒ
wyjaÊniajàcych.

Wi´kszoÊç spraw dotyczàcych
post´powaƒ dyscyplinarnych doty-
czy niewłaÊciwych zachowaƒ człon-
ków MOIIB wobec inwestorów, wyni-
kajàcych z niewłaÊciwie przygotowa-
nych dokumentów formalnych nor-
mujàcych współprac´ pomi´dzy in-
westorami a in˝ynierami pełniàcymi
samodzielne funkcje na budowie.

Jedna z kuriozalnych spraw doty-
czàcych zarówno odpowiedzialno-
Êci zawodowej, jak i dyscyplinarnej,
to prowadzona przez OROZ
w 2010 r. sprawa sfałszowania przez
jednego z członków Izby dyplomu
ukoƒczenia studiów magisterskich,
na podstawie których wyłudził wy-
danie uprawnieƒ budowlanych. 

Generalnie mo˝na stwierdziç ,˝e
problemy, które nale˝y rozwiàzaç
poprzez uregulowania ustawowe,
dotyczà:
– biegłych sàdowych, którzy nierze-

telnie wykonujà swoje opinie sà-
dowe, a b´dàc jednoczeÊnie
członkami PIIB nie mogà zostaç
ukarani na postawie przepisów
o samorzàdach zawodowych

– interpretacji zmian projektowych
istotnych i nieistotnych podczas
realizacji robót, szczególnie robót
zwiàzanych z infrastrukturà po-
dziemnà, w których interpretacja
i analiza dokumentacji powyko-
nawczych przez poszczególne
PINB nara˝a in˝ynierów obsługu-
jàcych tego typu inwestycje na
post´powania wyjaÊniajàce w try-
bie odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej.
Dokonujàc podsumowania rocz-

nego nale˝y stwierdziç, ˝e całorocz-
na współpraca z obsługà biura MO-
IIB była wzorowa, a atmosfera stwo-
rzona przez pracowników biura za-
sługuje na uznanie.

Równie˝ współpraca z Kancelarià
Prawnà mecenasa Sławomira Koz-
łowskiego była bardzo dobra i nie
budziła zastrze˝eƒ.

ZBIGNIEW FRANCZAK 

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOÂCI 

ZAWODOWEJ - KOORDYNATOR
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Stosownie do przepisów art. 25
ust. 4 Ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 roku o samorzàdach

zawodowych architektów, in˝ynie-
rów budownictwa oraz urbanistów
Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa przedstawia roczne
sprawozdanie z działalnoÊci w roku
2010.

Organ Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego podjàł działalnoÊç na
III kadencj´ pracy sàdu przy tutej-
szej izbie w wyniku wyborów
w dniu 14 kwietnia 2010 r. podczas
III Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa.
Nowy skład organów przedstawia
si´ nast´pujàco: 

przewodniczàcy Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego – Stanisław
Abrahamowicz, 

członkowie sàdu dyscyplinarne-
go: Bronowska Agnieszka, Cabała
Marek, Cierpich Marcin, Duma-Mi-
chalik Małgorzata, Dyk Krzysztof,
Gołaszewski Andrzej, Klass
Krzysztof, Łab´dê Renata, Moroƒ-
ski Andrzej, Moskal Krzysztof, No-
wak Wojciech, Struzik Wojciech,
Wingralek Joanna, WiÊniewski Mie-
czysław. 

Pomimo oczywistych utrudnieƒ
na poczàtku kadencji zwiàzanych
z faktem powołania nowego prze-
wodniczàcego organu oraz połowy
członków składu s´dziowskiego,
głównie z tzw. terenu (11 osób),
a tak˝e opanowanie zaległych
spraw, Okr´gowy Sàd Dyscyplinar-
ny przy Małopolskiej Okr´gowej Iz-
bie In˝ynierów Budownictwa pełnił
swoje zadania nale˝ycie. Na pod-
kreÊlenie zasługuje uznanie dla
„starych s´dziów”, którzy do koƒca
2010 r. podejmowali bez sprzeciwu
przydzielane obowiàzki przewodni-
czàcych zespołów orzekajàcych,

a spraw tych było znacznie wi´cej
ni˝ przeci´tnie. 

1. Prowadzone 
post´powania 

W 2010 roku wszcz´to 31 post´-
powaƒ, z poprzedniego roku prze-
szło 11 post´powaƒ, czyli Okr´go-
wy Sàd Dyscyplinarny prowadził 42
sprawy. W ramach nowych post´-
powaƒ 26 spraw było zwiàzanych
z odpowiedzialnoÊcià zawodowà,
a 5 spraw dotyczyło odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej.

Rozstrzygni´cia zapadły w 14
sprawach, w tym 4 sprawy dotyczy-
ły odpowiedzialnoÊci dyscyplinar-
nej, a 10 spraw dotyczyło post´po-
waƒ odpowiedzialnoÊci zawodowej,
Na 2011 rok przechodzi 17 spraw.
Post´powania pozostajàce w toku
(były wszcz´te w 2010 roku) pozos-
tajà w analizie prawnej lub prowa-
dzone sà przez organ.

W wyniku przeprowadzonych po-
st´powaƒ orzeczono 12 kar, w tym
10 upomnieƒ, 1 nagan´, 1 zawie-
szenie w prawach członka na okres
2 lat. 

2. Sprawy 
wewnàtrzorganizacyjne

W 2010 Okr´gowy Sàd Dyscypli-
narny działał w składzie 15-osobo-
wym. Składy orzekajàce dla po-
szczególnych spraw wyznaczane sà
zarzàdzeniem przewodniczàcego
OSD. Obowiàzki w składach orzeka-
jàcych pełnià wszyscy członkowie,
a funkcja przewodniczàcego składu
powierzona jest osobie majàcej do-
Êwiadczenie przewodniczenia roz-
prawie, co jest wa˝ne ze wzgl´dów
wy˝ej opisanych. Współpraca z or-
ganem Rzecznika Odpowiedzialno-
Êci Zawodowej przebiegała pomyÊl-
nie i nie było przypadków zwrotu
akt o uzupełnienie dowodów. 

OSD odbywa zebrania plenarne,
zebrania prezydium oraz posiedze-
nia kolegium (dla podejmowania
uchwał kolegialnych na podstawie
przyj´tego regulaminu). Z zebraƒ
i posiedzeƒ sporzàdzane sà proto-
koły. W 2010 roku odbyło si´ 9 ze-
braƒ plenarnych, 1 posiedzenie ko-
legium i 1 posiedzenie prezydium. 

3. Szkolenia i warsztaty 
doskonalàce

W 2010 roku OSD skorzystał na
zasadzie rewan˝u ze szkoleƒ
i warsztatów, których gospodarzami
były Âlàska i Podkarpacka OIIB.
Szkolenia, które odbyły si´ w marcu
w WiÊle oraz w grudniu w Âwilczy
k.Rzeszowa były przygotowane
i przeprowadzone na odpowiednio
wysokim poziomie merytorycznym.
W 2010 roku przewodniczàcy OSD
wraz z osobà prowadzàcà sekreta-
riat sàdowy uczestniczyli w listopa-
dzie 2010 r. w szkoleniu zorganizo-
wanym przez Polskà Izb´ In˝ynie-
rów Budownictwa w Jadwisinie.
W celu szybkiego przygotowania
nowo wybranych s´dziów zorgani-
zowano we własnym zakresie szko-
lenia z podstawowych zasad funk-
cjonowania organu. Szkolenie pod-
czas 3 spotkaƒ przeprowadził me-
cenas Sławomir Kozłowski - radca
prawny MOIIB. 

4. Organizacja obsługi
prawnej post´powaƒ

Prowadzenie post´powaƒ wyma-
ga profesjonalnej pomocy prawnej
funkcjonujàcej w sposób ciàgły.
Kwestia została uregulowana w la-
tach poprzednich od strony organi-
zacyjnej drogà zawarcia stosownej
umowy z kancelarià prawnà, a jej
przedstawiciel był zawsze obecny
na rozprawach. Kancelaria prawna
sporzàdza projekty orzeczeƒ i de-

Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego  
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
z działalnoÊci za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
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cyzji po rozstrzygni´ciach zespołów
orzekajàcych. Na tym etapie współ-
pracy z kancelarià były istotne nie-
dokładnoÊci i bł´dy, które wspólnie
usuni´to. Po dokładnej wspólnej
analizie zaistniałych incydentów
ustalono metody udoskonalenia
współpracy. Mamy nadziej´, ˝e
b´dà to rezultaty trwałe. 

5. Podsumowanie 

Rok 2010 był pierwszym rokiem
kalendarzowym trzeciej kadencji or-
ganów Izby. OSD przeprowadził
w mijajàcym roku kalendarzowym
42 post´powania. OSD bazował na
dobrym i ch´tnym zespole nowych
i „starych” członków organu oraz
dobrej obsłudze biurowej. 

OSD realizował zadania ustawo-
we w zakresie orzekania w spra-
wach odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej oraz dyscyplinarnej w budow-
nictwie w sposób prawidłowy. 

STANISŁAW ABRAHAMOWICZ 

PRZEWODNICZÑCY OSD 

ZAŁÑCZNIK 
DO SPRAWOZDANIA OSD
MOIIB Z DZIAŁALNOÂCI 

ZA ROK 2010 
Dane statystyczne
Prowadzone post´powania w za-

kresie odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej oraz dyscyplinarnej członków
izby w 2010 roku przedstawiajà na-
st´pujàce dane liczbowe:
1. IloÊç spraw załatwionych wg stanu

na dzieƒ 31.12.2010 r. – 14
2. IloÊç spraw, które wpłyn´ły do OSD

w 2010 roku – 31
- odpowiedzialnoÊç zawodowa – 26
- odpowiedzialnoÊç dyscyplinarna – 5
3. IloÊç wszcz´tych post´powaƒ – 31
4. IloÊç zawieszonych post´powaƒ – 1
5. IloÊç post´powaƒ zwrot do ORzOZ – 1
6 . IloÊç ukaranych w I instancji – 10
7. IloÊç uniewinnionych w I instancji – 0
8. IloÊç odwołaƒ – 1
9. IloÊç odmowy ukarania – 1
10. IloÊç spraw niezakoƒczonych na

dzieƒ 31.12.2010 r. – 17
11. IloÊç powołanych składów s´dziow-

skich – 31

Od 1.01.2010 r. do 14.04.2010 r.
Okr´gowa Komisja Rewizyjna pra-
cowała w składzie :
1. Henryk Tr´bacz- przewodniczàcy
2. Andrzej Turowicz - wiceprze-

wodniczàcy  
3. Danuta Opolska - sekretarz 
4. Jerzy Jach – członek
5. Bolesław Dzi´giel – członek

a od 14.04.2010 r. w nowym
składzie wybranym na III Zjeêdzie
Sprawozdawczo- Wyborczym De-
legatów Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa: 
1. Andrzej Turowicz -przewodni-

czàcy 
2. Józef Kurelewicz - wiceprzewod-

niczàcy 
3. Danuta Opolska - sekretarz 
4. Joanna Misygar - drugi sekre-

tarz 
5. Paulina Pandyra-Ostrowska -

członek 
6. Tadeusz Klepacki - członek 
7. Marek Galas – członek. 

DziałalnoÊç Komisji Rewizyjnej
była prowadzona w oparciu o na-
st´pujàce akty prawne: 
– „Ustaw´ o samorzàdach zawo-

dowych architektów, in˝ynierów
budownictwa oraz urbanistów“
z 15 grudnia 2000 r. z póêniej-
szymi zmianami 

– Statut Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa uzupełniony i po-
prawiony na VIII Krajowym Zjeê-
dzie Sprawozdawczym PIIB  19 –
20 czerwca 2009 r. 

– Regulamin Okr´gowych Komisji
Rewizyjnych PIIB przyj´ty przez
VIII Krajowy Zjazd Sprawozdaw-
czy PIIB. 

W okresie sprawozdawczym od-
było si´ 13 zebraƒ plenarnych Ko-
misji w pełnym składzie. Zebrania
plenarne odbyły si´ w dniach: 12
stycznia, 30 stycznia, 9 lutego, 23 lu-
tego, 2 marca, 9 marca, 25 marca,
26 kwietnia, 24 czerwca, 29 lipca, 9
wrzeÊnia, 2 listopada i 16 grudnia.

Frekwencja członków wynosiła
80 proc. NieobecnoÊci były uspra-
wiedliwione poza jednym przypad-
kiem. Dodatkowo z nieobecnymi
członkami podczas zebrania nawià-
zywano łàcznoÊç telefonicznà celem
ewentualnych uzgodnieƒ lub kon-
sultacji.

Przewodniczàcy lub zast´pca
brali udział we wszystkich posiedze-
niach Rady MOIIB  oraz w wi´kszo-
Êci posiedzeƒ Prezydium Rady.

W okresie sprawozdawczym Kra-
kowa Komisja Rewizyjna Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa zor-
ganizowała szkolenie dla członków
Okr´gowych Komisji Rewizyjnych,
w którym udział wzi´ło równie˝ 4
naszych członków (22 maja 2010 r.
w Warszawie). 

Odbyła si´ równie˝ odprawa
i szkolenie dla przewodniczàcych
OKR w dniu 7.10.2010 r. w Warsza-
wie. Ponadto w dniach 27-
28.11.2010 r. w Otwocku odbyło si´
szkolenie przewodniczàcych Okr´-
gowych Komisji Rewizyjnych, w któ-
rym uczestniczył wiceprzewodniczà-
cy.

Podstawowà formà działania Ko-
misji Rewizyjnej MOIIB były kontrole
organów i jednostek MOIIB. W okre-
sie sprawozdawczym przeprowa-
dzono 8 kontroli. 

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
Małopolskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa
za okres od 1.01.2010 r. 
do 31.12.2010 r.

Dokoƒczenie na str. 40
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Chronologiczne zestawienie prze-
prowadzonych kontroli: 
1. 19-26 stycznia 2010 r. Przed-

miotem kontroli była działalnoÊç
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyj-
nej w 2009 roku. Przedstawiono
2 zalecenia usprawniajàce dzia-
łalnoÊç OKK.

2. 19 stycznia - 8 lutego 2010 r.
Przedmiotem kontroli była  pra-
widłowoÊç zarzàdzania majàtkiem
MOIIB. Zalecono przeprowadze-
nie inwentaryzacji Êrodków trwa-
łych i wyposa˝enia.

3. 24 maja - 24 czerwca 2010 r.
Przedmiotem kontroli była weryfi-
kacja przeprowadzonej zgodnie
z postanowieniami art. 26 ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.  o ra-
chunkowoÊci ( Dz.U. z 2003 r.
nr 60,poz.535 z póên. zm.) inwen-
taryzacji aktywów pieni´˝nych, fi-
nansowych i Êrodków trwałych na
koniec roku obrachunkowego
2009. Przedstawiono 5 zaleceƒ
w celu eliminacji drobnych niedo-
ciàgni´ç.

4. 26 maja - 24 czerwca 2010 r.
Przedmiotem kontroli była „Gos-
podarka Êrodkami niskocennymi
– wyposa˝enie”. Przedstawiono 3
zalecenia w celu eliminacji drob-
nych niedociàgni´ç.

5. 24 czerwca - 29 lipca 2010 r.
Przedmiotem kontroli była pra-
widłowoÊç zawartych umów z fir-
mami zewn´trznymi i osobami fi-
zycznymi wykonujàcymi usługi
i prace na rzecz Biura Małopol-
skiej Okr´gowej Izby In˝ynierów.
Przedstawiono 4 zalecenia
w celu eliminacji drobnych niedo-
ciàgni´ç.

6. 24  czerwca - 29 lipca 2010 r.
Przedmiotem kontroli była prawid-
łowoÊç zawartych umów o prac´
z osobami fizycznymi zatrudniony-
mi w Biurze MOIIB. Przedstawiono
5 zaleceƒ w celu eliminacji drob-
nych niedociàgní ç.

7. 7 wrzeÊnia - 28 paêdziernika
2010 r. Przedmiotem kontroli była
prawidłowoÊç wydatków MOIIB
w zakresie zleconych usług, prac
oraz zakupów i dostaw na rzecz
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝y-
nierów Budownictwa za okres od
1.01.2010 do 30.06.2010 r. Przed-
stawiono 2 zalecenia w celu elimi-
nacji drobnych niedociàgni´ç.

8. 4 paêdziernika 2010 r. - 14 grud-
nia  2010 r. Przedmiotem kontroli
były  wyniki realizacji bud˝etu Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝y-
nierów Budownictwa za trzy
kwartały 2010 roku. Przedstawio-
no 3 wnioski i 2 zalecenia w celu
eliminacji drobnych niedociàg-
ni´ç.
W styczniu 2011 r. prowadzona

była (rozpocz´ta w dniu 16 grudnia
2010 r.) kontrola, której przedmiotem
była działalnoÊç wydawnicza na
rzecz  Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa biuletynu
„Budowlani” za okres 1.01.2010 do
31.12.2010 r. oraz zapoznanie si´ ze
stanem przygotowaƒ do ewentual-
nej inwestycji (rozbudowa pomiesz-
czeƒ   Izby) – do 13 stycznia 2011 r . 

W ramach kontroli członkowie Ze-
społów Kontrolnych OKR przepraco-
wali:członkowie 114 roboczogodzin
+  72 godziny  przewodniczàcy
OKR w ramach ekwiwalentu.

ANDRZEJ TUROWICZ

PRZEWODNICZÑCY OKR

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
Małopolskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa
za okres od 1.01.2010 r. 
do 31.12.2010 r.
Dokoƒczenie ze str. 39

Sprawozdanie 
z działalnoÊci 
Zespołu 
ds. Ustawicznego
Doskonalenia 
Zawodowego
MOIIB za 2010 r.

Zespól działał w składzie: 
1.   Jan ˚akowski –  przewodniczà-

cy
2.   Gra˝yna Czopek –  sekretarz
3.   Maria Duma
4.   Roman Furman
5.   Jerzy Hydzik
6.   Antoni Kawik
7.   Marta Kot
8.   Bogdan Ni˝nik
9.   Krzysztof Seweryn
10. Jan Strzałka

W 2010 r. odbyło si´ 8 posie-
dzeƒ plenarnych zespołu w tym
jedno dwudniowe posiedzenie
wyjazdowe w Rytrze. Członkowie
zespołu okreÊlili główny cel ist-
nienia organu Izby jako ustawicz-
ne doskonalenie zawodowe wyni-
kajàce z koniecznoÊci przystoso-
wania si´ członków Izby  do dy-
namicznych przeobra˝eƒ praw-
nych, ekonomicznych, technolo-
gicznych, przepisów i wymagaƒ
techniczno– budowlanych oraz
rozwoju wiedzy technicznej
w dziedzinie współczesnego bu-
downictwa. 

Wykształcenie zdobyte w syste-
mie szkolnictwa wy˝szego i Êred-
niego staje si´ stopniowo przesta-
rzałe i wymaga kontynuowania
edukacji w takich formach  i roz-
miarach, jakie dla danego zawodu
sà optymalne.

Kształcenie ustawiczne (perma-
nentne) –  jest procesem stałego
odnawiania, doskonalenia i rozwija-
nia kwalifikacji ogólnych oraz za-
wodowych trwajàcym w ciàgu całe-
go okresu pełnienia samodzielnych
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funkcji technicznych w budownic-
twie.

W ramach kształcenia ustawicz-
nego (poszkolnego) mo˝na wyró˝-
niç:  
– doskonalenie zawodowe –   pro-

ces systematycznego aktualizowa-
nia,  poszerzania i pogł´biania
wiadomoÊci prawnych, przepisów
techniczno–budowlanych i zasad
wiedzy technicznej w zakresie
podwy˝szania kwalifikacji formal-
nych, koƒczàcych si´
uzyskaniem  odpowiedniego za-
Êwiadczenia lub certyfikatu na wy-
kładach, seminariach   i szkole-
niach,

– dokształcanie zawodowe –  pro-
ces teoretycznego podwy˝szania
i dopełniania kwalifikacji, umiej´t-
noÊci oraz sprawnoÊci ogólnych
i zawodowych, koƒczàcych si´
uzyskaniem odpowiedniego Êwia-
dectwa lub dyplomu na szkole-
niach i kursach specjalistycznych,
ustawiczne doskonalenie zawodo-
we mo˝e odbywaç si´ poprzez
uczestnictwo w: 

– wykładach, seminariach, szko-
leniach, warsztatach lub kur-
sach  dokształcania;

– wyjazdach studyjnych, konfe-
rencjach jednodniowych
lub wielodniowych     

a tak˝e poprzez:
–  czytanie czasopism bran˝o-

wych 
–  nauk´ za pomocà Internetu (na

odległoÊç).

Ustawiczne doskonalenie zawo-
dowe mo˝e byç sprawà indywidual-
nà osoby pełniàcej samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie,
bàdê projektowane i organizowane
przez Polskà Izb´ In˝ynierów Bu-
downictwa oraz dofinansowane
przez Okr´gowe Izby In˝ynierów
Budownictwa. 

W celu ułatwienia członkom Izby
działalnoÊci samokształceniowej ze-
spół pracuje nad opracowaniem
systemu dost´pu do biblioteki inter-
netowej na podstawie indywidualne-
go kodu nadanego członkowi Izby.
ZawartoÊç biblioteki b´dzie kształto-

wana w oparciu o zapotrzebowanie
zdefiniowane przez bran˝e.

Ponadto, zwa˝ywszy na ograni-
czone mo˝liwoÊci osobistego
uczestnictwa w konferencjach
i szkoleniach, planujemy wprowa-
dzenie systemu prezentowania ma-
teriałów i prezentacji ze szkoleƒ
i konferencji na stronach zespołu
w celu ich upowszechnienia.

W ramach wspierania doskonale-
nia zawodowego w okresie sprawoz-
dawczym  rozpatrzono i zaopiniowa-
no 112 wniosków do Rady Izby o dofi-
nansowanie działalnoÊci samokształ-
ceniowej członków MOIIB. Koszty
szkoleƒ (dofinansowania indywidual-
ne, dofinansowania szkoleƒ współor-
ganizowanych ze stowarzyszeniami
NOT oraz koszty materiałów konferen-
cyjnych) wynoszà 220 896,39 PLN.

W 2010 r. we współpracy ze sto-
warzyszeniami bran˝owymi in˝ynie-
rów zespól wsparł organizacj´
przedsi´wzi´ç przedstawionych 
w tabelach 1 i 2.

JAN ˚AKOWSKI 

PRZEWODNICZÑCY ZESPOŁU
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Zespół ds. działaƒ samopomoco-
wych powołany uchwałà OR
MOIIB w dniu 26.04.2006 r. do

14 kwietnia 2010 pracował w składzie:
1. Krystyna Korniak – Figa – prze-

wodniczàca
2. Irena Bobulska – Cholewicka–

członek
3. Anna Bryksy – Członek

a po III Zjeêdzie wyborczym MOIIB
powołany uchwałà Prezydium
Nr 2/P/10 OR MOIIB  w dniu
06.05.2010 r. (zatwierdzonà uchwałà
OR MOIIB Nr10/R/10 09.06.10)
w składzie:
1. Krystyna Korniak – Figa – prze-

wodniczàca
2. Anna Bryksy – członek
3. Wiktoria Konczewska – członek

w okresie sprawozdawczym pra-
cował zgodnie z:

�Ustawà z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzàdach zawodowych archi-
tektów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów– art.8 pkt.12, art.40 ust.1

pkt.3 (Dz.U.01.05.42 z póên. zm.)
�Statutem PIIB uzupełnionym i po-

prawionym na VII i IX Krajowym Zjeê-
dzie PIIB

�Regulaminem działalnoÊci samo-
pomocowej MOIIB zatwierdzonym
Uchwałà OR MOIIB Nr54/R/2008
w dniu 24.06.2008 r.

W 2010 r. do Zespołu wpłyn´ło 37
wniosków do rozpatrzenia o przyzna-
nie w ramach pomocy Êrodków fi-
nansowych. Zespół w roku 2010 od-
był 8 posiedzeƒ (15.01, 10.03, 23.04,
8.06, 14.07, 30.08, 25.10,
06.12.2010 r.), 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 do Prezydium OR MOIIB

w celu podj´cia decyzji o przyznaniu
i rodzaju wnioskowanej pomocy.
W wyniku prac Zespół:

– oddalił 2 wnioski z uwagi na brak
podstaw prawnych do udzielenia
pomocy  (nie spełniały wymogów
Regulaminu samopomocowego
MOIIB)

– 1 wniosek po skierowaniu do uzu-
pełnienia o brakujàce dokumenty
wnioskodawca wycofał

– 1 wniosek skierował do uzupełnie-
nia o brakujàce dokumenty, których
wnioskodawca do koƒca roku nie
uzupełnił

– zawnioskował o przyznanie 33 za-
pomóg losowych (długotrwała cho-
roba, Êmierç członka, bezrobocie,
kl´ska ˝ywiołowa – powódê).
Zatwierdzona 8 uchwałami podj´-

tymi przez Prezydium i Rad´ MOIIB
pomoc finansowa dla członków MO-
IIB w 2010 r. wyniosła: 33 946,00 zł.

Udzielona pomoc finansowa sta-
nowiła 97% kwoty przewidzianej
w bud˝ecie 2010 r.

KRYSTYNA KORNIAK–FIGA   
PRZEWODNICZÑCA ZESPOŁU

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego 
ds. działaƒ samopomocowych MOIIB w roku 2010

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego 
ds. Procesów Budowlanych MOIIB 
w okresie sprawozdawczym 1.01.2010 do 31.12.2010 r.

Dla okreÊlenia zakresu i proble-
matyki działania Zespołu
opracowano Regulamin dzia-

łania Zespołu ds. Procesów Budow-
lanych zatwierdzony uchwałà nr
29/R/2003 z dnia 26.09.2003 r.

W chwili obecnej Zespół działa
w nast´pujàcym składzie: 
1. Cierpich Marcin
2. Kawik Antoni
3. Krzysztofowicz Paweł 
4. Łukasik Krzysztof
5. Nieuporany Andrzej
6. Ostapiec Piotr
7. Skawiƒski Jan – przewodniczàcy
8. Smoroƒski Wiesław
9. Âlusarczyk Kazimierz
10. Wisor-Pronobis Janina

Zespół ds. Procesów Budowla-
nych zajmuje si´ szerokà problema-
tykà z zakresu przygotowania Prawa
budowlanego, procesu inwestycyj-
nego oraz projektowania i realizacji

inwestycji, jak równie˝ opracowania
standardów budowlanych celem
usprawnienia inwestowania oraz
utrzymania wysokiej jakoÊci i bezpie-
czeƒstwa obiektów budowlanych.

W okresie sprawozdawczym Ze-
spół odbył 3 zebrania w dniach: 
– 9.06; 7.09; 10.12.2010 r. 
– oraz wspólne zebrania Zespołów

Problemowych MOIIB w dniach
26–27.03.2010 r. i 22–23.10.2010 r.
Na zebraniach omawiano proble-

my zwiàzane ze zmianami Prawa
budowlanego, bezpieczeƒstwa
i prawidłowej organizacji procesów
budowlanych. 

Na wspólnych wyjazdowych ze-
braniach Zespołów Problemowych
MOIIB zapoznano si´ z rozwojem
infrastruktury komunikacyjnej i skut-
kami letnich powodzi w Małopolsce
oraz problemami zwiàzanymi ze
zniszczeniami infrastruktury i obiek-

tów budowlanych na skutek po-
wstałych osuwisk. Zapoznano si´
równie˝ z problematykà Zespołów
w bie˝àcej kadencji i omówiono is-
totne bie˝àce problemy funkcjono-
wania Êrodowiska budowlanego.

W ostatnim okresie zespół zajmo-
wał si´ finalizacjà poszerzenia infor-
macji o danych osobowych człon-
ków na stronie internetowej Izby
w celu utworzenia „Banku In˝ynie-
rów” MOIIB dla ułatwienia poszuki-
wania odpowiedniego fachowca bu-
dowlanego przez uczestników pro-
cesu inwestycyjnego oraz zwi´ksze-
nia mo˝liwoÊci zatrudnienia dla
członków MOIIB.

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

JAN SKAWI¡SKI
PRZEWODNICZÑCY ZESPOŁU
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Wroku 2010 Zespół Problemo-
wy ds. Prawno – Regulami-
nowych MOIIB odbył 9 po-

siedzeƒ, w tym jedno wyjazdowe in-
tegracyjne z udziałem członków
wszystkich Zespołów Problemo-
wych  MOIIB.

Głównymi tematami posiedzeƒ
były sprawy prowadzone przez Ko-
misj´ Prawno – Regulaminowà
PIIB oraz dotyczàce spraw zwiàza-
nych z problemami członków MO-
IIB w zakresie przepisów Ustawy
Prawo budowlane i z nim zwiàza-
nych. 

Główne kierunki działania ZP ds.
Prawno – Regulaminowych to:
– prace nad projektami nowelizacji

ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, prawo
wodne oraz poselski projekt no-
welizacji ustawy Prawo budowlane

oraz ustawy o samorzàdach zawo-
dowych.

– opiniowanie małych nowelizacji
ustawy Prawo budowlane, które
zostały uchwalone przez Sejm
w 2010 r.,  

– opiniowanie nowelizacji ustawy
o samorzàdach zawodowych,

– opiniowanie projektu zmian rozpo-
rzàdzenia dotyczàcego warunków
technicznych, jakim powinny od-
powiadaç budynki i ich usytuowa-
nie,

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

– opiniowanie wniosków skierowa-
nych przez Komisj´ Uchwał
i Wniosków MOIIB podczas Zjaz-
du Sprawozdawczo – Wyborcze-
go MOIIB, 

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

zapoznanie uczestników z noweliza-
cjami Prawa budowlanego. Podczas
wyjazdu integracyjnego w paêdzier-
niku 2010 r. omawiano przede
wszystkim problematyk´ osuwisk
i skutki powodzi.

Ponadto przewodniczàca  Zespo-
łu Problemowego ds.  Prawno-Re-
gulaminowych brała udział w zebra-
niach  Komisji Prawno – Regulami-
nowej PIIB w Warszawie, jak rów-
nie˝ w konferencji organizowanej
przez samorzàdy zawodowe in˝y-
nierów, architektów i urbanistów
pt. „Kl´ski ˝ywiołowe a urbanistyka,
architektura i budownictwo”.

HALINA PASICH
PRZEWODNICZÑCA ZESPOŁU

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego 
ds. Prawno-Regulaminowych MOIIB za 2010 rok

Zespół ds. Etyki i Ochrony Za-
wodu kontynuował działalnoÊç
w roku 2010 na mocy Uchwały

Rady Nr 9/R/2010 MOIIB z dnia
27.04.2010 r. oraz Regulaminu Dzia-
łania Zespołu, stanowiàcego załàcz-
nik do Uchwały Rady Nr 31/R/2003
z dnia 26.09.2003 r.

Zespół spotykał si´ systematycz-
nie raz w miesiàcu, realizujàc cele
i zadania zapisane w Regulaminie.
Zespół w podanym ni˝ej składzie
działa od kwietnia 2010 r., do Zjaz-
du MOIIB w kwietniu 2010 nie odby-
ło si´ ˝adne spotkanie Zespołu.

Członkowie Zespołu: 
– El˝bieta Jastrz´bska – przewodni-

czàca 
– Ewa Muszyƒska–Płachecka –

członek
– Wiesława Skrzyniowska – członek 

IloÊç posiedzeƒ w roku sprawoz-
dawczym: 
– 6 (9.06, 6.07, 7.09, 5.10, 9.11,

4.12.2010)
Tematyka podejmowana przez

Zespół:
1. Sprawy przeciw kodeksowi etyki 

a) Zespół rozpatrzył spraw´ Adama
Dylàga i Andrzeja Moroƒskiego
Zespół szczegółowo przeanalizo-

wał obydwie sprawy i ocenił, ˝e opi-
sane zachowanie A. Dylàga stanowi
ewidentne naruszenie kodeksu i na-
daje si´ do opisania w prasie bran-
˝owej (oczywiÊcie bez personaliów),
by stanowiło „dobry przykład złego
przykładu”.
2. Pisma skierowane przez człon-

ków MOIIB do Zespołu Etyki
a) Pismo Małgorzaty Szewczyk –

w sprawie zainteresowania MOIIB
trudnoÊciami z pozyskiwaniem
zleceƒ na trudnym rynku budow-
lanym, zwłaszcza w małych mias-
tach

b) Pismo Andrzeja Snocha – skarga
na nierzetelnych zleceniodawców
i proÊba o ostrze˝enie przed nimi.
Po zapoznaniu si´ z tematykà po-

ruszonà w pismach i jej przedysku-
towaniu, Zespół wystosował (po-
przez osob´ odpowiedzialnà z ra-
mienia Rady MOIIB) propozycje od-
powiedzi, podkreÊlajàc, ˝e MOIIB
nie prowadzi „biura poÊrednictwa
pracy” oraz nie ma mo˝liwoÊci
prawnych upubliczniaç danych ad-
ministracyjnych swoich członków.

3. Pozostała aktywnoÊç Zespołu
a) Członkinie Zespołu miały mo˝li-

woÊç wymiany doÊwiadczeƒ na
organizowanych cyklicznie spot-
kaniach zespołów problemowych
MOIIB.

b) Przewodniczàca Zespołu opubli-
kowała w kwietniowym numerze
2010 roku naszego biuletynu
„Budowlani” artykuł pt. „Dlacze-
go poj´cie ‘etyka’ jest wa˝ne dla
członków samorzàdu zawodowe-
go in˝ynierów budownictwa”,
w którym kontynuowała proble-
matyk´ zasad etyki zawodowej.
c) Przewodniczàca Zespołu otrzy-

mała i przyj´ła zaproszenie
Krakowskiego Oddziału SEP
do wygłoszenia odczytu na te-
mat „Etyka zawodowa człon-
ków MOIIB”.

d) W ciàgu roku sprawozdawcze-
go przewodniczàca Zespołu
została zaproszona na 2 posie-
dzenia Rady MOIIB, majàc
mo˝liwoÊç przekazania człon-
kom Rady informacji o bie˝à-
cych sprawach prowadzonych
przez Zespół.

EL˚BIETA JASTRZ¢BSKA
PRZEWODNICZÑCA ZESPOŁU

Sprawozdanie za rok 2010 z działalnoÊci Zespołu 
Problemowego ds. Etyki i Ochrony Zawodu MOIIB w Krakowie
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Punkt Informacyjny kontynuo-
wał dotychczasowà działal-
noÊç, poszerzajàc jej zakres

na rzecz członków i sympatyków
Izby z powiatów: tarnowskiego,
dàbrowskiego i brzeskiego.

W II połowie 2010 roku pozyska-
no nowe pomieszczenie, zlokalizo-
wane w centrum Tarnowa (w biu-
rowcu KRAKUS) przy ul. Krakow-
skiej 11 A, które umo˝liwia posze-
rzenie dotychczasowej działalnoÊci
informacyjnej i szkoleniowej.

Punkt Informacyjny prowadził
działalnoÊç w zakresie:
– udzielania wszelkich informacji

zwiàzanych z działalnoÊcià Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynie-
rów Budownictwa w Krakowie;

– wydawania i przyjmowania kom-
pletnych wniosków o wpisanie na
list´ członków MOIIB;

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

– wydawania i przyjmowania wnio-
sków o udzielenie zapomogi
członkom MOIIB;

– udost´pniania czasopism tech-
nicznych zainteresowanym człon-
kom;

– wydawania ksià˝ek praktyki zawo-
dowej;
W ciàgu 2010 roku wydano

uprawnionym osobom 79 ksià˝ek
dla dokumentowania praktyki zawo-
dowej.

Udzielono zainteresowanym wie-
le informacji odnoÊnie warunków
uzyskania uprawnieƒ budowlanych:
– wymaganego kierunku wykształ-

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

– sposobu post´powania w przy-
padku wykształcenia odbiegajàce-
go od przyj´tego w obowiàzujà-
cym rozporzàdzeniu;

– wymaganego dokumentowania

przebiegu praktyki zawodowej
oraz opiniowania jej przez osoby
nadzorujàce praktyk´;

– form zatrudnienia podczas doku-
mentowania praktyki zawodowej;

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

– przebiegu egzaminów na upraw-
nienia budowlane;

– wyjaÊnieƒ treÊci zapisów Prawa
budowlanego dotyczàcych upo-
wa˝nienia do sporzàdzania Êwia-
dectw charakterystyki energetycz-
nej;
W ciàgu roku Punkt Informacyjny

znacznie zwi´kszył limitowane
w wydawnictwie Ars Boni iloÊci
stron do wydruku, Êwiadczàc usługi
członkom MOIIB w zakresie:
– wydruku Polskich Norm oraz Eu-

rokodów z programu INTEGRAM;
– wydruku przepisów prawnych za-

wartych w systemie LEX.
W udzielaniu rozszerzonych po-

rad wspierała nas w ka˝dy parzysty
czwartek miesiàca Janina Wisor–
Pronobis, jako Rzecznik Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej w MOIIB.
W ciàgu minionego roku udzielono
ponad 230 informacji, odpowiedzi
i porad.

W odpowiedzi na apel  władz na-
szego samorzàdu o dalsze rozwija-
nie i doskonalenie działalnoÊci
szkoleniowej i stymulowanie wszel-
kich  form podnoszenia kwalifikacji
członków MOIIB, Punkt Informacyj-
ny w Tarnowie:
– zorganizował w nowym pomiesz-

czeniu kàcik czytelniczy dla popu-
laryzacji czytelnictwa bran˝owej
prasy naukowo–technicznej oraz
zebranych uprzednio innowacyj-
nych informacji; 

– współorganizował z Radà FSNT-
NOT w Tarnowie seminaryjne
szkolenia specjalistyczne:

– 11 paêdziernika 2010 r. w Domu
Technika FSNT-NOT w Tarnowie

konferencj´ naukowo–technicznà:
„Inwestycje energetyczne w gene-
racj´ odnawialnych êródeł energii
z biomasyi biogazu”, w której
udział wzi´ło 17 członków MOIIB;

– w dniu 11 stycznia 2011 r. (plano-
wane w grudniu) w Domu Techni-
ka FSNT-NOT w Tarnowie, pod
patronatem Paƒstwowej Inspekcji
Pracy oraz Powiatowego Nadzoru
Budowlanego w Tarnowie szkole-
nie seminaryjne: „Wymogi bezpie-
czeƒstwa pracy na budowach ku-
baturowych i sieciowych”. Semi-
narium spotkało si´ z du˝ym zain-
teresowaniem członków z regionu
tarnowskiego oraz z Krakowa,
a wzi´ło w nim udział 54 człon-
ków. Forma i poziom szkolenia
został przez uczestników semina-
rium przyj´ty z du˝ym uznaniem
i aprobatà wyra˝onà oklaskami na
koƒcu szkolenia, jako wyraz
szczególnego podzi´kowania dla
prowadzàcych seminarium.
Uczestnikom szkolenia semina-

ryjnego wydano zaÊwiadczenia
o ich ukoƒczeniu z załàczonym pro-
gramem szkolenia, z myÊlà o przy-
szłej punktacji za wszelkie formy
udziału w szkoleniach i konferen-
cjach.

Kierownictwo Punktu Informacyj-
nego MOIIB w Tarnowie zaintereso-
wane jest organizacjà dalszych
szkoleƒ na podstawie indywidual-
nych zgłoszeƒ przez członków
w Punkcie Informacyjnym przy
ul. Krakowskiej 11 A (wejÊcie od uli-
cy Nowy Âwiat – windà na III pi´tro)
lub telefonicznie pod numerem:
(14) 6264718, e–mail:  map-tar-
now@map.piib.org.pl

Punkt Informacyjny otwarty jest
w ka˝dy roboczy wtorek i czwartek
tygodnia, w godzinach od 15.30 do
17.30.

ANTONI KAWIK

ANDRZEJ BACHARA

Sprawozdanie z działalnoÊci Punktu Informacyjnego
MOIIB w Tarnowie za 2010 rok
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Punkt informacyjny MOIIB
w Nowym Sàczu mieÊci si´
w budynku NOT przy ul. Kra-

szewskiego 44,  tel. (18) 44-11-859, 
e-mail: map-nsacz@map.piib.org.pl 

Terminy dy˝urów:
– wtorek w godz. 13.00 – 15.00, 
– piàtek w godz. 16.00 – 18.00. 

Dy˝ur członków Okr´gowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej – czwartek,
w godz. 17.00 – 19.00.

Dy˝ur Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej – 2. i 4 .czwartek
w godz. 16-18.

Zakres działania Punktu Informa-
cyjnego w Nowym Sàczu:
– udzielanie informacji dotyczàcych

bie˝àcych spraw zwiàzanych
z działaniem Małopolskiej Okr´go-
wej Izby In˝ynierów Budownictwa,
w tym udost´pnianie regulaminów
Izby, a tak˝e wybranych aktów
prawnych;

– wydawanie i odbieranie wniosków
o wpisanie na list´ członków Izby
oraz informowanie kandydatów na
członków Izby;

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

– udzielanie informacji dotyczàcych
warunków ubezpieczenia człon-
ków Izby od odpowiedzialnoÊci
cywilnej;

– udost´pnianie czasopism tech-
nicznych zainteresowanym człon-
kom Izby;

– udost´pnianie informacji dotyczà-
cych zagadnieƒ prawnych w bu-
downictwie poprzez sieç interneto-
wà;

– udzielanie informacji, propagowa-
nie udziału członków Izby w szko-
leniach, konferencjach i kursach
oraz organizowanie lub współ-
udział w organizowaniu szkoleƒ;

– zbieranie wszelkich materiałów
szkoleniowych celem ich archiwiza-
cji i udost´pniania członkom Izby;

– informowanie kandydatów o trybie
składania wniosków na uzyskanie

uprawnieƒ budowlanych;
– prowadzenie informacji ogólnej

dla kandydatów na uzyskanie
uprawnieƒ budowlanych;

– propagowanie i wskazywanie êró-
deł informacji naukowo-technicz-
nej.

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 2010 r. wyda-
no 52 ksià˝ki praktyki zawodowej.
W trakcie dy˝urów udzielono infor-
macji bezpoÊrednich lub telefonicz-
nych w sprawach zwiàzanych z Izbà
137 osobom, co zarejestrowano
w odpowiedniej ewidencji. 

Ponadto od czerwca ub.r. rozpo-
cz´to potwierdzanie  zgodnoÊci
z oryginałem kserokopii członko-
stwa w MOIIB i do koƒca 2010 r. po-
twierdzono członkostwo 31 człon-
kom.

W Punkcie Informacyjnym w ra-
mach prowadzenia szkoleƒ przez
MOIIB i PZITB przygotowano ni˝ej
wymienione szkolenia dla wprowa-
dzenia nowych norm EUROKODÓW
dla członków MOIIB z regionu No-
wego Sàcza, które odbyły si´ w No-
wym Sàczu w budynku NOT, ul.
Kraszewskiego 44  w dniach:
– 23 i 30.1.2010 r. oraz

20.02.2010 r.- norma ˝elbetowa,
liczba uczestników 26,

– 2-3.-07.2010 r. - norma stalowa,
liczba uczestników 22,

– 3-4.12.2010 r. - norma drewniana
liczba uczestników 15.

Ponadto PI Nowy Sàcz przyłà-
czył si´  do organizacji Konferencji
Małopolskiej Izby Architektów, która
razem ze Starostwem Powiatowym
w Nowym Sàczu zorganizowała
Konferencj´ – spotkanie panelowe
w dniu 15.09.2010 r., w której liczny
udział wzi´li równie˝ członkowie
MOIIB z regionu Nowego Sàcza.

JAN SKAWI¡SKI

Sprawozdanie z działalnoÊci Punktu Informacyjnego MOIIB
w Nowym Sàczu za okres 1.01.2010 – 31.12.2010 r.
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Punkt Informacyjny MOIIB
w OÊwi´cimiu mieÊci si´ w bu-
dynku przy ul. Wyzwolenia 19.

Terminy dy˝urów:  wtorki i czwart-
ki w godz. od 15 do 17.

Zakres działania Punktu Informa-
cyjnego w OÊwi´cimiu obejmował:
– udzielanie informacji na temat bie-

˝àcych spraw zwiàzanych z dzia-
łalnoÊcià Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa;

– rejestrowanie i wydawanie ksià˝ek
praktyki zawodowej;

– udost´pnianie informacji dotyczà-
cych zagadnieƒ prawnych w budow-
nictwie poprzez sieç internetowà;

– udost´pnianie i wypo˝yczanie
czasopism technicznych człon-
kom Izby;

– zbieranie i gromadzenie wszelkich
materiałów szkoleniowych celem
udost´pniania ich członkom Izby;

– prowadzenie dy˝urów bezpoÊred-
nich i telefonicznych;

– organizowanie spotkaƒ z członka-
mi MOIIB i kandydatami na człon-
ków.
W ramach powy˝szego progra-

mu:
– wydano 16 ksià˝ek praktyki zawo-

dowej;
– zorganizowano Êrednio 8 dy˝urów

na miesiàc, podczas których
udzielono około 70 porad dla
członków i sympatyków Izby;

– wypo˝yczono 52 komplety mate-
riałów informacyjnych.
Ponadto w okresie sprawozdaw-

czym w dalszym ciàgu czyniono

starania dla podwy˝szenia standar-
du wyposa˝enia pomieszczenia
Punktu Informacyjnego w potrzebne
sprz´ty i urzàdzenia.

Wokół Punktu Informacyjnego
utworzyła si´ grupa członków Izby,
stale współpracujàca na rzecz roz-
powszechniania celów statutowych
organizacji. W ramach tej grupy
powstał pomysł organizowania cy-
klicznych spotkaƒ – przynajmniej
raz na kwartał - podczas których
omawiane b´dà problemy z zakre-
su poszczególnych etapów proce-
su budowlanego. Moderatorami
tych spotkaƒ b´dà doÊwiadczeni
praktycy w zawodach budowla-
nych.

JAROSŁAW GODEK

Sprawozdanie z działalnoÊci Punktu Informacyjnego MOIIB
w OÊwi´cimiu za 2010 r.

Punkt Informacyjny MOIIB
w Zakopanem działa od paê-
dziernika 2003 roku. Biuro

czynne jest dwa razy w tygodniu po
2 godz. MieÊci si´ w Centrum Zako-
panego przy ul. Nowotarskiej 6.

Punkt obsługuje zainteresowa-
nych z trzech powiatów Podhala -
powiatu tatrzaƒskiego, nowotarskie-
go i suskiego.

DziałalnoÊç polega na: 
– informacji technicznej zarówno te-

lefonicznej, jak i bezpoÊredniej
– informacji o działalnoÊci Izby In˝y-

nierów Budownictwa
– informacji dotyczàcej przebiegu

sta˝u potrzebnego do uzyskania
uprawnieƒ budowlanych

– prawidłowego wypełniania ksià˝ek
sta˝owych

– informacji dotyczàcej egzaminów
na uprawnienia budowlane (stop-
nia trudnoÊci, spełnienia wyma-
gaƒ, terminów)

– informacji dotyczàcej zasad przy-
j´cia w poczet członków Izby.

W Punkcie Informacyjnym mo˝-
na: 
– pobraç wnioski dotyczàce wstà-

pienia do izby oraz zło˝yç komplet
potrzebnych dokumentów

– pobraç ksià˝ki sta˝owe
– zapoznaç si´ z obowiàzujàcym

prawem budowlanym (poradniki,
internet )

– zapoznaç si´ z aktualnymi norma-
mi technicznymi (skorzystaç na
miejscu z programu „INTER-
GRAM“, z mo˝liwoÊcià fragmenta-
rycznego wydrukowania tekstu

– skorzystaç z  Internetu  w zakresie
informacji budowlanej

– skorzystaç z czasopism technicz-
nych  na miejscu lub wypo˝yczyç
na 2 tygodnie.

Punkt informacyjny w Zakopa-
nem zorganizował w roku 2010 na-

st´pujàce prezentacje szkoleniowe:
– Prezentacja Firmy HYDROSTOP -

chemia budowlana - marzec  
– Prezentacja Firmy SCHOCK- likwi-

dacja mostków cieplnych w bu-
downictwie - paêdziernik

– Prezentacja Firmy STEL - dotyczà-
ca urzàdzeƒ spawalniczych wraz
z pokazem spawania. 

Punkt przygotowuje si´ do re-
montu (odÊwie˝enia) biura z ewen-
tualnym powi´kszeniem po-
wierzchni.

Istnieje współpraca mi´dzy Pun-
ktem MOIIB a Zespołem Szkół Bu-
dowlanych w Zakopanem, na której
terenie odbywajà si´ prezentacje
dla członków Izby bez opłat za sal´
i potrzebny sprz´t audiowizualny,
a Izba przekazuje roczniki czaso-
pism z ubiegłych lat na potrzeby
biblioteki szkolnej.

ALICJA KOTO¡SKA

Sprawozdanie z działalnoÊci Punktu Informacyjnego
MOIIB w Zakopanem za 2010 r.
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bran˝a elektryczna - SEP:
Wycieczka techniczno-szkoleniowa - O.Kr SEP:
„Zapoznanie z ekspozycjami Targów AMPER 2011”

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Metody oczyszczania mechanicznego Êcieków w oczyszczalniach
biologicznych i ich wpływ na prac´ oczyszczalni”

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Prelekcja o tematyce z ochrony Êrodowiska

bran˝a elektryczna - SEP: 
Seminarium elektroinstalatorów -O.Kr SEP:
Cz.I „Rozdzielnice nowej generacji i wyłàczniki pró˝niowe”

Cz.II „Etyka zawodowa członków MOIIB”
Ref. mgr in˝. E. Jastrz´bska

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Cykl szkoleƒ: 
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów - konstrukcje
stalowe: cz. IV.

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Cykl szkoleƒ: Nowe technologie i materiały
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych. Zasady prowa-
dzenia dokumentacji budynku. Ksià˝ka obiektu budowlanego.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:„Zmiany wymagaƒ dotyczàce sprawdzania
instalacji elektrycznych. Zmiana wymagaƒ normy dotyczàcej przewo-
dów ochronnych. Wymagania normy PN-HD 60364-5-54”

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
"Strategia rozwoju i modernizacji urzàdzeƒ wodociàgowych i kanali-
zacyjnych w MPWIK S.A. w Krakowie"

1-2.04.2011r.
Centrum Wystawiennicze

BRNO-Czechy

5.04.2011r 
godz. 13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B„

Kwiecieƒ 2011
GDDKiA

Ul. Mogilska 25
Kraków

7.04.2011r.
(czwartek)
godz.11-14

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

7.04. 2011 r.
(czwartek)

godz. 10.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

7.04.2011 r.
(czwartek)
godz. 14.00

Kraków
Dom Technika

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

pi´tro

12.04.2011 r.
(wtorek)

godz. 12.00 
Gorlice

Dom Polsko-Słowacki
Rynek 2

12.04.2011
(czwartek)

11.00-14.00 Kraków
Dom Technika

Nowa Huta, Os.Centrum C, bl.10 

14.04.2011 r. godz.13.00
Dom Technika Kraków 
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B”

O.Kr SEP - SIiUE
Koło SEP nr 28 & MOIIB

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

Biuro SEP
tel. 12 422 58 04

PZITS O.Kraków & MOIIB
Mgr in˝. Stanisław Zawadzki

PZITS tel. 12-422-26-98

SITK RP O. Kraków,
& MOIIB

Informacja: Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie 
tel. (12) 658-93-72

http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Anna Reszczyk

Tel. 600 055 029

O.Kr SEP - SIiUE
& MOIIB

Firmy EATON i MOELLER
mgr in˝. Ryszard Damijan

tel. 601 497 125
Biuro SEP 12 422 58 04

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

tel/fax : (12) 4214737
Joanna Kruk

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

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

Polskie Towarzystwo Cynkownicze
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

Rafał Kukla
604 190 047
Joanna Kruk

tel/fax : (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O/ Nowa Huta SEP 
& MOIIB

sepnh@wp.pl
www.nhsep.pl

Bogdan Ni˝nik, tel. (603) 306 036

PZITSO.Kraków & MOIIB
mgr in˝. Małgorzata Duma -Michalik

mgr in˝. Maria Duma
mgr in˝. Jadwiga Petko

PZITS tel. 12-422-26-98

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

In˝ynierów Budownictwa w II kwartale 2011 roku
Zespó∏ ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium :
„Nowoczesne urzàdzenia do badania i inspekcji obiektów mostowych”

bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków
Seminarium szkoleniowe:
„Ochrona Êrodowiska w procesie inwestycyjnym”

bran˝a elektryczna - SEP:
Seminarium energetyków -O.Kr SEP:
„Pomiary mocy przy przebiegach odkształconych”

bran˝a elektryczna - SEP: 
Seminarium elektroenergetyków - O.Kr SEP:
„Podziemne stacje transformatorowe w Centrum Krakowa”

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Wytyczne i zasady projektowania kanalizacji ciÊnieniowej w syste-
mach kanalizacji miejskiej”

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Przyczyny zagrzybiania budynków i metody ich zwalczania.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
„PARSYTEC – nowy system inspekcji jakoÊci powierzchni blach w
Walcowni Goràcej Arcelor Mittal w Krakowie”

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Wycieczka techniczna „Âladami Habsburgów”

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Kierownik budowy – prawa i obowiàzki. Dokumentacja budowy, 
wymagania bhp na budowie.

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Stacja termiczna w Płaszowie utylizacji osadów”

bran˝a elektryczna - SEP:
Seminarium elektroinstalatorów - O.Kr SEP:
„NowoÊci produkcyjne firmy ES System z uwzgl´dnieniem systemu
oÊwietlenia awaryjnego”

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Cykl szkoleƒ:
Betony nowej generacji: cz. I.

bran˝a elektryczna - SEP: 
Seminarium elektroinstalatorów - O.Kr SEP:

14.04.2011
czwartek
Kraków

Sala konferencyjna Hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

14.04.2011
godz. 10.00

Dom Technika NOT 
Kraków

ul. Straszewskiego 28

15.04.2011 r.
(piàtek) godz. 13-15

Politechnika Krakowska

19.04.2011 r.
(wtorek)

godz.12-15
Zbiórka uczestników
DOM TECHNIKA NOT

w Krakowie

27.04.2011 r. godz.13.00
Dom Technika Kraków
Ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

28 kwietnia2011 r.
(czwartek)

10.00-14.15 Kraków
Dom Technika

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

II pi´tro

28.04. 2011 r.
(czwartek)

11.00-14.30
Kraków, Dom Technika

Nowa Huta
Os. Centrum C, bl.10

30.04-04.05.2011

10 maja 2011 r.
(wtorek)

10.00-14.15 Kraków
Dom Technika

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

II pi´tro 

11.05. 2011 r. godz.12.00
Kraków – Płaszów

ul. Kosiarzy 3

12.05.2011r.
(czwartek)

godz. 11-14
DOM TECHNIKA NOT

w Krakowie

12.05. 2011 r.
(czwartek)

10.00-14.15 Kraków
Dom Technika

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

II pi´tro

13.05.2011r.
(piàtek)

Organizator: ZMRP O.Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek

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

SITWM O.Kraków & MOIIB
Informacje: ZO SITWM 

tel.12-422-80-18, poniedziałek g 10:00-13:00
in˝. J.Smenda
J. Filipowski 

tel. 507-123-219

O.Kr SEP - SEn
Koło SEP nr 75 & MOIIB

kol. J. Szczepanik, tel. 12 628-26-23
Biuro SEP 12 422 58 04

O.Kr SEP - SIiUE
Koło SEP nr 13

& MOIIB
mgr in˝. Andrzej Ziarkowski

tel. 516 114 101 
Biuro SEP 12 422 58 04

PZITS O.Kraków & MOIIB
mgr in˝. Andrzej Szeroki
PZITS tel. 12-422-26-98

Organizator :
PZITB-CUTOB

O.Małopolski & MOIIB
tel/fax : (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O/ Nowa Huta SEP & MOIIB
sepnh@wp.plwww.nhsep.pl

Bogdan Ni˝nik, tel. (603) 306 036

SITK RP O. Kraków & MOIIB
Informacja: Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, 

tel. (12) 658-93-72, http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Grzegorz Sapoƒ

sapon@pk.edu.pl 

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITS O.Kraków & MOIIB
mgr in˝. Grzegorz Wojas mgr in˝. Zbigniew Malec

PZITS tel. 12-422-26-98

O.Kr SEP - SIiUE
& MOIIB

in˝. Stanisław Łach
604 506 474

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

O.Kr SEP – SIiUE
Koło SEP nr 56 przy MPWiK
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

„Automatyka i technologia stacji termicznej utylizacji wody Oczysz-
czalni Âcieków Kraków – Płaszów”

bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:
Konferencja naukowo-techniczna: 
„Powódê 2010 i jej skutki w woj. małopolskim”

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Dokumentacja kosztorysowa. Kosztorys inwestorski. Kosztorys ofer-
towy. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowla-
nych.

bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:
Wycieczka naukowo-techniczna: 
„Eksploatacja zbiorników i powódê 2010. Kanał Gliwicki, Zbiornik
Dru˝no I, Dru˝no II i Rybnik” 

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Konferencja:
XXIII Dni Technika w Małopolsce
„Odwodnienie mostów, dróg i ulic”

bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:
Konferencja naukowo-techniczna: 
„Skutki powodzi 2010 w dolinie rzeki Stradomki”

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Wentylacja, Kli-
matyzacja, Ogrzewnictwo, Ârodowisko”

bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków :
Konferencja naukowo-techniczna: 
„Powódê 2010 i zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki
˚abnicy oraz zwiedzanie muzeum Techniki i Budownictwa Dróg w
Szczucinie”

bran˝a elektryczna - SEP:
Seminarium elektroinstalatorów O.Kr SEP:
„Sprz´t i osprz´t elektrotechniczny w ofercie Firmy FSE Czechowice”

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Cykl szkoleƒ: 
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów - konstrukcje
stalowe, przykłady: cz. V.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium :
„Nowoczesne deskowania i rusztowania”

bran˝a elektryczna - SEP:
Seminarium wyjazdowe energetyków O.Kr SEP:

godz.11-14
Oczyszczalnia Âcieków Płaszów

16.05.2011
Kraków

Centrum Kongresowe Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie

17.05.2011 r.
(wtorek)

godz. 12.00 
Gorlice

Dom Polsko-Słowacki
Rynek 2

17.05.2011
Wyjazd uczestników - Kraków

ul. Kału˝y

17-18.05.2011
Wieliczka

18.05.2011
Wyjazd uczestników – Kraków

MZMiUW
ul. Szlak 73

18-20.05.2011 r.
Krynica – Zdrój

ORW PANORAMA

19.05.2011
Wyjazd uczestników – Wieliczka

WODROL
ul. Bogucka 17

19.05.2011 r.
(czwartek)

godz. 11 -14
DOM TECHNIKA NOT

w Krakowie

19.05.2011 r.
(czwartek)

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

19.05.2011
czwartek
Kraków

sala konferencyjna Hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

20.05.2011 r.
(piàtek)

Koło SEP nr 28 & MOIIB
dr in˝. Piotr Małka
tel. 12 639 21 22

Biuro SEP 12 422 58 04

SITWM O.Kraków
& MOIIB

Organizator:
in˝. Jan Smenda

tel. 12 422-47-22 w.34
Dom Technika, Kraków

Organizator: PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

Rafał Kukla
604 190 047
Joanna Kruk

tel/fax : (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

Informacje: in˝. Paweł Bubka
RZGW KRAKÓW

tel. 12 628-43-07
611 124 672

SITK RP O. Kraków
& MOIIB

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, 

tel. (12) 658-93-72
http://krakow.sitk.org.pl

Odpowiedzialny:Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

Informacje: in˝. Robert Staƒko KRAKÓW
tel. 12 628- 09-81

664190990

PZITS/O Kraków 
&MOIIB

PZITS tel. 12-422-26-98

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

Informacje: 
in˝. Mirosław Fijałkowski tel. 12 27-82-575

603926880

O.Kr SEP – SliUE
Koło SEP nr 28

MOIIB
mgr in˝. Bolesław Dzi´giel

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

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Organizator:
ZMRP O.Małopolski 

& MOIIB
Informacje: 

mgr in˝. Gra˝yna Czopek 
tel.kom: +48 605-41-81-13

e-mail: gra_cz@op.pl

O.Kr SEP – Sen
Koło SEP nr 12
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

„Małe elektrownie wodne na przepływie wody u˝ytkowej”
Prelegent: dr in˝. Andrzej Siwek

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Cykl szkoleƒ: Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów.
Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcj´: cz. I.

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
„XXII Forum MobilnoÊci w Krakowie”

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Zastosowanie nowoczesnych rozwiàzaƒ w kanalizacji deszczowej,
sanitarnej z ˝elbetu PE-HD i bazaltu”

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Konferencja:
„Zarzàdzanie miejskim transportem zbiorowym”

bran˝a komunikacyjna – kolejowa – SITK RP O. Kraków:

Seminarium na temat kolejowych nawierzchni bezpodsypkowych

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
Podczyszczanie Êcieków przemysłowych przed zrzutem do kanalizacji
komunalnej wybrane bran˝e: drukarnie, produkcja klejów, przetwór-
stwo owocowo-warzywne, przemysł spo˝ywczy.

bran˝a elektryczna - SEP:
Seminarium energetyków – pomiarowców - O.Kr SEP:
„Układy poziome i liczniki do pomiarów energii pràdu przemiennego”
Wykład: dr hab. in˝. Andrzej Bieƒ

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Utrzymanie i kontrola okresowa budynków wielkopłytowych.

bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:
Seminarium szkoleniowe: 
„Wybrane zagadnienia kodeksu post´powania administracyjnego w
gospodarce wodnej”

bran˝a elektryczna - SEP:
Seminarium energetyków - O.Kr SEP:
Sposoby post´powania przy eksploatacji urzàdzeƒ z SF6
prelegent: in˝. Tadeusz Mejer

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Budownictwo energooszcz´dne – aspekty 
projektowania i formalne.

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Wpływ sposobu realizacji dozowania dwutlenku chloru do wody na
st´˝enie ubocznych produktów dezynfekcji”

godz. 12-15
Elektrownia Skawina

24 maj 2011 r.
(wtorek)
10.00

Zakopane
Zespół Szkół Budowlanych

ul. Krupówki 8

26.05.2011
Urzàd Miasta Krakowa plac Wszystkich

Âwi´tych

31.05.2011 r. godz.13.00
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

maj/czerwiec 2011

maj/czerwiec 2011

2.06.2011 r . godz.13.00
Dom Technika Kraków
Ul. Staszewskiego 28

Sala „B”

2.06.2011 r.
(czwartek)
godz.13-16

AGH – Pawilon B1
Kraków

7.06.2011 r.
(wtorek)

godz. 10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

8.06.2011
Kraków

Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej
w Krakowie ul. Piłsudskiego 22

10.06.2011 r.
(piàtek)

godz. 13-16
Akademia Górniczo-Hutnicza

14 czerwca 2011 r.
(wtorek)

10.00-14.15 Kraków
Dom Technika

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

II pi´tro

15.06.2011 r . godz.13.00
Dom Technika Kraków

Ul. Staszewskiego, Sala” B”

& MOIIB
kol. M.Sanok, tel. 12 277 85 59

Organizator :
PZITB-CUTOB

O.Małopolski & MOIIB
Alicja Kotoƒska 609 489 518

Joanna Kruk
tel/fax: (12) 4214737

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

SITK RP O. Kraków
& MOIIB

Informacja:Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, 
tel. (12) 658-93-72, http://krakow.sitk.org.pl

Odpowiedzialny: Mariusz Szałkowski
Tel. 608 428 602

PZITS O.Kraków
& MOIIB

PZITS tel. 12-422-26-98

SITK RP O. Kraków
& MOIIB

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, 

tel. (12) 658-93-72, http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Grzegorz Sapoƒ

sapon@pk.edu.pl

SITK RP O. Kraków
& MOIIB

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie: 

tel. (12) 658-93-72, http://krakow.sitk.org.pl

PZITSO.Kraków 
& MOIIB

Mgr in˝. Stanisław Zawadzki
PZITS tel. 12-422-26-98

O.Kr SEP – SEn
Koło SEP nr 16 i 65 & MOIIB
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis

697 261 618
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

SITWM O.Kraków & MOIIB
organizator: dr in˝. Janusz Filimowski 

tel. kom:  507 123 219
SITWM: 12 422-80-18

O.Kr SEP -SEn
Koło SEP nr 65 & MOIIB

kol. A.Gancarz
tel. 12 617 37 60

Biuro SEP 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

Dr in˝. Wiesław Zymon Politechnika Krakowska.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

bran˝a – SITPNiG/Kraków:
Konferencja naukowo-techniczna:
„Marketing w gazownictwie”

bran˝a elektryczna - SEP:
Seminarium elektroinstalatorów -O.Kr SEP:
Kable i linie kablowe nn i SN 

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium :
„Naprawa i wzmacnianie obiektów mostowych pod ruchem”

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

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Wycieczka techniczna po drogach krajowych Małopolski

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Przewierty sterowane a mikro-tuneling, ró˝nice, warunki stosowania,
uwagi praktyczne”

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Monta˝, demonta˝ i u˝ytkowanie rusztowaƒ budowlanych. Odbiory i
przeglàdy.

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Konferencja:
„Tematyka parkingowa”

15-17.06.2011
Zakopane

WDW KoÊcielisko

16.06.2011r.
(czwartek)

godz.11 -14
DOM TECHNIKA NOT

w Krakowie

16.06.2011
czwartek
Kraków

Sala konferencyjna Hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

16 czerwca 2011 r.
(czwartek)
godz. 10.00
Zakopane

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Krupówki 8

17.06.2011
GDDKiA

Ul. Mogilska 25
Kraków

28.06. 2011 r.
godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B”

28.06. 2011 r.
(wtorek)

10.00-15.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

czerwiec 2011

SITPNiG O.Kraków & MOIIB
informacje:Bogusław Kurowski

tel. 12-62-81-282

O.Kr SEP 
OÊrodek Rzeczoznawstwa SEP

& MOIIB
Telefonika Kraków S.A.

in˝. Maria Zastawny 
tel. 12 422 68 53

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
Alicja Kotoƒska 609 489 518

Joanna Kruk
tel/fax : (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

SITK RP O. Kraków
& MOIIB 

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,

tel. (12) 658-93-72
http://krakow.sitk.org.pl

Odpowiedzialny:
Anna Reszczyk

tel. 600 055 029

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

mgr in˝. Paweł Brunarski
PZITS tel. 12-422-26-98

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

SITK RP O. Kraków
& MOIIB

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, 

tel. (12) 658-93-72, http://krakow.sitk.org.pl

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 sto-
wa 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 zorga-
nizowanie kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr cz∏onkostwa w MOIIB oraz podpisem uczestnika
na liÊcie obecnoÊci. W tych przypadkach nie ma mo˝liwoÊci indywidualnego rozliczania dofinansowania ka˝dego uczestnika
przez ZP-SiSD!

2. Oprócz ww. propozycji istnieje mo˝liwoÊç indywidualnego dofinansowania dla ka˝dego członka MOIIB w kwocie do 300 PLN
w skali roku, uczestnictwa w ró˝nych formach dokształcania, zwrotu kosztów przejazdu na imprezy naukowo-techniczne orga-
nizowane poza miejscem zamieszkania i zwrotu kosztów zakupu poradników, programów komputerowych, publikacji i norm
doskonalàcych kwalifikacje.

Warunkiem uzyskania dofinansowania lub zwrotu kosztów jest zło˝enie odpowiedniego wniosku wraz z imiennà fakturà w biurze
MOIIB.
Regulamin dofinansowania oraz formularze druków wniosków znajdujà si´ na stronie www.map.piib.org.pl 

JAN ˚AKOWSKI
przewodniczàcy Zespołu ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
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Prezydium Rady:
1. Karczmarczyk Stanisław 

– przewodniczàcy Rady
2. Oprocha Jerzy – wiceprzewodniczàcy 
3. Tr´bacz Henryk – wiceprzewodniczàcy 
4. ˚akowski Ryszard – wiceprzewodniczàcy 
5. Biliƒski Wojciech – sekretarz 
6. Boryczko Mirosław – skarbnik
7. Skawiƒski Jan – członek 
8. Âlusarczyk Kazimierz – członek 

Okr�gowa Rada:
1. Biliƒski Wojciech
2. Boryczko Mirosław
3. Dro˝d˝ Andrzej
4. Godek Jarosław
5. Gogola Katarzyna
6. Guzik Gabriela
7. Janusz Krzysztof
8. Karczmarczyk Stanisław
9. Kawik Antoni
10. Knapik Adam
11. Korkowski Jerzy
12. Korniak – Figa Krystyna
13. Kot Zbigniew
14. Kucharski Andrzej
15. Lisak Stanisław
16. Lysy Michał
17. Łukasik Krzysztof
18. Majda Krzysztof
19. Majka Władysław
20. Màka Józef
21. Oprocha Jerzy
22. Pasich Halina
23. Skawiƒski Jan
24. Strzałka Jan
25. Âlusarczyk Kazimierz
26. Tr´bacz Henryk 
27. Tr´bacz – Piotrowska Małgorzata
28. ˚akowski Jan
29. ˚akowski Ryszard
30. ˚uławiƒska Gra˝yna

Okr�gowa Komisja Kwalifikacyjna:
1. Rawicki Zygmunt – przewodniczàcy
2. Borsukowska – Stefaniczek Małgorzata
3. Boryczko Małgorzata
4. Butrymowicz Stanisław
5. Chmiel Roman
6. Chrobak Stanisław – wiceprzewodniczàcy
7. CieÊliƒski Janusz – wiceprzewodniczàcy
8. Damijan Ryszard
9. Duma Maria
10. Duraczyƒska Krystyna
11. Dziedzic Jan
12. GabryÊ El˝bieta – sekretarz
13. Jamborski Marian
14. Kuldanek Andrzej
15. Płachecki Marian
16. Seweryn Krzysztof
17. Sułkowski Tadeusz

Okr�gowy Rzecznik 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej:

1. Franczak Zbigniew – koordynator
2. Ciasnocha Andrzej

3. Janusz Marian
4. Januszek Ryszard
5. Jastrz´bska El˝bieta
6. Konczewska Wiktoria
7. Marcjan Wacław
8. Rasiƒski Jerzy
9. Wisor – Pronobis Janina 

Okr�gowy Sàd Dyscyplinarny:
1. Abrahamowicz Stanisław 

– przewodniczàcy
2. Bronowska Agnieszka
3. Cabała Marek – sekretarz
4. Cierpich Marcin
5. Duma – Michalik Małgorzata
6. Dyk Krzysztof – wiceprzewodniczàcy
7. Gołaszewski Andrzej
8. Krzysztof Klass
9. Łab´dê Renata

10. Moroƒski Andrzej
11. Moskal Krzysztof
12. Nowak Wojciech
13. Struzik Wojciech
14. Wingralek Joanna
15. WiÊniewski Mieczysław

Okr�gowa Komisja Rewizyjna:
1. Turowicz Andrzej – przewodniczàcy
2. Galas Marek
3. Klepacki Tadeusz
4. Kurelewicz Józef – wiceprzewodniczàcy
5. Misygar Joanna – z–ca sekretarza
6. Opolska Danuta – sekretarz
7. Pandyra – Ostrowska Paulina

Delegaci 
na Krajowe Zjazdy PIIB: 

1. Abrahamowicz Stanisław
2. Boryczko Mirosław
3. CieÊliƒski Janusz
4. Dro˝d˝ Andrzej
5. Godek Jarosław
6. Guzik Gabriela
7. Jastrz´bska El˝bieta
8. Kałkowski Zbysław
9. Karczmarczyk Stanisław

10. Korkowski Jerzy
11. Korniak – Figa Krystyna
12. Kot Marta
13. Łukasik Krzysztof
14. Majka Władysław
15. Pasich Halina
16. Płachecki Marian
17. Rawicki Zygmunt
18. Skawiƒski Jan

Cz∏onkowie MOIIB 
we w∏adzach Krajowych 

Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (PIIB):

1. Ka∏kowski Zbys∏aw — członek KR
2. Karczmarczyk Stanisław — cz∏onek KR
3. Korniak-Figa Krystyna — członek KR
4. Rawicki Zygmunt — cz∏onek KR
5. P∏achecki Marian — przewodniczàcy KKK
6. CieÊliƒski Janusz — cz∏onek KKK
7. Âlusarczyk Kazimierz — cz∏onek KKR

Członkowie organów MOIIB



Podziemne muzeum pod Rynkiem Głównym w Krakowie


