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Biliƒski Wojciech sekretarz wtorek,czwartek 15 – 17
Oprocha Jerzy wiceprzew. Êroda 10 – 12
Tr´bacz Henryk wiceprzew. poniedziałek 12 – 14
˚akowski Ryszard wiceprzew. wtorek 16 – 18

MA ̧ O POL SKA OKR¢GOWA IZBA IN ̊ Y NIE RÓW BU DOW NIC TWA (MOIIB) w KRA KO WIE
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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 630 90 61 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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Kolejny biuletyn informacyjny „Budowlani” trafia do członków naszego sa-
morzàdu po zakoƒczeniu cyklu walnych zebraƒ sprawozdawczych podsu-
mowujàcych pierwszy rok trzeciej kadencji władz samorzàdowych.
Podsumowania prac samorzàdu PIIB w skali całego kraju dokonaliÊmy na
X Krajowym Zjeêdzie Sprawozdawczym PIIB obradujàcym w dniach 17-18
czerwca br. w Warszawie. 

Relacja z przebiegu Zjazdu stanowi odr´bnà publikacj´ zamieszczonà
w biuletynie, ale warto mo˝e skomentowaç dorobek Zjazdu na tle inicjatyw
i dyskusji, jakie towarzyszyły pracom Krajowej Rady PIIB i jej organów na
przestrzeni ostatnich tygodni i miesi´cy. Jest to zatem informacja o wzboga-
ceniu oferty kierowanej do członków samorzàdu ze strony Izb Okr´gowych
i ze strony Krajowej Izby. Tematem dominujàcym jest stworzenie mo˝liwoÊci
dost´pu do zbioru wszystkich norm obowiàzujàcych w budownictwie dla ka˝-
dego członka. Jest to tym bardziej istotne, ˝e od kwietnia 2012 roku ich sto-
sowanie b´dzie obowiàzkowe.

Do tej pory problem dost´pu do norm rozwiàzywano w poszczególnych iz-
bach okr´gowych indywidualnie. W naszej, małopolskiej izbie stworzono
mo˝liwoÊç dost´pu (łàcznie z mo˝liwoÊcià druku) w siedzibie izby i we
wszystkich siedzibach terenowych. Zapotrzebowanie na bezpłatny dost´p
do norm było i jest mniejsze ni˝ oczekiwaliÊmy. Byç mo˝e jest to nast´p-
stwem złagodzonych wymagaƒ przejÊciowego okresu, a byç mo˝e nie
wszyscy majà ÊwiadomoÊç tych mo˝liwoÊci. 

Stworzenie dost´pu do ponad 5 tysi´cy norm wià˝e si´ z wysokimi kosz-
tami obejmujàcymi opłat´ dla PKN-u, koszt serwera i bie˝àce koszty aktuali-
zacji zbioru i jego informatycznej obsługi. Stanowiło to podstaw´ wniosku
o koniecznoÊci pokrycia kosztów przez podniesienie składki płaconej na Kra-
jowà Izb´ o 1 zł miesi´cznie. To wprawdzie niewiele, ale delegaci X Zjazdu
Sprawozdawczego PIIB odrzucili ten wniosek. Reprezentujàc stanowisko
wi´kszoÊci członków Małopolskiej Izby sygnalizowaliÊmy ju˝ wczeÊniej po-
glàd, ˝e realizacja tego przedsi´wzi´cia nie powinna si´ zaczynaç od pod-
wy˝ki składek. Dost´p do norm postulowany od wielu lat nale˝y zapewniç
przy uwzgl´dnieniu obecnych bud˝etów. Poszerzenie mo˝liwoÊci szkolenia
przez e-learning b´dzie byç mo˝e podstawà do powrotu dyskusji o skład-
kach, szczególnie pod kàtem wsparcia najmniejszych izb okr´gowych.

Nawiàzujàc jeszcze raz do wa˝nego wydarzenia w naszym Êrodowisku,
jakim był X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB, chciałbym w tym miejscu
podzi´kowaç wszystkim delegatom naszego małopolskiego okr´gu. Aktywny
udział w pracach komisji zjazdowych i udział w obradach odebrałem, jako
uczestnik tej delegacji, bardzo pozytywnie.

STANISŁAW KARCZMARCZYK

przewodniczàcy Rady MOIIB

Prze wod ni czà cy
Rady MO IIB
Stanisław 
Karczmarczyk
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Ostatnie infor-
macje o pra-
cach Krajowej

Rady przekazywałem
Paƒstwu w lutym tego
roku. Teraz pisz´ tu˝
po zakoƒczeniu X
Zjazdu PIIB. Obszer-
na informacja o Zjeê-
dzie Sprawozdaw-

czym z działalnoÊci w pierwszym
roku trzeciej kadencji jest opracowy-
wana oddzielnie - b´dà tam na pew-
no refleksje, opinie, mo˝e i oceny
naszych (MOIIB) delegatów. 

W pierwszym półroczu tego roku
odbyły si´ a˝ trzy posiedzenia plenar-
ne Rady: w marcu – wiodàcy temat
to zbli˝ajàce si´ Zjazdy Okr´gowe
Izb Regionalnych, w kwietniu przyj´-

cie sprawozdania Krajowej Rady
z pierwszego roku bie˝àcej kadencji
i zatwierdzenie go, przygotowanie do
druku materiałów na X Zjazd Izby,
a w maju relacje ze zjazdów okr´go-
wych, wnioski na nich zło˝one i inne
sprawy organizacyjne. Zatem nor-
malne działania tego organu Izby po-
mi´dzy rocznymi zjazdami.

Nie mam zatem do przekazania
ciekawszych problemów, dyskusji
wniosków z nich , bo nie pojawiły
si´ w programach plenarnych po-
siedzeƒ Rady. Refleksje sprowoko-
waç mogà jedynie relacje ze zjaz-
dów okr´gowych. A na nich powta-
rzajàca si´ krytyka braku działaƒ le-
gislacyjnych Ministerstwa Infrastruk-
tury i Sejmu. Szereg ustaw towarzy-
szàcych nam na co dzieƒ czeka na

niezb´dne poprawki i aktualizacje,
dla nas szczególnie wa˝ne w usta-
wach Prawo budowlane i o zamó-
wieniach publicznych, planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
a tak˝e w przepisach szczegóło-
wych: w rozporzàdzeniach i zarzà-
dzeniach ministerialnych.

No có˝ - przychodzi nam czekaç
na okres powakacyjny (mam tu na
myÊli wakacje parlamentarne !). Ale
z obawà, ˝e mo˝e braknàç czasu
na przyj´cie ustaw w tej kadencji
Sejmu. A to prawie kl´ska, bo nowy
parlament procedowanie ustaw
musi zaczàç od nowa, a dotàd wy-
konane i przygotowane materiały
tracà swojà aktualnoÊç!

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

Co w Krajowej Radzie?...
Prawo. Nowy parlament procedowanie ustaw musi zaczàç od nowa, a dotàd wy-
konane i przygotowane materiały tracà swojà aktualnoÊç!

MOIIB w liczbach
Według stanu na 30 czerwca 2011 roku w naszej Małopolskiej Okr´gowej

Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 15163 osób, w tym:
10666 czynnych członków, 821 członków, którzy zostali zawieszeni na włas-
nà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek członkowskich ponad 6 mie-
si´cy, 3455 skreÊlonych członków i 221 kandydatów na członków.

Podział według bran˝ był nast´pujàcy:

➼ konstrukcyjno–budowlana (BO) – 8332 - 55,76 proc.,
➼ mostowa (BM) – 208 - 1,40 proc.,
➼ drogowa (BD) – 857 - 5,74 proc.,
➼ instalacji sanitarnych (IS) – 2629 - 17,60 proc.,
➼ instalacji elektrycznych (IE) – 2334 - 15,62 proc.,
➼ wodno–melioracyjna (WM) – 356 - 2,38 proc.,
➼ kolejowa (BK) – 165 - 1,10 proc.,
➼ telekomunikacyjna (BT) – 54 - 0,36 proc.,
➼ wyburzeniowa (BW) – 7 - 0,04 proc.

ZYGMUNT RAWICKI

TERMINARZ
posiedzeƒ 

Prezydium i Rady
MOIIB 

w II półroczu 2011

Posiedzenia Prezydium:

— 12 lipca
— 30 sierpnia
— 18 paêdziernika
— 15 listopada

Posiedzenia Rady:

— 23-24 wrzeÊnia 
(wyjazdowe)

— 20 grudnia
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Co w Małopolskiej Izbie 
In˝ynierów Budownictwa?
Sprawozdanie. Wydarzenia wa˝ne dla in˝ynierów i techników z Małopolski

Odkàd nasz biuletyn ukazuje si´
rzadziej, przybyło wydarzeƒ,
które chcemy zrelacjonowaç

naszym członkom. Wydłu˝ył si´ bo-
wiem czas mi´dzy wydaniami. Mí dzy
15 lutego a 14 czerwca 2011 r. odbyły
si´ istotne wydarzenia dla in˝ynierskie-
go Êrodowiska Małopolskiej OIIB: 

• X Okr´gowy Zjazd Delegatów MOIIB
– 12.04.2011 r., 

• dwa kolejne posiedzenia VI i VII
członków Rady MOIIB w dniach: 15
marca i 14 czerwca 2011 r.,

• dwa zebrania – 8 i 9 - członków Pre-
zydium Rady MOIIB 22 lutego i 25
maja br., które poÊwi´cone były
omówieniu statutowych działaƒ sa-
morzàdu zawodowego in˝ynierów
budownictwa Małopolski, bie˝àcych
spraw organizacyjnych oraz meryto-
rycznych i zawodowych na kolejny
rok. Na ww. posiedzeniach Rady
MOIIB zostały przedstawione i omó-
wione nast´pujàce zagadnienia:

— przedstawiono do zatwierdzenia
protokoły z poprzednich zebraƒ
Rady, 

— przekazano informacje nt. bie˝àcej
działalnoÊci MOIIB, tzn. najwa˝niej-
szych wydarzeƒ, jakie miały miejsce
w okresie 14.12.2010 - 15.03.2011 r.
oraz 15.03.2011 - 14.06.2011 r.,

— zatwierdzono uchwały podj´te
przez Prezydium Rady MOIIB
w dniach: 11.01, 22.02,
24.05.2011 r.,

— przekazano informacje nt. przygoto-
waƒ do X Zjazdu (Sprawozdawcze-
go za 2010 r.) Delegatów MOIIB
w dniu 12.04.2011 r.,

— zreferowano stan realizacji uchwał
III Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego Delegatów MOIIB z dnia
14.04.2010 r.,

— omówiono sprawozdania meryto-
ryczne i finansowe z działalnoÊci
Rady MOIIB w 2010 r.,

— przedstawiono sprawozdania
z działalnoÊci Organów Rady (OKK,
OSD, ORzOZ) w 2010 r., 

— zreferowano stanowisko OKR do
ww. sprawozdaƒ z realizacji uchwał
III Zjazdu Delegatów MOIIB
w 2010 r. oraz sprawozdaƒ z działal-
noÊci Organów Rady w 2010 r.,

— przedstawiono projekt bud˝etu MO-
IIB na 2011 r.,

— przekazano informacje nt. wyników
sesji egzaminacyjnej „Wiosna 2011”
na uprawnienia budowlane,

— przekazane zostały bie˝àce infor-
macje z prowadzonych prac przez
przewodniczàcych organów statu-
towych MOIIB (OKK, ORzOZ, OSD,
OKR),

— omówiono bie˝àce sprawy finanso-
we i realizacj´ bud˝etu za kolejne 5
miesi´cy 2011 r., 

— omówiono wnioski z X Okr´gowego
Zjazdu Delegatów MOIIB
z 12.04.2011 r.,

— przedstawiono sprawy organizacyj-
ne zwiàzane z udziałem delegatów
MOIIB w X Krajowym Zjeêdzie Spra-
wozdawczym PIIB w dniach 17-
18.06.2011 r. w Warszawie,

— omówiono kilka wa˝nych spraw
przedstawionych na forum Krajowej
Izby PIIB, w tym m.in.: dost´pu do
Polskich Norm dla członków PIIB,
wyborów uzupełniajàcych do KKK
i KR PIIB oraz wniosku przedło˝one-
go przez wi´kszoÊç przedstawicieli
OIIB odnoÊnie zwi´kszenia składki
członkowskiej – a tak˝e sprzeciw
MOIIB co do zwi´kszania składki
członkowskiej, 

— podj´to łàcznie 14 uchwał (nr 33-
46/R/2011), w tym m.in. w sprawie:
a) zatwierdzenia pomocy finansowej
dla członków MOIIB, b) dofinanso-
wania uczestnictwa w szkoleniach
naukowo-technicznych, w konferen-
cjach, zrefundowania zakupu wy-
dawnictw technicznych, programów

komputerowych, c) przyj´cia spra-
wozdania merytorycznego i finanso-
wego Rady MOIIB i realizacji bud˝e-
tu MOIIB za 2010 r., d) rekomendacji
projektu preliminarza bud˝etu MOIIB
na 2011 r., e) przyznania srebrnych
odznak honorowych PIIB, f) organi-
zacji uroczystych obchodów 10-le-
cia Małopolskiej OIIB wspólnie
z MOIA, g) wniosków i zaleceƒ
z kontroli przeprowadzonych przez
OKR (03-04/III/KT/11 z dnia
17.03.2011 oraz 05/III/KT/2011
z 19.05.2011), h) pokrywania kosz-
tów organizacji szkoleƒ i konferencji
dla członków MOIIB, 

— omówiono równie˝ sprawy bie˝àce
i wolne wnioski.
Członkowie poszczególnych orga-

nów, komisji i zespołów problemowych
naszej Izby uczestniczyli:
• na szczeblu centralnym (statutowe

organy PIIB) - w 11 spotkaniach:
— 3 posiedzeniach Krajowej Rady PIIB

w Warszawie, 
— 1 posiedzeniu Krajowej Komisji

Ustawicznego Doskonalenia Zawo-
dowego PIIB w Warszawie,

— 2 posiedzeniach Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej PIIB z udziałem prze-
wodniczàcych OKK w Warszawie
i w Szczyrku, 

— 2 zebraniach Komisji Prawno-Regu-
laminowej PIIB w Warszawie, 

— 1 zebraniu przewodniczàcych OKR
OIIB w KKR PIIB w Warszawie, 

— 1 wyjazdowym zebraniu szkolenio-
wym OSD i ORzOZ, w Krynicy-
Zdroju, zorganizowanym przez
MOIIB z udziałem przedstawicieli:
OSD i ORzOZ z DolnoÊlàskiej OIIB
we Wrocławiu, Opolskiej OIIB
w Opolu, Âlàskiej OIIB w Katowi-
cach, Podkarpackiej OIIB w Rze-
szowie oraz KSD i Krajowego RzOZ
z Warszawy, 

Dokoƒczenie na str. 6
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— 1 wyjazdowym zebraniu szkolenio-
wym OSD i ORzOZ zorganizowa-
nym w Jadwisinie k. Warszawy
przez PIIB z udziałem KSD i KRzOZ
oraz pracowników biurowych obsłu-
gujàcych ww. organy, 

• na szczeblu regionalnym - w 85 po-
siedzeniach, zebraniach, szkoleniach,
konferencjach:
— 3 posiedzeniach Okr´gowej Komisji

Rewizyjnej,
— 5 posiedzeniach Okr´gowego Sàdu

Dyscyplinarnego,
— 3 posiedzeniach Okr´gowej Komisji

Kwalifikacyjnej,
— 3 posiedzeniach Okr´gowego

Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej,

— 1 zebraniu Rady Programowej Biu-
letynu Informacyjnego „Budowlani”,

— 14 posiedzeniach Zespołów Proble-
mowych MOIIB,

— 7 posiedzeniach Składów Orzekajà-
cych ds. Członkowskich nr 1 i nr 2,

— 39 kursach, seminariach i szkole-
niach,

— 9 konferencjach naukowo-technicz-
nych,

— 1 wycieczce naukowo-technicznej.
W trakcie posiedzeƒ nr 8 i nr 9 Pre-

zydium Rady MOIIB Członkowie: 
a) przyj´li protokoły z poprzednich po-

siedzeƒ Prezydiów, 
b) zapoznali si´ z informacjami dotyczà-

cych bie˝àcej działalnoÊci MOIIB, 
c) omówili stan przygotowaƒ sprawoz-

daƒ za 2010 rok Rady MOIIB, jej or-
ganów, Zespołów Problemowych
i Punktów Informacyjnych, 

d) ocenili stan realizacji wniosków z III
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Delegatów MOIIB w 2010 r., 

e) przyj´li informacj´ dotyczàcà reali-
zacji bud˝etu za 2010 r. oraz projekt
bud˝etu na 2011 r., 

f) przyj´li projekty porzàdku zebraƒ
nr VI i nr VII Rady MOIIB w dniach:
15.03.2011 r. i 14.06.2011 r., 

g) ustosunkowali si´ do wniosków i za-
leceƒ z przeprowadzonych kontroli
OKR MOIIB (nr 05/III/KT/2010

z 02.11.2010 r. i nr 06/III/KT/2010
z 14.12.2010 r.), 

h) zapoznali si´ z informacjà z realizacji
bud˝etu MOIIB za 4 miesiàce 2011 r., 

i) przyj´li informacj´ z ustaleƒ obrad
Krajowej Rady PIIB z 18.05.2011 r., 

j) przyj´li projekty łàcznie 12 uchwał
(nr 29-38/P/2011), które
dotyczyły m.in.:

— udzielenia finansowej zapomogi lo-
sowej dla 19 członków MOIIB,

— dofinansowania uczestnictwa
w szkoleniach naukowo-technicz-
nych, w konferencjach, z tytułu za-
kupu wydawnictw technicznych,
programów komputerowych dla 31
osób,

— współudziału w organizacji 2 konfe-
rencji naukowo-technicznych,

— wprowadzenia zmiany do regulami-
nu działalnoÊci samopomocowej
MOIIB na wniosek Zespołu Proble-
mowego ds. Działaƒ Samopomoco-
wych, 

— przyznania dofinansowania wydaw-
nictwa materiałów dla 1 konferencji.
Członkowie Rady MOIIB wraz

z przewodniczàcym Stanisławem
Karczmarczykiem uczestniczyli aktyw-
nie w ró˝nych uroczystych spotka-
niach, zebraniach
i konferencjach, m.in. w: 
— XXIII Konferencji Naukowo-Tech-

nicznej „Metody komputerowe
w projektowaniu i analizie konstruk-
cji hydrotechnicznych”, Korbie-
lów’2011,

— XXIV Warsztatach Pracy Projektanta
Konstrukcji w Szczyrku,

— Zebraniu Przewodniczàcych OIIB
Polski Południowej w Szczyrku,

— VIII Sprawozdawczym Okr´gowym
Zjeêdzie MOIA, 

— XIII Sympozjum Naukowym doty-
czàcym kompleksowego zarzàdza-
nia jakoÊcià w budownictwie pt.:
„Teleinformatyka jako podstawa
monitoringu w budownictwie”, zor-
ganizowanym przez AGH i ITB, 

— Zebraniu Sprawozdawczym za rok
2010 Oddziału SITK RP w Krakowie,

— XX i XXII Forum MobilnoÊci w Kra-
kowie,

— X Europejskiej Giełdzie Informacji
Renowacyjnej EGIR’ 2011,

— uroczystym otwarciu XXXVII Kra-
kowskich Targów Budownictwa
Wiosna’2011 pod honorowym pat-
ronatem MOIIB,

— spotkaniu przedstawicieli Prezy-
dium Rady MOIIB z Prezydium
Rady MOIA,

— uroczystym wr´czeniu decyzji na-
dania uprawnieƒ budowlanych
w sesji egzaminacyjnej ‘Wios-
na’2011”,

— XXV Jubileuszowej Konferencji Nau-
kowo-Technicznej AWARIE BU-
DOWLANE 2011 Szczecin –Mi´dzy-
zdroje,

— IX Konferencji Naukowo-Technicz-
nej pt.: „In˝ynieryjne problemy od-
nowy staromiejskich zespołów za-
bytkowych” REW-IN˚. ‘2011 w Kra-
kowie,

— Mi´dzynarodowej Konferencji „In˝y-
nieria Miejska - Karlowe Wary 2011”
(Czechy),

— uroczystym spotkaniu z okazji
ÂWI¢TA MAŁOPOLSKI,

— 7 Mi´dzynarodowej Konferencji
AMCM 2011 ”Analytical Models and
New Concepts in Concrete and Ma-
sonry Structures”, w Krakowie. 

Na zakoƒczenie przekazanych infor-
macji z działalnoÊci Rady MOIIB za ko-
lejny okres, tj. od 15 lutego do 14
czerwca 2011 r., mo˝na stwierdziç, ˝e
członkowie Rady i Prezydium oraz
przedstawiciele pozostałych organów
statutowych, członkowie Zespołów
Problemowych, Składów Orzekajàcych
ds. Członkowskich, Rady Programowej
Biuletynu Budowlani oraz pracownicy
biura MOIIB wykazali si´ du˝ym zaan-
ga˝owaniem organizacyjnym i meryto-
rycznym w rozwiàzywaniu ró˝nych,
czasami trudnych problemów zwiàza-
nych z bie˝àcym funkcjonowaniem i re-
prezentowaniem Małopolskiej Okr´go-
wej Izby In˝ynierów Budownictwa na
forum ogólnokrajowym i regionalnym.

WOJCIECH BILI¡SKI

sekretarz Rady MOIIB

Co w Małopolskiej Izbie In˝ynierów Budownictwa?

Dokoƒczenie ze str. 5
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■ 28.02–03.03.2011 – XXIII Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna w Kor-
bielowie na temat: „Nowoczesne
metody komputerowe w projekto-
waniu” z udziałem W. Biliƒskiego

■ 1.03.2011 – zebranie Komisji Usta-
wicznego Doskonalenia Zawodo-
wego PIIB w Warszawie z udziałem
J. ˚akowskiego

– dyskusja na temat rzàdowej refor-
my Otwartych Funduszy Emery-
talnych zorganizowana przez Ma-
łopolskà Platform´ Obywatelskà
z udziałem H. Tr´bacza

■ 3.03.2011 – seminarium szkole-
niowe z cyklu spotkaƒ in˝ynier-
skich na temat: „Wykorzystanie
w budownictwie odnawialnych za-
sobów energii – stan obecny i per-
spektywy”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowa aparatura w ofercie firmy ETI
Polam”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne rozwiàzania parkin-
gów podziemnych – przeglàd reali-
zacji”

■ 3–5.03.2011 – zebranie szkolenio-
we Okr´gowego Sàdu Dyscypli-
narnego i Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
w Krynicy–Zdroju zorganizowane
przez MOIIB z udziałem przedsta-
wicieli OSD i ORzOZ z OIIB we
Wrocławiu, Opolu, Katowic, Rze-
szowa oraz Krajowego Sàdu Dys-
cyplinarnego i Krajowego Rzecz-
nika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
z Warszawy

■ 8.03.2011 – zebranie Składu Orze-
kajàcego nr 1 ds. Członkowskich

■ 9–12.03.2011– XXVI Konferencja
„Warsztaty Pracy Projektanta Kon-
strukcji” w Szczyrku z udziałem
St. Karczmarczyka, M. Płacheckie-
go i Z. Rawickiego

■ 10.03.2011 – zebranie przewodni-
czàcych OIIB Polski Południowej
w Szczyrku z udziałem St. Karcz-
marczyka

– zebranie Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej w Szczyrku z udziałem Z. Ra-
wickiego
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zasobni ciepła i modernizacja ukła-
du wyprowadzania ciepła z EC Kra-
ków”
■ 15.03.2011 – seminarium szkole-

niowe na temat: „Osady denne
jako narz´dzie w monitoringu Êro-
dowiska wodnego” 

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych 

– VI zebranie Rady MOIIB
■ 16.03.2011 – zebranie Rady Krajo-

wej PIIB w Warszawie z udziałem
Zb. Kałkowskiego, St. Karczmar-

czyka, K. Korniak–Figi, M. Pła-
checkiego i Z. Rawickiego 

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Procedury przyłàczania odbiorców
do sieci elektroenergetycznych. Po-
miary odbiorcze urzàdzeƒ elektro-
energetycznych”

■ 17.03.2011 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej 

– seminarium szkoleniowe na temat:
„OÊwietlenie zewn´trzne – systemy
sterowania”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budow-
lanych wg Eurokodów – konstrukcje
˝elbetowe – cz. II” 

■ 22.03.2011 – zebranie Składu
Orze  kajàcego nr 2 ds. Członkow-
skich

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budow-
lanych wg Eurokodów – konstrukcje
˝elbetowe, przykłady – cz. III”

■ 23.03.2011 – VIII Sprawozdawczy
Zjazd Małopolskiej Okr´gowej Izby
Architektów z udziałem S. Karcz-
marczyka i H. Tr´bacza 

■ 24.03.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Kolektory sło-
neczne – instalacje solarne”

– seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Wpływ wód przypadkowych
na funkcjonowanie systemów od-
prowadzania i oczyszczania Êcie-
ków”

■ 27.03.2011 – XIII sympozjum nau-
kowe na temat kompleksowego
zarzàdzania jakoÊcià w budow-
nictwie pt. „Teleinformatyka jako
podstawa monitoringu w budow-
nictwie” zorganizowane przez Wy-
dział Górnictwa i Geoin˝ynierii
AGH w Krakowie i Koło PZITB
przy Instytucie Techniki Budowla-
nej w Warszawie z udziałem W. Bi-
liƒskiego

■ 28.03.2011 – zebranie Sprawoz-
dawcze Oddziału SITK RP w Kra-
kowie za rok 2010 z udziałem H.
Tr´bacza i R. ˚akowskiego

■ 29.03.2011 – zebranie szkoleniowe
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarne-
go 

■ 31.03.2011 – zebranie Komisji Praw-
no–Regulaminowej PIIB w War-
szawie z udziałem H. Pasich

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Wzmacnianie podło˝a i funda-
mentów budowli. Specjalne wyko-
nawstwo geotechniczne”

– XX Forum MobilnoÊci w Krakowie
– wydanie biuletynu MOIIB „Budow-

lani” nr 41 i 42 (numer podwójny)
■ 1–2.04.2011 – wycieczka naukowo–

techniczna do Centrum Wysta-
wienniczego BRNO–Czechy w celu

zapoznania si´ z ekspozycjami Tar-
gów AMPER ‘2011

■ 4–5.04.2011 – X Europejska Giełda
Informacji Renowacyjnej EGIR
‘2011 z udziałem St. Karczmarczy-
ka i Z. Rawickiego

■ 5.04.2011 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Etyki i Ochrony
Zawodu

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Metody oczyszczania mechanicz-
nego Êcieków w oczyszczalniach
biologicznych i ich wpływ na prac´
oczyszczalni”

■ 7.04.2011 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Ustawicznego Do-
skonalenia Zawodowego

– zebranie przewodniczàcych Okr´-
gowych Komisji Rewizyjnych w Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej PIIB w War-
szawie z udziałem J. Kurelewicza

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Cz. I – Rozdzielnice nowej generacji
i wyłàczniki pró˝niowe. Cz. II – Etyka
zawodowa członków MOIIB”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budowla-
nych wg Eurokodów – konstrukcje
stalowe”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zabezpieczenie antykorozyjne kon-
strukcji stalowych”
■ 8.04.2011 – zebranie Zespołu Pro-

blemowego ds. Działaƒ Samopo-
mocowych

– otwarcie XXXVII Krakowskich Tar-
gów Budownictwa WIOSNA’ 2011
pod honorowym patronatem MOIIB
z udziałem St. Karczmarczyka

■ 8–9.04.2011 – zebranie szkolenio-
we Okr´gowej Komisji Kwalifika-
cyjnej w Zakopanem

■ 12.04.2011 – X Okr´gowy Zjazd
MOIIB w Krakowie

– zebranie Składu Orzekajàcego nr 1
ds. Członkowskich

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Kontrole stanu technicznego obiek-
tów budowlanych. Zasady prowa-
dzenia dokumentacji budynku.
Ksià˝ka obiektu budowlanego”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zmiany wymagaƒ dotyczàce spraw-
dzania instalacji elektrycznych. Zmia-
na wymagaƒ normy dotyczàcej prze-
wodów ochronnych. Wymagania
normy PN–HD 60364–5–54”

■ 14.04.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Strategia rozwo-
ju i modernizacji urzàdzeƒ wodo-
ciàgowych i kanalizacyjnych
w MPWIK S.A. w Krakowie”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne urzàdzenia do ba-
dania i inspekcji obiektów mosto-
wych”

KA LEN DA RIUM MO IIB



– seminarium szkoleniowe na temat:
„Ochrona Êrodowiska w procesie in-
westycyjnym”

■ 15.04.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Pomiary mocy
przy przebiegach odkształconych”

■ 19.04.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Podziemne stacje
transformatorowe w centrum Kra-
kowa”

■ 20.04.2011 – zebranie Rady Kra-
jowej PIIB w Warszawie z udziałem
Zb. Kałkowskiego, St. Karczmar-
czyka, K. Korniak–Figi, M. Pła-
checkiego i Z. Rawickiego 

■ 26.04.2011 – zebranie Składu
Orze kajàcego nr 2 ds. Członkow-
skich

■ 28.04.2011 – zebranie Okr´gowe-
go Sàdu Dyscyplinarnego 

■ 9.05.2011 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Działaƒ Samopo-
mocowych

■ 10.05.2011 – zebranie Okr´go-
wych Rzeczników Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej 

■ 12.05.2011 – zebranie Zespołu
Problemowego ds. Etyki i Ochrony
Zawodu

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego

■ 13.05.2011 – egzamin testowy na
uprawnienia budowlane WIOSNA
’2011

■ 14–20.05.2011– egzaminy ustne
na uprawnienia budowlane WIOS-
NA’ 2011

■ 16.05.2011 – konferencja nauko-
wo–techniczna w ramach 51. „Ty-
godnia Hydrotechnika, Melioran-
ta i Łàkarza” Oddziału Krakow-
skiego SITWM z udziałem H. Tr´-
bacza

■ 18.05.2011 – zebranie Rady Kra-
jowej PIIB w Warszawie z udziałem
Zb. Kałkowskiego, St. Karczmar-
czyka, K. Korniak–Figi i M. Pła-
checkiego 

– spotkanie przedstawicieli Prezy-
dium Rady MOIIB z Prezydium
Rady MOIA z udziałem M. Borycz-
ko, H. Tr´bacza, M. Tr´bacz–Piot-
rowskiej i R. ˚akowskiego 

■ 19.05.2011 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej 

■ 20.05.2011 – uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Doradcy Podatko-
wego w Zalesiu k.Wieliczki z udzia-
łem St. Karczmarczyka 

– konferencja Rzeczoznawców Ma-
jàtkowych z udziałem St. Karcz-
marczyka

■ 20–21.05.2011– szkolenie prze-
wodniczàcych Okr´gowych Sà-
dów Dyscyplinarnych i Okr´go-
wych Rzeczników Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej, zorganizowa-

ne przez PIIB z udziałem Zb.
Franczaka i K. Dyka oraz pra-
cowników biurowych obsługujà-
cych ww. organy – Jadwisin
k.Warszawy

■ 24.05.2011 – zebranie Okr´gowe-
go Sàdu Dyscyplinarnego

– zebranie Składu Orzekajàcego nr 2
ds. Członkowskich

– IX zebranie Prezydium Rady MOIIB
■ 24–27.05.2011 – XXV Jubileuszowa

Konferencja Naukowo–Technicz-
na „AWARIE BUDOWLANE” w Mi´-
dzyzdrojach z udziałem M. Bo-
ryczko

■ 26.05.2011 – zebranie Zespołu
Problemowego ds. Prawno–Re-
gulaminowych

– XXII Forum MobilnoÊci w Krakowie
■ 27.05.2011 – zebranie Komisji

Prawno–Regulaminowej PIIB
w Warszawie z udziałem H. Pasich

■ 31.05.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Zastosowanie
nowoczesnych rozwiàzaƒ w ka-
nalizacji deszczowej, sanitarnej ˝e-
lbetu PE–HD i bazaltu”

■ 1–3.06.2011 – IX Konferencja Nau-
kowo–Techniczna na temat: „In˝y-
nieryjne problemy odnowy staro-
miejskich zespołów zabytkowych
REW–IN˚.’ 2011” z udziałem: M.
Boryczko, M. Płacheckiego, Z. Ra-
wickiego i H. Tr´bacza

■ 2.06.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Podczyszczanie
Êcieków przemysłowych przed
zrzutem do kanalizacji komunalnej
wybrane bran˝e: drukarnie, pro-
dukcja klejów, przetwórstwo owo-
cowo–warzywne, przemysł spo-
˝ywczy”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Układy poziome i liczniki do po-
miarów energii pràdu przemienne-
go”

■ 2–4.06.2011 – Mi´dzynarodowa
Konferencja In˝ynieria Miejska Kar-
lowe Wary’ 2011 – z udziałem St.
Karczmarczyka i Z. Rawickiego

■ 3.06.2011 – zebranie Okr´gowych
Rzeczników OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej w Punkcie Informa-
cyjnym MOIIB w Tarnowie

■ 7.06.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Utrzymanie i kon-
trola okresowa budynków wielko-
płytowych”

■ 8.06.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Wybrane zagad-
nienia kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego w gospodarce
wodnej”

■ 9.06.2011 – seminarium dotyczàce
„Projektu Konsorcjum AutBudnet
poÊwi´conego otwartym syste-
mom automatyki budynków”
z udziałem H. Tr´bacza

■ 10.06.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Sposoby post´-
powania przy eksploatacji urzà-
dzeƒ z SF6”

■ 10–11.06.2011 – zebranie szkole-
niowe Zespołów Problemowych
MOIIB w Ci´˝kowicach.

■ 13–15.06.2011– VII Mi´dzynaro-
dowa Konferencja N–T
AMCM`2011 z udziałem W. Biliƒ-
skiego, M. Boryczko i St. Karcz-
marczyka 

■ 14.06.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Budownictwo
energooszcz´dne – aspekty pro-
jektowania i formalne”

– zebranie Składu Orzekajàcego nr 1
ds. Członkowskich

– zebranie Okr´gowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej

– VII zebranie Rady MOIIB
■ 15.06.2011 – seminarium szkole-

niowe na temat: „Wpływ sposobu
realizacji dozowania dwutlenku
chloru do wody na st´˝enie ubocz-
nych produktów dezynfekcji”

■ 15–17.06.2011 – konferencja nau-
kowo–techniczna na temat: „Mar-
keting w gazownictwie”

■ 16.06.2011 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej

– seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Kable i linie kablowe nn
i SN”

– seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Naprawa i wzmacnianie
obiektów mostowych pod ruchem”

– seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Projektowanie konstrukcji
budowlanych wg Eurokodów –
konstrukcje ˝elbetowe – cz. II”

■ 17.06.2011 – wycieczka technicz-
na po drogach krajowych Mało-
polski

■ 17–18.06.2011– X Krajowy Zjazd
PIIB w Warszawie z udziałem de-
legatów MOIIB na Zjazdy PIIB,

■ 21.06.2011 – uroczyste wr´czenie
decyzji nadania uprawnieƒ bu-
dowlanych w sesji egzaminacyjnej
WIOSNA’2011

■ 28.06.2011 – zebranie Zespołu
Problemowego ds. Etyki i Ochrony
Zawodu

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

– zebranie Składu Orzekajàcego nr 2
ds. Członkowskich

– seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Przewierty sterowane a mi-
kro–tuneling, ró˝nice, warunki ste-
rowania, uwagi praktyczne”

– seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Monta˝, demonta˝ i u˝ytko-
wanie rusztowaƒ budowlanych.
Odbiory i przeglàdy”

KA LEN DA RIUM MO IIB
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– Projektowanie, wykonawstwo i
deweloperka – niewiele jest firm bu-
dowlanych, które prowadzà tak
kompleksowà działalnoÊç. Jakie ar-
gumenty zadecydowały o przyj´ciu
takiego modelu działania?

– Niektóre du˝e krakowskie firmy
same realizujà przynajmniej cz´Êç pro-
cesu inwestycyjnego, wi´c nie jesteÊ-
my absolutnym wyjàtkiem. Uwa˝amy,
˝e tak jest łatwiej. Wszystkie decyzje
wychodzà z jednego oÊrodka. Łatwiej
zapanowaç nad całoÊcià inwestycji,
od momentu analizy celowoÊci przed-
si´wzi´cia, przez zakup ziemi, projek-
towanie i załatwianie formalnoÊci, po
wykonawstwo i sprzeda˝ mieszkaƒ.
Poza tym omijajà nas problemy zwià-
zane z tym, ˝e np. inwestor nie płaci
wykonawcy, a wykonawca nie wywià-
zuje si´ z umowy – jakoÊç budowania
pozostawia wiele do ˝yczenia albo wy-
st´pujà opóênienia w stosunku do har-
monogramu. Na takich potyczkach
mi´dzy inwestorem a wykonawcà cier-
pi wiarygodnoÊç firmy. Skupienie
wszystkich elementów procesu inwe-
stycyjnego pozwala si´ ustrzec przed
tego typu problemami.

Nie mamy własnego biura architek-
tonicznego, ale od lat współpracujemy
ze sprawdzonymi projektantami. Choç
to formalnie nie nasi pracownicy, przy-
najmniej raz w tygodniu bywajà w na-
szej firmie. Uzgodnienia zaczynajà si´
ju˝ na pół roku przed projektowaniem.
Zanim architekt zaprojektuje budynek,
przekazujemy mu dokładnie swoje
oczekiwania, zwłaszcza odnoÊnie roz-
wiàzaƒ funkcjonalnych i przewidywa-
nych materiałów. GdybyÊmy pozwolili
architektom na całkowità dowolnoÊç,
mielibyÊmy oryginalne bryły, w których
nie dałoby si´ mieszkaç. Ale to my
sprzedajemy mieszkania i doskonale
wiemy, czego poszukuje klient. Miesz-
kania muszà wi´c byç i funkcjonalne,
i pi´kne. Uwa˝amy zatem, ˝e za etap

projektowania równie˝ odpowiadamy.
Czasami tak˝e administrujemy wybu-
dowanymi przez nas budynkami.

– Dla kupujàcych mieszkania
klientów indywidualnych DOM–BUD
jest inwestorem, dla spółdzielni
mieszkaniowych albo inwestorów
prywatnych cz´sto jesteÊcie wyko-
nawcà. Która z tych ról jest trudniej-
sza? 

– Bez wàtpienia deweloperka. W tej
działalnoÊci kumuluje si´ odpowie-
dzialnoÊç za cały proces budowy.
Czasami to okres wielu lat. Bywa, ˝e
po zakupie ziemi inwestycja zostaje
wstrzymana, bo nie mo˝na przebrnàç
przez sprawy urz´dowe. Zmorà inwes-
torów sà zmieniajàce si´ przepisy.
Czasami budow´ opóênià jakieÊ nie-
spodzianki, np. niestabilny grunt. De-
weloper, kupujàc ziemi´, musi widzieç
koniec budowy, a to czas odległy i
wiele rzeczy mo˝e si´ zdarzyç. 

W stosunku do deweloperki wyko-
nawstwo jest krótkim etapem. Wcho-
dzi si´ i na budow´ i po kilku, czasami
kilkunatu miesiàcach jà opuszcza.
Otrzymuje si´ gotowà dokumentacj´,
zgodnie z którà prowadzi prace. KtoÊ
t´ działnoÊç nadzoruje. Firma ma dzia-
łaç zgodnie ze sztukà budowlanà
i harmonogramem. Nie obchodzi jà,

czy inwestor sprzeda mieszkania. Te
problemy sà z boku. Praca dla inwes-
tora z zewnàtrz jest łatwiejsza, bo to on
musi zaanga˝owaç Êrodki. Tymcza-
sem w działalnoÊci deweloperskiej od-
zyskiwanie Êrodków trwa latami.
DOM–BUD np. nigdy nie sprzedaje
mieszkaƒ na etapie dziury w ziemi. Za-
czynamy oferowaç mieszkania, gdy
przynajmniej stojà dwie – trzy kondyg-
nacje budynku. Ile trzeba wło˝yç pie-
ni´dzy, aby dotrzeç do tego etapu?

– WybudowaliÊcie prawie 3000
mieszkaƒ, macie wi´c wielu klien-
tów. WÊród analityków i specjalis-
tów z bran˝y, którzy potrafià oce-
niaç obiektywnie, zbieracie bar-
dzo pochlebne recenzje. WÊród
klientów jest podobnie, ale ludzie
patrzà z punktu widzenia włas-
nych doÊwiadczeƒ i zawsze znaj-
dzie si´ ktoÊ niezadowolony. Czy
czasami czytacie fora interneto-
we, na których klienci zamiesz-
czajà swoje opinie?

– Czytamy. Internet jest dziÊ bodaj
podstawowym êródłem informacji dla
potencjalnych klientów. My te˝ powin-
niÊmy wiedzieç, co najbardziej intere-
suje nabywców mieszkaƒ, co im si´

Dokoƒczenie na str. 10

Co przeszkadza inwestycjom?
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Rozmowa z ANDRZEJEM CHLEBOWSKIM i JACKIEM KRUCZKOWSKIM
z Przedsi´biorstwa Budowlanego DOM-BUD M. Szaflarski, A. Chlebowski Sp.J.

Andrzej Chlebowski – współwłaÊciciel
przedsi´biorstwa

Jacek Kruczkowski – wicedyrektor 
ds. inwestycyjnych DOM–BUD M. Szaflarski,
A. Chlebowski Sp. J.



podoba i jakie majà zarzuty. Przecie˝
budujemy mieszkania dla klientów.
Czytamy je z uwagà i zadowoleniem.
JeÊli ktoÊ jakiÊ czas mieszkajàcy w wy-
budowanych przez nas blokach roz-
sàdnie wskazuje bł´dy w zastosowa-
nych rozwiàzaniach, mamy szanse je
na przyszłoÊç wyeliminowaç. Nikt
przecie˝ nie jest nieomylny.

– Gdzie w tej chwili firma ma swo-
je budowy? Jakie ma plany na naj-
bli˝szy czas? 

– WłaÊnie zakoƒczyliÊmy trzy du˝e
inwestycje. JesteÊmy w trakcie realiza-
cji czterech innych. Przy ul. Kaczary
budujemy osiedle oÊmiu bloków sà-
siadujàcych z Parkiem Zaczarowanej
Doro˝ki. Zacz´liÊmy od ekranu aku-
stycznego oddzielajàcego osiedle od
ul. Lublaƒskiej. Dodatkowo posadziliÊ-
my tam drzewa, które b´dà tłumiły ha-
łas uliczny. W samym osiedlu pozosta-
wiliÊmy całkiem sporo zastanych sta-
rych drzew. Nasi klienci szukajà lokali-
zacji blisko centrum i z dobrym dojaz-
dem, a to oznacza sàsiedztwo ruchli-
wych arterii. Jednak ka˝dà takà inwe-
stycj´ poprzedzamy profesjonalnie
przygotowanà analizà poziomu hała-
su. Podobnie jest w inwestycji przy ul.
Bohomolca, vis a vis Parku Wodnego.
Powstaje tam szeÊç budynków o zró˝-
nicowanej wysokoÊci, zharmonizowa-
nych z okolicznymi domami jednoro-
dzinnymi. Mniejsze inwestycje DOM–
BUD prowadzi na granicy Krakowa z
Wieliczkà przy ul. Zarzecze i buduje
domy jednorodzinne na du˝ych dział-
kach tu˝ obok starego dworu w Wi´c-
kowicach. W trzecim kwartale rozpo-
czynamy trzy nowe inwestycje. Jed-
nak nie chcemy na razie zdradzaç na-
szych planów.

– Rynek deweloperski jest papier-
kiem lakmusowym kondycji budow-
nictwa w naszym kraju. Jest dobrze
– ludzie kupujà mieszkania. Przy

gorszej koniunkturze – wstrzymujà
si´ z zakupami. W jakim punkcie
jest dziÊ polskie budownictwo?

– Jest Êrednio. Mo˝na powiedzieç
normalnie, bowiem czas hossy, który
prze˝yliÊmy 3 – 4 lata temu, rzadko
dotyczy stabilnego rynku nieruchomo-
Êci. W latach 2006 – 2007 w ogóle nie
mieliÊmy do zaoferowania gotowych
mieszkaƒ. Wszystkie sprzedawaliÊmy
na pniu. Potem był dołek. Rok 2010
uwa˝amy za nienajgorszy. Teraz
sprzeda˝ odbywa si´ falami, których
êródło trudno wskazaç. Wielu klientów
interesuje si´ mieszkaniami, ale to za-
interesowanie nie przekłada si´ na
umowy. Te zale˝à od banków. Niemal
wszyscy klienci kupujà mieszkania na
kredyt.

– Kilka lat temu, kiedy na rynku
mieszkaniowym panowała hiper-
hossa za budowanie mieszkaƒ na
sprzeda˝ brali si´ nawet „hodowcy
rybek”. Dzi´ki wyjàtkowo du˝emu
popytowi i ciàgłemu wzrostowi cen
nie odczuliÊmy natychmiast skutku
obecnoÊci amatorów na rynku. Na-
bywcy odczuli to z pewnym poÊliz-
giem, ale za to boleÊnie. Niektórzy
klienci do tej pory nie doczekali si´
swoich mieszkaƒ, niektórzy z powo-
du upadłoÊci deweloperów nigdy

si´ nie doczekajà. Czy budowanie
mieszkaƒ jest tak proste, ˝e ka˝dy
mo˝e si´ tym zajàç?

– Nie ma przepisu zabraniajàcego
szewcowi lub piekarzowi budowania
mieszkaƒ. My jako in˝ynierowie bu-
downictwa te˝ moglibyÊmy otworzyç
cukierni´. Byç mo˝e piekarzowi udała-
by si´ deweloperka, a in˝ynierowi pie-
czenie pàczków, ale zazwyczaj dobre
przygotowanie zawodowe procentuje.
Mówiàc powa˝nie, ka˝da działalnoÊç
gospodarcza wymaga profesjonaliz-
mu i odpowiedzialnoÊci, a dewelo-
perska jest trudniejsza ni˝ si´ to wyda-
je z boku. Nawet nie ka˝dy, kto potrafi
budowaç, potrafi równie˝ sprzedaç
mieszkania. Proces inwestycyjny musi
byç poprzedzony gruntownà analizà
opłacalnoÊci przedsi´wzi´cia. Ko-
nieczna jest znajomoÊç rynku, oczeki-
waƒ klientów i umiej´tnoÊç przejÊcia
przez całà drog´ urz´dowà. Nie mó-
wiàc ju˝ o ryzyku, które towarzyszy
działalnoÊci deweloperskiej. Nie prze-
widzieli tego ci, którzy w hossie kupili
bardzo drogà ziemi´, jej cen´ wkalku-
lowali w przyszłe mieszkania, a potem
kryzys zupełnie załamał ich plany.
Stàd, m.in., te głoÊnie upadłoÊci i ban-
kructwa.

– Czy właÊcicieli DOM–BUD–u
nigdy nie korciło przebran˝owienie?
Np. wtedy, gdy z UE spłyn´ło sporo
Êrodków na drogi i obiekty sporto-
we?

– Jako wykonawca mamy na kon-
cie sal´ gimnastycznà, ale uwa˝amy,
˝e skoro najlepiej znamy si´ na budo-
waniu mieszkaƒ, to właÊnie tym si´
b´dziemy zajmowaç. Specjalistyczne
budownictwo pozostawiamy specjalis-
tom. Prawd´ mówiàc, nawet doÊç
rzadko działamy poza Krakowem,
choç zapraszano nas do wielu inwe-
stycji. Co zrobimy, gdy samorzàdom
skoƒczà si´ Êrodki na obiekty sporto-
we lub na drogi? Zawsze mo˝na za-
trudniç wykwalifikowanych in˝ynierów,

Dokoƒczenie ze str. 9
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którzy znajà si´ na budownictwie dro-
gowym lub przemysłowym, ale gdzie
ich zatrudnimy, gdy skoƒczà si´ te in-
westycje?. Wyznajemy mo˝e anachro-
nicznà, ale dla nas cennà, zasad´ wià-
zania si´ ze swoimi pracownikami.
Mo˝e to zabrzmi patetycznie, ale w fir-
mie czujemy si´ wielkà rodzinà.

– DOM–BUD działa od 20 lat. Ilu
zatrudniacie pracowników? Czy
ch´tnie przyjmujecie młode kadry?
Jak one sà przygotowane?

– Mamy 200 pracowników, w tym
jedna czwarta to in˝ynierowie. Oczywi-
Êcie, ch´tnie widzimy w swoim gronie
młodych absolwentów politechniki.
Nie zatrudniamy jednak cz´sto, bo je-
Êli sobie wychowamy pracownika, to
on z nami zostaje na lata. Polskie,
a zwłaszcza krakowskie, uczelnie
Êwietnie teoretycznie przygotowujà
młodych in˝ynierów. JeÊli na budowie
trafià pod opiek´ dobrego fachowca,
to błyskawicznie zdobywajà szlify
i mamy z nich pociech´.

– Firma ma na koncie wiele reali-
zacji. Czy któraÊ z nich była  szcze-
gólnie technicznie trudna do wyko-
nania? Którà wskazalibyÊcie jako
swojà wizytówk´?

– JesteÊmy dumni ze wszystkich.
Fotografia ka˝dej wisi w długim koryta-
rzu firmy. Jednak w opinii ogólnej naj-
lepiej oceniono Kamienic´ Hetmaƒskà
przy ul. Chodkiewicza. Mamy senty-
ment do Domu pod Basztà na ul. Ska-
wiƒskiej. Która była trudna? Nie da si´

porównaç kameralnego budynku
zrealizowanego przy. ul. Panieƒskie
Skały z pot´˝nym blokiem z 200
mieszkaniami na os. OÊwiecenia.
Technicznie, trudna – ze wzgl´du na
warunki geologiczne – była budowa
obiektów przy al. 29 Listopada. 

– JesteÊcie kolekcjonerami na-
gród za swoje realizacje. Która przy-
niosła Wam najwi´cej satysfakcji?

– Dzisiaj najwi´cej satysfakcji spra-
wia nam ta ostatnia, czyli Nagroda II
Stopnia w konkursie Budowa Roku
2010 za budynek mieszkalny na os. Bo-
haterów WrzeÊnia. Mamy jà zaledwie
od kilku dni, wí c bardzo nas cieszy.
Jednak najbardziej presti̋ owy jest oczy-
wiÊcie oskar budowlany, który otrzyma-
liÊmy za Kamienic  ́Hetmaƒskà.

– Co dziÊ najbardziej utrudnia
działalnoÊç firmom budowalnym?
Czy te same przepisy przeszkadzajà
projektantom i wykonawcom? Na co
skar˝à si´ deweloperzy?

– Stanowczo za długo przebiegajà
procesy zwiàzane z przygotowaniem
inwestycji. Nie da si´ prowadziç polity-
ki inwestycyjnej w mieÊcie za pomocà
wuzetek. W tylu gminach udało si´
uchwaliç plany miejscowe, a w Krako-
wie si´ nie udaje. Tymczasem dla in-
westora uzyskanie decyzji WZ, w sy-
tuacji braku planu miejscowego, ciàg-
nie si´ czasami latami. To rodzi mnó-
stwo problemów, z których trzeba ja-
koÊ wybrnàç. Osobnà sprawà jest uzy-
skiwanie decyzji dotyczàcej ochrony

Êrodowiska, która chroni ró˝ne rzeczy,
ale cz´sto nie Êrodowisko.

Zmorà dla projektantów sà zmienia-
jàce si´ przepisy przeciwpo˝arowe.
Poniewa˝ proces inwestycyjny trwa
tak długo, to zdarza si´, ˝e w projekcie
i w pozwoleniu na budow´ uwzgl´d-
nione sà inne przepisy p.po˝., a przy
odbiorze obowiàzujà inne. Najgorsze,
˝e gdy te przepisy si´ zmieniajà, to
wchodzà w ˝ycie z dnia na dzieƒ. 

DziÊ deweloperzy obawiajà si´ za-
powiadanej tzw. ustawy deweloper-
skiej, która ma chroniç nabywców
mieszkaƒ. Jednak sformułowania w
projekcie najwi´cej korzyÊci przyniosà
bankom, a najmniej klientom. Wszys-
cy ustawià si´ w kolejce do banków.
Małe firmy taka ustawa w ogóle wyeli-
minuje z rynku, du˝e podniosà ceny.
Na koƒcu straci klient.

– Interesy budownictwa jako
bran˝y reprezentuje Polska Izba In-
˝ynierów Budownictwa. Jakà spra-
w´ samorzàd zawodowy powinien
załatwiç w pierwszej kolejnoÊci?

– Mamy okres przedwyborczy i jest
okazja, aby lobby budowlane na poli-
tykach wymusiło deklaracje odnoÊnie
przyÊpieszenia uchwalenia planów
miejscowych, które ułatwià działalnoÊç
inwestorom i wykonawcom. Obecna
sytuacja sprawia, ˝e cała władza jest
w r´kach urz´dników. Dzielà i rzàdzà.
Inwestor nie mo˝e zaplanowaç inwe-
stycji, bo nie wiadomo, ile niespodzia-
nek czeka go po drodze. A od inwes-
torów zale˝à wykonawcy.

Rozmawiała ALEKSANDRA VEGA

DOM–BUD M. Szaflarski, A. Chlebowski

Sp. J. działa na rynku od 1991 r. Wielo-

krotny laureat konkursów budowlanych,

zdobywca m.in.: nagrody "Budowa Roku

2009", tzw. oskara budowlanego,  Nagro-

da II stopnia w konkursie Budowa Roku

2010 i 2009, Diamentów Forbesa 2010,

Nagrody III stopnia w konkursie Budowa

Roku 2008, Wyró˝nienia w konkursie o

tytuł KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWE-

GO DEWELOPERA ROKU i nagrody ZŁO-

TEGO SOKOŁA 2008, Dyplomu uznania

w konkursie PZITB BUDOWA ROKU

2006, Nagrody II stopnia BUDOWA

ROKU 2005, Dyplomu uznania w konkur-

sie "BUDOWA ROKU 2004" i wielu innych.
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By nie zabrakło wody
Gospodarka komunalna. Efekty działaƒ ograniczajàcych straty w sàdeckim 
systemie wodociàgowym

Ani si´ woda wróci, która upłyn´ła
Tak˝e ani godzina, która ju˝ min´ła

Woda to trwały zwiàzek nie-
organiczny najbardziej roz-
powszechniony w przyro-

dzie, znajdujàcy si´ w stałym obie-
gu i majàcy podstawowe znaczenie
dla wszystkich form ˝ycia. Woda to
tak˝e odnawialne w cyklu hydrolo-
gicznym bogactwo przyrody. Na là-
dzie jej podstawowe êródła to po-
kłady podziemne, połàczone stru-
mienie êródlanej wody wzbogacone
deszczówkà, wypełniajàce rzeki i je-
ziora, a tak˝e sztuczne zbiorniki
wodne utworzone przez człowieka.

Jako zasadniczy warunek istnie-
nia ˝ycia wykorzystywana jest przez
człowieka w celach u˝ytkowych
w gospodarstwach domowych,
w rolnictwie, przemyÊle. Wobec
ciàgłego zapotrzebowania na wod´,
ska˝enia Êrodowiska naturalnymi,
bàdê pochodzàcymi zarówno

z przemysłu, jak i rolnictwa polutan-
tami, ociepleniem klimatu oraz bra-
ku niekiedy granicy ludzkiej za-
chłannoÊci, nieuniknione staje si´

ograniczenie naturalnych zasobów
wód.

Polska posiada stosunkowo nie-
wielkie zasoby wodne, tote˝ obser-
wowane szybkie tempo ich wyczer-
pywania si´ stwarza ryzyko wystà-
pienia deficytu wody w nast´pnych
dziesi´cioleciach. Wobec tego faktu
ju˝ dziÊ pojawia si´ koniecznoÊç
podejmowania działaƒ na rzecz ra-
cjonalnego jej u˝ytkowania, ograni-
czenia zu˝ycia wody, zmniejszania
strat zwiàzanych z jej uzdatnianiem
i rozprowadzaniem.

Ka˝dy system wodociàgowy na-
ra˝ony jest na straty wody i nie ma
mo˝liwoÊci, aby zredukowaç je do
zera. Mo˝na jednak poprzez odpo-
wiednie zabiegi utrzymywaç je na
niskim poziomie. Całkowite straty
wody definiowane sà jako ró˝nica
pomi´dzy zmierzonà obj´toÊcià
wody wprowadzonà do sieci wodo-
ciàgowej, a zafakturowanà obj´to-
Êcià wody dostarczonà odbiorcom.
Na t´ wielkoÊç składajà si´ rzeczy-
wiste i pozorne straty wody. Ten

Rurmus - pompa z XV wieku dla miasta Nowego Sàcza

Odbiór magistrali wodociàgowej przez in˝ynierów i przedstawiciela cesarza Franciszka Jozefa (w
wykopie) 1911 r.
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drugi rodzaj strat jest trudny do ilo-
Êciowego wyznaczenia, gdy˝ nie
stanowi faktycznych ubytków wody
z nieszczelnego systemu sieciowe-
go, lecz wynika z niedokładnoÊci
pomiaru zu˝ycia wody, kradzie˝y
oraz zu˝ycia nie obj´tego pomiara-
mi, przede wszystkim na potrzeby
własne zakładu wodociàgowego.

Ograniczanie strat wody w eks-
ploatowanym systemie wodociàgo-
wym do poziomu ekonomicznie
uzasadnionego, jak wskazujà do-
Êwiadczenia wielu przedsi´biorstw
wodociàgowych, nie tylko krajo-
wych, prowadzi do zmniejszenia
kosztów zwiàzanych z produkcjà
wody i jej dystrybucjà, poprawia
równie˝ jakoÊç wody oraz nieza-
wodnoÊç jej dostawy do odbiorców.

WielkoÊç strat zale˝y w du˝ym
stopniu od stanu technicznego sieci
wodociàgowej i ciÊnienia wody.
Czynniki te majà decydujàcy wpływ
na cz´stoÊç wyst´powania awarii,
a te z kolei na niezawodnoÊç do-

staw wody. Aktywna kontrola wycie-
ków, szybkoÊç napraw, kontrola i re-
gulacja ciÊnienia oraz rehabilitacja
przewodów to krótkoterminowe
efektywne ekonomicznie działania
ograniczajàce straty wody.

Problem strat wody w sieci wodo-
ciàgowej na przestrzeni ponadwie-
kowej historii wodociàgów polskich
był ró˝nie postrzegany.W nieodleg-
łej centralistycznie zarzàdzanej gos-
podarce planowej stratami wody
nikt si´ nie przejmował. Bardzo nis-
ka deficytowa taryfa opłat za wod´
oraz cz´sty brak opomiarowania
(wodomierzy) u odbiorców były
głównà przyczynà niewłaÊciwego
gospodarowania wodà, co sprzyjało
jej marnotrawieniu.

W latach 90. minionego wieku
wraz z wprowadzeniem gospodarki
rynkowej nastàpił znaczny spadek
zu˝ycia wody wywołany mi´dzy in-
nymi wprowadzeniem powszechne-
go opomiarowania jej zu˝ycia
i urealnienia poziomu (urynkowie-

nia) cen opłat za wod´, przy równo-
czesnym wzroÊcie wymagaƒ stawia-
nych przez odbiorców, dostaw ta-
niej i spełniajàcej standardy jakoÊci
wody do picia – „dobrej wody”.

Sàdecki system 
wodociàgowy
– wczoraj i dziÊ

Poczàtki zaopatrzenia w wod´
mieszkaƒców Nowego Sàcza si´ga-
jà roku 1465, kiedy to na mocy przy-
wileju Kazimierza Jagielloƒczyka
zbudowano w mieÊcie wodociàg
z rurmusem (rurmus - pompa z XV
wieku), za pomocà którego sprowa-
dzano do miasta wod´ êródlanà
z gór w Roszkowicach i rozprowa-
dzano do okolicznych domów.
W tym czasie Nowy Sàcz był siód-
mym po Poznaniu, Gdaƒsku, Gru-
dziàdzu, Krakowie, Lwowie i KroÊnie
polskim miastem wyposa˝onym, jak
na tamte czasy, w nowoczesny
układ wodociàgowy.

Obecny wodociàg dla Nowego
Sàcza został wybudowany i odda-
ny do eksploatacji 11 maja 1912
roku w formie systemu, w skład
którego wówczas wchodziły: uj´cie
wody bazujàce na wodach grunto-
wych ze Âwiniarska, pompownia, 7
studni, 7 km magistrali, zbiornik
wyrównawczy, 21 km wodociàgu
rozdzielczego, do którego podłà-
czono 180 gospodarstw domo-
wych. Wyposa˝ony był on na
ówczesne czasy w system monito-
ringu pozwalajàcy z pompowni
w Âwiniarsku na odległoÊç ok.
7 km monitorowaç z dokładnoÊcià
1 cm poziom wody w zbiorniku re-
tencyjnym.

Budow´ wodociàgu poprzedziły
przeprowadzone w latach 1893-
1908 badania zasobów wodnych
tego rejonu i wykonane projekty
układu wodociàgowego zaopatrujà-
cego miasto w wod´ oraz podj´ta
w 1909 roku historyczna dla miasta
decyzja - podpisanie przez cesarza
Franciszka Józefa 20 lipca 1909 r.
w Bad Ischl (Alpy) rozporzàdzenia
dotyczàcego przepisów budowy
wodociàgu i zwiàzane z nimi obo-

Dokoƒczenie na str. 14
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wiàzki mieszkaƒców ówczesnego
Nowego Sàcza.

Odbiór magistrali wodociàgowej
przez in˝ynierów i przedstawiciela
cesarza Franciszka Jozefa nastapił
w 1911 r.

W latach 1967, 1972, 1980, 1987
inwestowano w rozbudow´ systemu
i oddawano do eksploatacji kolejne
jego elementy, jak: uj´cie wód, sta-
cje uzdatniania wody (SUW) oraz
sieci magistralne i rozdzielcze.

Od 1998 r. administrator wodo-
ciàgu, spółka z o.o. „Sàdeckie
wodociàgi” eksploatuje :
– uj´cia wody w Âwiniarsku i Starym

Sàczu
– 418 km sieci wodociàgowej

w tym; 37 km magistrali, 258 km
sieci rozdzielczej, 123,5 km przy-
łàczy

– zbiornik wyrównawczy o pojem-
noÊci 2200 m szeÊc.

– 16 hydroforni
zaopatrujàc w wod´ ok. 85 000

mieszkaƒców, budynków u˝ytecz-
noÊci publicznej oraz zakładów.

W strukturze materiałowej sieci
rurociàgi z ˝eliwa szarego (po 1990
sferoidalnego) pochodzà z okresu
1912 – 2000, ze stali z okresu 1950
– 1990 oraz polietylenu od 1985 do
dzisiaj. Ârodowisko gruntowe,
w którym uło˝ona jest sieç wodocià-
gowa to warstwy przepuszczalne
przewa˝nie ˝wiry o ró˝nym stopniu
uziarnienia (starorzecze rzeki Duna-
jec i Kamienicy).

Przyj´te działania
ograniczajàce straty wody
Spółka „Sàdeckie wodociàgi”

po przeprowadzonej w 1999 roku
analizie wskazaƒ przepływomierzy
mierzàcych obj´toÊç wody wtło-
czonej do sieci i sprzedanej od-
biorcom oraz stwierdzeniu wyst´-
powania nadmiernych strat wody
w eksploatowanym systemie
wodociàgowym, stanowiàcych
bardzo wysoki procent (ok. 40
proc.) zwłaszcza wody uzdatnio-
nej wtłaczanej do sieci wodocià-
gowej, za którà spółka nie pobiera
opłat, przystàpiła do ich ograni-
czenia.

W ramach „walki” ze stratami
wody w pierwszym okresie obejmu-
jàcym lata 1999-2005

Dokoƒczenie ze str. 13

Produkcja, sprzeda˝ i straty wody w Nowym Sàczu w latach 1998-2010
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– wymieniono najbardziej zdekapi-
talizowane odcinki sieci (głównie
z rur stalowych), a ich wyznaczni-
kiem był wskaênik iloÊci awarii na
danym obszarze w okreÊlonym
czasie

– wymieniono wszystkie zasuwy
w rozdzielczej sieci wodociàgo-
wej, co usprawniło oraz skróciło
czas usuwania awarii i zmniejszy-
ło obszar wymkni´cia wody

– w ramach uporania si´ ze stratami
pozornymi po dokonaniu analizy
obj´toÊci wody zu˝ywanej przez
poszczególnych odbiorców, na
nowo dobrano wielkoÊci i wpro-
wadzono wodomierze o wysokiej
klasie metrologicznej

– w celu ograniczenia nielegalnego
poboru wody utworzono specjal-
nà brygad´ do spraw kontroli sieci
wodociàgowej i kanalizacyjnej.
Inwestycje te nie przyniosły ocze-

kiwanych rezultatów. Działania
z pierwszego okresu przyniosły nie-
wielki niespełna 4-proc. spadek
strat wody (z 39,9 proc. do 36,1
proc.), a poniesione nakłady si´g-
n´ły 4 mln zł.

Mocno zdekapitalizowana, nieod-
twarzana, uło˝ona w przepuszczal-
nych gruntach oraz budowana
z wàtpliwej jakoÊci rur i armatury
sieç wodociàgowa w dalszym ciàgu

traciła ogromne iloÊci wody, nie
ujawniajàce si´ na powierzchni
gruntu.

W 2003 roku po szczegółowej
analizie, jako optymalny sposób
przesyłu informacji mi´dzy poszcze-
gólnymi urzàdzeniami sieci wodo-
ciàgowej a stacjà dyspozytorskà,
która miała zarzàdzaç całym syste-
mem wodociàgowym administrowa-
nym przez spółk´, wybrano radiowy
system przesyłu danych, który do
dzisiaj jest podstawowym i najmniej
zawodnym rozwiàzaniem.

Rozbudowa sieci i zwi´kszenie
sprawnoÊci wymagały wyposa˝enia
systemu w łàcza telekomunikacyjne
oraz telefonii komórkowej. W pierw-
szej kolejnoÊci do systemu monito-
ringu i sterowania podłàczono hy-
drofornie i przepompownie, wypo-
sa˝ajàc je w radiomodemy, które
przesyłały na bie˝àco informacje
o ciÊnieniu, przepływie, stanie pracy
pomp i zasilaniu w energi´ elek-

trycznà. Ponadto sygnalizowały wej-
Êcie osób postronnych (alarm) oraz
umo˝liwiały załàczenie i wyłàczenie
poszczególnych pomp. Do dyspo-
zytorni trafiały równie˝ dane o ciÊ-
nieniu i przepływach wody z uj´ç
oraz o poziomie wody w zbiorniku
wyrównawczym

Oczekiwane efekty dalszego ob-
ni˝enia strat wody pojawiły si´ do-
piero w okresie drugim obejmujà-
cym lata 2005 – 2007 po włàczeniu
do kompleksowych działaƒ mecha-
nizmów monitoringu i sterowania,
a wi´c wykorzystania wszelkich do-
st´pnych metod; pomiaru, przetwa-
rzania, przesyłu (z wdro˝onà wczeÊ-
niej łàcznoÊcià radiowà), odczytu
oraz urzàdzeƒ wykonawczych
w systemie wodociàgowym.

Dzi´ki zastosowaniu monitoringu
obni˝ono ciÊnienie wody w całej
sieci wodociàgowej (o 1,5 bar) do

Dokoƒczenie na str. 16

Sprz´˝enie zwrotne ciÊnienia pomi´dzy siecià i uj´ciami

Kultura techniczna 
winna byç motorem
ÊwiadomoÊci
oszcz´dnego
gospodarowania
zasobami wodnymi
i sposobami na
pogodzenie ich
z potrzebami
społeczeƒstwa tak, by
naszym przyszłym
pokoleniom nie zabrakło
czystej wody.
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optymalnego minimum, zapewniajà-
cego wod´ wszystkim odbiorcom.
Dla współpracujàcego systemu
wodociàgowego: ZUW – magistrala
– sieç rozdzielcza – zbiornik wyrów-
nawczy, koniecznym rozwiàzaniem
okazała si´ budowa przepompowni
wody poni˝ej zbiornika wyrównaw-

czego umo˝liwiajàcej jego napełnia-
nie przy obni˝onym ciÊnieniu wody
w sieci w porze nocnej. Pompownia
po uruchomieniu na przełomie 2004
i 2005 r. w okresie dwóch nast´p-
nych lat spowodowała obni˝enie
strat wody o 11,5 proc. (z 36,1 do
24,6 proc.).

Stabilizacja ciÊnienia w całej sieci
wodociàgowej poprzez zastosowa-

nie sprz´˝enia zwrotnego mi´dzy
siecià wodociàgowà miasta a pom-
pami II stopnia w stacjach uzdatnia-
nia wody w ZUW Âwiniarsko i Stary
Sàcz, zagwarantowała utrzymanie
ustabilizowanego ciÊnienia wody
w całej sieci z poziomu 4,0-5,3 bar
do 4,0-4,5 bar, a tym samym znacz-
nie zmniejszyła jej awaryjnoÊç.

Znacznie wy˝szy procentowy
spadek strat wody w stosunku do
okresu pierwszego był głównie efek-
tem zastosowania monitoringu i ste-
rowania w optymalizacji ciÊnienia
wody w sieci. Rozwiàzanie to po-
zwoliło precyzyjnie utrzymaç zada-
ne optymalne ciÊnienie wody w ka˝-
dej chwili dnia i nocy, dlatego rze-
czywisty efekt obni˝enia strat okazał
si´ ponaddwukrotnie wy˝szy od wy-
nikajàcego z prób przeprowadzo-
nych w 2001r.

Okres trzeci 
- lata 2007 - 2010

Dokonano podziału sieci wodo-
ciàgowej miasta na siedem nieza-
le˝nych opomiarowanych stref, po-
łàczonych on-line ze stanowiskiem
operatorskim, pozwalajàcym kon-
trolowaç chwilowe przepływy wody
rejestrowane przez zabudowane na
sieci przepływomierze zanurzenio-
we w ka˝dej ze stref. Do wyznacze-
nia miejsc instalacji przepływomie-
rzy jako opomiarowane punkty mi´-
dzystrefowe wykorzystano istniejàcy
model matematyczny sàdeckiej sie-
ci wodociàgowej zbudowany na ba-
zie wektorowej mapy sieci. Na pod-
stawie spływajàcych danych wyli-
czana zainstalowanym oprogramo-
waniem narz´dziowym wielkoÊç
przepływów w poszczególnych stre-
fach pozwoliła otrzymywaç ciàgłà
informacj´ o rozkładzie chwilowych
i dobowych przepływów oraz ciÊ-
nieƒ w strefach. Natychmiastowa in-
formacja, jakà daje system o prze-
kroczeniach wartoÊci progowych
przepływów w poszczególnych stre-

Dokoƒczenie ze str. 15

Mapa podziału sieci wodociàgowej na opomiarowane strefy

16

KWIECIE¡ – MAJ – CZERWIEC 2011

IN˚YNIERIA SANITARNA



fach, umo˝liwiła zwi´kszenie i przy-
Êpieszenie wykrywalnoÊci miejsc
wycieku wody oraz usuwania po-
wstałych awarii na sieci wodociàgo-
wej do kilku dni (Êrednio 3,3 doby).

W latach 2008-2010 odnotowano
dalszy znaczny 9- procentowy spa-
dek strat wody (z 23,4 do 14,4
proc.)

Osiàgni´te efekty działaƒ

Okres I
– Nakłady finansowe ( wymiana ru-

rociàgów, armatury, wodomierzy )
- ok.4 mln zł

– redukcja strat wody – o ok.4 proc.
Okres II i III

– Nakłady finansowe (budowa pom-
powni poni˝ej zbiornika wyrów-
nawczego, zabudowa systemu
strefowych przepływomierzy zanu-
rzeniowych) - 609 000,00zł

– Bez nakładów finansowych wyko-
nano sprz´˝enie zwrotne pomi´-

dzy siecià wodociàgowà miasta
a stacjami uzdatniania wody po-
przez odpowiednià konfiguracj´
układu monitoringu, wybierajàc na
reprezentatywne miejsca pomiaru
ciÊnienia do ich sterowania funk-
cjonujàce w układzie monitoringu
hydrofornie.

– redukcja strat wody – o 21,7 proc.
Spadek strat wody w latach

2005-2009 zmniejszył obj´toÊç
pompowanej wody o 3 008 970 m
szeÊc. Przy zmiennym koszcie
produkcji i pompowania wody
(energia, chemikalia, opłaty za ko-
rzystanie ze Êrodowiska) wynoszà-
cym 0,295zł/m szeÊc. wody, za-
oszcz´dzona kwota na koniec
2009 r. wyniosła 887 646,00 zł, za-
pewniajàc pełny zwrot poniesio-
nych w tym okresie nakładów fi-
nansowych.

Zakładajàc utrzymanie si´ wielkoÊci
strat na niezmienionym uzyskanym
w 2010 r. poziomie 14,4 proc., ka˝dy

nast´pny rok winien przynieÊç zmniej-
szenie obj´toÊci pompowanej wody
o 1 248 115 m szeÊc., co przy tym sa-
mym koszcie produkcji wody wyno-
szàcym 0,295 zł/m szeÊc. przeło˝y si´
na wymierne dla spółki oszcz´dnoÊci
w kwocie 368 194,00 zł/rok.

Kultura techniczna, b´dàca czàst-
kà kultury społeczeƒstwa, winna
byç motorem ÊwiadomoÊci
oszcz´dnego gospodarowania za-
sobami wodnymi i sposobami na
pogodzenie ich z potrzebami społe-
czeƒstwa tak, aby mo˝liwe stało si´
zadbanie o to, by naszym przy-
szłym pokoleniom nie zabrakło
czystej wody.

mgr in˝. MARIAN KULIG

wiceprezes Zarzàdu

dyrektor ds. technicznych

w Spółce „Sàdeckie Wodociàgi”

współpraca

mgr in˝. KRYSTYNA KORNIAK - FIGA

rzeczoznawca PZITS

Siedziba Spółki „Wodociàgi Sàdeckie” w Nowym Sàczu
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Budowa zbiornika wodnego
Âwinna Por´ba trwa ju˝ 25 lat
i jako najwi´ksza realizowana

aktualnie inwestycja hydrotechnicz-
na w Polsce posiada bogatà biblio-
grafi´ swoich poszczególnych eta-
pów. Równie˝ w biuletynie „Budow-
lani” (nr 25 z 2007 r.) zamieszczono
prezentacj´ przedsi´wzi´cia na ko-
niec II etapu budowy zapory. Obec-
nie, gdy koƒczy si´ etap III, przypo-
minamy charakterystyk´, funkcje
i stan, w jakim znajduje si´ całe
przedsi´wzi´cie.

Lokalizacja

Zbiornik wodny Âwinna Por´ba
zlokalizowany jest na Skawie w km
26+600 biegu rzeki. Zbiornik poło˝o-
ny jest w województwie małopolskim
w powiatach wadowickim i suskim,
na terenach gmin Mucharz, Stryszów
i Zembrzyce. Przekrój pi´trzenia – za-
pora, znajduje si´ w miejscowoÊci
Âwinna Por´ba, w odległoÊci ok.
6 km na południe od Wadowic.

Zbiornik b´dzie posiadał bardzo
urozmaiconà lini´ brzegowà i b´dzie
si´ rozciàgał od Âwinnej Por´by do
Zembrzyc na długoÊci ok.11 km

Historia projektu

KoniecznoÊç budowy zbiornika re-
tencyjnego na rzece Skawie rozwa-
˝ana była ju˝ w latach dwudziestych
XX wieku (tu˝ po odzyskaniu niepo-

dległoÊci przez Polsk´). Opracowa-
nia i analizy dokonane wówczas
przez prof. Gabriela Narutowicza do-
tyczàce wyboru przekrojów pi´trze-
nia dla głównych karpackich dopły-
wów Wisły, w tym Soły, Skawy, Raby
i Dunajca, zostały wykorzystane i do
koƒca ubiegłego wieku powstały
zbiorniki wodne Poràbka, Dobczyce
i Czorsztyn–Niedzica. 

Ostatnim zbiornikiem, b´dàcym
w budowie od roku 1986, jest zbior-
nik na rzece Skawie. Pomimo za-
twierdzenia w latach siedemdziesià-
tych ubiegłego wieku lokalizacji za-
pory, podj´ciu decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji oraz zatwierdzeniu
zało˝eƒ techniczno–ekonomicznych,
planowane rozpocz´cie robót w roku
1980 zostało wstrzymane. 

Prace rozpocz´to w 1986 r. po za-
ktualizowaniu zało˝eƒ i decyzji za-
twierdzajàcych przedsi´wzi´cie do
realizacji. Pierwszy termin realizacji
inwestycji przewidywał lata 1986 –
1996 (120 miesi´cy realizacji). Budo-
wa została wprowadzona do realiza-
cji jako inwestycja centralna z gwa-
rancjà finansowania przez bud˝et
paƒstwa.

Zmiany społeczno–gospodarcze
z lat osiemdziesiàtych i dziewi´ç-
dziesiàtych ubiegłego wieku i zwià-
zane z tym trudnoÊci w finansowa-
niu robót spowodowały, ˝e kolejne
terminy zakoƒczenia inwestycji nie

były dotrzymywane. Ustawa „Pro-
gram Budowy Zbiornika Wodnego
Âwinna Por´ba na lata 2006 – 2010”
gwarantujàca finansowanie budowy
w chwili obecnej jest aktualizowana
z terminem zakoƒczenia prac
w roku 2013.

Klimat i hydrologia

Zbiornik wodny Âwinna Por´ba
zlokalizowany jest w Karpatach Za-
chodnich w obr´bie Beskidu Małego.
Dolina rzeki Skawy ma na tym odcin-
ku zmiennà szerokoÊç od 300 do 120
m, z dwoma ostrymi zakolami rzeki
mi´dzy Âwinnà Por´bà a Skawcami.
Mi´dzy Skawcami i Zembrzycami do-
lina rozszerza si´, a Skawa płynie jej
Êrodkiem.

Zbiornik zasilajà nast´pujàce do-
pływy Skawy:
– lewobrze˝ne: Bystrz, Jaszczurów-

ka, Âleszówka i Tarnawka
– prawobrze˝ne: Ł´kawka, Stryszów-

ka i Paleczka.
Płaskie brzegi zbiornika u˝ytkowa-

ne sà rolniczo, zaÊ zbocza sà zalesio-
ne. Dominujà tu lasy iglaste i miesza-
ne. 

Całkowita powierzchnia dorzecza
Skawy wynosi 1160 km kw., a cz´Êç
zamkni´ta zaporà około 802 km kw.
Ukształtowanie powierzchni dorzecza
Skawy na odcinku od Âwinnej Por´-
by nadaje rzece typowo górski cha-
rakter.

WIELKIE BUDOWLE
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Rozwiàzania i parametry
techniczne zbiornika

Podstawowe parametry zapory sà
nast´pujàce:
– długoÊç zapory: 604 m
– maksymalna wysokoÊç: 46 m
– szerokoÊç korony: 8 m
– kubatura nasypu gruboziarnistego:

1,98 mln m szeÊc.
– kubatura rdzenia warstw ochron-

nych i drena˝y: 0,28 mln m szeÊc.
Zapor´ zaprojektowano i wykona-

no z miejscowych ˝wirów i otocza-
ków znajdujàcych si´ w zło˝ach cza-
szy zbiornika. SzczelnoÊç korpusu
zapory zapewnia rdzeƒ z gliny
umieszczony centralnie w osi zapory
i posadowiony na galerii kontrolno–
zastrzykowej. SzczelnoÊç podło˝a
skalnego zapewnia przesłona ce-
mentacyjna, wykonana z galerii kon-
trolno–zastrzykowej oraz z po-
wierzchni terenu na przyczółkach za-
pory. Skarpa odwodna ubezpieczona
jest płytami betonowymi oraz falo-
chronem, natomiast skarpa odpo-
wietrzna została obsiana trawà.

Do przepuszczania wód powo-
dziowych przez zapor´ zaprojekto-
wano sztolni´ spustowà o Êrednicy
6,5 m oraz przelew powierzchniowy
na lewym przyczółku zapory o 4
Êwiatłach po 16,0 m. Druga sztolnia
(uj´ciowa) zabudowana jest rurocià-
giem stalowym doprowadzajàcym
wod´ do elektrowni wodnej. 

Funkcje zbiornika

Główne funkcje zbiornika to:
– ochrona przed powodzià doliny

rzeki Skawy poni˝ej zapory – re-
dukcja przepływów stuletnich do
przepływu nieszkodliwego,

– ochrona przed powodzià doliny
rzeki Wisły – obni˝enie poziomu
wody tysiàcletniej w profilu Krako-
wa o wielkoÊci 40 – 60 cm, tj. do
przepływu bezpiecznego dla
miasta,

– ochrona przed skutkami suszy –
odpływ ze zbiornika gwarantowany
w wys. 6,4 m szeÊc./s jest oÊmio-
krotnie wy˝szy od przepływu obser-
wowanego w okresie suszy wyno-
szàcy 0,77 m szeÊc./s,

– oddziaływanie na Êrodowisko –

wprowadzenie elementu wzboga-
cajàcego krajobraz i ekosystem na
terenach otaczajàcych zbiornik,

– produkcja energii elektrycznej ze
êródła energii odnawialnej,

– oddziaływanie na rozwój regionalny
– stworzenie warunków rozwoju tu-
rystyki i rekreacji na terenach przy-
ległych do zbiornika z zapewnie-
niem powszechnego dost´pu do
zbiornika.

Charakterystyka 
przedsi´wzi´cia

Zgodnie z zało˝eniami technicz-
no–ekonomicznymi całe przedsi´w-
zi´cie podzielone zostało na zadania:

Zadanie I – zbiornik, obejmujàce
wykonanie obiektów podstawowych
przekroju pi´trzenia (korpus zapory,
przelew powierzchniowy, wie˝e wlo-
towe, sztolnie), elektrowni´ wodnà,
obwałowanie Zembrzyc, obiekty to-
warzyszàce, w tym rybaczówk´
i oÊrodek zarybieniowy, budownictwo
odtworzeniowe obiektów publicz-
nych usuwanych z terenu czaszy
zbiornika, zabudow´ przeciwrumowi-
skowà potoków dopływajàcych do
zbiornika, przygotowanie czaszy
zbiornika (likwidacja sieci napowietrz-
nych, wylesienia, badania archeolo-
giczne), osłon´ hydrometeorologicz-
nà zbiornika.

Zadanie II – przebudowa dróg,
obejmujàca przebudow´ drogi krajo-

wej nr 28 na odcinku Âwinna Por´ba
– Zembrzyce z siedmioma obiektami
mostowymi, przebudow´ dróg po-
wiatowych i lokalnych w rejonie zbior-
nika zwiàzanà ze zmianà układu ko-
munikacyjnego .

Zadanie III – przebudowa kolei,
która obejmuje przebudow´ i moder-
nizacj´ kolei na odcinku Wadowice –
Spytkowice – Kalwaria oraz przeło˝e-
nie linii kolejowej na odcinku Stry-
szów – Zembrzyce o długoÊci ok.
9 km.

Zadanie IV – ochrona zlewni zbior-
nika, obejmujàca uregulowanie gos-
podarki wodno–Êciekowej przez bu-
dow´ sieci kanalizacji sanitarnych
i wodociàgowych z oczyszczalniami
Êcieków i uj´ciami wody pitnej na te-
renach przyległych do zbiornika.

Obiekty zrealizowane

WczeÊniejsze finansowanie z bu-
d˝etu paƒstwa oraz ustawa „Program
Budowy Zbiornika Wodnego Âwinna
Por´ba na lata 2006 – 2010” stanowi-
ły główne êródła Êrodków finanso-
wych dla potrzeb inwestycji. Dzi´ki
temu ukoƒczono budow´ galerii kon-
trolno– zastrzykowej, zapory ziemnej
wraz z mostem i drogà na koronie
zapory oraz wykonano narzut ka-
mienny i płyty betonowe od strony
odwodnej, uło˝ono rurociàg derywa-
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Najwi´ksza inwestycja 
hydrotechniczna w Polsce

cyjny w sztolni, a tak˝e wykonano
budynek elektrowni wodnej do pozio-
mu terenu, wyposa˝ono w zamkni´-
cia tak˝e wie˝e sztolni spustowej
i energetycznej oraz przelew po-
wierzchniowy. Wybudowano i odda-
no do u˝ytku szkoły podstawowe
w Mucharzu, Jaszczurowej i Âwinnej
Por´bie, oddano do u˝ytkowania bu-
dynki socjalne w Skawcach i Mucha-
rzu. Zrealizowano tak˝e ratownicze
badania archeologiczne, które zosta-
nà uzupełnione na zalecenie konser-
watora zabytków w roku 2011.

Ukoƒczono budow´ drogi krajo-
wej nr 28 wraz z obiektami mostowy-
mi na odcinku Âwinna Por´ba – Tar-
nawa Dolna. Do chwili obecnej opra-
cowano dokumentacj´ dla przeło˝e-
nia linii kolejowej Stryszów – Ze-
mbrzyce oraz zaawansowano wyko-
nanie nasypów hydrotechnicznych
pod przekładanà lini´. Ponadto, za-
koƒczono w całoÊci realizacj´ zada-
nia IV, tj. ochron´ zlewni zbiornika po-
przez budow´ sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej na terenie gmin obj´-
tych inwestycjà wraz z oczyszczalnia-
mi Êcieków (Jaszczurowa, Zembrzy-
ce, Stryszów). Do chwili obecnej
przej´to lub wykupiono 1129 ha
gruntów pod zbiornik i obiekty towa-
rzyszàce oraz 389 zabudowaƒ miesz-
kalnych i gospodarczych.

Budowa w chwili obecnej

Sam obiekt pi´trzàcy – zapora,
znajduje si´ w fazie robót wykoƒcze-
niowych i przeprowadzania prób po-
monta˝owych. Wody Skawy prze-
puszczane sà sztolnià spustowà,
a sztolnia uj´ciowa jest zamkni´ta
i wyposa˝ona w rurociàg doprowa-
dzajàcy wod´ do budowanej elek-
trowni. Wykonywany jest monta˝
kabli łàczàcych aparatur´ kontrolno–
pomiarowà ze stacjà odbiorczà.
Trwajà prace zwiàzane z budowà sta-

cji trafo T1, T2 i T3 zasilajàcych doce-
lowo obiekty zapory.

Główne prace budowlane trwajà
przy przebudowie linii kolejowej na
odcinku Stryszów – Zembrzyce (ok.
9 km) oraz przy budowie drogi krajo-
wej nr 28 (etap III) na odcinku Tarna-
wa Dolna – Zembrzyce. Przeło˝enie
linii kolejowej składa si´ z budowy
nasypów hydrotechnicznych na tere-
nie gmin Zembrzyce i Stryszów o ku-
baturze 2,2 mln m szeÊc., budowy li-
nii kolejowej wraz z dwoma obiekta-
mi mostowymi, równoległej z linià ko-
lejowà drogi klasy L wraz z mostem
i przepustem „Nad potokiem LeÊ-
nym”. Na bie˝àco trwajà tak˝e prace
przy przebudowie dróg gminnych
oraz sieci elektroenergetycznych i te-
letechnicznych.

Z prac projektowych nale˝y wy-
mieniç opracowywanie projektów bu-
dynku administracyjno–mieszkalne-
go, oÊrodka zarybieniowego i ryba-
czówki oraz projektów obwałowania
Zembrzyc i zespołu pałacowo–parko-
wego w Jaszczurowej. 

Zbiornik w czasie wezbraƒ 
w roku 2010

W maju i czerwcu 2010 r. w sytua-
cji gwałtownych wezbraƒ rzek i spo-
wodowanych tym powodzi w Mało-
polsce, zbiornik Âwinna Por´ba speł-
nił swojà podstawowà funkcj´, redu-
kujàc fal´ powodziowà na Skawie
o ok. 62 proc. Według obliczeƒ, na-
pełnienie zbiornika podczas powodzi
w maju 2010 r. wyniosło ok. 60 mln m
szeÊc. Rz´dna pi´trzenia wyniosła
300,00 m n.p.m., a powierzchnia za-
lana wynosiła ok. 600 ha. Wszystkie
elementy zapory wraz z aparaturà
kontrolno–pomiarowà działały bez
zarzutu. Zwi´kszono cz´stotliwoÊç
prowadzonych obserwacji i pomia-
rów, dostosowujàc je do wymogów
bezpieczeƒstwa zapory zarówno
przy napełnianiu, jak i opró˝nianiu
zbiornika. Odpływ ze zbiornika utrzy-

mywany był w granicach nieniszczà-
cego, tj. 250–300 m szeÊc./s, przy
szacowanym dopływie maks. 700 m
szeÊc./s. Dzi´ki redukcji fali powo-
dziowej przez zbiornik, Wadowice
i dolina Skawy nie zostały dotkni´te
skutkami powodzi, szacuje si´ nato-
miast, ˝e fala kulminacyjna przepły-
wajàca Wisłà przez Kraków została
obni˝ona o ok. 40 cm. 

Skutkiem negatywnym spi´trzenia
zbiornika było zalanie złó˝ ˝wirów
i dróg technologicznych wykorzysty-
wanych do sypania nasypów pod li-
ni´ kolejowà w cofkowej partii zbior-
nika, co wstrzymało prace budowla-
ne prawie na 4 miesiàce.

Podsumowanie

W roku 2009 została zweryfikowa-
na wartoÊç przedsi´wzi´cia przez za-
twierdzenie nowego zbiorczego ze-
stawienia kosztów, poniewa˝ dotych-
czasowa wartoÊç inwestycji z roku
2005 nie obejmowała pełnych kosz-
tów przeło˝enia linii kolejowej. Na
lata 2006 – 2013 przewiduje si´ finan-
sowanie budowy zbiornika w kwocie
1 732 000 tys. zł zgodnie z aktualizo-
wanà obecnie ustawà o programie
wieloletnim „Program budowy zbior-
nika wodnego Âwinna Por´ba w la-
tach 2006 – 2013”. Pozostaje mieç
nadziej´, ˝e to ju˝ ostatnia decyzja
o finansowaniu, która zostanie do-
trzymana i która pozwoli zakoƒczyç
t´ inwestycj´ tak oczekiwanà i jak
wskazuje rok 2010 – niezb´dnà.

W artykule przedstawiono tylko
zasadnicze elementy całej inwesty-
cji bez wyliczenia wszystkich wyko-
nanych prac projektowych i bu-
dowlanych, które składajà si´ na
całe przedsi´wzi´cie i które wyma-
gałyby kilkunastostronicowego
opracowania.

mgr in˝. PIOTR JAMKA

zast´pca dyrektora RZGW 

w Krakowie

Dokoƒczenie ze str. 19
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30czerwca br. odbyło si´
w Warszawie w budynku
Naczelnej Organizacji

Technicznej uroczyste wr´czenie
nagród XXI edycji ogólnopolskie-
go konkursu Polskiego Zwiàzku
In˝ynierów i Techników Budownict-
wa „Budowa Roku”. 

WÊród zaproszonych goÊci zna-
leêli si´ m.in. Olgierd Dziekoƒski -
Sekretarz Stanu w Kancelarii Pre-
zydenta RP, Janusz ˚bik - podse-
kretarz stanu w Ministerstwie In-
frastruktury, Robert Dziwiƒski –
Główny Inspektor Nadzoru Bu-

„Oczko” 
szcz´Êliwe dla Małopolski
„BUDOWA ROKU 2010”. Wszyscy kandydaci z regionu nagrodzeni.
Czterech zdobyło „oskary budowlane”

Dokoƒczenie na str. 22

Uczestnicy uroczystoÊci w Warszawie
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„Oczko” szcz´Êliwe dla Małopolski

dowlanego, Michał Czaykowski –
szef gabinetu politycznego w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki, Ewa
Maƒkiewicz-Cudny – prezes Fede-
racji Stowarzyszeƒ Naukowo-
Technicznych Naczelnej Organiza-
cji Technicznej, Andrzej Roch Do-
brucki – prezes Polskiej Izby In˝y-
nierów Budownictwa, Roman No-
wicki – przewodniczàcy Kongresu
Budownictwa, Marek Kaproƒ – dy-
rektor Instytutu Techniki Budowla-
nej, Wiktor Piwkowski – przewod-
niczàcy PZITB oraz przedstawicie-
le stowarzyszeƒ naukowo – tech-
nicznych i innych instytucji zwià-
zanych z budownictwem. Konkurs
organizowany przy współpracy Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Główne-

Dokoƒczenie ze str. 21

Dokoƒczenie na str. 24 Wystàpienie Olgierda Dziekoƒskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
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Uczestnicy uroczystoÊci w Krakowie
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go Urz´du Nadzoru Budowlanego
stał si´ jednym z najbardziej presti-
˝owych przeglàdów osiàgni´ç pol-
skiego budownictwa. Wyrazem
tego jest niesłabnàce zaintereso-
wanie udziałem w tej wyjàtkowej ry-
walizacji licznych inwestorów, de-
weloperów, generalnych wykonaw-
ców i samorzàdów terytorialnych. 

Do obecnej edycji konkursu
zgłoszono 49 obiektów budowla-
nych. Liczba obiektów poddawa-
nych ocenie Êwiadczy o tym, ˝e wy-
sokie wymagania stawiane uczest-
nikom „Budowy Roku” sà akcepto-
wane i dobrze słu˝à wdra˝aniu no-
woczesnych technik. Sà one rów-
nie˝ miarà wykorzystywania współ-
czesnych materiałów i wyrobów bu-
dowlanych, a tak˝e osiàgni´ç w or-
ganizacji procesu inwestycyjnego.
O jakoÊci zgłoszonych budów nie-
ch Êwiadczy fakt, ˝e do III, ostatecz-
nego etapu konkursu zakwalifiko-
wano a˝ 46 budów. Budowy zostały

podzielone na 7 grup tematycz-
nych: budownictwo mieszkaniowe,
obiekty u˝ytecznoÊci publicznej,
przemysłowo-handlowe, in˝ynieryj-
ne, obiekty zwiàzane z rewitalizacjà,
konserwacjà i modernizacjà, spor-
towe oraz obiekty oceniane indywi-
dualnie. Jurorzy mieli niełatwe za-
danie w wyłonieniu laureatów, gdy˝
w zasadzie wszystkie zgłoszone bu-
dowy reprezentowały bardzo wyso-
ki poziom, zarówno pod wzgl´dem
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych, jak
i funkcjonalnych. Kryteria trzystop-
niowej oceny dotyczyły tak˝e nowo-
czesnoÊci, ekonomicznoÊci, jakoÊci
wykonawstwa, bezpieczeƒstwa, wa-
runków pracy i ochrony Êrodowiska
oraz organizacji procesu budowy
i czasu ich realizacji.

Nagrody i wyró˝nienia cieszà
si´ bardzo wysokim presti˝em.
Sàd Konkursowy przyznał: 4 dy-
plomy uznania, 12 nagród III stop-
nia, 20 nagród II stopnia i 10 na-
gród I stopnia, uwa˝anych za „bu-
dowlane oskary”. 

Spotkanie, w którym wzi´ło
udział ok. 300 osób, prowadził
Zygmunt Rawicki – przewodniczà-
cy Komitetu Organizacyjnego Kon-
kursu „Budowa Roku”.

W tym roku po raz kolejny du˝y
sukces odniosły firmy budowlane
i budowy z regionu Małopolski,
bowiem w gronie nagrodzonych
i wyró˝nionych znalazły si´
wszystkie budowy z naszego wo-
jewództwa, czyli osiem. Małopol-
ska zdobyła: 1– nagrod´ III stop-
nia, 3 - nagrody II stopnia i a˝ 4
nagrody I stopnia. Uroczysta pre-
zentacja małopolskich finalistów
odbyła si´ 4 lipca w Krakowie
w Hotelu Europejskim.  Laureatom
konkursu wr´czono rekomendacje
Krakowskiego Oddziału PZITB.
Poni˝ej na fotografiach przedsta-
wiamy wszystkie budowy z regio-
nu Małopolski nagrodzone i wy-
ró˝nione w konkursie „Budowa
Roku 2010”.

ZYGMUNT RAWICKI

„Oczko” szcz´Êliwe dla Małopolski
Dokoƒczenie ze str. 22
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Tytuł „Budowa Roku 2010“ nagroda I stopnia
Budynek „Centrum Biurowe Vinci“ w Krakowie przy ul. Opolskiej 100
Inwestor: „Dyskret Polska Sp. z o.o., Spółka komandytowa, Kraków
Budowa w systemie: Construction Management
Główni wykonawcy: Remax Construct Sp. z o.o., Budzów; ZIS Technika Sp. z o.o., Kra-
ków; CB Aluminium System Sp. z o.o., Kraków; Elektromonta˝ nr 2 Sp. z o.o., Kraków;
Dyskret Sp. z o.o, Kraków
Kierownicy budowy: mgr in˝. Lucjan Kopico, mgr in˝. Jan Tadla
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Lech Musiałkowski
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Andrzej Orłowski, mgr in˝. arch. Maciej Krawczyƒski
(architektura), mgr in˝. Marcin Sarata (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosił inwestor.

Tytuł „Budowa Roku 2010“ nagroda I stopnia
Budynek mieszkalno-usługowy w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 33
Inwestor: Domy Polskie Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Real-lnwest Sp. z o.o. Artur i Władysław Filipowicz, Kraków
Wykonawca robót instalacyjnych: San-Bud Sp. z o.o. Andrzej Dziektarz
Kierownik budowy: mgr in˝. Grzegorz Klimczak
Inspektor nadzoru: in˝. Ryszard Tacki
Główni projektanci: in˝. arch. Andrzej Rymarczyk (architektura), mgr in˝. Kazimierz Ba-
sista (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosili: generalny wykonawca, wykonawca robót instalacyjnych
i inwestor.

Tytuł „Budowa Roku 2010“ nagroda I stopnia
Modernizacja miejskiego stadionu MKS CRAC0VIA przy ul. Kału˝y 1 w Krakowie
Inwestor: Gmina Miejska Kraków 
Inwestor zast´pczy: MKS CRACOVIA, Kraków 
Generalny realizator inwestycji: Konsorcjum ALPINE-BUDUS
Generalny wykonawca: Alpine Bau Deutschland AG NL Berlin, Alpine Bau GmbH, Alte
Bundesstrasse 10, Wais bei Salzburg Austria, Alpine Construction Polska, Kraków - Ka-
towickie Przedsi´biorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA, Katowice; 
Dyrektor wykonawczy: Zbigniew Urbaniec 
Kierownicy budowy: mgr in˝. Maciej Boratyƒski, in˝. Marcin Marszalik 
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Andrzej Piotrowicz
Główni projektanci: arch. Carlos Lamela Y DE Vargas (architektura), mgr in˝. Marcin
Przepiórka (konstrukcje ˝elbetowe), mgr in˝. Jerzy Pełczyƒski, mgr in˝. Waldemar
Ziach (konstrukcje stalowe)
Budow´ do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Tytuł „Budowa Roku 2010“ nagroda I stopnia
Budynki Sàdu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Kształcenia Kadr Sàdów
Powszechnych i Prokuratur w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 3/5
Inwestor: Sàd Apelacyjny, Kraków
Inwestor zast´pczy: Inwestorsko-Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT,
Kraków
Główny wykonawca: Konsorcjum: Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o.,
Oddział Kraków (lider) i Elektromonta˝ Rzeszów SA, Rzeszów (partner)
Kierownik budowy: mgr in˝. Marek Sulek
Inspektorzy nadzoru: in˝. Wanda Starzec (roboty budowlane), in˝. Ryszard Frytek (ro-
boty elektryczne), in˝. Jacek Nalepa (roboty sanitarne)
Główni projektanci: dr arch. Jakub Puƒko, arch. Małgorzata Florczak-Puƒko, arch. Do-
rota Ró˝aƒska-Rylska (architektura), mgr in˝. Jolanta Lenarczyk, mgr in˝. Adam Gra-
bowski (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosił główny wykonawca.



Nagroda II stopnia
Budynek mieszkalny z gara˝ami wielopoziomowymi na osiedlu Bohaterów
WrzeÊnia 68 w Krakowie
Inwestor, deweloper i generalny wykonawca: Dom-Bud M. Szaflarski, A. Chle-
bowski Spółka Jawna, Kraków
Kierownik budowy: Zbigniew Masajda
Inspektor nadzoru: in˝. Stanisław Czapla
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Dagmara Szaflarska-Słowiaczek (architektura),
mgr in˝. Przemysław Puchała (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosili: inwestor, deweloper i generalny wykonawca.

Nagroda II stopnia
Budynek u˝ytecznoÊci publicznej „Centrum Dzieła Pomocy Êw. Ojca Pio
w Krakowie przy ul. Loretaƒskiej 11
Inwestor: Dzieło Pomocy Êw. Ojca Pio - Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów,
Kraków
Generalny wykonawca: Przedsi´biorstwo Budowlano-Produkcyjne Ł¢GPRZEM Sp. z o.o.,
Kraków
Kierownik budowy: mgr in˝. Marcin Krummel
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Marian Szczepanowicz
Główni projektanci: dr in˝. arch. Hubert Mełges (architektura), mgr in˝. Wiesław Bereza
(konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosił: generalny wykonawca.

Nagroda III stopnia
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze i gara˝em po-
dziemnym w Krakowie przy ul. Pod Fortem 2C
Inwestor deweloper: KROWODRZA FORT Wawel Service Sp. z o.o. S.K.A.
Główny wykonawca: Firma Budowlana STALBUD Baran, Gozdalski, Krzysztof,
Sojka, Sp. Jawna, Kraków
Kierownik budowy: mgr in˝. Dawid Supernak
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Andrzej Olszewski
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Marek Chrobak (architektura),
mgr in˝. Zbigniew Jaworski (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosili: inwestor deweloper i główny wykonawca.

Nagroda II stopnia

Uj´cie wody powierzchniowej z dna zbiornika retencyjnego Tresna wraz
z pompownià oraz rurociàgiem tłocznym poło˝onym w dnie zbiornika Zarze-
cze, powiat ˚ywiec, woj. Êlàskie
Inwestor: Grupa ˚ywiec SA, ˚ywiec
Główny wykonawca: Soley Sp. z o.o., Balice
Kierownik budowy: mgr in˝. Jarosław Pechciƒski
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Mariusz Drzy˝d˝yk
Główny projektant: mgr in˝. Magdalena Rysiewicz (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosił główny wykonawca.

KONKURSY
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Zawód zaufania 
publicznego zobowiàzuje
Z ˚YCIA WZI¢TE. JeÊli ktoÊ zawinił – musi ponieÊç kar´ adekwatnà do czynu. 
Zło w naszym Êrodowisku musi byç t´pione dotkliwie.

Myliç si´ jest rzeczà ludzkà, błà-
dziç dà˝àc do prawdy jest
zwykłà drogà dochodzenia,

ale napi t́nowania domaga si´ zamie-
rzone złe działanie człowieka. Je˝eli ta-
kie działanie zdarza si´ w naszym Êro-
dowisku, zawód nasz b´dàcy zawo-
dem zaufania publicznego staje sí
przedmiotem krytyki, a szkoda wynika-
jàca z takich zachowaƒ kolegów jest
daleko wi´ksza ni̋  mo˝na by sàdziç
po wielkoÊci wymierzonych kar przez
Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny. 

Dla wywołania refleksji i zastano-
wienia nad jakoÊcià in˝ynierskich po-
czynaƒ przytaczamy zdarzenia wzi´te
z ˝ycia naszej społecznoÊci - ku prze-
strodze.

Pewien in˝ynier podpisał oÊwiadcze-
nie o podj´ciu obowiàzków kierownika
budowy, a zadanie dotyczyło budynku
mieszkalnego z przyłàczami. Jednak
prace budowlane prowadziła firma na-
j´ta przez inwestora bez faktycznego
udziału kierownika budowy, który nie
zapewnił geodezyjnego wytyczenia
obiektu w terenie, nie nadzorował pro-
wadzonych prac budowlanych, nie do-
konywał wpisów do dziennika budowy. 

Pod koniec budowy inwestor popro-
sił kierownika o uzupełnienie brakujà-
cych wpisów do dziennika budowy
oraz dokonanie wymaganego przepi-
sami oÊwiadczenia o zakoƒczeniu ro-
bót budowlanych. Wtedy dopiero kie-
rownik budowy udał si´ w teren
i stwierdził niezgodnoÊç wykonanych
robót z pozwoleniem na budow´,
w tym miedzy innymi innà lokalizacj´
i zmienione gabaryty obiektu. Odst´p-
stwa te okazały si´ głównà przyczynà
sprzeciwu PINB-u na u˝ytkowanie
obiektu, a inwestor miał uzasadnione
pretensje do kierownika budowy o za-
istniałà sytuacj´. 

Sàd dyscyplinarny uznał, ˝e przepis
art. 22 pkt. 2 i 3 Prawa budowlanego

zobowiàzuje kierownika budowy do
stałego i ciàgłego kierowania i nadzo-
rowania budowy przez cały okres trwa-
nia inwestycji, a obowiàzek ten musi
byç wykonywany osobiÊcie, z czym
wià˝e si´ koniecznoÊç stałego przeby-
wania na terenie budowy, a wszelkie
istotne dla procesu budowlanego zda-
rzenia kierownik budowy zobowiàzany
jest zamieszczaç na bie˝àco w dzien-
niku budowy. W tym przypadku za-
brakło elementarnego poczucia odpo-
wiedzialnoÊci za pełnionà funkcj´ kie-
rownika budowy.

Inny przykład naruszajàcy kodeks
etyki naszej izby w zwiàzku nierzetel-
nym wykonywaniem umowy ustnej
z inwestorem przez in˝yniera, który zo-
bowiàzał si´ do wykonania dokumen-
tacji projektowej budynku mieszkalne-
go i uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budow´. Przynaglany przez inwestora
o ustalenie terminu zło˝enia dokumen-
tacji w urz´dzie nasz in˝ynier odmówił
dalszych czynnoÊci do czasu wypłace-
nia mu pełnej nale˝noÊci. Inwestor
proponował wypłat´ w tym stanie za-
awansowania zobowiàzaƒ w wysoko-
Êci 30 proc. nale˝noÊci, a gdy strony
nie mogły si´ porozumieç, inwestor
zrezygnował z usług nierzetelnego in-
˝yniera, ˝àdajàc zwrotu dostarczonych
dokumentów. Tak si´ te˝ stało, ale
z wymiernà stratà materialnà po stro-
nie inwestora. 

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny uznał,
˝e in˝ynier, ˝àdajàc uiszczenia całej
zapłaty jeszcze przed ukoƒczeniem
dzieła i innych zobowiàzaƒ umownych,
naruszył podstawowe zasady uczciwo-
Êci i przyzwoitoÊci wyra˝one w Kode-
ksie Etycznym Post´powania Zawodo-
wego Członków Polskiej Izby In˝ynie-
rów Budownictwa, zgodnie z którymi
w działalnoÊci zawodowej in˝ynier wi-
nien kierowaç si´ dobrem publicznym
oraz zasadami uczciwoÊci zawodowej
i osobistej, powinien dbaç o godnoÊç

i honor zawodu oraz przeciwdziałaç
obni˝aniu jego rangi i autorytetu. Były
tu naruszone postanowienia Kodeksu
Etyki PIIB w zakresie relacji pomi´dzy
zleceniodawcà a członkiem samorzà-
du zawodowego in˝ynierów budow-
nictwa. 

W opisanej sytuacji widaç, ˝e prak-
tyka zawierania tylko ustnych umów
przez członków izby in˝ynierów bu-
downictwa w ramach prowadzonej
działalnoÊci gospodarczej, nara˝a stro-
ny na niepotrzebne konflikty wynikajà-
ce z braku precyzyjnego okreÊlenia ich
praw i obowiàzków, co w konsekwen-
cji nara˝a zawód in˝yniera na utrat´
rangi i autorytetu, tak istotnego dla za-
wodu zaufania publicznego. 

Zamierzamy co jakiÊ czas przyta-
czaç przykłady wzi´te z ˝ycia ku prze-
strodze i w celu poruszenia wyobraêni,
jak daleko idàce mogà byç naruszenia
prawa i etyki. 

Wypada na zakoƒczenie dodaç, ˝e
działalnoÊç Okr´gowego Sàdu Dyscy-
plinarnego musi byç postrzegana
w kategoriach odpowiedzialnoÊci za
zawód dobrze wykonywany przy po-
prawnych etycznie zachowaniach na-
szych członków, a działalnoÊç organu
nie ma nic wspólnego z sàdami kole-
˝eƒskimi – jak to si´ czasem słyszy. Je-
Êli ktoÊ zawinił – musi ponieÊç kar´
adekwatnà do czynu. Zło w naszym
Êrodowisku musi byç t´pione dotkli-
wie, aby zawód zaufania publicznego
był w nim istocie i do koƒca. Mam wra-
˝enie, ˝e do takiej postawy nie trzeba
dłu˝ej przekonywaç - zwa˝ywszy ˝e
projektowanie i wykonawstwo budow-
lane muszà byç bezpieczne, czyli speł-
niaç podstawowe warunki zaufania
publicznego, nie mówiàc o kulturze
i etyce zachowaƒ. 

STANISŁAW ABRAHAMOWICZ

przewodniczàcy

Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego 



Nie niszczyç - ratowaç! 
Nauka. Konferencja Naukowo-Techniczna „IN˚YNIERYJNE PROBLEMY ODNOWY
STAROMIEJSKICH ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH”

Dziewiàta Konferencja Nauko-
wo-Techniczna „REW-IN˚”,
odbywajàca si´ od 30 lat

w Krakowie, umo˝liwia realizacj´
hasła UNESCO „Ocaliç od zapo-
mnienia – nie niszczyç, ratowaç”.
Dostrzegajàc gł´bokie zmiany za-
chodzàce w Êwiecie, w którym ˝yje-
my, zastanawiamy si´, czy mo˝liwo-
Êci polskiej nauki i techniki realizujà
si´ tak˝e w wieloletniej twórczoÊci
budownictwa. Co te zmiany powo-
dujà w odniesieniu do obiektów za-
bytkowych? Na pierwszy rzut oka
wyglàdajà jak zwykłe uzupełnienia
techniczne, ale obraz całoÊci uwi-
dacznia si´ w czasie i po ukoƒcze-
niu dzieła, dajàc w sumie zmian´
skali wartoÊci obiektów skoƒczo-
nych po rekonstrukcji czy rewalory-
zacji.

Tematyczna ró˝norodnoÊç przed-
stawionych referatów połàczonych
ze sobà myÊlà twórczà wspólnego
dzieła jest realizacjà licznych pokre-
wieƒstw wynikajàcych ze wspólnej
pracy ludzi ró˝nych dyscyplin nau-
kowych, np. in˝ynierów, architek-
tów, konserwatorów, archeologów
czy urbanistów, którzy realizujà
wspólnie odnow´ wybranych dzieł
wa˝nych dla kultury polskiej.

Du˝a ró˝norodnoÊç zagadnieƒ
zrealizowanych i realizowanych
w całej Polsce, rozległoÊç tema-
tów trudnych, ciekawych, pionier-
skich i pi´knych – to dzieło IX Kon-
ferencji Naukowo-Technicznej
„REW-IN˚’2011”. Nie chcemy po-
wielaç tematyki innych konferencji
typowo konserwatorskich – skupi-
liÊmy si´ na przedstawieniu metod
interwencji zarówno z punktu wi-
dzenia in˝ynierskiego, jak równie˝
od strony konserwatorskiej, aby
pokazaç przykłady rozwiàzaƒ
przyj´tych w zabytkach. To główny
nasz cel. Integracja nie dotyczy
tylko konserwatorów, ale ró˝nych

specjalistów zwiàzanych z ratowa-
niem zabytków, zajmujàcych si´
problemami materiałowymi i tech-
nologicznymi, badawczo-projekto-
wymi, geotechnicznymi, trwałoÊci
i zabezpieczeƒ zespołów zabytko-
wych, obiektów postprzemysło-
wych i urbanistycznych. 

Obiekty zabytkowe sà wa˝nym
elementem krajobrazu kulturowego
Polski. Wymagajà one wprowadze-
nia i upowszechnienia takich metod
naukowo-badawczych, technicz-
nych i technologicznych konserwa-
cji, które spowodowałyby zahamo-
wanie degradacji i umo˝liwiły pra-
widłowà rewaloryzacj´ obiektów.
Szczególnie niebezpieczna, z uwagi
na konstrukcj´, architektur´ i wn´t-
rza, staje si´ zmiana funkcji obiektu.
Zdarza si´ to bardzo cz´sto. Chodzi
wi´c przede wszystkim o wytypowa-
nie właÊciwej strategii działania, któ-
ra znalazłaby wyraz w realizacji
przedsi´wzi´ç rewaloryzacyjnych
cennych i niezastàpionych obiektów
zabytkowych.

IX Konferencja była kontynuacjà
poprzednich oÊmiu konferencji, któ-

re organizowane sà w Krakowie,
mieÊcie wpisanym na list´ Êwiato-
wego dziedzictwa UNESCO, co
podkreÊla jego wartoÊç zabytkowà
na Êwiecie i ujawnia skuteczne wa-
runki jego ochrony. 

Post´p techniczny i technologicz-
ny powoduje, ˝e kolejne konferen-
cje poszerzajà swój zakres badaw-
czy. Mamy nadziej´, ˝e równie˝ na-
st´pne konferencje b´dà wzboga-
caç naszà wiedz´ o nowe rozwiàza-
nia techniczne, obliczeniowe i mate-
riałowe. Konferencja stanowiła fo-
rum dla zainteresowanych Êrodo-
wisk twórczych, prowadzàcych wie-
lokierunkowe prace, zarówno teore-
tyczne, jak i praktyczne. Dyskusje,
konfrontacje, opinie na tle przedsta-
wionych prac autorów, własna inter-
pretacja zdarzeƒ i faktów w kategorii
przyczyn i skutków – to wszystko
składa si´ na zabezpieczenie osiàg-
ni´ç zrodzonych w przeszłoÊci dla
uszanowania tradycji i to˝samoÊci
narodowej.

IX Konferencja Naukowo-Tech-
niczna „REW-IN˚ 2011” odbyła si´
1- 3 czerwca br. w hotelu „Cracovia”.

Prezydium konferencji (od lewej: przewodniczàcy O. Krakowskiego PZITB – dr in˝. Marian
Płachecki, dziekan Wydziału In˝ynierii Làdowej PK – dr hab. in˝. Tadeusz Tatara prof. PK,
przewodniczàcy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji– dr hab. in˝. Zbigniew
Janowski prof. PK, przewodniczàcy Komisji Budownictwa O. Krakowskiego PAN – prof. Janusz
Kawecki, przewodniczàcy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – prof. Franciszek
Ziejka)
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Miejsce spotkania było szczególne,
bowiem hotel – znakomity przykład
powojennego socmodernizmu –
został w marcu wpisany do ewiden-
cji zabytków. To reakcja Êrodowiska
architektów, a tak˝e miejskiego i wo-
jewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, na mo˝liwoÊç jego wyburzenia
przez nabywc´ budynku. 

„REW-IN˚ 2011” zorganizowana
została przez Komisj´ Budownictwa
Polskiej Akademii Nauk Oddział
w Krakowie, Wydział In˝ynierii Làdo-
wej Politechniki Krakowskiej, Kra-
kowski Oddział Polskiego Zwiàzku
In˝ynierów i Techników Budownict-
wa oraz Małopolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa, przy
współudziale Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa. Obsłu-
g´ prasowà i patronat medialny
sprawowały „Renowacje i Zabytki”
oraz „In˝ynieria i Budownictwo”. 

Na sesjach konferencji wygłoszo-
no 32 referaty, które podlegały sze-
rokiej dyskusji, co pozwoliło tak au-
torowi, jak i uczestnikom na wyciàg-
ni´cie odpowiednich wniosków. 

W konferencji uczestniczyło 110
osób. Niezwykle istotne było zapo-
znawanie si´ uczestników z prak-
tycznymi realizacjami. W czasie ka˝-
dej konferencji „REW-IN˚” organizo-

wane jest zwiedzanie obiektów za-
bytkowych, w których ukoƒczono
lub nadal sà prowadzone prace ad-
aptacyjne, rewaloryzacyjne, remon-
towe. W tym roku odwiedziliÊmy
muzeum w podziemiach Rynku
Głównego, które jest unikatowe na
skal´ europejskà. Uczestnicy konfe-
rencji mieli równie˝ okazj´ zwiedza-
nia muzeum powstałego
w tzw. Wielkiej Ruinie w opactwie
oo. Benedyktynów w Tyƒcu. Zwie-
dzanie obiektu poprzedził wykład

przedstawiajàcy odbudow´ opact-
wa tynieckiego, który przygotował
współautor odbudowy skrzydła po-
łudniowo-wschodniego – Zbigniew
Janowski.

Wykład inauguracyjny konferencji
wygłosił przewodniczàcy Społeczne-
go Komitetu Odnowy Zabytków
w Krakowie – prof. Franciszek Ziejka.

Odnoszàc si´ do specyfiki tema-
tyki omawianej na konferencji, my-
Êl´, ˝e przeglàd ró˝nego typu sytua-
cji praktycznych i porównanie spo-
sobów ich rozwiàzania w ró˝nych
regionach Polski nale˝y uznaç za je-
den z najciekawszych elementów.

Na zakoƒczenie pragn´ przedsta-
wiç fragment wypowiedzi wielokrot-
nego członka Komitetu Naukowego
Konferencji „REW-IN˚” z roku 2004
– prof. Witolda C´ckiewicza:
„...Udział przedstawicieli ró˝nych
dyscyplin musi dawaç w konsek-
wencji ró˝norodnoÊç stanowisk. Je-
Êli chcemy uniknàç tak cz´sto wy-
st´pujàcego iskrzenia na styku ró˝-
nych poglàdów – historyk – archi-
tekt – konstruktor – jeÊli chcemy po-
dejmowaç najlepsze decyzje
uwzgl´dniajàce wieloaspektowoÊç
rewaloryzacji, musimy ten proces
oprzeç o partnerskà współprac´...” .
Wypowiedê ta jest nadal aktualna.

dr hab. in˝. ZBIGNIEW JANOWSKI

prof. PK Przewodniczàcy Komitetu 

Naukowego i Organizacyjnego Konferencji
Wykład dotyczàcy odbudowy Biblioteki Tynieckiej (Wielkiej Ruiny) w opactwie oo. Benedyktynów
w Tyƒcu (sala Biblioteki Tynieckiej).

Wykład inauguracyjny – prof. Franciszek Ziejka
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Egir 2011
Konferencja. X Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej

Wdniach 4–6 kwietnia 2011 r.
odbyła si´ kolejna, tym ra-
zem jubileuszowa, edycja

Europejskiej Giełdy Informacji Re-
nowacyjnej – X EGIR 2011. 

W Pałacu Wielopolskich – siedzi-
bie Urz´du Miasta Krakowa – spot-
kali si´ przedstawiciele producen-
tów artykułów renowacyjnych, nau-
kowcy, reprezentanci firm wykonaw-
czych, architekci, miejscy planiÊci
oraz konserwatorzy z niemal
wszystkich miast i województw.
WÊród obecnych na Giełdzie zna-
leêli si´ goÊcie zagraniczni (m. in.
z Czech, Rosji, Ukrainy), nie zabrak-
ło równie˝ przedstawicieli Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Narodowego Instytutu
Dziedzictwa. Uroczystego otwarcia
X Giełdy dokonali: Jacek Dàbrowski
– zast´pca dyrektora Departamentu
Ochrony Zabytków w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
prof. Jerzy Jasieƒko z Politechniki
Wrocławskiej – prezes Stowarzysze-
nia Konserwatorów Zabytków

i prof. Andrzej Wy˝ykowski – Archi-
tekt Miasta Krakowa. 

Wiodàcym tematem konferencji
były „Problemy inwestycyjne i tech-
nologiczne w strukturach zabytko-

wych miast polskich”. W panelu
konferencyjnym wystàpiło 35 refe-
rentów z instytucji naukowych, urz´-
dów i firm. Arcyciekawym zdarze-
niem pierwszego dnia okazał si´
wieczorny spacer szlakiem krakow-
skich synagog, stanowiàcy jednà
z imprez towarzyszàcych Giełdzie.
Wieczorem w podziemiach hotelu
Rubinstein, podejmujàcego cz´Êç
z blisko 200 zaproszonych goÊci
Giełdy, odbyły si´ obrady dwóch
gremiów jurorskich konkursu „Reno-
wator”. Zwyci´zców i wyró˝nionych
sami zainteresowani i goÊcie Giełdy
mieli poznaç podczas uroczystej
Gali dnia nast´pnego. Po zakoƒcze-
niu kolejnego dnia konferencji zor-
ganizowano wejÊcie pod płyt´ Ryn-
ku Głównego. Stali bywalcy Giełdy
mieli okazj´ wspominaç wczeÊniej-
sze EGIR–owe wizyty i oceniaç final-
ny efekt prac. Odwiedzajàcy w sku-
pieniu przechadzali si´ po dawnym
Krakowie, Êledzàc zmiany, jakie do-
konały si´ w ciàgu wieków. Na ko-
niec liczna grupa zainteresowanych

Prelekcje gromadziły sporà publicznoÊç. Ró˝norodnoÊç tematyczna pozwalała ka˝demu na
znalezienie interesujàcego dla siebie wystàpienia. 

Wieczorne obejÊcie szlakiem krakowskich synagog, jedno z wydarzeƒ towarzyszàcych X EGIR,
cieszyło si´ ogromnym zainteresowaniem.
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mogła skorzystaç z szansy zwiedza-
nia pochodzàcego z XVI w. Pałacu
Biskupa Erazma Ciołka, po którym
oprowadzał zgromadzonych
prof. Bogusław Krasnowolski.

Wr´czanie „Renowatorów” rozpo-
cz´ła redakcja „Renowacji i Zabyt-
ków” od przyznania nagrody „Za
konsekwentne wdra˝anie technolo-
gii do prac renowacyjnych” firmie
Per Aarsleff Polska sp. z o.o. Po raz
pierwszy przyznano nagrod´ „Za
udane realizacje w historycznej
przestrzeni Krakowa”. Jej laureatem
została firma Keim Farby Mineralne
sp. z o.o. Kolejnym nagrodzonym,
tym razem w ogólnopolskiej katego-
rii „Za wysoki stopieƒ przydatnoÊci
do prac renowacyjnych”, okazała
si´ firma Quick–Mix
sp. z o.o. Czwartà z kolei kategori´
stanowiło uznanie „Za szczególne
osiàgni´cia w renowacji stref histo-
rycznych”. Przypadło ono firmie Ca-
parol Polska sp. z o.o. Gal´ zakoƒ-
czyło wr´czenie nagrody „Za cało-
kształt dokonaƒ w renowacji obiek-
tów zabytkowych”. Po raz drugi
tego wieczoru o odebranie „Reno-
watora” poproszono firm´ Keim Far-
by Mineralne sp. z o.o.

Trzeciego dnia, ju˝ po zakoƒcze-
niu oficjalnej cz´Êci konferencji, za-
proszeni goÊcie mogli wziàç udział
w dwóch wycieczkach, które nie tyl-
ko pozwoliły na krótki relaks w cie-
kawym otoczeniu, ale stanowiły po-
niekàd wizyty konsultacyjne
w obiektach na co dzieƒ zamkni´-
tych dla osób z zewnàtrz. Tym ra-
zem pierwszym punktem wycieczki
był zespół szpitalno – parkowy
w Krakowie–Kobierzynie, siedziba
Szpitala Specjalistycznego im. dr. J.
Babiƒskiego. Zwiedzajàcy mieli
okazj´ do zapoznania si´ z proble-
mami zwiàzanymi z brakiem inwe-
stycji w obszarze renowacji zabytko-
wych obiektów szpitala. Nast´pnie
uczestnicy objazdu udali si´ do nie-
odległych Staniàtek, konkretniej zaÊ
– do pierwszego w Polsce (powsta-
łego w 1216 r.) klasztoru sióstr be-
nedyktynek. Panel konferencyjny
transmitowany był bezpoÊrednio na
stronie internetowej www.renowa-
cjeizabytki.pl., gdzie w dalszym cià-

gu (w programie konferencji) oglà-
daç mo˝na wi´kszoÊç wystàpieƒ.

Z ramienia Małopolskiej Okr´go-
wej Izby In˝ynierów Budownictwa
w konferencji wzi´li udział
dr in˝. Stanisław Karczmarczyk

i dr in˝. Zygmunt Rawicki, który pro-
wadził jednà z sesji. 

EDWARD HARDT

redaktor naczelny 

„Renowacji i Zabytków”

FOT. E. HARDT

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w podziemiach Rynku Głównego. Zaproszeni
goÊcie podziwiali tematycznà ekspozycj´ o historii miasta.

Prof. Andrzej Wy˝ykowski (tyłem) wr´cza jednà ze statuetek „Renowatora” prezesowi firmy „Keim
Farby Mineralne” Wojciechowi Lasce.
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Stowarzyszenie In˝ynierów
i Techników Wodnych i Melio-
racyjnych Oddział w Krakowie

zorganizowało Konferencj´ Nauko-
wo-Technicznà na temat: „Powódê
2010 w Małopolsce”, pod patrona-
tem prezesa SITWM Janusza Kubia-
kowskiego. Konferencja odbyła si´
16 maja 2011 r. w Centrum Kongre-
sowym Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

Uczestnicy pierwszego dnia kon-
ferencji w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie wysłuchali dwóch zasadniczych
referatów:

„DoÊwiadczenia w pracy zbiorni-
ków retencyjnych w czasie wezbraƒ
powodziowych w roku 2010”. Refe-
rat przedstawił dr in˝. Jerzy Grela
dyrektor RZGW w Krakowie.

„Powódê 2010 w obiektach ad-
ministrowanych przez Zarzàd Melio-
racji i Urzàdzeƒ Wodnych w Krako-
wie. Referat przedstawił
mgr in˝. Bogusław Borowski dyrek-
tor MZMiUW w Krakowie.

Efektem dyskusji po wygłoszo-
nych referatach i jest rezolucja
w sprawie rzàdowego projektu usta-
wy o szczególnych rozwiàzaniach
zwiàzanych z usuwaniem skutków
powodzi – druk sejmowy 4184. Re-
zolucja została przesłana do Kance-
larii Sejmu i posła Włodzimierza Kar-
piƒskiego – przewodniczàcego Ko-
misji Nadzwyczajnej.

Rezolucja

1. Uczestnicy konferencji doceniajà
rozwiàzania zaproponowane
w pierwszej cz´Êci ustawy doty-
czàce faktycznych spraw zwiàza-
nych z usuwaniem skutków po-
wodzi.

2. Projektowana ustawa w art. 63
wprowadza zmiany w zakresie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
„Prawo wodne” zmierzajàce do:

– likwidacji Krajowego Zarzàdu Gos-
podarki Wodnej oraz zniesienia
funkcji prezesa Krajowego Zarzà-
du Gospodarki Wodnej, którego
dotychczasowe zadania i kompe-
tencje ma przejàç Główny Koordy-
nator Gospodarki Wodnej,

– likwidacji 7 regionalnych zarzà-
dów gospodarki wodnej, w miejsce
których zostanie utworzonych 16
wojewódzkich zarzàdów gospodarki
wodnej z dyrektorami wojewódzkich
zarzàdów jako organami rzàdowej
administracji zespolonej w woje-
wództwie.

Proponowana reorganizacja słu˝-
by wodno-melioracyjnej przedsta-
wiona w uzasadnieniu do projektu
ustawy dotyczy jedynie spraw orga-
nizacyjnych, teoretycznego ułatwie-
nia procesu decyzyjnego i wzmoc-
nienia roli wojewody. Ma to na celu
popraw´ obecnie obowiàzujàcego
systemu. Nie mo˝na porównywaç
działalnoÊci słu˝b mundurowych
i inspekcyjnych wojewódzkich do
systemu gospodarki wodnej, która
jest niezale˝na od granic administ-
racyjnych, lecz przegiega w grani-
cach hydrograficznych. Wydana
w roku 2000 przez parlament Unii
Europejskiej Dyrektywa Ramowa
ds. wody, zwana ramowà dyrektywà

wodnà (RDW) wyraênie zró˝nicowa-
ła poj´cie dorzecza i zlewni. 

Dorzecze oznacza obszar làdu,
z którego cały spływ powierzchnio-
wy jest odprowadzony poprzez sys-
tem strumieni, rzek i jezior do morza
przez pojedyncze ujÊcie cieku, es-
tuarium lub delt´. 

Zlewnia oznacza obszar làdu,
z którego cały spływ powierzchnio-
wy jest odprowadzony poprzez sys-
tem strumieni, rzek i jezior do okre-
Êlonego punktu w biegu cieku
(zwykle do jeziora lub zbiegu rzek).

Rada Ministrów rozporzàdzeniem
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic obszarów dorze-
czy i regionów wodnych (Dz.
U. nr 126, poz. 878) okreÊliła 10 ob-
szarów dorzeczy, a w nich regiony
wodne, którym podporzàdkowano
zlewnie poszczególnych rzek. Dwa
obszary Wisły i Odry majà po 4
du˝e regiony wodne majàce zasad-
niczy wpływ na stany powodziowe.

Dla przykładu: 

Regionalny Zarzàd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu obejmuje tylko
jeden region wodny Warty w zasi´-
gu 8 województw, co stanowi: 90
proc. wielkopolskiego, 50 proc.
łódzkiego, 38 proc. lubuskiego, 25
proc. zachodniopomorskiego, 25
proc. kujawsko-pomorskiego, 25
proc. Êlàskiego, 8,76 proc. opolskie-
go, 4,6 proc. pomorskiego.

Regionalny Zarzàd Gospodarki
Wodnej w Warszawie obejmujàcy
regiony wodne Êrodkowej Wisły,
Jarft, Niemna, Łyny i W´gorapy,
Âwierzej w zasi´gu 11 województw:
mazowieckiego, podlaskiego, war-
miƒsko-mazurskiego, kujawsko-po-
morskiego, łódzkiego, lubelskiego,
Êwi´tokrzyskiego, podkarpackiego,
małopolskiego.

Regionalny Zarzàd Gospodarki
Wodnej w Krakowie obejmujàcy re-
giony wodne Górnej Wisły, Czarnej

SITWM o ubiegłorocznym ˝ywiole 
KONFERENCJA. Rezolucja w sprawie rzàdowego projektu ustawy o szczególnych
rozwiàzaniach zwiàzanych z usuwaniem skutków powodzi 

Jak mo˝na sprawnie
zarzàdzaç regionem
wodnym, np. Warty,
przez 8 wojewodów,
Górnej Wisły – 5
wojewodów, Êrodkowej
Wisły – 11 wojewodów.
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Orawy, Dniestru w zasi´gu 5 woje-
wództw: małopolskiego, Êlàskiego,
Êwi´tokrzyskiego, podkarpackiego
i lubelskiego.

Uzasadnienie do ustawy stwier-
dza: zmiany w administracji gospo-
darki wodnej nie majà na celu zmia-
ny dotychczasowego podziału na
dorzecza i regiony wodne, a dosto-
sowanie prawidłowego wykonania
zadaƒ gospodarki wodnej w ra-
mach regionu wodnego z uwzgl´d-
nieniem podziału administracyjne-
go kraju. Zachodzi pytanie, na jakiej
podstawie ocenia si´, ˝e zadania
gospodarki wodnej sà wykonywane
nieprawidłowo. Dlaczego nie doko-
nano analizy finansowania gospo-
darki wodnej w ostatnich latach.
Dlaczego nie dokonano analizy sta-
nu prawnego zarówno przepisów
stojàcych w sprzecznoÊci ze sobà,
jak i z przepisami wykonawczymi
(ustawy: Prawo budowlane, Prawo
wodne, Prawo ochrony Êrodowis-
ka). Jak mo˝na sprawnie zarzàdzaç
regionem wodnym, np. Warty,
przez 8 wojewodów, Górnej Wisły –
5 wojewodów, Êrodkowej Wisły – 11
wojewodów. Wybrane sprzecznoÊci
dyskwalifikujà mo˝liwoÊç zarzàdza-
nia regionami wodnymi przez woje-
wodów.

Wnioski:

Nale˝y dokonaç szczegółowej
analizy działalnoÊci Regionalnych
Zarzàdów Gospodarki Wodnej
i Wojewódzkich Zarzàdów Meliora-
cji i Urzàdzeƒ Wodnych.

OkreÊliç zadania w zakresie gos-
podarki wodnej i melioracji, jakie
mogłyby powróciç do wojewody.

Dokonaç szczegółowej analizy
i poddaç jà dyskusji szerokiej opinii
społecznej i technicznej. Analiza
powinna daç podstawy do powoła-
nia Wojewódzkich Zarzàdów Gos-
podarki Wodnej.

Z obecnego projektu ustawy wy-
dzieliç rozdział 4 i 5, których treÊç
winna byç wypracowana wspólnie
z naszymi Êrodowiskami w trybie
merytorycznych dyskusji.

mgr in˝. STANISŁAW CZAPLAK

Przewodniczàcy Konferencji

W czasie VII zebrania Rady MOIIB w dniu 14 czerwca 2011 roku
Srebrnà Honorowà Odznak´ PIIB otrzymał Antoni KAWIK. Naszego
Koleg´ odznaczył Stanisław Karczmarczyk – przewodniczàcy Rady
MOIIB oraz Krystyna Korniak–Figa – członek Rady Krajowej PIIB.

Wyró˝nionemu serdecznie gratulujemy!

Honorowe 
wyró˝nienie PIIB



250 „kompletnych” in˝ynierów 
Uprawnienia. Sesja egzaminacyjna – Wiosna 2011

Siedemnasta, liczàc od poczàt-
ku istnienia Polskiej Izby In˝y-
nierów Budownictwa, a trzecia

w bie˝àcej kadencji, sesja egzami-
nacyjna na uprawnienia budowlane
„Wiosna 2011” rozpocz´ła si´ 13
maja . Poni˝ej w tablicy przedsta-
wiono liczb´ osób, które przystàpiły
do egzaminów (testowego i ustne-
go) dla poszczególnych specjalno-
Êci oraz szczegółowe wyniki egza-
minu.

Ostateczne wyniki, tj. tzw. zdawal-
noÊç, przeprowadzonych egzami-
nów w tej sesji nie odbiegajà w spo-
sób znaczàcy od wyników w ses-
jach egzaminacyjnych przeprowa-
dzonych w ostatnich 2 latach w na-
szej izbie. 

21 czerwca br. odbyło si´ uro-
czyste rozdanie uprawnieƒ budowla-
nych z udziałem Henryka Tr´bacza –
wiceprzewodniczàcego Rady MOIIB
i członków OKK. Po zło˝eniu Êlubo-
wania ka˝da osoba otrzymała,
oprócz decyzji o uzyskaniu upraw-
nieƒ, „Kodeks Etyki In˝yniera Bu-
downictwa” i okolicznoÊciowe wy-

dawnictwo („Zabytki techniki w kra-
jach wyszehradzkiej czwórki” - IV
tom). Ponadto osoby, które uzyskały
najlepsze wyniki w poszczególnych
specjalnoÊciach, otrzymały dodatko-
we wydawnictwa techniczne. Uro-
czystoÊç zakoƒczyła si´ wymianà
poglàdów na temat przeprowadzo-
nych egzaminów i pracy zawodowej

przy lampce wina lub soku. Kolejna
osiemnasta sesja egzaminacyjna
„Jesieƒ’2011” rozpocznie si´ 25 lis-
topada br. Termin składania doku-
mentów przez ubiegajàcych si´
o nadanie uprawnieƒ upływa 26
sierpnia. 

ZYGMUNT RAWICKI

przewodniczàcy OKK

34

KWIECIE¡ – MAJ – CZERWIEC 2011

KWALIFIKACJE ZAWODOWE



35

KWIECIE¡ – MAJ – CZERWIEC 2011

KWALIFIKACJE ZAWODOWE



PRAWO

KWIECIE¡ – MAJ – CZERWIEC 2011

36

Jednym z groêniejszych zjawisk
obserwowanych w obiektach bu-
dowlanych sà pora˝enia elek-

tryczne ludzi i zwierzàt. Dlatego tak
wa˝ne sà działania chroniàce przed
pora˝eniem. Jedynie prawidłowe wy-
konanie instalacji elektrycznych i od-
gromowych, stacjonarnych czy trakcyj-
nych, potrafi ochroniç przed tragedia-
mi. Samo wykonanie instalacji z zabez-
pieczeniem przed pora˝eniem nie roz-
wiàzuje problemu. Zdarzajà si  ́wady
ukryte, usterki, pomyłki i wykonana
ochrona mo˝e byç nieskuteczna. 

˚eby zapobiec nieskutecznej
ochronie, np. przy oddawaniu obiek-
tów budowlanych czy w czasie utrzy-
mania tych obiektów, dokonujemy
nakazanych Prawem budowlanym
badaƒ ochrony (art.6.2.1,pkt.2). Majà
one wykazaç, ˝e np. wyłàczenia przy
uszkodzeniach muszà byç w wyma-

ganych prawem czasach: 0,2 czy 0,4
sek. Informacje o tym, czy zastoso-
wane ochrony w instalacjach elek-
trycznych sà prawidłowe, znajdujemy
wg wymogu Prawa Budowlanego
w protokołach badaƒ (art.57.1,pkt.4).

Protokoły wystawiane sà po doko-
naniu badaƒ przez elektryków, którzy
legitymujà si´ Êwiadectwami kwalifi-
kacyjnymi typu E oraz D, z wpisem
o posiadaniu uprawnieƒ do wykony-
wania badaƒ.

Prawo budowlane traktuje bada-
nia, a nie pomiary, jako jedynie decy-
dujàce o ocenie skutecznoÊci
ochron. Same pomiary sà jednym
z elementów badaƒ i sà tylko pomoc-
ne w badaniach; wynika to z normy
o badaniach PN–E–07700:1998, któ-
ra wymaga dla zrealizowania badania
wykonania:

a/ sprawdzenia dokumentacji
b/ ogl´dzin

c/ pomiarów
d/ sprawdzenia działania
˚adnej z wymienionych pozycji

pominàç nie mo˝na!
Z powy˝szego wynika, ˝e Prawo

budowlane dobrze i dogł´bnie ujmu-
je problemy oceny skutecznoÊci
ochron przed pora˝eniami elektrycz-
nymi w obiektach budowlanych.

Decyzje komisji egzaminacyjnych
w Êwiadectwach kwalifikacyjnych E
i D o przyznaniu uprawnieƒ do badaƒ
ochron sà dwojakiego rodzaju:

Jedne, obok pozycji 1 – 10 (wyni-
kajàcych dla G1 z załàcznika nr 1,
Rozporzàdzenia M. Gosp. z dn.
28.04.2003r.), dopisujà na Êwiadect-
wach dodatkowo pomiary ochronne,
rozumiane jako badania ochronne .
Zapis taki oznacza uzyskanie upraw-
nieƒ do badaƒ ochrony.

Inne komisje, nic nie dopisujà do
pozycji 1 – 10 i przyjmujà bł´dnie,

Wiarygodne kwalifikacje
Opinia. Jaki zapis w Êwiadectwach kwalifikacyjnych E i D przyznaje uprawnienia do oceny
skutecznoÊci ochrony przed pora˝eniami elektrycznymi w obiektach budowlanych?

Zanalizy tej wersji Prawa bu-
dowlanego wynika nast´pujà-
ca ocena ustaleƒ prawnych

w zakresie kontroli:
wg art.62 ust.4 - OSOBY POSIA-

DAJÑCE TYLKO UPRAWNIENIA BU-
DOWLANE ELEKTRYCZNE – mogà
przeprowadzaç okresowà kontrol´:
– zarówno raz w roku

(art.62,ust.1,pkt 1a); tzn. stanu
technicznego, nara˝onych na
szkodliwe działania (˝ràce, zawil-
gocenia, wysokie temperatury itp.)

– jak te˝ raz na 5 lat (art.62,ust.1,
pkt 2); ale nie w pełnym zakresie –
tzn. stanu technicznego, estetyki
obiektu, bez wartoÊci u˝ytkowej
(przydatnoÊci). Do oceny wartoÊci
u˝ytkowej niezb´dne sà badania,
znane pod nazwà pomiary
ochronne.

Uprawnienia budowlane elek-
tryczne, nie uprawniajà do dokony-
wania pomiarów ochronnych, stàd
przy ich braku nie mo˝na zrealizo-
waç wartoÊci u˝ytkowej. I dlatego

dla umo˝liwienia dokonywania peł-
nej kontroli co 5 lat, przez posiada-
jàcych tylko uprawnienia budowlane
elektryczne, niezb´dne jest posia-
danie przez nich dodatkowych kwa-
lifikacji z pomiarami ochronnymi
„E”i „D”. 

Wg art.62 ust.5 - OSOBY POSIA-
DAJÑCE TYLKO KWALIFIKACJE
DOZOROWE „D” –
– nie mogà raz w roku (art.62,ust.1

brak pktu 1a) – dokonywaç kon-
troli stanu technicznego instalacji,

Czy wystarczà 
uprawnienia budowlane?
Opinia. Dotyczy okresowych kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych 
w obiektach budowlanych wg Prawa budowlanego z 2011r., Dz.U.nr 32, poz. 159
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12kwietnia 2011 r. odbył si´
X Okr´gowy Zjazd Mało-
polskiej Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa w Krako-
wie. Wzi´ło w nim udział 115 dele-
gatów z ogólnej liczby 166 upraw-
nionych, co stanowiło 69,28 proc. 

W Zjeêdzie uczestniczyli nast´pu-
jàcy zaproszeni goÊcie: Borysław
Czarakcziew – przewodniczàcy
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby
Architektów, Małgorzata Boryczko –
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Krakowie, Tadeusz
Fic – Okr´gowy Inspektor Pracy
w Krakowie, Tadeusz Tatara – dzie-
kan Wydziału In˝ynierii Làdowej Po-
litechniki Krakowskiej, Stefan Czar-
niecki – wiceprezes Krajowej Rady
PIIB, Urszula Kallik – sekretarz Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Ma-
rian Płachecki – przewodniczàcy

Małopolskiego Oddziału PZITB,
Władysław Waga – prezes Krakow-
skiego Oddziału SEP. GoÊcie Zjaz-
du w swoich wystàpieniach zwrócili
szczególnà uwag´ na bardzo dobrà
współprac´ z Małopolskà OIIB.
W cz´Êci oficjalnej Stanisław Karcz-
marczyk – przewodniczàcy Rady
MOIIB – uroczyÊcie wr´czył statu-
etki „Małopolski In˝ynier Budownict-
wa – 2010” za wybitne osiàgni´cia
zawodowe w dziedzinie budownict-
wa w zakresie projektowania 
i wykonawstwa. Nagrody otrzymali
mgr in˝. Wiesław Bereza (w zakre-
sie projektowania) oraz
mgr in˝. Krzysztof Lange (w zakre-
sie wykonawstwa).

Delegaci wybrali Prezydium Zjaz-
du, którego przewodniczàcym zos-
tał Jan Skawiƒski, wiceprzewodni-

115 delegatów 
zjechało do Krakowa
Sprawozdanie. X Okr´gowy Zjazd Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa

Dokoƒczenie na str. 38

nara˝onych na szkodliwe działa-
nia

– mogà co 5 lat (art.62,ust.1, pkt 2)
– dokonywaç samodzielnie, nieza-
le˝nie od posiadania lub braku
uprawnieƒ budowlanych elek-
trycznych, kontroli stanu technicz-
nego, estetyki obiektu i wartoÊci
u˝ytkowej.
Z powy˝szego wynika, ˝e dla

zrealizowania aktualnie czynnoÊci
zwiàzanych z okresowà kontrolà
tych instalacji nie wystarczy mieç
uprawnienia budowlane lub Êwia-
dectwa kwalifikacyjne, jak si´ nieraz
bł´dnie sàdzi. Nale˝y posiadaç jed-
ne i drugie!

MAŁGORZATA BORYCZKO

MARIAN JAMBORSKI

RYSZARD DAMIJAN

STEFAN POPŁAWSKI

ZYGMUNT SALWI¡SKI

˝e rol´ badaƒ spełnia pozycja 10,
o treÊci aparatura kontrolno–pomia-
rowa, nie majàca nic wspólnego
z badaniami.

Jest tu mowa tylko o aparaturze,
nawet nie o pomiarach, tym bar-
dziej o badaniach. Stàd wynika jas-
no, ˝e regulacje prawne Prawa bu-
dowlanego nie uto˝samiajà poz. 10
z rolà badaƒ. Takie Êwiadectwa
kwalifikacyjne E i D, nie mogà
uprawniaç do przeprowadzenia ba-
daƒ w zakresie ochrony przed po-
ra˝eniami elektrycznymi w obiek-
tach budowlanych. 

Reasumujàc, w obecnej sytuacji
prawnej Prawa budowlanego i Prawa
energetycznego, jedynie wiarygod-
nym dodatkowym i ujednoliconym
zapisem w Êwiadectwach kwalifika-
cyjnych E i D, przyznajàcym upraw-
nienia do oceny skutecznoÊci działa-
nia ochrony przed pora˝eniami elek-
trycznymi w obiektach budowlanych,
byłby zapis o treÊci badanie ochron
do 1kV lub powy˝ej 1kV.

MARIAN JAMBORSKI

RYSZARD DAMIJAN

STEFAN POPŁAWSKI

ZYGMUNT SALWI¡SKI
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czàcym – Andrzej M. Kucharski, se-
kretarzami – Małgorzata Tr´bacz–
Piotrowska i Paulina Pandyra–
Ostrowska. Komisje zjazdowe dzia-
łały w regulaminowych składach,
a przewodniczyli im: 
Mandatowej – Gabriela Guzik,
Skrutacyjnej – Jerzy Korkowski,
Uchwał i Wniosków – Zbysław Kał-
kowski.

Sprawozdanie za rok 2010 z dzia-
łalnoÊci Rady MOIIB przedstawił Woj-
ciech Biliƒski – sekretarz Rady MO-
IIB, a sprawozdanie finansowe za rok
2010 oraz projekt bud˝etu MOIIB na
rok 2011 omówił Mirosław Boryczko
– skarbnik Małopolskiej OIIB. Nast´p-
nie sprawozdania z działalnoÊci po-
szczególnych organów Izby zrefero-
wali ich przewodniczàcy: Zygmunt
Rawicki – Okr´gowa Komisja Kwalifi-
kacyjna, Zbigniew Franczak – Okr´-
gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej, Stanisław Abrahamo-
wicz – Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny,
Andrzej Turowicz – Okr´gowa Komis-
ja Rewizyjna. Wszystkie sprawozda-
nia zostały przez delegatów przyj´te
jednomyÊlnie formalnymi uchwałami
zjazdu. Ponadto na wniosek Okr´go-
wej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił
Radzie Małopolskiej OIIB absoluto-
rium za rok 2010 (uchwała została
przyj´ta jednomyÊlnie). Do Komisji
Uchwał i Wniosków zgłoszono na
piÊmie dwanaÊcie wniosków, z czego
w głosowaniach delegaci X Zjazdu
osiem wniosków odrzucili, trzy wnio-
ski przyj´li do realizacji (jeden skiero-
wano do rozpatrzenia przez Krajowà
Rad´ PIIB, a dwa przekazano do rea-
lizacji przez Okr´gowà Rad´ MOIIB).
Jeden wniosek został przez wniosko-
dawc´ wycofany.

STANISŁAW KARCZMARCZYK

przewodniczàcy 

Rady Małopolskiej OIIB

115 delegatów 
zjechało 
do Krakowa

Dokoƒczenie ze str. 37
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Lp.

1

2

3

4

Imi´ i nazwisko 
wnioskodawcy

Henryk Tr´bacz

Henryk Tr´bacz

Henryk Tr´bacz

Zbigniew Domosławski

Nr 
mandatu

146

146

146

26

Nr 
wniosku

1

2

3

4

TreÊç wniosku

Zaprzestaç interpretacji Prawa budowlanego eli-
minujàcej inspektora nadzoru inwestorskiego
z potwierdzania praktyki zawodowej zaliczanej do
uprawnieƒ budowlanych, odbywanej pod jego kie-
rownictwem. WNIOSEK PRZYJ¢TY – skierowany
do rozpatrzenia przez Krajowà Rad´ PIIB.

Upowa˝niç Okr´gowà Rad´ MOIIB do działaƒ
zmierzajàcych do rozbudowy istniejàcej siedziby
Izby przez dokupienie działki, przygotowanie do-
kumentacji i budow´. WNIOSEK PRZYJ¢TY –
skierowany do realizacji przez Okr´gowà Rad´
MOIIB.

Upowa˝niç Okr´gowà Rad´ MOIIB do ewen-
tualnego zakupu lokalu (lub lokali) na siedziby
Punktów Informacyjnych. WNIOSEK PRZYJ¢TY –
skierowany do realizacji przez Okr´gowà Rad´
MOIIB.

Wniosek w sprawie ustalenia jednolitych zasad
i warunków sporzàdzania i zatwierdzania spra-
wozdaƒ organów okr´gowych izb przez okr´gowe
zjazdy izb. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o sa-
morzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów
budownictwa oraz urbanistów w art. 18.2 okreÊla
zadania okr´gowego zjazdu izby w zakresie roz-
patrywania i zatwierdzania sprawozdania z dzia-
łalnoÊci okr´gowej rady izby oraz pozostałych or-
ganów. Sprawozdanie okr´gowej rady izby musi
zawieraç cz´Êç merytorycznà zawierajàcà rozli-
czenie z realizacji zadaƒ ustawowych okreÊlonych
w art. 8 oraz art. 19.1., a tak˝e cz´Êç finansowà
opracowanà zgodnie z zasadami gospodarki fi-
nansowej oraz przepisem art. 18.1) Ustawy. Pro-
blem braku regulacji w sprawie treÊci, zakresu i for-
my sprawozdaƒ z działalnoÊci statutowej oraz
wyników finansowych i wykonania bud˝etu został
przedstawiony PIIB przy okazji zgłoszenia za-
strze˝eƒ w prawie zgodnoÊci z przepisami prawa
uchwały o zatwierdzeniu sporzàdzonych spra-
wozdaƒ przez Okr´gowà Rad´ oraz Okr´gowà Ko-
misj´ Rewizyjnà MOIIB za 2009 r. W sprawie jak wy-
˝ej skierowano do PIIB obszerne wystàpienie
z uzasadnieniem oraz materiałami dowodowymi.
W odpowiedzi Krajowa Rada PIIB stwierdziła brak

Wnioski X Okr´gowego Zjazdu 
Małopolskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa 12 kwietnia 2011 r.
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5

6

7

Andrzej Stankowicz

Zbigniew Domosławski

Zbigniew Domosławski

136

26

26

5

6

7

kompetencji prawnych do podj´cia post´powania
wyjaÊniajàcego, nie podajàc podstaw prawnych. Na
tle opisanego przypadku, w którym doszło do
przedstawienia Okr´gowemu Zjazdowi do za-
twierdzenia nieprawidłowo sporzàdzonych spra-
wozdaƒ, widaç koniecznoÊç okreÊlenia wymo-
gów, jakim powinny odpowiadaç sprawozdania
oraz okreÊlenia warunków zatwierdzania tych spra-
wozdaƒ poprzez uchwał´ zawierajàcà okreÊlonà
treÊç. Delegaci - uczestnicy zjazdu okr´gowego -
muszà otrzymaç pełne sprawozdania (meryto-
ryczne i finansowe) oraz projekty uchwał. Propo-
zycj´ uregulowaƒ organizacyjnych w przedmioto-
wej sprawie powinna przygotowaç Krajowa Rada
Izby (opracowanie powierzyç specjalistom). 

WNIOSEK ODRZUCONY.

Wnioskuj´, aby Izba okresowo (np. raz na rok)
przeprowadzała wÊród członków ankiet´ (np. z wy-
korzystaniem strony internetowej) na temat pro-
blemów napotykanych przez członków w stosun-
kach z organami administracji architektoniczno-
budowlanej, innymi instytucjami, pracodawcami. Po
opracowaniu ankiet odpowiedni organ Izby oce-
niłby, co mo˝na zrobiç w celu usuni´cia przeszkód
i trudnoÊci napotykanych przez członków Izby. 

WNIOSEK ODRZUCONY.

Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego
Okr´gowego Zjazdu MOIIB. Na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzàdach za-
wodowych architektów, in˝ynierów budownictwa
oraz urbanistów, Art. 16.2. nale˝y zwołaç Nadzwy-
czajny (problemowy) Okr´gowy Zjazd MOIIB
w 2011 r. Istnieje wiele problemów zwiàzanych
z realizacjà zadaƒ ustawowych, które nale˝y podjàç
i po dokładnej analizie merytorycznej rozwiàzaç dro-
gà uchwalenia stosownych decyzji, które le˝à w ges-
tii okr´gowego zjazdu izby. Problemy te przedstawiajà
si´ nast´pujàco: program działania MOIIB na okres
III kadencji organów na lata 2010-2014, program za-
mierzeƒ inwestycyjnych, działalnoÊç gospodarcza
izby, system zarzàdzania jakoÊcià wg ISO 9001/2000,
regulacje w zakresie sporzàdzania sprawozdaƒ
z działalnoÊci okr´gowej rady izby (treÊç, zakres i for-
ma, nale˝y ustaliç wytyczne w tej sprawie), regula-
min ustalania ryczałtów (ekwiwalentów) dla osób peł-
niàcych funkcje z wyboru MOIIB (stanowiàcych re-
kompensat´ za utracone zarobki) i inne, jak np. in-
strukcje i postanowienia w sprawach zwiàzanych z or-
ganizacjà wewn´trznà i trybem działania organów
izby (takich uprawnieƒ nie ma okr´gowa rada izby). 

WNIOSEK ODRZUCONY

Wniosek w sprawie uzupełnienia przepisów Usta-
wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawo-
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9
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Zbigniew Domosławski

Andrzej Turowicz

Andrzej Turowicz

Andrzej Turowicz

26

148

148

148

8

9

10

11

dowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów. W art. 11. ustalono, ̋ e zastosowanie prze-
pisów kpa obowiàzuje w sprawach indywidualnych.
Konieczne jest dookreÊlenie dotyczàce spraw indy-
widualnych. Konieczne jest tak˝e rozszerzenie tre-
Êci przepisu w art. 40.2. w sprawie zaskar˝ania
uchwały okr´gowej izby do organów Krajowej Izby.
W praktyce zarysowały si´ zasadnicze kontrowers-
je wobec stanowiska PIIB, ̋ e brak jest jasnego okre-
Êlenia kompetencji w tym zakresie. Rozwiàzaniem
mo˝e byç uzyskanie stosownej interpretacji prawnej
ze strony Biura Legislacyjnego Sejmu RP. Wniosek
kieruje si´ do Okr´gowego Zjazdu w celu przyj´cia
i przekazania do Krajowego Zjazdu PIIB. Temat jest
wa˝ny tak˝e wobec braku konstruktywnego stano-
wiska ze strony Ministerstwa Infrastruktury, które wg
przepisów art. 12. ma zadania w zakresie nadzoru
prawnego nad działalnoÊcià samorzàdów zawodo-
wych. Wnioskodawca mo˝e udost´pniç kopie pism
otrzymanych z PIIB oraz Ministerstwa Infrastruktury. 

WNIOSEK ODRZUCONY.

Wniosek w sprawie podj´cia działalnoÊci gos-
podarczej przez MOIIB. Na podstawie przepisu
art. 7.3. ustawy o samorzàdach zawodowych izba
mo˝e prowadziç działalnoÊç gospodarczà i zysk
stàd wynikajàcy przeznaczaç na realizacj´ zadaƒ
ustawowych i statutowych. Cały problem jest
szczegółowo rozpracowany w załàczonej kon-
cepcji organizacyjnej. Opracowana koncepcja
została przekazana do wykorzystania przez Okr´-
gowà Rad´ Izby w 2010 roku. 

WNIOSEK ODRZUCONY.

Uchwaliç na Zjeêdzie Krajowym PIIB jednolity
Regulamin Wyborów do organów Izby, w którym
okreÊliç ramowe procedury zwiàzane z wybora-
mi na przewodniczàcych i członków organów oraz
zadania i obowiàzki komisji zjazdowych: Wybor-
czej i Skrutacyjnej. 

WNIOSEK ODRZUCONY.

Uchwaliç na X Zjeêdzie zobowiàzanie dla człon-
ków Izby, którzy posiadajà uprawnienia wydane przed
powstaniem PIIB do przesłania na adres MOIIB ich
kserokopii z oÊwiadczeniem o autentycznoÊci tych
dokumentów. Wzór oÊwiadczenia opracowaç i prze-
słaç z najbli˝szym numerem biuletynu „Budowlani”.

WNIOSEK ODRZUCONY.

ÂciÊle przestrzegaç przez Rad´ i inne organy
MOIIB bud˝etu zaplanowanego na 2011 rok
i uchwalonego przez X Zjazd. 

WNIOSEK ODRZUCONY.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI
przewodniczàcy Komisji Uchwał i Wniosków
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Wubiegłym roku po raz pierw-
szy nasze Êrodowisko za-
wodowe uhonorowało kole-

gów po fachu za wybitne osiàgni´-
cia zawodowe. Najlepsi nagradzani
sà satuetkà i tytułem „Małopolski In-
˝ynier Budownictwa”.

Zasady przyznawania statuetek
za wyró˝niajàcà działalnoÊç w bu-
downictwie zostały zatwierdzone na
Radzie MOIIB uchwałà nr 80/R/2009
z 24 czerwca 2009 r. „Małopolski In-
˝ynier Budownictwa” to nagroda za
niepowszednie sukcesy w dziedzinie
budownictwa w poprzednim roku ka-
lendarzowym. Przyznawana jest
w dwóch kategoriach: w zakresie
projektowania i w zakresie wykonaw-
stwa. Zgłoszenia kandydatów zawie-
rajàce ich krótkie CV oraz opis osiàg-
ni´cia zawodowego do przyznania
wyró˝nienia w poszczególnych kate-
goriach dokonujà współpracujàce
z MOIIB stowarzyszenia naukowo–
techniczne z województwa małopol-
skiego, tj. PZITB, SEP, PZITS, SITK
RP, ZMRP, SITWM i SITPNiG oraz
przewodniczàcy organów działajà-
cych w ramach MOIIB. 

STATUETKI „Małopolski In˝ynier
Budownictwa” za rok 2010 zostały
wr´czone podczas X Zjazdu Spra-
wozdawczego MOIIB w dniu
12.04.2011 r.

W kategorii PROJEKTOWANIE ka-
pituła przyznała statuetk´
mgr. in˝. Wiesławowi BEREZIE za
opracowanie wielobran˝owego pro-
jektu budowlanego „REMONT ZA-
MKU W PIESKOWEJ SKALE”.
Mgr in˝. Wiesław Bereza jest absol-
wentem Wydziału In˝ynierii Làdowej
Politechniki Krakowskiej - dyplom
uzyskał w 1995 roku. Posiada
uprawnienia nr 146/2001 konstruk-
cyjno-budowlane, członek MOIIB
nr MAP/BO/3341/01. Pracuje w KB-
Projekty Konstrukcyjne
Sp. z o.o. oraz wykłada na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej. 

Projekt dotyczy ok. 10000 m kw.
powierzchni zamku, okres realizacji
to lata 2009 – 2010, a inwestorem
zadania był Zamek Królewski na
Wawelu - Paƒstwowe Zbiory Sztuki.
Dodatkowo zaprojektował dla ww.
obiektu PB „Remont dachu Zamku
w Pieskowej Skale”. Kandydatur´
zgłosił PZITB O. Małopolski.

W kategorii WYKONAWSTWO ka-
pituła przyznała statuetk´
mgr. in˝. Krzysztofowi LANGE za rea-
lizacj´ „OBWODNICY m. LUBIE¡
w ciàgu drogi S-7”. Mgr in˝. Krzysztof
Lange jest absolwentem Wydziału
Budownictwa Làdowego Politechniki
Krakowskiej - dyplom uzyskał w 1969
roku. Posiada uprawnienia nr ONB-
907u-80/73 mosty, wiadukty, tunele,
członek MOIIB nr MAP/BM/3400/01.
Pracuje w GDDKiA Oddział Kraków. 

Charakterystyka nagrodzonego
obiektu to: 4 km drogi ekspresowej, 5
obiektów mostowych, 1500 mb mu-
rów oporowych, okres realizacji: lata
2008 – 2010. Inwestorem ww. zadania
była Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział Kraków. Kan-
dydatur´ zgłosił SITK O.Kraków.

RYSZARD ˚AKOWSKI

wiceprzewodniczàcy Rady MOIIB

In˝ynierowie Roku 2010
Nagrody. Presti˝owe statuetki dla Wiesława Berezy i Krzysztofa Lange



Szesnastu delegatów MOIIB
wzi´ło udział w obradach X
Krajowego Sprawozdawczego

Zjazdu Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa w warszawskim Novote-
lu w dniach 17-18 czerwca 2011 r.
Zjazd stanowił podsumowanie pra-
cy samorzàdu zawodowego in˝y-
nierów budownictwa za 2010 rok.

Na X Krajowy Zjazd Sprawoz-
dawczo-Wyborczy PIIB przybyło
173 delegatów z całej Polski repre-
zentujàcych 16 izb okr´gowych.
Swojà obecnoÊcià obrady uÊwiet-
nili przedstawiciele administracji
paƒstwowej, zagranicznych organi-
zacji zrzeszajàcych in˝ynierów bu-
downictwa oraz delegacje zaprzy-
jaênionych stowarzyszeƒ nauko-
wo-technicznych. ˚yczeniami po-
myÊlnych i owocnych obrad, obok
wielu słów aprobaty i uznania, ale
i dostrzegajàcych trudne aspekty
pracy Êrodowisk in˝ynierskich na
progu polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej, podzielili si´ z dele-
gatami zaproszeni goÊcie, a wÊród
nich: poseł RP – Janusz Piechociƒ-
ski, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury – Piotr Styczeƒ,
Wojciech G´siak – prezes Izby Ar-
chitektów Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Wiktor Piwkowski – przewod-
niczàcy PZITB, Andrzej Królikowski
– prezes PZITS, Anna Boryska –
sekretarz generalny Stowarzysze-
nia Architektów Polskich, Zbigniew
Lechowicz – prezydent Polskiego
Komitetu Geotechniki, Jerzy Gu-
miƒski – sekretarz generalny NOT,
Ksawery Krassowski – przewodni-
czàcy Izby Projektowania Budow-
lanego, Jan Łoziƒski – wiceprezes
Krajowej Rady Radców Prawnych,
Milena Kruszewska – reprezentujà-
ca Naczelnà Izb´ Lekarskà, Paweł
Zajàc – skarbnik Stowarzyszenia

Geodetów Polskich, Roman Nowic-
ki – przewodniczàcy Stałego
Przedstawicielstwa Kongresu Bu-
downictwa i Krzysztof Kolonko -
członek ZG Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich.

Na zjazd przybyły tak˝e zagra-
niczne delegacje z zaprzyjaênio-
nych samorzàdów in˝ynierskich
reprezentujàcych Europejskà
Rad´ In˝ynierów Budownictwa
oraz Izby In˝ynierów Budownictwa
z Bułgarii i Czech.

Poza oficjalnymi wystàpieniami
pierwszy dzieƒ obrad miał roboczy
charakter. Obszernà cz´Êç poÊwi´-
cono przedstawieniu i zatwierdze-
niu sprawozdaƒ wszystkich krajo-
wych organów Izby, co w konsek-
wencji zaowocowało udzieleniem
absolutorium Krajowej Radzie PIIB.
Prezes Krajowej Rady Andrzej

Roch Dobrucki wskazał zadania
zaplanowane na dalszy ciàg trwa-
jàcej kadencji. B´dzie to m.in. two-
rzenie wspólnego lobby budowla-
nego i polityka informacyjna na ze-
wnàtrz Izby. Temu celowi ma słu-
˝yç m.in. Nadzwyczajny Zjazd PIIB
z okazji 10-lecia powołania do ˝y-
cia samorzàdu zawodowego in˝y-
nierów budownictwa, który mocà
podj´tej uchwały zwołany zostanie
w 2012 roku. 

Obszerne sprawozdanie z dzia-
łalnoÊci Krajowej Komisji Kwalifika-
cyjnej przedstawił jej przewodni-
czàcy dr in˝. Marian Płachecki,
który zwrócił szczególnà uwag´ na
rzetelnoÊç odbywania praktyk bu-
dowlanych oraz na wyniki egzami-
nów na uprawnienia budowlane,

Podsumowanie 
ubiegłego roku
Sprawozdanie. X Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
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dowodzàcych otwartoÊci samorzà-
du na nowych adeptów trudnej
sztuki in˝ynierskiej. Jednym z naj-
bardziej aktualnych zadaƒ KKK jest
weryfikacja uprawnieƒ zdobytych
na terenie Unii Europejskiej. Prze-
wodniczàcy Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej mgr in˝. Tadeusz Durak oce-
nił pozytywnie, pod wzgl´dem for-
malnoprawnym, działanie wszyst-
kich organów Izby, jednak podsu-
mowujàc swoje sprawozdanie za-
lecił wprowadzenie skutecznych
działaƒ oszcz´dnoÊciowych.

W pierwszym dniu obrad odbyły
si´ tak˝e wybory uzupełniajàce do
Krajowej Rady i Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej oraz na Krajowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej. 

Drugi dzieƒ zjazdu rozpocz´to
od wr´czenia złotych i srebrnych

odznak honorowych PIIB zasłu˝o-
nym działaczom samorzàdu in˝y-
nierskiego.  

Podj´cie uchwał w sprawie zmian
w zasadach gospodarki finansowej
i bud˝etu na rok 2012 poprzedzone
zostało goràcà dyskusjà nad do-
st´pnoÊcià do norm dla wszystkich
członków PIIB i propozycjà podnie-
sienia z tego tytułu składek człon-
kowskich. Bo choç potrzeby dost´-
pu ju˝ właÊciwie nikt nie negował, to
sposób udost´pnienia wzbudził wie-
le emocji i sprowokował wymian´ ar-
gumentów. W rezultacie głosowaƒ
nad poprawkami do uchwał ok. 2/3
delegatów zdecydowało o tym, aby
składki pozostały na dotychczaso-
wym poziomie. Przyj´ty został rów-
nie˝ wniosek jednej z delegatek, aby
koszty dost´pnoÊci pokryte zostały
z posiadanych przez Izb´ lokat ban-
kowych. Zdecydowano tak˝e, ˝e zo-
stanie powołany zespół negocjacyj-

ny, który zajmie si´ przygotowaniem
propozycji dost´pu do norm dla
członków naszego samorzàdu.

Podczas obrad przedstawiono
wnioski zgłoszone przez X Okr´go-
we Zjazdy OIIB i skierowane do roz-
patrzenia przez X Krajowy Zjazd
oraz wnioski zgłoszone przez dele-
gatów na X Krajowym Zjeêdzie PIIB.

Zjazd został zakoƒczony przyj´-
ciem opracowanej przez Komisj´
Uchwał i Wniosków X Krajowego
Zjazdu, a przedstawionej przez
przewodniczàcà, delegatk´ MOIIB,
mgr in˝. Krystyn´ Korniak-Fig´,
uchwały zatwierdzajàcej sprawoz-
danie z dwudniowej pracy komisji.

Kolejny XI Krajowy Zjazd, z uwa-
gi na Euro 2012, zaplanowany zos-
tał na 6-7 lipca 2012 roku. 

GABRIELA GUZIK

członek Rady MOIIB i delegat 

na Zjazdy Krajowe PIIB

Podsumowanie ubiegłego roku
Dokoƒczenie ze str. 43
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seminarium elektroinstalatorów - SEP

Automatyka i technologia oczyszczalni Êcieków Niepołomice

wycieczka techniczna energetyków - SEP

Zapoznanie z ekspozycjà wystawy w Muzeum Lotnictwa w Krakowie

seminarium techniczne SEP

Plany rozwoju komunikacji kolejowej i tramwajowej w aglomeracji
krakowskiej. Czy jest nadzieja na SKA?

bran˝a mostowa – ZMRP :

Seminarium :
„Wpływ bł´dów projektowych i wykonawczych na utrzymanie i eks-
ploatacj´ drogowych obiektów in˝ynierskich”

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 

Nieniszczàce i mało niszczàce metody badania betonu w konstruk-
cjach wraz z pokazem wybranych metod

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:

Wyjazd techniczno-integracyjny „Po˝egnanie Lata”

Seminarium wyjazdowe energetyków - SEP

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

(przeniesione z 20.05)

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Strategia rozwoju i modernizacji urzàdzeƒ wodociàgowych i kanali-
zacyjnych w MPWIK S.A. w Krakowie.”

Seminarium elektroinstalatorów - SEP

Zmiany zasad ochrony przeciwpora˝eniowej wprowadzone normà 

4.07.2011r.
poniedziałek

godz. 10 – 15

Oczyszczalnia Âcieków Niepołomice

6.07.2011r.
Êroda

godz. 10 – 13
Muzeum Lotnictwa 

al. Jana Pawła II 
w Krakowie

7.07.2011r.
czwartek

godz. 11 – 14
DOM TECHNIKA 

NOT 
w Krakowie

7.07.2011
czwartek
Kraków

Sala konferencyjna Hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

7 lipca 2011 r.
czwartek, Kraków

10.00
Kraków

Politechnika Krakowska
Budynek Instytutu Materiałów 

i Konstrukcji Budowlanych 
ul. Warszawska 24

17-21 sierpnia 2011

2.09.2011 r.
piàtek

godz. 12-15
Elektrownia Skawina

7.09.11
godz. 13.00

Êroda
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala B

9.09.2011 r.
piàtek

godz.13-16

O.Kr. SEP – SiiUE
Koło Terenowe SEP

nr 26
Koło SEP nr 28

& MOIIB
mgr in˝. Bolesław Dzi´giel

tel. 608-716-663
Biuro SEP:

tel. 12 422 58 04

O.Kr SEP - SEn
Koło SEP nr 65

& MOIIB
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis 

tel. 697 261 618
Biuro SEP: tel. 12 422 58 04

O.Kr SEP – Sekcja Trakcji Elektrycznej
UM Krakowa

Urzàd Marszałkowski & MOIIB
dr in˝. Waldemar Zajàc 

tel. 12 628 26 15
Biuro SEP: tel. 12 422 58 04 

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

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

e-mail: gra_cz@op.pl

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

& MOIIB
tel. (12) 658-93-72, 

http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Grzegorz Sapoƒ

sapon@pk.edu.pl 

O.Kr SEP – SEn
Koło SEP nr 12

& MOIIB w Krakowie
kol. Marek Sanok

12 277 85 59
Biuro SEP:

tel. 12 422 58 04

PZITS O.Kraków &MOIIB
mgr in˝. Małgorzata Duma –Michalik

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

tel. PZITS: 12-422-26-98

O.Kr SEP - SEn
Koło SEP nr 65

& MOIIB

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 III kwartale 2011 roku
Zespó∏ ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PN-HD 60364

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:

Spotkanie integracyjne „ROAD-BOAT” 
I Oficjalne Regaty In˝ynierów Komunikacji
na Jeziorze Czorsztyƒskim
(przeniesione z 11.06)

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Przepisy BHP, p.po˝. – uzgodnienia projektowe

bran˝a mostowa – ZMRP :

Seminarium :
„Co nowego w mostownictwie” 

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 

Audytor efektywnoÊci energetycznej – białe certyfikaty

Wycieczka techniczna elektroinstalatorów - SEP

Ekspozycje i imprezy seminaryjne Targów ENERGETAB’2011

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 

Nowe rozwiàzania w zakresie izolacji termicznej i termomodernizacji
budynków. Najcz´Êciej popełniane bł´dy projektowe i wykonawcze. 

Wycieczka techniczna energetyków - SEP

Zwiedzanie skansenu kolejowego w Chabówce

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 

Nieniszczàce i mało niszczàce metody badania betonu w konstruk-
cjach wraz z pokazem wybranych metod

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Podczyszczanie Êcieków przemysłowych przed zrzutem do kanalizacji
komunalnej - wybrane bran˝e: drukarnie, produkcja klejów na bazie
polioctanu winylu, przetwórstwo owocowo-warzywne, przemysł spo-
˝ywczy.

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:

Seminarium:
Przygotowanie i realizacja inwestycji

AGH – B1 
p. H113a

10 wrzeÊnia 2011

sobota

12 .09.11
godz. 13.00
poniedziałek

Dom Technika Kraków
Ul. Straszewskiego 28

Sala B

14-16.09.2011
Êroda - piàtek

Czechy
Hotel Neptun Murawce w Małej Morawce 

14 wrzeÊnia 2011 r.
Êroda

Kraków
godz. 10.00

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

14.09.2011r.
Êroda

godz. 7 – 19 
Bielsko-Biała 

15 wrzeÊnia 2011 r.
czwartek

godz. 14.00
Dom Technika

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

II pi´tro

16.09.2011r.
piàtek

godz. 9 - 14 
Chabówka

20 wrzeÊnia 2011 r.
wtorek

godz. 10.00
Politechnika Krakowska

Budynek Instytutu Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych 

ul. Warszawska 24 

20.09.11
wtorek

Dom Technika 
Kraków ul. Straszewskiego 28

Sala B 

21 wrzeÊnia 2011
Êroda

GDDKiA Ul. Mogilska 25
Kraków

mgr in˝. Tadeusz Wojsznis 
tel. 697 261 618

Biuro SEP:
tel. 12 422 58 04

SITK RP O. Kraków
& MOIIB w Krakowie 

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, 

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

dominik.adamczyk@da-projekt.com.pl

PZITS O.Kraków &MOIIB
Małgorzata Paƒczuk
tel. 12-422-26-98

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

Informacje:
mgr in˝. Gra˝yna Czopek 

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

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 28

&MOIIB
mgr in˝. Bolesław Dzi´giel

tel. 608-716-663
Biuro SEP:

tel. 12 422 58 04

PZITB-CUTOB
O.Małopolski 

& MOIIB
tel/fax : (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP – SEn
& MOIIB

mgr in˝. Ryszard Raêniak
12 431 09 22

Biuro SEP:
tel. 12 422 58 04

PZITB-CUTOB
O.Małopolski

& MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITSO.Kraków 
& MOIIB

Mgr in˝. Stanisław Zawadzki
tel. PZITS:

12-422-26-98

SITK RP O. Kraków
& MOIIB w Krakowie

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,

tel. (12) 658-93-72

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Monitoring konstrukcji a obcià˝enie Êniegiem

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Audytor efektywnoÊci energetycznej – białe certyfikaty

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych. 
Zasady prowadzenia dokumentacji budynku. Ksià˝ka obiektu budow-
lanego.

Seminarium pomiarowe elektroinstalatorów – SEP

Pomiary eksploatacyjne instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych 

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Cykl szkoleƒ FIDIC:
Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000. In˝ynier kontraktu 
- cz. I

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Cykl szkoleƒ FIDIC:
Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000. In˝ynier kontraktu 
- cz. II

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Cykl szkoleƒ FIDIC:
Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000. In˝ynier kontraktu 
- cz. I

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Cykl szkoleƒ FIDIC:
Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000. In˝ynier kontraktu 
- cz. II

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:

Konferencja:
XXIII Dni Technika w Małopolsce
„Odwodnienie mostów, dróg i ulic”
/zmiana termin, pierwszy termin 17-18 maja 2011/

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Cykl szkoleƒ: 

21 wrzeÊnia 2011 r.
Êroda

godz. 14.00
Dom Technika

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

II pi´tro

21 wrzeÊnia 2011 r.
Êroda

Tarnów
godz. 16.00

Budynek Krakusa
ul. Krakowska 11

22 wrzeÊnia 2011 r.
czwartek
Kraków

godz. 14.00
Dom Technika

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

II pi´tro

22.09.2011r.
czwartek

godz.11-14.30
Dom Technika
w Krakowie

23 wrzeÊnia 2011 r.
piàtek

Zakopane
Informacja:

www.pzitb.org.pl

24 wrzeÊnia 2011 r.
sobota

Zakopane
Informacja:

www.pzitb.org.pl

26 wrzeÊnia 2011 r.
poniedziałek

9.00
Dom Technika

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

II pi´tro

27 wrzeÊnia 2011 r.
wtorek, godz. 9.00

Kraków
Dom Technika

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

II pi´tro

27-28 wrzeÊnia
2011 

wtorek-Êroda
Wieliczka

28 wrzeÊnia 2011 r.
Êroda

Kraków

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

Tel. 600 055 029 

PZITB-CUTOB
O.Małopolski

& MOIIB
tel/fax : (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
Kazimierz Âlusarczyk

tel.602 590 749
Joanna Kruk

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

www.pzitb.org.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP – O.Rz SEP
Firma SONEL S.A. 

MOIIB
in˝. Maria Zastawny

tel. 601 335 113
Biuro SEP 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski

& MOIIB
tel/fax : (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski

& MOIIB
tel/fax : (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

PZITB-CUTOB
O.Małopolski 

MOIIB

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów - konstrukcje
drewniane: cz. VI

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 

Cykl szkoleƒ: 
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów - konstrukcje
drewniane, przykłady: cz. VII

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Nowo pojawiajàce si´ zanieczyszczenia w Êrodowisku wodnym –
wyst´powanie i zagro˝enia.”

Wycieczka techniczna elektroinstalatorów - SEP

Zwiedzanie stacji obsługi tramwajów – Podgórze oraz stacji remonto-
wej TR

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:

XXIII Forum MobilnoÊci w Krakowie

Seminarium projektantów O.Kr SEP

System zarzàdzania i sterowania oÊwietleniem autostrad 

bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:

Konferencja naukowo-techniczna: 
„Zapora Solina - eksploatacja w 42 latach i powódê 2010”

godz. 14.00
Dom Technika

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

II pi´tro

29 wrzeÊnia 2011 r.
czwartek
Kraków

godz. 14.00
Dom Technika

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

II pi´tro

29.09.11
godz. 13.00

czwartek
Dom Technika Kraków
Ul. Straszewskiego 28

Sala B

29.09.2011 r.
czwartek

godz. 12 – 15
ul. J. Bro˝ka 3

Kraków

29 wrzeÊnia 2011
czwartek 

Urzàd Miasta Krakowa 
plac Wszystkich Âwi´tych 

30.09 – 2.10.2011r.
piàtek - sobota

Zawoja
DW JAWOR 

30.09-1.10.2011
piàtek - sobota

tel/fax : (12) 4214737
Joanna Kruk

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

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˝. Katarzyna Styszko AGH
tel. PZITS:

12-422-26-98

O./Kr SEP 
Koło SEP nr 3 przy MPK

& MOIIB
in˝. Kazimierz Mamoƒ

12 254 12 81
Biuro SEP:

tel: 12 422 58 04

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

O.Kr SEP - SIiUE
& MOIIB

Firma INDAL POLSKA 
in˝. Marek Cabała 
tel. 602 775 778

in˝. Zygmunt Salwiƒski
668 628 686 
Biuro SEP:

tel. 12 422 58 04

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

organizator: SITWM :12 422 80 18
in˝ Jan Smenda 

tel 12 422-80-18
dr in˝. Janusz Filimowski 
tel. kom:  507 123 219

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 zor-
ganizowanie kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr cz∏onkostwa w MOIIB oraz podpisem uczest-
nika 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

PRZEWODNICZÑCY ZESPOŁU DS. USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO



SZKOLENIA

KWIECIE¡ – MAJ – CZERWIEC 2011

49

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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„AKADEMIA CERTYFIKACJI” jest projektem szkoleniowym skierowanym 

do osób spe³niaj¹cych wszystkie poni¿sze kryteria:

pracuj¹cych, 

w wieku 45+
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BIURO PROJEKTU: 
P.H.U. ELAND ANDRZEJ BYJOŒ ODDZIA£ KRAKÓW | UL. SZLAK 65 POK. 
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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

DZIAŁALNOÂå IZBY
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Budowa zbiornika Âwinna Por´ba


