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SIEDZIBA MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ W KRAKOWIE

DY˚URY CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY MOIIB 
Nazwisko Imi´ Funkcja Dy˝ur
Karczmarczyk Stanisław przewodniczàcy wtorek 15 – 16
Biliƒski Wojciech sekretarz wtorek,czwartek 15 – 17
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
ul. CZARNOWIEJSKA 80 , 30–054 KRA KÓW

tel.: (12) 630–90–60, 630–90–61, fax: (12) 632–35–59
e–mail: map@map.piib.org.pl

www.map.piib.org.pl
biu ro czyn ne po nie dzia ∏ek, Êro da, pià tek 9.00–14.00

wto rek, czwar tek 12.00–18.00

Ad res do ko re spon den cji: 
Ma ∏o pol ska Okr´ go wa Izba In ̋ y nie rów Bu dow nic twa w Kra ko wie

ul. Czarnowiejska 80, 30–054 Kraków

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. Dunajewskiego 1, I pi´tro

tel. 18 547 10 87 
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 
Êroda 16.00 – 18.00
czwartek 13.00 – 15.00

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)

Dy˝ur Radcy Prawnego w zakresie uprawnieƒ budowlanych 
– w ka˝dy wtorek miesiàca – 16.00 – 18.00 (w biurze MOIIB)

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 wtorki miesiàca (w sprawach członkowskich)
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Do członków naszego samorzàdu kierujemy kolejny biuletyn informacyjny „Budowlani”
ze szczególnà zawartoÊcià merytorycznà, jakà stanowi mi´dzy innymi sprawozdanie
z działalnoÊci naszej okr´gowej izby w 2011 roku. To ju˝ drugi taki szczególny biule-
tyn w trzeciej kadencji naszego samorzàdu. Podsumowanie rocznej działalnoÊci Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa skłania do refleksji i samooceny
pod kàtem wykorzystania potencjału, jaki nam daje liczba niemal 11 tysi´cy członków. 

Najwa˝niejszym celem samorzàdu jest stworzenie motywacji i zapewnienie mo˝li-
woÊci podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego członków. Cele te reali-
zujemy poprzez współpracujàce z nami stowarzyszenia naukowo–techniczne, które
sà najwłaÊciwszym Êrodowiskiem do planowania tematów szkoleƒ i do zapraszania
uczestników. Jest to sprawdzony model pozwalajàcy na aktywizacj´ stowarzyszeƒ nau-
kowo–technicznych i na racjonalne wykorzystanie Êrodków finansowych izby, prze-
znaczonych w pierwszej kolejnoÊci na doskonalenie zawodowe. Niepowodzeniem na
tym polu jest brak do tej pory dobrej oferty e–learningu (poza pojedynczymi opraco-
waniami dost´pnymi na stronie Krajowej Izby), ale jest to mi´dzy innymi wynikiem bra-
ku mechanizmów zach´cajàcych do starannego przygotowania przez wykładowców
prezentacji nadajàcej si´ do upowszechnienia przez internet. StworzyliÊmy ku temu
podstaw´, opracowujàc nowy regulamin, okreÊlajàcy mi´dzy innymi sposób finan-
sowania szkoleƒ i konferencji. Nowy regulamin promuje finansowo autorów referatów
spełniajàcych jakoÊciowe kryteria do ich udost´pnienia członkom izby przez internet.

Finalizuje si´ równie˝ sprawa udost´pnienia przez internet dost´pu do około 5200
norm dla wszystkich członków izby. Rywalizacja dwóch koncepcji sposobu tego udo-
st´pnienia powoduje, ˝e zakładany przez nas termin – styczeƒ 2012 – nie został do-
trzymany. 

Pozytywnym akcentem minionego roku jest na pewno zacieÊnienie współpracy ze Êro-
dowiskiem Małopolskiej Izby Architektów. Wspólne spotkanie jubileuszowe z okazji
10–lecia powstania naszych samorzàdów było okazjà do zademonstrowania jednoÊci
naszych Êrodowisk i na pewno przeło˝yło si´ na jeszcze lepszà atmosfer´ współpra-
cy przy projektowaniu i nadzorowaniu budów.

Na obecnà atmosfer´ pracy naszego samorzàdu wpływa na pewno dyskusja o pla-
nach deregulacji izb architektów, in˝ynierów i urbanistów. Podstawowy argument o po-
trzebie zwi´kszenia mo˝liwoÊci dost´pu do zawodu nie ma w naszym przypadku uza-
sadnienia, poniewa˝ ponad 80 proc. ubiegajàcych si´ o uprawnienia zdaje pozytyw-
nie egzamin w pierwszym terminie. Tego typu dyskusje dziwià tym bardziej, ˝e mamy
za sobà okres, który w sposób wyraêny zawa˝ył na jakoÊci budownictwa. Jest to okres
pokrywajàcy si´ z czasem, kiedy nie obowiàzywały egzaminy na uprawnienia budowlane
w latach 1975–1994. Je˝eli mamy skutecznie broniç rangi zawodu, to w tych sprawach
wszystkie izby zwiàzane z budownictwem winny zajmowaç jednolite stanowisko.

STANISŁAW KARCZMARCZYK
przewodniczàcy Rady MOIIB
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Redakcja: Zygmunt Rawicki 

Rada Programowa Biuletynu MOIIB Budowlani: 
Przewodniczàcy Rady Programowej Tr´bacz Henryk – wiceprzewodniczàcy Rady MOIIB

Członkowie Rady Programowej: Bryksy Anna – przedstawiciel SITK RP, Czaplak Stanisław – przedstawiciel SITWM
Mleczko Grzegorz – przedstawiciel SITPNiG, Korniak–Figa Krystyna – przedstawiciel PZITS, Pasich Halina – przedstawiciel PZITB, 

Rawicki Zygmunt – redaktor naczelny biuletynu, Ry  ̋Karol – przedstawiciel ZMRP, Wincencik Krzysztof – przedstawiciel SEP
Wydawca – Ma∏opolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa

30–054 Kraków, ul. Czarnowiejska 80, tel. 12 630–90–60, 630–90–61
Okładka: Budynek Vinci w Krakowie. Fot. Andrzej Zawisza

 Nakład 11200 egzemplarzy
Publikowane w Biuletynie „Budowlani“ artykuły prezentujà stanowiska, opinie i poglàdy ich autorów. 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany tytułów. Przedruki i wykorzystywanie
opublikowanych materiałów, mo˝e odbywaç si´ wyłàcznie za zgodà Redakcji. Materałów niezamówionych nie zwaracamy.

Biuletyn MOIIB „Budowlani“ dost´pny jest tak˝e w wersji elektronicznej na stronie www.map.piib.org.pl

SPIS TREÂCI:

Szanowne Kole˝anki,
Szanowni Koledzy

Prze wod ni czà cy
Rady MO IIB
Stanisław 
Karczmarczyk

Budowlani 47_Layout 1  25.06.2012  12:48  Page 3



DZIAŁALNOÂå IZBY

STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2012

4

Co w Małopolskiej Okr´gowej
Izbie In˝ynierów Budownictwa?
Region. Zabiegamy o usprawnienie pracy biura i podniesienie presti˝u MOIIB

Ostatnie miesiàce w Małopol-
skiej Okr´gowej Izbie In˝ynie-
rów Budownictwa zdomino-

wało szerokie spektrum tematów, za-
równo zawodowych, merytorycznych
jak i organizacyjnych. 

Te ostatnie dotyczyły m.in.: uspraw-
nienia funkcjonowania biura MOIIB
szczególnie w zakresie gromadzenia,
przechowywania i archiwizowania do-
kumentów, czyli przeniesienia doku-
mentów z aktualnie u˝ytkowanych po-
mieszczeƒ do nowego lokum o odpo-
wiedniej powierzchni u˝ytkowej (ok.
100 m kw.  w celu profesjonalnego pro-
wadzenia archiwum). ZabiegaliÊmy
o podniesienie presti˝u MOIIB poprzez
zmiany, lepszy wybór lokalizacji w cen-
trum miast i wyeksponowanie Punktów
Informacyjnych w regionie oraz po-
lepszenie warunków pracy oraz zwi´k-
szenie aktywnoÊci i efektywnoÊci ich
funkcjonowania w tzw. terenie.  Stara-
liÊmy si´ ułatwiç kontakt członkom na-
szej Izby z centralà MOIIB oraz Pun-
ktami Informacyjnymi w celu zapew-
nienia mo˝liwoÊci uzyskania podsta-
wowej informacji nt. funkcjonowania
MOIIB, PIIB i innych Okr´gowych Izb
oraz udost´pniania norm, stosownych
rozporzàdzeƒ dot. warunków tech-
nicznych ró˝nych obiektów budowla-
nych, fachowych wydawnictw tech-
nicznych, prowadzenia seminariów,
szkoleƒ, kursów i konferencji. W czasie
ostatnich kilku miesi´cy organizowa-
liÊmy spotkania z lokalnymi władzami
ró˝nego szczebla, przedstawicielami or-
ganów architektoniczno-budowlanych
oraz inspektorami wojewódzkich i po-
wiatowych inspektoratów nadzoru bu-
dowlanego. 

Na posiedzeniach Rady MOIIB zos-
tały poruszone nast´pujàce problemy:
— przedstawiono do zatwierdzenia pro-

tokoły z poprzednich zebraƒ Rady

nr IX (23.09.2011) i nr X (20.12.2011), 
— przekazano informacje nt. bie˝àcej

działalnoÊci MOIIB, tzn. wydarzeƒ, ja-
kie miały miejsce  od 23.09.2011 r. do
13.03.2012 r.,

— zatwierdzono uchwały podj́ te przez
Prezydium Rady MOIIB w dniach:
25.10.2011, 22.11.2011, 17.01.2012,
21.02.2012 r.,

— przekazano informacje nt. wyników
egzaminów na uprawnienia budow-
lane – jesieƒ 2011, 

— przekazane zostały przez przewod-
niczàcych bie˝àce informacje z do-
tychczasowych prac organów sta-
tutowych MOIIB (OKK, ORzOZ, OSD,
OKR), 

— omówiono bie˝àce sprawy finanso-
we i realizacj´ bud˝etu za 11 mie-
si´cy 2011 r., 

— omówiono projekt prowizorium bu-
d˝etu na 2012 r.,

— przekazano informacje z realizacji
wniosków i zaleceƒ wynikajàcych
z kontroli przeprowadzonych przez
OKR MOIIB,

— ustalono kontynuowanie doroczne-
go spotkania członków MOIIB i MOIA
z władzami UMK, władzami woje-
wódzkimi i samorzàdowymi w Ope-
rze Krakowskiej w dniu 29.09.2012 r., 

— przekazano bie˝àce informacje z PIIB
w Warszawie, dotyczàce posiedzeƒ
zespołu doradczego ds. normaliza-
cji nt. internetowej dost́ pnoÊci i mo -̋
liwoÊci korzystania z polskich norm
przez członków z innych izb regio-
nalnych oraz mo l̋iwoÊci korzystania
przez członków MOIIB,

— opracowano i przedstawiono do
przeanalizowania członkom Rady
tekst projektu regulaminu w sprawie
udziału MOIIB w organizacji i współ-
finansowaniu konferencji, kursów,
szkoleƒ, seminariów i wycieczek
technicznych oraz dofinansowania
dla członków MOIIB z tytułu: zakupu

wydawnictw niezb´dnych do pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych
oraz udziału w konferencjach, kur-
sach, szkoleniach, seminariach oraz
wycieczkach technicznych,

— przyj´to łàcznie 10 uchwał,
w tym m.in.: 
a) w sprawie dofinansowania szko-

leƒ, konferencji, 
b) zwrotów kosztów z tytułu nabycia

literatury fachowej, uczestnictwa
w konferencjach, zakupu opro-
gramowania,

c) w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej członkom MOIIB, którzy
znaleêli si´ w trudniej sytuacji lo-
sowej lub materialnej,

d) w sprawie ustalenia terminu XI
Zjazdu Sprawozdawczego De-
legatów Małopolskiej OIIB
21.04.2012 r., 

— omówiono sprawy bie˝àce i wolne
wnioski.
Przewodniczàcy i członkowie Rady

oraz pozostałych organów, komisji i ze-
społów problemowych naszej Izby
uczestniczyli:
• na szczeblu centralnym w 9 spotka-

niach:
— w zebraniu Krajowej Rady PIIB

w Warszawie, 
— w 2 zebraniach Komisji ds. Usta-

wicznego Doskonalenia Zawodo-
wego w PIIB w Warszawie,
w zebraniu Komisji Prawno-Regula-

minowej PIIB w Warszawie,
— w Konwencie Przewodniczàcych

OIIB i OIA na temat zało˝eƒ przygo-
towywanego kodeksu budowlanego
przez Ministerstwo Infrastruktury,

— w spotkaniu Platformy ds. krajowe-
go systemu szkolenia i certyfikacji
pracowników budowlanych w ob-
szarze EE/OèE (EfektywnoÊci Ener-
getycznej/Odnawialnych èródeł
Energii) w Warszawie,

— w Mi´dzynarodowych Targach Bu-
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downictwa BUDMA 2012’ w Poz-
naniu,

— w zebraniu Zespołu ds. wdro˝enia
elektronicznego dost´pu do norm
w PIIB w Warszawie,

— w XXVII Ogólnopolskich Warszta-
tach Pracy Projektanta Konstrukcji
w Szczyrku.

• na szczeblu regionalnym   łàcznie
w 86 posiedzeniach, zebraniach,
szkoleniach, wycieczkach tech-
nicznych i konferencjach,
w tym m.in. w:

— 3 posiedzeniach Okr´gowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej,

— 1 posiedzeniu Okr´gowego Rzecz-
nika OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej,

— 3 posiedzeniach Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego,

— 4 posiedzeniach Okr´gowej Ko-
misji Rewizyjnej,

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

— 8  posiedzeniach Składów Orze-
kajàcych ds. Członkowskich nr 1
i nr 2,

— 12 posiedzeniach Zespołów Pro-
blemowych MOIIB,

— 51 kursach, seminariach i szkole-
niach,

— 1 wycieczce technicznej,
— 2 konferencjach naukowo-tech-

nicznych.
W trakcie 3 posiedzeƒ Prezydium

Rady MOIIB: nr 13 (22.11.2011), nr 14
(17.01.2012) i nr 15 (21.02.2012) przy-
j´to protokoły z poprzednich posie-
dzeƒ Prezydium oraz zapoznano si´
z informacjami dotyczàcymi bie˝àcej
działalnoÊci MOIIB, w tym z wnioska-
mi i zaleceniami z przeprowadzonych
kontroli OKR MOIIB oraz realizacji
bud˝etu za 11 miesi´cy 2011 r., a tak-
˝e przyj´to projekty 12 Uchwał (nr
48÷52/P/2011 oraz nr 53÷59/P/2012),
do przedstawienia i zatwierdzenia na
zebraniach Rady MOIIB (nr X –
20.12.2011, nr XI – 13.03.2012), a któ-
re dotyczyły m.in.:
— omówienia zaleceƒ OKR MOIIB

z ostatnio  przeprowadzonych kon-
troli, 

— współudziału w organizacji 2 kon-
ferencji naukowo-technicznych,

— współfinansowania 1 konferencji
naukowo-technicznej,

— podj´cia łàcznie 12 uchwał,
w tym m.in.:
a) zwrotów kosztów z tytułu zaku-

pu literatury technicznej, uczest-
nictwa w konferencjach, zakupu
oprogramowania, 

b) w sprawie udzielenia pomocy
finansowej członkom MOIIB, któ-
rzy znaleêli si´ w trudniej sytua-
cji materialnej,

c) wyboru firmy do badania spra-
wozdania finansowego MOIIB
za 2011 rok.

Członkowie Rady MOIIB wraz
z przewodniczàcym Stanisławem
Karczmarczykiem uczestniczyli ak-
tywnie w ró˝nych spotkaniach, ze-
braniach, uroczystoÊciach, m.in.: 
— w zebraniu szkoleniowym ORzOZ

i OSD z udziałem przedstawicieli
z OIIB: DolnoÊlàskiej, Małopolskiej,
Opolskiej, Podkarpackiej, a zorga-
nizowanym przez Âlàskà Izb´ w Ka-
towicach,

— w egzaminach na uprawnienia bu-
dowlane w sesji jesieƒ 2011 oraz
w uroczystoÊciach zwiàzanych
z wr´czeniem decyzji nadanych
uprawnieƒ budowlanych,

— w zebraniach Wspólnego Zespołu
Doradczego powołanego i prowa-
dzonego przez zast´pc´ prezy-
denta m. Krakowa – El˝biet´ Ko-
terb´,

— w małopolskim spotkaniu opłatko-
wym zorganizowanym przez Ma-
łopolski Urzàd Wojewódzki,

— w zebraniu Mostowców RP z okazji
podsumowania i prezentacji wy-
ró˝niajàcych si´ osiàgni´ç projek-
towych i wykonawczych,

— w uroczystych spotkaniach w Kra-
kowie: w ORDP oraz SNT (SITK,
PZITS),

— w uroczystym spotkaniu przewod-
niczàcych SNT z członkami Ze-
społu Problemowego ds. UDZ MO-
IIB,

— w XXV edycji Okr´gowej Olimpiady
Wiedzy i Umiej´tnoÊci Budowla-
nych w Krakowie, która była eta-
pem eliminacji uczniów z techników
budowlanych do zawodów cen-
tralnych.

WOJCIECH BILI¡SKI

sekretarz Rady MOIIB

Co przeszkadza
budowlanym?
Inicjatywa. Konwent
Przewodniczàcych
Okr´gowych Izb
Architektów i In˝ynierów
Budownictwa 
o zało˝eniach kodeksu
budowlanego.

Zinicjatywy Małopolskiej Okr´-
gowej Izby Architektów i Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In-

˝ynierów Budownictwa 18 i 19 lis-
topada 2011 r. odbył si´ w Krako-
wie pierwszy Konwent Przewodni-
czàcych Okr´gowych Izb. Jego ce-
lem było zapoznanie uczestników
z zało˝eniami przygotowywanego
kodeksu budowlanego oraz wy-
miana poglàdów na problemy nur-
tujàce oba Êrodowiska.

Obszernà informacj´ na temat przy-
gotowywanego kodeksu budowla-
nego przedstawił Krzysztof Antczak –
dyrektor Departamentu Rynku Bu-
dowlanego i Techniki w Minister-
stwie Transportu, Budownictwa i Gos-
podarki Morskiej. Wprowadzenie do
dyskusji panelowych przygotował
przewodniczàcy Okr´gowej Izby Ar-
chitektów Borysław Czarakcziew.
GoÊçmi konwentu byli m.in. El˝bie-
ta Koterba – wiceprezydent Miasta
Krakowa, oraz Jacek Sztechman-
prezes Izby Urbanistów.

W trakcie dyskusji w grupach pa-
nelowych omówiono role i obowiàzki
izb w zakresie uprawnieƒ do samo-
dzielnej pracy zawodowej, funkcjo-
nowanie ustawy dotyczàcej zamó-
wieƒ publicznych, w szczególnoÊci
kryterium najni˝szej ceny jako czyn-
nika niekorzystnie wpływajàcego na
jakoÊç projektowania i wykonaw-
stwa budowlanego. Mówiono rów-
nie˝ o potrzebie zapewnienia odpo-
wiednich programów studiów gwa-
rantujàcych właÊciwy poziom wy-
kształcenia architektów i in˝ynierów. 

HENRYK TR¢BACZ

wiceprzewodniczàcy MOIIB 
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Styczniowe po-
siedzenie Kra-
jowej Rady PIIB

odbyło si´ podczas
tegorocznych Targów
Poznaƒskich „BUD-
MA”. Koledzy z Wiel-
kopolskiej Izby, gos-
podarze spotkania,
podejmowali nas bar-
dzo goÊcinnie, oglà-
daliÊmy te˝ ich nowà
siedzib´, którà Wiel-
kopolska Izba zaku-
piła i Êwietnie wypo-
sa˝yła.

O obradach i sytuacji w budownictwie
na poczàtku 2012 roku pisze nasz „In-
˝ynier Budownictwa”, zamieszczajàc
wypowiedê prezesa Polskiej Izby oraz re-
porterskà informacj´ z przebiegu spot-
kania (nr 2/2012). Moje komentarze sà
wi´c zbyteczne.

Gdy pisz´ ten felieton, dopiero ocze-
kujemy („my”, delegaci regionalni –
członkowie Rady Krajowej) na marcowe
posiedzenie plenarne (28 marca). Jesz-
cze nie nadeszły materiały z programem
oraz tematami do dyskusji i podj´cia
uchwał. Nie ma wi´c co relacjonowaç
i komentowaç.

Troch´ tylko szkoda, ̋ e tempo ̋ ycia
w Warszawie, wÊród członków Prezy-
dium Rady Krajowej i w biurze RK, po-
zostawia nas, szeregowych członków
Rady Krajowej, bez kontaktów przez cały
kwartał. Na szcz´Êcie sà pisma bran-
˝owe, w tym biuletyn, który macie Paƒ-
stwo w r´ku, no mo˝e jeszcze internet,
ale to dla tych, którzy majà nerwy i czas
na długie wpatrywanie si´ w ekran,
ró˝ne reklamy, zakładki i odnoÊniki,
aby wyczytaç krótkà informacj´, cz´sto
ju˝ zamieszczonà w prasie. 

Zbli˝a si´ okres sprawozdawczy
z działalnoÊci w 2011 roku i w tych ma-
teriałach znajdà sí  na pewno tematy do
komentarzy i dyskusji. Obiecuj´ je wi´c

Paƒstwu przedstawiç w naszym czerw-
cowym biuletynie „Budowlani”.

***

Jestem pod wra˝eniem zakoƒczonej
kilka dni temu ju˝ 27., corocznej, orga-
nizowanej od 1986 r., ogólnopolskiej
konferencji „Warsztat Pracy Projektan-
ta Konstrukcji”. Najpierw gratulacje, któ-
re nale˝à si´ kolegom z oddziału PZITB
w Katowicach, jej bezpoÊrednich orga-
nizatorów (przewodniczàcym komitetu
organizacyjnego warsztatów był Ja-
nusz Krasnowski). CałoÊç pracy nad
cz´Êcià merytorycznà spoczywała na-
tomiast w r´kach Włodzimierza Staro-
solskiego. Corocznie katowicka cz´Êç
WPPK dotyczy konstrukcji metalowych,
ale tym razem omawiano je w uj́ ciu no-
wych norm technicznych – EUROKO-
DÓW. Program ten i jego zrealizowanie
przyj́ te zostały przez uczestników z ap-
robatà i ocenione wysoko. Organizato-
rzy przygotowali dla uczestników dru-
kowane tomy z wszystkimi referatami
(ponad 2000 stron!), b´dà one na pew-
no przydatne w pracy zawodowej pro-

jektantów i wykonawców. Choç to nie
miejsce na sprawozdanie z tej zawo-
dowej imprezy, to jednak zasługiwała
ona na pochlebny komentarz.

***

Nasze Êrodowisko interesujà szcze-
góły dyskusji na temat projektów rzà-
dowych prezentowanych przez minist-
ra Gowina, dotyczàce zawodów regu-
lowanych. Ch´tnie zapoznalibyÊmy si´
z nimi, a mo˝e nawet wzí li udział w kon-
sultacjach. Niestety, ani z administracji
rzàdowej, ani z Sejmu, ani nawet od sze-
fów Krajowej Rady PIIB nie docierajà, na
razie, do nas obszerniejsze informacje.
Wiele jest za to sprzecznych doniesieƒ
i plotek oraz wzajemnie wykluczajàcych
si´ opinii. Lepiej poczekajmy wi´c na
kompetentne sprawozdania przedsta-
wicieli naszej Rady Krajowej Izby z prac
w komisjach sejmowych i minister-
stwach. A ˝e prace te sí  przeciàgajà i nie
zawsze sà publikowane relacje z ich prze-
biegu – to trudno…

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

Co w Krajowej Radzie?…
PIIB. Wydarzenia, którymi ˝yło nasze Êrodowisko przez ostatni kwartał

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

MOIIB w liczbach
Według stanu na 20 marca 2012 roku w naszej Małopolskiej Okr´gowej

Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 15643 osób, w tym:
10752 czynnych członków, 1154 członków, którzy zostali zawieszeni na włas-
nà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek członkowskich ponad 6 mie-
si´cy, 3493 skreÊlonych członków i 244 kandydatów na członków.

Podział według bran˝ był nast´pujàcy:
konstrukcyjno – budowlana (BO) – 8553 - 55,54 proc.
mostowa (BM) – 223 - 1,40 proc.
drogowa (BD) – 888 - 5,80 proc.
instalacji sanitarnych (IS) – 2734 - 17,80 proc.
instalacji elektrycznych (IE) – 2407 - 15,63 proc.
wodno – melioracyjna (WM) – 356 - 2,31 proc.
kolejowa (BK) – 176 - 1,10 proc.
telekomunikacyjna (BT) – 55 - 0,36 proc.
wyburzeniowa (BW) – 7 - 0,04 proc.

ZYGMUNT RAWICKI

Budowlani 47_Layout 1  25.06.2012  12:48  Page 6



■ 1.12.2011 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Projektowanie kon-
strukcji budowlanych wg Euroko-
dów – konstrukcje murowe cz. VIII”

■ 6.12.2011 – zebranie Komisji Usta-
wicznego Doskonalenia Zawodo-
wego PIIB z udziałem J. ˚akow-
skiego

■ 7.12.2011 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Rury przeciskowe
z polimerobetonu POLYGRETE
Meyer do budowy kolektorów ka-
nalizacyjnych metodami bezwyko-
powymi”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
budowlanych”
■ 8.12.2011 – seminarium szkolenio-

we na temat: „Zmiany zasad pro-
jektowania ochrony odgromowej
wprowadzone normà PN EN 62305”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budowla-
nych wg Eurokodów – konstrukcje
murowe, przykłady: cz. IX”
■ 12.12.2011 – uroczyste zebranie

Stowarzyszenia SITK z udziałem R.
˚akowskiego

■ 13.12.2011 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Ustawicznego Doskonalenia Za-
wodowego 

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 1 ds. Członkowskich
– wydanie biuletynu MOIIB „Budow-
lani” nr 46
■ 14.12.2011 – zebranie Rady Krajo-

wej PIIB w Warszawie z udziałem
Zb. Kałkowskiego, St. Karczmar-
czyka, K. Korniak –Figi, Z. Rawic-
kiego i M. Płacheckiego 

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Proces budowy w praktyce – wy-
brane zagadnienia. Dokumentacja
kosztorysowa. Kosztorysy. Harmo-
nogramy robót. Rozliczanie nakła-
dów. Specyfikacje techniczne wyko-
nania i odbioru robót budowlanych”
■ 15.12.2011 – zebranie Okr´gowe-

go Sàdu Dyscyplinarnego
– zebranie Okr´gowego Rzecznika

OdpowiedzialnoÊci Dyscyplinarnej
– zebranie Komisji Prawno –Regula-
minowej PIIB w Warszawie z udziałem
H. Pasich

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zabezpieczenie antykorozyjne sieci
wodociàgowej”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Estetyka mostów wczoraj i dziÊ”
– spotkanie wigilijne „Wigilia Dorad-
ców Podatkowych” zorganizowana
przez Zarzàd Małopolskiego Oddzia-
łu Krajowej Rady Izby Doradców Po-
datkowych z udziałem R. ˚akow-
skiego
■ 16.12.2011 – zebranie Wspólnego

Zespołu Doradczego powołanego
i prowadzonego przez p. El˝biet´
Koterb´ – zast´pc´ prezydenta m.
Krakowa z udziałem St. Karczmar-
czyka i H. Tr´bacza

■ 20.12.2011 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Procesów Budow-
lanych

– X zebranie Rady MOIIB
■ 21.12.2011 – zebranie Okr´gowej

Komisji Kwalifikacyjnej
■ 22.12.2011 – zebranie Zespołu Pro-

blemowego ds. Prawno–Regula-
minowych

■ 23.12.2011 – Małopolskie spotkanie
opłatkowe zorganizowane przez 

Małopolski Urzàd Wojewódzki z udzia-
łem St. Karczmarczyka
■ 27.12.2011 – zebranie Składu Orze -

kajàcego Nr 2 ds. Członkowskich
■ 10.01.2012 – uroczyste wr´czenie

decyzji nadania uprawnieƒ bu-
dowlanych dla osób, które pozy-
tywnie zdały egzamin w sesji JE-
SIE¡ `2011

– zebranie Komisji PIIB ds. Usta-
wicznego Doskonalenia Zawodowe-
go z udziałem J. ˚akowskiego
– uroczyste spotkanie noworoczne

w PZITS z udziałem H. Tr´bacza
■ 11.01.2012 – seminarium szkole-

niowe na temat: „Od˝elazianie – od-
manganianie wody – przeglàd me-
tod w aspekcie uzdatniania wód
podkrakowskich w uj´ciach lokal-
nych gmin”

■ 12.01.2012 – uroczyste spotkanie
przewodniczàcych stowarzyszeƒ
naukowo–technicznych z członka-
mi Zespołu Problemowego ds.
Ustawicznego Doskonalenia Za-
wodowego pod przewodnic-
twem R. ˚akowskiego

– spotkanie Platformy ds. krajowe-
go systemu szkolenia i certyfikacji
pracowników budowlanych w ob-
szarze EE/OèE (EfektywnoÊci Ener-
getycznej/Odnawialnych èródeł
Energii) w Warszawie z udziałem K.
Korniak–Figi 
– spotkanie Wspólnego Zespołu Do-
radczego zorganizowane przez pion
architektoniczno–budowlany Urz´du
Miasta Krakowa z udziałem R. ˚a-
kowskiego
– zebranie Składu Orzekajàcego

Nr 1 ds. Członkowskich
■ 14.01.2012 – uroczystoÊç wr´-

czenia Laurów Umiej´tnoÊci
i Kompetencji 2011 w Zabrzu zor-
ganizowane przez Âlàskà OIIB
w Katowicach z udziałem M. Bo-
ryczko

■ 17.01.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Jak uniknàç kło-
potów wynikajàcych z przepisów
Prawa budowlanego w trakcie rea-
lizacji i oddania obiektu budowla-
nego do u˝ytkowania”

– spotkanie w Operze Krakowskiej
z dyrekcjà i ustalenie terminu Dnia Bu-
dowlanych na dzieƒ 29.09.2012 r.
(cz´Êç artystyczna – opera „Carmen”)
– XIV zebranie Prezydium Rady 

MOIIB
■ 18.01.2012 – seminarium szkole-

niowe na temat: „Nawierzchnie be-
tonowe”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Wymogi bezpieczeƒstwa pracy na
budowach. Opracowanie planu BIOZ
– przykłady. Kontrole PIP”
■ 19.01.2012 – zebranie Okr´gowej

Komisji Rewizyjnej
– seminarium szkoleniowe na te-

mat: „Charakterystyka bezwykopo-
wych metod odnowy technicznej
sieci wodociàgowych i kanalizacyj-
nych”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Osprz´t kablowy dla energetyki firmy
3M – oszcz´dnoÊç i nowoczesnoÊç”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Wpływ bł´dów projektowych i wy-
konawczych na utrzymanie i eks-
ploatacj´ drogowych obiektów in˝y-
nierskich”
■ 20.01.2012 – V bal karnawałowy

MOIIB

KA LEN DA RIUM MO IIB
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■ 21.01.2012 – V zawody w narciar-
stwie alpejskim o Puchar Prze-
wodniczàcego Rady MOIIB
w Kluszkowcach

■ 24.01.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Zwi´kszenie efek-
tywnoÊci energetycznej budynków
mieszkalnych i u˝ytecznoÊci pub-
licznej. Nowe technologie – oszcz´-
dzanie energii”

■ 24 –25.01.2012 – Mi´dzynarodowe
Targi Budownictwa BUDMA 2012
z udziałem M. Boryczko

■ 25.01.2012 – zebranie Składu 
Orze kajàcego Nr 2 ds. Członkow-
skich

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Procedury zwiàzane z wyst´powa-
niem zagro˝eƒ i ich skutków wypad-
kowych przy wykonywaniu prac bu-
dowlanych w tym: ryzyko zawodowe,
prace szczególnie niebezpieczne,
wypadki przy pracy”
■ 26.01.2012 – seminarium szkole-

niowe na temat: „ Eurokody – przy-
kłady obliczeƒ konstrukcji ˝elbeto-
wych. Projektowanie płyt i belek –
SGN i SGU”

■ 30.01.2012 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Działaƒ Samopo-
mocowych

■ 31.01.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Proces budowla-
ny w praktyce – wybrane zagad-
nienia. Inspektor nadzoru inwes-
torskiego”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Gospodarowanie wodami opado-
wymi w terenach zurbanizowanych”
■ 2.02.2012 – zebranie Okr´gowego

Sàdu Dyscyplinarnego
■ 3.02.2012 – seminarium szkole-

niowe na temat: „Monitoring ener-
gii elektrycznej u odbiorcy instytu-
cjonalnego”

■ 7.02.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Termowizja – wy-
korzystanie w praktyce”

■ 9.02.2012 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Prawno –Regulaminowych
– seminarium szkoleniowe na temat:
„OÊwietlenie drogowe z zastosowa-
niem opraw LED wraz z jego zarzà-
dzaniem”

■ 14.02.2012 – zebranie Składu 
Orzekajàcego Nr 1 ds. Członkow-
skich

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Etyki i Ochrony Zawodu
■ 15.02.2012 – seminarium szkole-

niowe na temat: „Innowacyjne roz-
wiàzania w zakresie wymiarowania
i konstruowania filtrów piasko-
wych o przepływie pionowym
w przydomowych oczyszczalniach
Êcieków”

■ 16.02.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Najcz´Êciej po-
pełniane bł´dy projektowe i wyko-
nawcze w procesie inwestycyjnym
oraz ich konsekwencje w rozumie-
niu Prawa budowlanego”

■ 17/18.02.2012 – szkolenie z zakre-
su przepisów bhp i p.po˝. pracow-
ników biura MOIIB z udziałem W. Bi-
liƒskiego i R. ˚akowskiego w Sro-
mowcach Ni˝nych

■ 21.02.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Kontrole stanu
technicznego obiektów budowla-
nych. Zasady prowadzenia doku-
mentacji budynku. Ksià˝ka obiek-
tu budowlanego”

– zebranie w Warszawie Zespołu ds.
wdro˝enia elektronicznego dost´pu
do norm w PIIB z udziałem M. Bo-
ryczko
– zebranie Składu Orzekajàcego

Nr 2 ds. Członkowskich
– XV zebranie Prezydium Rady MOIIB
■ 22.02.2012 – seminarium szkole-

niowe na temat: „Przeglàd kształ-
tek elektrooporowych i bosych
do rur PETS gwarantujàcych 100
–procentowà szczelnoÊç wodo-
ciàgu”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Innowacje w elektroenergetyce na
przykładzie wyrobów ZPUE
S.A. Włoszczowa”
■ 23.02.2012 – seminarium szkole-

niowe na temat: „Eurokody – przy-
kłady obliczeƒ konstrukcji ˝elbeto-
wych. Projektowanie słupów – Êcis-
kanie mimoÊrodowe jedno– i dwu-
kierunkowe”

■ 27.02 –01.03.2012 – XXIV Konfe-
rencja Naukowa „Metody kompu-
terowe w projektowaniu i analizie
konstrukcji hydrotechnicznych Kor-

bielów 2012” z udziałem W. Biliƒ-
skiego

■ 28.02.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Wymogi bezpie-
czeƒstwa pracy na budowach.
Opracowanie planu BIOZ – przy-
kłady”

■ 29.02.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Wzmocnienie
podło˝a”

■ 1.03.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Dachy zielone –
pi´kno i ekologia”

■ 2.03.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Zespolona insta-
lacja uziemiajàca jako element
ochrony przeciwpora˝eniowej
w sieci SN i nN”

■ 3.03.2012 – XXV edycja Okr´gowej
Olimpiady Wiedzy i Umiej´tnoÊci
Budowlanych w Krakowie, elimi-
nacje uczniów z techników bu-
dowlanych do zwodów central-
nych z udziałem H. Tr´bacza

■ 6.03.2012 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Działaƒ Samopo-
mocowych

■ 7–10.03.2012 – XXVII Ogólnopol-
skie Warsztaty Pracy Projektanta
Konstrukcji” w Szczyrku z udziałem
St. Karczmarczyka i Z. Rawickiego

■ 9.03.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Zmiany zasad po-
miarów wprowadzone normà PN –
HD 60364”

■ 11.03.2012 – zebranie Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej z przewod-
niczàcymi OKK z udziałem M. Pła-
checkiego i Z. Rawickiego

■ 13.03.2012 – XI zebranie Rady MOIIB
■ 14.03.2012 – seminarium szkole-

niowe na temat: „Nowoczesne
technologie w ochronie wód na te-
renach zurbanizowanych – zrów-
nowa˝enie odprowadzania wód
do istniejàcego systemu kanaliza-
cji deszczowej z wykorzystaniem
retencji i regulatorów przepływu”

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 1 ds.Członkowskich
15.03.2012 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Umowy o roboty budow-
lane”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Systemy deskowaƒ w budownic-
twie mostowym” 

KA LEN DA RIUM MO IIB
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Dyrektorzy regionalnych zarzà-
dów gospodarki wodnej uzys-
kali prawne mo˝liwoÊci ogra-

niczania zabudowy terenów zagro-
˝onych zalaniem wodami powodzio-
wymi ju˝ po wejÊciu w ˝ycie Ustawy
z 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne. Zapisy art. 82 ust. 2 na-
rzucały im obowiàzek sporzàdzania dla
obszarów nieobwałowanych tzw. stu-
diów okreÊlajàcych w szczególnoÊci
wyznaczenie „granic bezpoÊrednie-
go zagro˝enia powodzià, uwzgl´d-
niajàcych  cz´stotliwoÊç wyst´powania
powodzi, ukształtowanie dolin rzecz-
nych i tarasów zalewowych, stref´
przepływu wezbraƒ powodziowych,
tereny zagro˝one osuwiskami skarp lub
zboczy, tereny depresyjne oraz bez-
odpływowe”. Zakres i tytuł ww. doku-
mentu zmieniony został ju˝ po 4 latach
nowelà ustawy Prawo wodne wpro-
wadzonà w czerwcu 2005 roku, kiedy
to studium dla obszarów nieobwało-
wanych zastàpione zostało tzw. stu-
dium ochrony przeciwpowodziowej
ustalajàcym „granice zasi´gu wód po-
wodziowych o okreÊlonym prawdo-
podobieƒstwie wyst´powania oraz kie-
runki ochrony przed powodzià, w któ-
rym, w zale˝noÊci od sposobu zagos-
podarowania terenu oraz ukształto-
wania dolin rzecznych i tarasów zale-
wowych, terenów depresyjnych  i bez-
odpływowych, dokonuje si´ podziału
obszarów na: obszary wymagajàce
ochrony przed zalaniem z uwagi na ich
zagospodarowanie, wartoÊç gospo-
darczà lub kulturowà, obszary słu˝àce
przepuszczeniu wód powodziowych,
zwane dalej „obszarami bezpoÊred-
niego zagro˝enia powodzià” oraz ob-
szary potencjalnego zagro˝enia po-
wodzià.” (art. 79 ust. 2 Ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z póên. zm.)

Pierwsze wykonane przez RZGW
w Krakowie opracowania wymagane
wy˝ej przytoczonymi zapisami prawa
nazwane „Studiami okreÊlajàcymi  gra-
nice obszarów bezpoÊredniego za-
gro˝enia powodzià dla terenów nie-
obwałowanych”  wykonane zostały
w latach 2003-2004 ze Êrodków Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego w ra-
mach „Projektu Usuwania Skutków
Powodzi"  i dotyczyły nast´pujàcych
zlewni: Soły, Skawy, górnego i dolne-
go Dunajca oraz Wisłoki i Wisłoka. Wo-
bec faktu, i˝ z bud˝etu paƒstwa nie
przeznaczono ˝adnych kwot na reali-
zacj´ przedmiotowych prac, RZGW
w Krakowie, chcàc wypełniç zadania
narzucone ustawà Prawo wodne w za-
kresie wykonywania studiów, zmu-
szony był podjàç szeroko zakrojone
działania zmierzajàce do pozyskania
Êrodków finansowych z innych êródeł.
Zdecydowano, ˝e zło˝one zostanà
aplikacje do Mechanizmu Finansowe-

go Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007 – 2013. W wyniku
du˝ego nakładu pracy oraz konsulta-
cji z przedstawicielami instytucji – dar-
czyƒców poszczególne wnioski zło-
˝one przez RZGW w Krakowie zosta-
ły pozytywnie rozpatrzone i pozwoliły
na realizacj´ w latach 2009 – 2010 ko-
lejnych studiów ochrony przeciwpo-
wodziowej w zlewniach: Raby, Sanu,
Nidy, Czarnej Staszowskiej oraz ak-
tualizacji wykonanych w latach 2003-
2004 opracowaƒ w zlewni Wisłoka
i Wisłoki w granicach województwa
podkarpackiego. Studia te wykonane
zostały ju˝ na du˝o wy˝szym poziomie
technicznym i merytorycznym, a do

Regionalna polityka 
redukowania skutków powodzi
Prawo. Ograniczanie zabudowy terenów zalewowych przez regionalne zarzàdy
gospodarki wodnej na przykładzie praktycznych działaƒ RZGW Kraków

Rys. 1. Aktualne pokrycie mapami zawierajàcymi strefy zalewowe na obszarze działania RZGW
Kraków – kolor niebieski studia z lat 2003 – 2004, kolor pomaraƒczowy studia z lat 2009 – 2010,
szrafura – studia z lat 2003 – 2004 aktualizowane w latach 2009 – 2010.

Dokoƒczenie na str. 10
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najwa˝niejszych ich zalet nale˝à:
— wykorzystanie wyprzedzajàco pod-

staw metodycznych zawartych
w opracowanych na potrzeby wdra-
˝ania Dyrektywy Powodziowej wy-
tycznych dotyczàcych metod obli-
czeniowych w hydrologii, standar-
du pomiarów geodezyjnych i spo-
sobu wykonywania map zagro˝enia
powodziowego,

— wykorzystanie numerycznego mo-
delu terenu (NMT) tzw. LPIS, dajà-
cego w obszarach górskich i pod-
górskich wystarczajàcà dokładnoÊç
odwzorowania terenu,

— rozszerzenie studiów o wykonanie
w 11 miastach poło˝onych w ww.
zlewniach równie˝ modelowania
dwuwymiarowego pozwalajàcego
na dokładniejszà prezentacj´ roz-
woju wezbrania o okreÊlonym praw-
dopodobieƒstwie przewy˝szenia,
zwłaszcza w zakresie gł´bokoÊci
i pr´dkoÊci przemieszczania si´
wody w terenach zurbanizowanych.
Dokumenty te wykorzystywane sà

obecnie w sporzàdzanych planach
z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego i pozwalajà RZGW na rea-
lizowanie polityki ograniczania rozwo-
ju gospodarczo-społecznego w tere-
nach nadrzecznych zagro˝onych po-
wodzià, a tym samym ograniczania
ewentualnych strat powodziowych. 

Wykorzystanie studiów
ochrony

przeciwpowodziowej
w procesie ograniczania

zabudowy terenów
zalewowych

Ograniczenie strat powodziowych
poprzez udost´pnianie informacji o za-
si´gu zagro˝enia nale˝y do głównych
zadaƒ regionalnych zarzàdów gos-
podarki wodnej. Podstawowym doku-

mentem umo˝liwiajàcym realizacj´
tego zadania sà studia ochrony prze-
ciwpowodziowej. Opracowania te wy-
korzystywane sà zarówno przy opi-
niowaniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i ustalaniu warunków za-
budowy dla innych inwestycji, opinio-
waniu projektów studiów uwarunkowaƒ
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz planów zagospoda-
rowania przestrzennego, jak i okre-
Êlaniu zagro˝enia powodziowego dla
wszystkich zainteresowanych stron.

Wszystkie te działania RZGW spro-
wadzajà sí  do przeprowadzenia na ba-
zie dost´pnych materiałów szczegó-
łowej analizy zagro˝enia powodzio-
wego dla analizowanego terenu bez
wzgl´du na to, czy sprawa dotyczy ca-
łego obszaru gminy, miejscowoÊci czy
te˝ indywidualnej działki. Sporzàdzane
opinie dotyczà zarówno obiektów ju˝
istniejàcych, jak i inwestycji dopiero pla-
nowanych do realizacji. Analiza w po-
wy˝szym zakresie obejmuje nast´pu-
jàce zasadnicze etapy prac:
— zlokalizowanie terenu inwestycji

w oparciu o materiały dostarczone
przez wnioskodawc´, tj. mapa ewi-
dencyjna, mapa sytuacyjno-wyso-
koÊciowa bàdê mapa orientacyj-
na;

— okreÊlenie lokalizacji przedmioto-
wego terenu w stosunku do wy-
znaczonych w studiach ochrony
przeciwpowodziowej granic zasi´-
gów wód o ró˝nym prawdopodo-
bieƒstwie przewy˝szenia;

— analiza rz´dnych terenu odczyta-
nych z numerycznego modelu te-
renu (NMT) i w niektórych przy-
padkach map sytuacyjno-wysoko-
Êciowych oraz rz´dnych wód praw-
dopodobnych odczytanych z nu-
merycznego modelu powierzchni
wody (NMPW);

— okreÊlenie gł´bokoÊci stanowiàcej
wynik przeci´cia NMT i NMPW;

— porównanie wyników uzyskanych

w wyniku modelowania jedno-
i dwuwymiarowego.
W przypadku procesu uzgadnia-

nia dokumentów planistycznych ana-
lizowane sà zarówno załàczniki gra-
ficzne, jak i zamieszczone w cz´Êci opi-
sowej ustalenia. Opinie dotyczàce cz´-
Êci graficznych uzgadnianych doku-
mentów obejmujà zasadniczo trzy ele-
menty, a mianowicie:
— sprawdzenie, czy przedło˝one do-

kumenty uwzgl´dniajà wymagane
obecnie obowiàzujàcymi zapisami
ustawy Prawo wodne tzw. obszary
szczególnego zagro˝enia powo-
dzià wyznaczone na podstawie stu-
dium dyrektora RZGW;

— sprawdzenie poprawnoÊci prze-
biegu wyznaczonych granic szcze-
gólnego zagro˝enia powodzià;

— sprawdzenie zasadnoÊci propono-
wanej formy zagospodarowania
przestrzennego w obszarach szcze-
gólnego zagro˝enia powodzià.
W zakresie cz´Êci opisowej anali-

zowane sà szczegółowe ustalenia
przewidziane dla terenów zaliczonych
do obszarów szczególnego zagro˝e-
nia powodzià głównie w kontekÊcie za-
kazów tam obowiàzujàcych okreÊlo-
nych w art. 88l ustawy Prawo wodne
po wejÊciu w ˝ycie Ustawy z dnia 5

Regionalna polityka 
redukowania skutków powodzi

Dokoƒczenie ze str. 9

Przygotowany projekt
zmiany ustawy Prawo
wodne wydaje si´
ułatwiaç proces
wprowadzania zakazów
i ograniczeƒ w obszarach
szczególnego
zagro˝enia powodzià, 
ale dopiero od momentu
pojawienia si´ map, 
czyli od grudnia 2013 r.
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stycznia 2011r. o zmianie ustawy - Pra-
wo wodne oraz niektórych innych
ustaw.

Baza danych dotyczàca
dokumentów planistycznych

z zakresu
zagospodarowania
przestrzennego dla

obszarów zagro˝onych
powodzià opiniowanych
przez RZGW w Krakowie
Majàc na uwadze utrudnienia

w przechowywaniu informacji o uzgod-
nionych obszarach szczególnego (bez-
poÊredniego) zagro˝enia powodzià
wynikajàce głównie z rozdrobnienia ob-
szarów, dla których wykonywane sà
projekty planów obejmujàce cz´sto-
kroç pojedyncze działki lub niewielkie
fragmenty gmin, RZGW w Krakowie
podjàł działania zwiàzane z utworze-
niem uporzàdkowanej i zhierarchizo-
wanej  bazy danych obejmujàcej kom-
pleksowo wszelkie informacje doty-
czàce planowania przestrzennego,
w tym równie˝ gromadzàcej informa-
cje o wyznaczonych obszarach bez-
poÊredniego zagro˝enia powodzià
w obowiàzujàcych miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego. KoniecznoÊç ta wynikała równie˝
z faktu stale rosnàcej liczby podmiotów
wyst´pujàcych o informacje dotyczà-
ce zagro˝enia powodziowego (staro-
stwa, gminy, urz´dy marszałkowskie
i wojewódzkie, biura planowania prze-
strzennego itp.), w tym równie˝ rosnàca
lawinowo iloÊç wniosków o uzyskanie
decyzji zwalniajàcej z zakazów obo-
wiàzujàcych w obszarach bezpoÊred-
niego zagro˝enia powodzià. 

W tym celu w ramach realizowane-
go m.in. ze Êrodków Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego projektu pn.:
„Usprawnienie procesu planowania
przestrzennego w aspekcie ochrony
przeciwpowodziowej w zlewni Sanu”
w roku 2009 wykonano zadanie  „Stwo-
rzenie struktury i wypełnienie bazy da-
nych dotyczàcej dokumentów planis-
tycznych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów zagro-
˝onych powodzià opiniowanych przez
RZGW w Krakowie”. Zaimplemento-
wane do niej w sposób uporzàdkowa-
ny dokumenty obejmujà komplet ma-

teriałów powstałych w ramach procesu
opiniowania i uzgadniania w tym: pro-
wadzonà korespondencj´, cz´Êci teks-
towe i załàczniki graficzne projektów opi-
niowanych dokumentów planistycz-
nych oraz materiały pomocnicze,
np. w postaci dodatkowych podkładów
wysokoÊciowych wykonanych w skali
1:500, 1:1000. Ponadto w celu uspraw-
nienia procesu wydawania decyzji zwal-
niajàcych przedmiotowa baza wypo-
sa˝ona została w moduł umo˝liwiajàcy
przechowywanie informacji o uchwa-
lonych miejscowych planach zagos-
podarowania przestrzennego w posta-
ci nast´pujàcych danych:
— nr i dat´ Dziennika Urz´dowego,

w którym zamieszczona została
uchwała rady gminy w sprawie
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego;

— nr i dat´ ww. uchwały  rady gminy;
tekst podj´tej uchwały.
Baza zbudowana została w oparciu

o dane MySQL, a do jej obsługi stwo-
rzono aplikacj´ działajàcà w oparciu
o przeglàdark´ internetowà.

Opiniowanie dokumentów
planistycznych przez RZGW

w Krakowie w uj´ciu
statystycznym

Regionalny Zarzàd Gospodarki
Wodnej w Krakowie realizacj´ studiów
ochrony przeciwpowodziowej w za-
kresie wyznaczenia stref o okreÊlonym
prawdopodobieƒstwie przewy˝szenia
rozpoczàł w roku 2003. Do koƒca
2004 roku wykonano szeÊç tego typu

opracowaƒ w zlewniach najbardziej
„powodziogennych” rzek, obejmujàc
w ten sposób około 30 proc. obszaru
działania RZGW w Krakowie.

Pierwsze z opracowaƒ, obejmujàce
rzek´ Wisłok i jego 11 dopływów, za-
twierdzone zostało przez dyrektora
RZGW do stosowania przy tworzeniu
dokumentów planistycznych we wrzeÊ-
niu 2004 r. W styczniu 2005 zatwier-
dzone zostały opracowania w zlew-
niach: Soły, Skawy, górnego Dunajca
do ujÊcia Popradu, dolnego Dunajca
od ujÊcia Popradu oraz Wisłoki. Studia
wykonane w ostatnim czasie zatwier-
dzone zostały do stosowania w na-
st´pujàcych terminach: studium dla
Nidy w lipcu 2010 r., studia dla Raby
i Czarnej Staszowskiej w sierpniu
2010 r., studium dla Sanu w paêdzier-
niku 2010 r., zaÊ aktualizacje opraco-
wania w zlewni Wisłoka i Wisłoki w gra-
nicach województwa podkarpackie-
go zatwierdzone zostały odpowiednio
w listopadzie i grudniu 2010 r. 

Opracowane strefy zalewowe prze-
kazane zostały wszystkim jednostkom
samorzàdowym poło˝onym w wymie-
nionych zlewniach w celu wykorzysta-
nia ich w planowaniu przestrzennym. 

Od momentu pojawienia sí  studiów
ochrony przeciwpowodziowej zaob-
serwowano znaczny wzrost iloÊci opi-
niowanych spraw dotyczàcych za-
równo lokalizacji inwestycji celu pub-
licznego i ustalaniu warunków zabu-
dowy dla innych inwestycji, okreÊlania

Rys. 2. Rodzaje dokumentów zamieszczanych w bazie.

Dokoƒczenie na str. 12
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zagro˝enia powodziowego, doku-
mentacji technicznych, instrukcji i ope-
ratów wodnoprawnych, jak i projektów
studiów uwarunkowaƒ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Tendencje roz-
kładu iloÊci spraw w poszczególnych
kategoriach od roku 2002 do III kwar-
tału 2011 obrazujà rysunki.

W przypadku dokumentów planis-
tycznych z zakresu zagospodarowania
przestrzennego od poczàtku 2005 roku,
tj. od momentu przekazania przez
RZGW w Krakowie pierwszych studiów,
do koƒca III kwartału 2011 r., opraco-
wania te znalazły zastosowanie w 1400
uzgodnieniach projektów studiów uwa-
runkowaƒ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego oraz miejsco-
wych planach zagospodarowania prze-
strzennego. Na rysunku poni˝ej przed-
stawiono wizualizacj´ rozkładu prze-
strzennego obszarów obj´tych uzgad-
nianymi przez dyrektora RZGW w Kra-
kowie dokumentami planistycznymi.

Wpływ proponowanych
zmian ustawy Prawo wodne
na działania administracyjne

regionalnych zarzàdów
gospodarki wodnej

WejÊcie w ˝ycie w dniu 26 listopada
2007 r. Dyrektywy 2007/60/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 23
paêdziernika 2007 r. w sprawie oceny ry-
zyka powodziowego i zarzàdzania nim,
tzw. „Dyrektywy Powodziowej” uzupeł-
niajàcej Ramowà Dyrektyw´ Wodnà
2000/60/WE (RDW) z dnia 23 paêdzier-
nika 2000 r. ustanawiajàcà ramy wspól-
notowego działania w dziedzinie polity-
ki wodnej, narzuciło koniecznoÊç do-
konania transpozycji jej postanowieƒ do
polskich uregulowaƒ prawnych w dzie-
dzinie ochrony przed powodzià. Na-
stàpiło to w zapisach ustawy z 5 stycz-

nia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadziła zmiany za-
równo w zakresie dokumentów, w opar-
ciu o które prowadzona jest ochrona
przeciwpowodziowa, jak i w definicji
specjalnych terenów zagro˝onych po-
wodzià, na których obowiàzujà zaka-
zy okreÊlone w art. 88l oraz art. 40 ust.
1 pkt 3 obowiàzujàcej ustawy Prawo
wodne. Tereny, o których mowa po-

wy˝ej - do wejÊcia w ˝ycie noweli Pra-
wa wodnego, tj. 18 marca 2011, roku
nosiły nazw´ „obszarów bezpoÊred-
niego zagro˝enia powodzià”, a od tej
daty stały si´ „obszarami szczególne-
go zagro˝enia powodzià”. 

Zgodnie z art. 88d ust. 1 obowià-
zujàcej ustawy Prawo wodne „obsza-
ry szczególnego zagro˝enia powo-
dzià” wyznaczane sà na tzw. mapach
zagro˝enia powodziowego i zgodnie

Regionalna polityka 
redukowania skutków powodzi

Rys. 3. Statystyka opiniowania lokalizacji inwestycji, okreÊlania zagro˝enia powodziowego i
dokumentacji technicznych w latach 2002 – 2011

Rys. 4. Statystyka opiniowania dokumentów planistycznych w latach 2002 – 2011

Dokoƒczenie ze str. 11
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z art.9 ust. 1 pkt 6c  ustawy rozumie si´
przez nie:
a) obszary, na których prawdopodo-

bieƒstwo wystàpienia powodzi jest
Êrednie i wynosi raz na 100 lat –
tzw. woda stuletnia oznaczana jako
Q1%;

b) obszary, na których prawdopodo-
bieƒstwo wystàpienia powodzi jest
wysokie i wynosi raz na 10 lat –
tzw. woda dziesi´cioletnia ozna-
czana jako Q10%;

c) obszary mí dzy linià brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub natural-
nym wysokim brzegiem, w który
wbudowano tras´ wału przeciwpo-
wodziowego, a tak˝e wyspy i przy-
muliska, o których mowa w art. 18,
stanowiàce działki ewidencyjne;

d) oraz w przypadku Polski północnej
– pas techniczny w rozumieniu art.
36 ustawy z dnia 21.03.1991r. o ob-
szarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej.
W tym miejscu zwracamy uwag´, ̋ e

o ile w przypadku obszarów opisanych
w pkt c zmianie uległo wyłàcznie na-
zewnictwo terenów, tak w przypadku
obszarów opisanych w pkt a i b zmia-
nie uległ równie˝ dokument, w którym
sà one wyznaczane, tj. dotychczas
funkcjonujàce w prawie studium ochro-
ny przeciwpowodziowej zastàpione
zostało  mapami zagro˝enia powo-
dziowego.  Majàc na uwadze narzu-
cony Ustawà z dnia 5 stycznia 2011 r.
o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw,  termin wy-
konania map zagro˝enia powodzio-
wego przypadajàcy dopiero na dzieƒ
22 grudnia 2013 r. (art.11 ust. 1) w przy-
toczonej Ustawie zawarto równie˝ za-
pisy utrzymujàce wa˝noÊç wykona-
nych dotychczas studiów ochrony
przeciwpowodziowej - art.14 w brzmie-
niu: „Studium ochrony przeciwpowo-
dziowej, sporzàdzone przez właÊci-
wego dyrektora regionalnego zarzàdu
gospodarki wodnej, zachowuje wa˝-
noÊç do dnia sporzàdzenia mapy za-
gro˝enia powodziowego”.

Ponadto w art. 17 w/w Ustawy
stwierdza si´ jednoznacznie, ˝e:
1. Obszary bezpoÊredniego zagro˝e-

nia powodzià okreÊlone przez wła-
Êciwego dyrektora regionalnego za-
rzàdu gospodarki wodnej na pod-
stawie przepisów dotychczasowych,

tj. studium ochrony przeciwpowo-
dziowej i zawarte w koncepcji prze-
strzennego zagospodarowania kra-
ju, planie zagospodarowania prze-
strzennego województwa, miejsco-
wym planie zagospodarowania prze-
strzennego, decyzji o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy
– uznaje si´ za obszary szczegól-
nego zagro˝enia powodzià w rozu-
mieniu art. 9 ust 1 pkt 6c ustawy Pra-
wo wodne, do dnia uwzgl´dnienia
w tych dokumentach obszarów
szczególnego zagro˝enia powodzià
wyznaczonych na wykonanych ma-
pach zagro˝enia powodziowego.

2. Obszary bezpoÊredniego zagro˝enia
powodzià okreÊlone w studium
ochrony przeciwpowodziowej
uwzgl´dnia si´ przy sporzàdzaniu
koncepcji przestrzennego zagospo-
darowania kraju, planu zagospoda-
rowania przestrzennego wojewódz-
twa, miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warun-
kach zabudowy, do dnia przekazania
map zagro˝enia powodziowego or-
ganom sporzàdzajàcym te doku-
menty i uznaje si´ je za obszary
szczególnego zagro˝enia powodzià.

Podsumowanie

Proces uzgadniania i opiniowania
przez RZGW dokumentów planistycz-

nych ze wzgl´du na zło˝onà proble-
matyk´ łàczàcà zagadnienia prowa-
dzonego ju˝ od lat planowania prze-
strzennego ze stosunkowo nowym
obowiàzkiem uwzgl´dnienia w nich
realizowanych w ostatnich latach stu-
diów ochrony przeciwpowodziowej,
zastàpionych obecnie mapami zagro-
˝enia powodziowego, wymaga po-
dejmowania racjonalnych decyzji pod-
partych niejednokrotnie dodatkowymi
analizami wykonywanymi na potrzeby
indywidualnych przypadków. Przygo-
towany projekt zmiany ustawy Prawo
wodne wydaje si´ ułatwiaç proces
wprowadzania zakazów i ograniczeƒ
w obszarach szczególnego zagro˝enia
powodzià, ale dopiero od momentu po-
jawienia si´ map, czyli od grudnia
2013 r. Do tego czasu obszary szcze-
gólnego zagro˝enia powodzià wy-
znaczane sà analogiczne jak to było
przed wejÊciem w ˝ycie noweli Prawa
wodnego, tj. na podstawie studiów
ochrony przeciwpowodziowej. Pro-
blematyczne sà jednak niejedno-
znaczne zapisy wprowadzone Ustawà
z dnia 5 stycznia 2011 r.  o zmianie
ustawy - Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw pozwalajàce na ró˝ne in-
terpretacje w kwestii np. koniecznoÊci
wydawania decyzji zwalniajàcych z za-
kazów okreÊlonych w art. 88l. 

dr in˝. JERZY GRELA

mgr in˝. ANNA RYŁKO

Regionalny Zarzàd 

Gospodarki Wodnej w Krakowie

Rys. 5. Graficzny rozkład przestrzenny uzgadnianych dokumentów planistycznych na obszarze
działania RZGW w Krakowie w latach 2005-III kwartał 2011 
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Czekamy na kodeks 
i „policj´“ budowlanà
Rozmowa z Januszem ˚bikiem - wiceministrem transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej

– W sierpniu ub. roku uczestni-
czył Pan Minister w spotkaniu w
siedzibie Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa po-
Êwi´conemu zmianom w Prawie
budowlanym. A właÊciwie nie
zmianom, bo było ich tak du˝o, ̋ e
nawet urz´dnikom trudno dziÊ po-
łapaç si´ w przepisach, ale całkiem
nowemu dokumentowi, który ma
roboczà nazw´ – kodeks budow-
lany. Przedstawiciele samorzàdów
zawodowych in˝ynierów budow-
nictwa i architektów wiàzali z tym
spotkaniem du˝e nadzieje. Słusz-
nie?

– Ja równie˝ wiàzałem i nadal wià-
˝´ ze spotkaniem z przedstawicielami
samorzàdów zawodowych w siedzibie
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝y-
nierów Budownictwa bardzo du˝e
nadzieje. W aktualnym wykazie prac
legislacyjnych Rady Ministrów pod nu-
merem ZA24 znalazły si´ zało˝enia do
projektu nowej ustawy prawo bu-
dowlane. Umieszczenie projektu w wy-
kazie to wielkie zobowiàzanie. Ze-
spół do spraw Programowania Prac
Rzàdu poprzedza zgod´ na proce-
dowanie „testem regulacyjnym”, któ-
ry ma odpowiedzieç na pytanie, jaki
problem ma byç przez zmian´ roz-
wiàzany, w jaki sposób i jaki efekt jest
oczekiwany. Wielu przedstawicieli Êro-
dowiska budowlanego od dawna
zwracało uwag´ na potrzeb´ przygo-
towania nowej regulacji budowlanej.
Aprobata dla przygotowania projektu
przez Ministerstwo Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej
oznacza, ˝e – przy wsparciu Êrodo-
wiska budowlanego – jest mo˝liwe
przekazanie przez rzàd do akceptacji
parlamentu zupełnie nowej ustawy. Mi-
nister Sławomir Nowak powołał Zespół
oraz Rad´ Opiniodawczo–Doradczà
do spraw projektu zało˝eƒ do ustawy

kodeks budowlany. Ja kieruj´ pracà
zespołu, a radzie przewodniczy prof.
Zygmunt Niewiadomski. Spotkanie z
przedstawicielami samorzàdów za-
wodowych właÊciwie umo˝liwiło roz-
pocz´cie publicznej dyskusji nad zu-
pełnie nowà ustawà i mam nadziej´,
˝e teraz b´dzie si´ ona toczyç wokół
dobrego projektu. Tylko rzetelny, me-
rytoryczny i aktywny udział ekspertów
w konsultacjach społecznych, a potem
wsparcie uzyskanego w wyniku
uzgodnieƒ dokumentu na etapie prac
parlamentarnych, pozwoli na sukces
w tej sprawie. Bardzo zale˝y mi na
bezpoÊredniej rozmowie ze Êrodowi-
skiem. Spotkania, które ju˝ si´ odby-
ły i te, które dopiero si´ odb´dà, oraz
nadsyłane przez Êrodowisko uwagi za-
mierzam w maksymalny sposób
uwzgl´dniç w przygotowywanym pro-
jekcie zało˝eƒ i w projekcie ustawy.
Mamy bardzo napi´ty harmonogram
prac. Do 15 sierpnia br. trzeba przed-
stawiç projekt zało˝eƒ Radzie Mini-
strów, a do 30 marca 2013 r. musimy
mieç projekt ustawy.

– W swoim éxpose premier Do-
nald Tusk zapowiedział uprosz-
czenie formalnoÊci budowlanych
i skrócenie czasu ich załatwiania.
Dotychczasowe przepisy tego nie
gwarantujà?

– Najwa˝niejszà przyczynà i po-
trzebà wprowadzenia rozwiàzaƒ pla-
nowanych w projekcie jest ułomnoÊç
dotychczasowego prawa. Nowelizacje
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane spowodowały, ˝e ustawa
stała si´ trudna do stosowania i nie za-
pewnia w nale˝ytym stopniu spraw-
nego przebiegu procesu budowla-
nego.

– DziÊ procedury, przez które
musi przebrnàç inwestor, to praw-
dziwa droga przez m´k´. Które ele-
menty procesu budowlanego w
nowych przepisach b´dà pro-
stsze? Gdzie mo˝emy si´ spo-
dziewaç ułatwieƒ?

– Proces inwestycyjny zawiera nad-
miernà iloÊç czynnoÊci i aktów admi-
nistracyjnych, utrudniajàcych i wy-
dłu˝ajàcych jego przygotowanie i prze-

Janusz ˚bik
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bieg. Fundamentem nowych przepi-
sów b´dzie okreÊlenie generalnych za-
sad budowy obiektu budowlanego
oraz wykonywania innych robót bu-
dowlanych oraz praw i obowiàzków
uczestników procesu budowlanego, a
tak˝e uprawnieƒ i obowiàzków orga-
nów administracji publicznej. Chcemy
wprowadziç przyjazne inwestorom
procedury sytuowania obiektów bu-
dowlanych ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem konstytucyjnej zasady pra-
worzàdnoÊci oraz poszanowaniem at-
rybutów prawa własnoÊci i interesu
publicznego. Te zmiany umo˝liwià
uproszczenie procedur administra-
cyjnych poprzedzajàcych rozpocz´cie
robót budowlanych, w tym w mo˝liwie
najszerszym stopniu nastàpi rezyg-
nacja z rozstrzygni´ç w drodze decyzji
administracyjnej na rzecz form uprosz-
czonych. Ograniczymy zakres inge-
rencji organów administracji publicz-
nej w proces budowlany wyłàcznie do
przypadków naruszenia prawa lub in-
teresu publicznego w tym procesie.
Poszerzymy za to uprawnienia i – w
konsekwencji – zwi´kszymy odpo-
wiedzialnoÊç uczestników procesu
budowlanego. To podniesie spraw-
noÊç działania organów nadzoru bu-
dowlanego. Jeszcze jeden istotny ele-
ment to racjonalne okreÊlenie warun-
ków lokalizacji obiektów w przypadku
braku miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

– Czy nie obawia si´ Pan Mi-
nister, ̋ e mo˝emy popaÊç ze skraj-
noÊci w skrajnoÊç? Ze skompli-
kowanego prawa i problemów
z uzyskaniem pozwolenia na bu-
dow´ w zbyt du˝à swobod´?
W konsekwencji mo˝emy sobie
zafundowaç chaos w przestrzeni.
OczywiÊcie, obecnie sàsiedzi no-
wej inwestycji zbyt cz´sto jà blo-
kujà, nie majàc merytorycznych ar-
gumentów, ale co b´dzie, jeÊli
b´dà mieli argumenty, a nowe
przepisy zabiorà im mo˝liwoÊci
wpływania na to, co wyroÊnie za
ich płotem?

– To niemo˝liwe – przesàdził to ju˝
wyrok Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie nowelizacji ustawy prawo
budowlane przyj´tej przez parlament
ubiegłej kadencji.

– Podam konkretny przykład
dotyczàcy górskiej miejscowoÊci
turystycznej. WłaÊciciel posesji
rozbudował dom w pensjonat. Za-
brakło mu jednak miejsca na par-
king. Postanowił zatem zlokalizo-
waç go na innej swojej działce,
w pewnej odległoÊci od swojego
budynku, tu˝ przy drodze, za pło-
tem sàsiadów. Autokary tury-
styczne rozgrzewajàce wczeÊnie
rano silniki b´dà budziły hałasem
i smrodem spalin sàsiadów, nie
właÊciciela pensjonatu i jego go-
Êci. Czy w tej sytuacji sàsiedzi pla-
nowanego parkingu b´dà mieli
mo˝liwoÊç zablokowania inwe-
stycji czy nie?

– Troska o màdre planowanie prze-
strzeni nie powinna byç ograniczana
do protestów po postawieniu ucià˝li-
wej dla Êrodowiska inwestycji i unie-
wa˝nieniu pozwolenia na budow´
dopiero wtedy, gdy ekipy budowlane
ju˝ zeszły z placu budowy. To Êwiad-
czyłoby o patologii. Budowlany proces
inwestycyjny powinien rozpoczynaç
si´ od, pewnego w obrocie prawnym,
niewzruszalnego efektu planowania,
uwzgl´dniajàcego szczególnie ocen´
oddziaływania na Êrodowisko i szeroki
udział wszystkich zainteresowanych.
Opisana sytuacja Êwiadczy właÊnie o
słaboÊci systemu na etapie procesu
planowania przestrzennego. JeÊli w
wyniku procedury skargi oka˝e si´, ˝e
post´powanie przebiegało prawidło-
wo, to w tym przypadku protestujàcy
majà otwartà drog´ sàdowà do do-
chodzenia swych racji. To niezawisły
sàd rozstrzygnie spór.

– Jeszcze rok temu pełnił Pan
Minister funkcj´ Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Krakowie, wi´c zapewne zain-
teresował si´ Pan informacjami
nt. katastrofy budowlanej przy ul.
Wielopole sprzed kilku miesi´cy.
Zapewne dotarły do Pana Minist-
ra echa dyskusji, która tej kata-
strofie towarzyszyła. Chodzi o brak
Êrodków, ludzi, ale równie˝ wy-
starczajàcych kompetencji dla
nadzoru budowlanego. Có˝ z tego,
˝e urz´dnicy zwracali uwag´ wła-
Êcicielowi kamienicy, wypisywali
mandaty, a nawet skierowali spra-

w´ do prokuratury. To nie uchro-
niło budynku przed katastrofà.
Czy ministerstwo planuje zmiany
odnoÊnie struktury i kompetencji
nadzoru?

– DoÊwiadczenia poprzedniej pra-
cy bardzo przydajà mi si´ przy reali-
zacji obecnych zadaƒ. Chc´, by kon-
sekwencjà systemowych zmian, któ-
re wprowadzi kodeks budowlany,
była reorganizacja i wzmocnienie
nadzoru budowlanego. Powinien on
działaç jak „policja budowlana”. Chc´
zastrzec – nie oznacza to, ˝e po wej-
Êciu w ˝ycie zmian budynki w złym
stanie technicznym nie b´dà ju˝ ule-
gaç dewastacji. Ale ograniczone Êrod-
ki finansowe na nadzór budowlany
trzeba zwi´kszyç. Obecne uwarun-
kowania bud˝etu paƒstwa wymagajà,
by dost´pne Êrodki wydawaç jeszcze
lepiej, by nadzór był jeszcze bardziej
skuteczny. Potrzebne sà i zwi´kszone
kompetencje, i dodatkowe Êrodki na
wykonania zast´pcze, i nowoczesne
wsparcie działaƒ nadzoru.

– Czy planowane sà jakieÊ zmia-
ny odnoÊnie osób pełniàcych sa-
modzielne funkcje techniczne
w budownictwie?

– B´dà one cz´Êcià zmian doty-
czàcych budowlanego procesu in-
westycyjnego. Nowa ustawa kodeks
budowlany zwi´kszy uprawnienia i od-
powiedzialnoÊç osób sprawujàcych
samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie. Konsekwencjà b´dà zmia-
ny w zakresie wykonywania uprawnieƒ
– wzmocnienia samodzielnoÊci i od-
powiedzialnoÊci.

– Sami in˝ynierowie postulujà
zmiany np. w kwestii uprawnieƒ.
Tylko jeden przykład: powódê
z 2010 r. ujawniła, jak dramatycznie
brakuje nam fachowców z dzie-
dziny budownictwa wodnego. Izba
od wielu lat upomina si´ o przy-
wrócenie uprawnieƒ wodno–me-
lioracyjnych i hydrotechnicznych
(znikły w 1994 r.). Przy nast´pnej
powodzi nie b´dzie miał kto fa-
chowo usuwaç szkód, a potem
projektowaç urzàdzeƒ wodnych.
Na uczelniach niedługo nie b´-
dzie miał kto uczyç fachowców

Dokoƒczenie na str. 16
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budownictwa wodnego, bo gdy
znikły uprawnienia, uczelnie za-
cz´ły zamykaç kierunki kształcàce
takich specjalistów. Pojawiła si´ in-
˝ynieria Êrodowiska, a to z pew-
noÊcià nie to samo co budownic-
two wodne. Na budowach wałów,
przy regulacjach cieków wodnych,
budowach stopni i urzàdzeƒ wod-
nych najcenniejszymi fachowcami
sà emeryci z dawnymi uprawnie-
niami. Czy ministerstwo dostrzega
to zjawisko i podziela ten niepokój?

– OsobiÊcie te˝ widz´ takà potrze-
b´. Trzeba jednak pami´taç, ̋ e moim
obowiàzkiem jest skoordynowanie
takiej zmiany ze zmianami, które do-
tyczà deregulacji zawodów, zmian
w systemie kształcenia zawodowego
i ogólnego oraz planów prac legisla-
cyjnych rzàdu i ministerstwa.

– Ostatnio pojawiły si´ głosy po-
stulujàce wydzielenie minister-
stwa budownictwa z obecnego
molocha. Potrzeba chwili mo˝e
spowodowaç, ̋ e sprawy dotyczà-
ce kolei, autostrad i dróg zupełnie
zdominujà ten resort. Budownic-
two, zwłaszcza mieszkaniowe, wy-
daje si´ traktowane troch´ po ma-
coszemu. W osobnym resorcie
miałoby innà rang´. Z jakimi ko-
mentarzami w Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej spotyka si´ ten postulat?

– Zadania Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w dziale administracji: budownictwo,
gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa zostały wyznaczone w exposé
premiera Donalda Tuska 18 listopada
2011 r. W pakiecie deregulacyjnym
„przedsi´biorczoÊç” przygotowujemy
zało˝enia do projektu nowej ustawy
budowlanej. Szczegółowa informa-
cja Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej Sławomira No-

waka o zamierzeniach resortu w obec-
nej kadencji w zakresie budownictwa
i mieszkalnictwa została przedsta-
wiona publicznie dwukrotnie – sej-
mowej Komisji Infrastruktury na po-
siedzeniu 17 w dniu 1 marca br.,
a wczeÊniej – 28 lutego br. podczas
wspólnej konferencji prasowej z pre-
mierem Donaldem Tuskiem, podczas
której minister informował o efektach
pierwszych 100 dni działania w rzà-
dzie. Minister poinformował wtedy
m.in. o rozpocz´tych pracach nad no-
wym kodeksem budowlanym oraz
powiedział, ˝e trwajà te˝ prace nad no-
wymi projektami mieszkaniowymi.
W Ministerstwie Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej pracu-
jemy mi´dzy innymi nad zało˝eniami
do projektu ustawy o charakterystyce
energetycznej budynków (projekt
ZC18, termin przekazania rzàdowi –
I kwartał br.) i zało˝eniami do projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o wyro-
bach budowlanych oraz niektórych in-
nych ustaw (projekt ZC19, termin
przekazania rzàdowi – III kwartał br.).
Sà te˝ projekty mieszkaniowe. Minis-
terstwo Budownictwa istniało ju˝ od
5 maja 2006 do 16 listopada 2007.
Czy miało „innà rang´”?

– Budownictwo to bran˝a bar-
dzo wra˝liwa na koniunktur´ gos-
podarczà. DziÊ cienko prz´dà bu-

dujàcy mieszkania i realizujàcy
specjalistyczne inwestycje prze-
mysłowe. Mimo wielu inwestycji
drogowych, firmy specjalizujàce
si´ w budownictwie drogowym
te˝ narzekajà, bo realizujà te in-
westycje po kosztach, a nawet
powy˝ej kosztów, skazujàc si´ na
niewypłacalnoÊç lub bankructwo.
To wina wszechobecnego kryte-
rium najni˝szej ceny. Kiedy ta sy-
tuacja si´ zmieni? Czy zapowia-
dajà si´ lepsze czasy dla którejÊ
z dziedzin budownictwa?

– Du˝à zmian´ ustawy o zamówie-
niach publicznych przygotowuje
Urzàd Zamówieƒ Publicznych. W ca-
łej Unii Europejskiej stosowany jest
system zamówieƒ publicznych, który
wzmacnia konkurencyjnoÊç tak˝e
w segmencie realizacji inwestycji bu-
dowlanych. Bardziej pracochłonne
sà procedury partnerstwa publiczno–
prywatnego oraz koncesji na roboty
budowlane i usługi – to wielka szan-
sa dla firm budowlanych. Oczywi-
Êcie, na stra˝y konkurencyjnoÊci ryn-
ku stoi Urzàd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Ustawodawca za-
stosował dwie formy ochrony prawnej
dla rozstrzygania spraw z zakresu
przeciwdziałania praktykom ograni-
czajàcym konkurencj´, za które uznaç
nale˝y dumping. Pierwszym jego eta-
pem jest rozstrzyganie w post´po-
waniu prowadzonym przed Preze-
sem Urz´du, a drugim – w przypadku
odwołania od decyzji Prezesa UOKiK
– post´powanie przed Sàdem Anty-
monopolowym. „Wystarczajàco” kon-
kurencyjny, dojrzały rynek w niektó-
rych rodzajach zamówieƒ jest w trak-
cie tworzenia. Ale to tylko potwierdza,
˝e praktyczna skutecznoÊç przepisów
musi byç zagwarantowana przez
sprawnoÊç organów nadzoru.

Rozmawiała

 ALEKSANDRA VEGA

Dokoƒczenie ze str. 15

Czekamy na kodeks 
i „policj´“ budowlanà

Mamy bardzo napi´ty
harmonogram prac. Do
15 sierpnia br. trzeba
przedstawiç projekt
zało˝eƒ nowej ustawy
kodeks budowlany
Radzie Ministrów, a do
30 marca 2013 r. musimy
mieç projekt ustawy.
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Kolejne, ju˝ piàte, zawody
w narciarstwie alpejskim
o Puchar Przewodniczàcego

MOIIB odbyły 21 stycznia 2012 r.
Zgodnie z zaproszeniem, na sto-
kach góry Wd˝ar w Kluszkowcach
rozegrano konkurencj´ slalom gi-
gant. Wszystko odbyło si´ jak w za-
wodach o Puchar Âwiata, tj. z po-
miarem elektronicznym przejazdów,
nagłoÊnieniem trasy i, niestety, dys-
kwalifikacjami w przypadku omini´-
cia bramki. 

Pierwsi zawodnicy rozpocz´li dzieƒ ju˝
o ósmej rano, aby przygotowaç si´ do
zawodów. Ka˝dy, kto zdà˝ył, miał
okazj´ przejechaç kilka razy tras´
treningowà, przeznaczonà tylko dla
uczestników zawodów. Po treningu
ustawienie bramek zostało zmienione
i po oglàdni´ciu trasy o 12.30 rozpo-
cz´ły si´ zawody.

W tym roku do rywalizacji stan ł́o wie-
lu zawodników, w tym 74 osoby towa-
rzyszàce członkom MOIIB (22 panie, 24
panów i 28 dzieci). W zawodach wzi´-
ło udział 137 osób. Najstarszy uczest-
nik miał 66 lat, a najmłodszy 5!!

Zgodnie z regulaminem, zawodni-
ków – członków MOIIB - podzielono
na grupy wiekowe, z wyjàtkiem paƒ,
które pojechały w jednej grupie. M´˝-
czyêni wystartowali w czterech kate-
goriach:

-  grupa I -  56 lat i wi´cej,
-  grupa II    -  46 - 55 lat,
-  grupa III   -  36 - 45 lat,
-  grupa IV   - 18  - 35 lat.
Natomiast uczestników zawodów

niezrzeszonych w MOIIB, a towarzy-
szàcych członkom MOIIB, podzielono
tylko na cztery grupy: panie i panowie
oraz dzieci – chłopcy i dziewczynki do
lat 15.

Ka˝dy z uczestników mógł przeje-
chaç tras´ slalomu giganta dwa razy,
z których to przejazdów liczył si´ ten,
w którym zawodnik uzyskał lepszy

czas. Uczestnicy dopingowani przez
licznà publicznoÊç zaprezentowali wy-
soki poziom rywalizacji sportowej, a co
najwa˝niejsze, zawody odbyły sí  w ser-
decznej  atmosferze. Nikt te˝, na szcz´-
Êcie, nie odniósł ̋ adnej kontuzji, ale na
wszelki wypadek wszyscy uczestnicy
zostali ubezpieczeni. Dopisała nam
równie˝ pogoda – był lekki mróz,
a przez dłu˝szy czas Êwieciło słoƒce.

Po zakoƒczonej rywalizacji koledzy
Mirosław Boryczko i Adam Knapik (or-
ganizatorzy zawodów) oraz Zygmunt
Rawicki wr´czyli pamiàtkowe tablicz-
ki i medale dla zwyci´zców w ka˝dej
grupie. Natomiast wszyscy uczestni-

cy zawodów otrzymali dyplomy, a naj-
młodsi dodatkowo słodycze.

Wyniki trzech kolejnych miejsc
w poszczególnych grupach podano
w tablicy.

Spotkanie zakoƒczyło si´ wspól-
nymi rozmowami przy herbacie i kieł-
basce z grilla. Dzi´kujàc wszystkim za
udział w zawodach, zapraszamy za-
interesowanych sportowà rywaliza-
cjà i integracjà naszego Êrodowiska
budowlanego na kolejnà szóstà edy-
cj´ zawodów o Puchar Przewodni-
czàcego MOIIB w 2013 r. 

ADAM KNAPIK

Slalom in˝ynierów 2012
Sport. 137 zawodników rywalizowało o  Puchar Przewodniczàcego MOIIB
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Pi´kna Sala Kryształowa Ho-
telu Europejskiego była
miejscem V Balu Karnawało-

wego MOIIB, który odbył si´ 20
stycznia br. 

Polonezem na 32 pary rozpocz´liÊmy
t´ wspaniałà karnawałowà zabaw´,
w której uczestniczyli członkowie,
sympatycy i przyjaciele MOIIB. A póê-
niej Êwietna muzyka w wydaniu DJ
Jacka i dobre menu pozwoliły na za-
baw´ do białego rana. Motywem mu-
zycznym pierwszego konkursu były
kraje uczestniczàce w EURO 2012,
a konkursowe pary taneczne miały za-
taƒczyç w rytm stylu gry/muzyki da-
nego kraju. Zwyci´˝yły tradycyjnie
dwie pary, które otrzymały okolicz-
noÊciowe nagrody i upominki. Drugi
konkurs to loteria „hazardowa” – wy-
typuj trzy liczby, a otrzymasz  bonus
i tu te˝ byli szcz´Êliwi zwyci´zcy.
Oba konkursy z wielkà swadà i ele-
gancjà przeprowadził DJ Jacek. Kli-
mat Sali Kryształowej wpływa na at-
mosfer´ karnawałowej zabawy.

Do zobaczenia za rok na kolejnym
Balu Karnawałowym MOIIB.

RYSZARD ˚AKOWSKI 

Ach, co to był za bal!
Karnawał. Dobra muzyka, wspaniałe menu i atrakcyjne konkursy gwarancjà dobrej
zabawy
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Osiemnasta, liczàc od poczàt-
ku istnienia Polskiej Izby In-
˝ynierów Budownictwa,

a czwarta w bie˝àcej kadencji, ses-
ja egzaminacyjna na uprawnienia
budowlane „Jesieƒ 2011” rozpo-
cz´ła si´ 25 listopada 2011 r. Poni-
˝ej w tablicy przedstawiono liczb´
osób, które przystàpiły do egzami-
nów (testowego i ustnego) dla po-
szczególnych specjalnoÊci oraz
szczegółowe wyniki egzaminu.

Wyniki z przeprowadzonych egza-
minów w tej sesji nie odbiegały
w sposób istotny od wyników w ses-
jach egzaminacyjnych przeprowa-
dzonych w ostatnich dwóch latach
w naszej izbie. 

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

Sesja egzaminacyjna – Jesieƒ 2011
Uprawnienia. Dobre wyniki egzaminu, nagrody dla najlepszych

Dokoƒczenie na str. 20
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lanych, z udziałem Stanisława Karcz-
marczyka – przewodniczàcego Rady
MOIIB i członków OKK. Po zło˝eniu
Êlubowania ka˝da osoba otrzymała,
oprócz decyzji o uzyskaniu upraw-
nieƒ, „Kodeks Etyki In˝yniera Bu-
downictwa”, okolicznoÊciowe wy-
dawnictwo - album „Zabytki techni-
ki w krajach wyszehradzkiej czwórki”
- V tom, biuletyn MOIIB „Budowlani”
i kalendarz MOIIB na 2012 r. Ponad-
to osoby, które uzyskały najlepsze
wyniki w poszczególnych specjal-
noÊciach, otrzymały dodatkowe wy-
dawnictwa techniczne. UroczystoÊç
zakoƒczyła si´ wymianà poglàdów
na temat przeprowadzonych egza-
minów i pracy zawodowej, ju˝ tra-
dycyjnie, przy lampce wina lub soku.

Kolejna dziewi´tnasta sesja egza-
minacyjna „Wiosna’2012” rozpocznie
si´ 25 maja br. Termin składania do-
kumentów przez ubiegajàcych si´
o nadanie uprawnieƒ upłynàł 16 lu-
tego. 

Obok w tablicy zestawiono wnioski
zło˝one przez kandydatów według
specjalnoÊci.

ZYGMUNT RAWICKI

Dokoƒczenie ze str. 19

Sesja egzaminacyjna – Jesieƒ 2011
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U progu kariery zawodowej
Kształcenie. Spotkanie ze studentami Politechniki Krakowskiej 
w sprawie uzyskiwania uprawnieƒ budowlanych

29listopada 2011 r. w pawilo-
nie konferencyjnym Poli-
techniki Krakowskiej „Kot-

łownia” odbyło si´, zorganizowane
przez młodych in˝ynierów Małopol-
skiego Oddziału PZITB, spotkanie in-
formacyjne dotyczàce procedury
uzyskania uprawnieƒ budowlanych.
Spotkanie prowadzili dr in˝. Marian
Płachecki - przewodniczàcy Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa oraz
dr in˝. Zygmunt Rawicki – przewodni-
czàcy Okr´gowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa w Krakowie.
Patronat honorowy nad spotkaniem
objàł dziekan Wydziału In˝ynierii Là-
dowej PK dr hab. in˝. Tadeusz Tatara,
prof. PK. Z ramienia organizatorów
spotkanie koordynowali dr in˝. Aneta
Nowak-Michta, in˝. Piotr Mierzejewski
oraz Rafał Nicek.

Spotkanie otworzyła dr in˝. Aneta No-
wak-Michta, nast´pnie głos zabrał dzie-
kan Wydziału In˝ynierii Làdowej PK, któ-
ry wprowadził uczestników w tematyk´
spotkania i zwrócił szczególnà uwag´
na kluczowe znaczenie uprawnieƒ bu-
dowlanych w karierze zawodowej in-
˝yniera. Kolejno głos zabrał dr in˝. Ma-
rian Płachecki, który przedstawił histo-
ri´ i statystyki w zakresie uzyskiwania
uprawnieƒ budowlanych. Po nim ak-
tualny stan prawny i procedury w za-
kresie uzyskiwania uprawnieƒ szcze-
gółowo omówił dr in .̋ Zygmunt Rawicki. 

Podczas prezentacji zostały do-
kładnie omówione kolejne procedury
prawno-formalne oraz wymagania do-
tyczàce uzyskania uprawnieƒ budow-
lanych we wszystkich mo˝liwych spe-
cjalnoÊciach. Przedstawiono zasady
uzyskiwania uprawnieƒ projektowych
i wykonawczych w zakresie zarówno
ograniczonym, jak i bez ograniczeƒ, od
momentu ukoƒczenia studiów na od-
powiedniej specjalnoÊci, poprzez okres

dwu- lub trzyletniej praktyki zawodowej,
a˝ do momentu podejÊcia do egzami-
nu. Przekazano informacj´, gdzie mo˝-
na odebraç Ksià˝k´ Praktyki Zawodo-
wej, jak prawidłowo jà wypełniaç, a tak-
˝e, kto jest uprawniony do potwier-
dzenia odbytej praktyki zawodowej. Sta-

nowiło to jeden z wa˝niejszych aspek-
tów spotkania, gdy˝ wi´kszoÊç uczest-
ników to studenci czwartego bàdê pià-
tego roku studiów, którzy właÊnie roz-
poczynajà swojà karier´ zawodowà
i mogà ju˝ dokumentowaç zdobyte
przez siebie doÊwiadczenie. Dlatego te˝
dr in˝. Zygmunt Rawicki dokładnie
omówił, na jakim stanowisku powin-
niÊmy zostaç zatrudnieni, aby móc
uwzgl´dniç swojà praktyk´ w dalszej
procedurze uzyskania uprawnieƒ bu-
dowlanych. 

Po prelekcji prowadzàcy zach´cali do
zadawania pytaƒ. Liczba i zakres te-
matyczny pytaƒ zadawanych przez
studentów były ogromne. Wszystkich
zaskoczyła bardzo wysoka frekwencja
na spotkaniu, w którym wzí li udział stu-
denci z Wydziałów In˝ynierii Làdowej,
In˝ynierii Ârodowiska i In˝ynierii Elek-
trycznej. Nale˝y podkreÊliç, ̋ e sala wy-
pełniona była po brzegi i pi´tnaÊcie mi-
nut przed rozpocz´ciem spotkania za-
brakło miejsc dla du˝ej grupy ch´tnych.
Podj´to decyzje o przeprowadzeniu
drugiej tury spotkania, na której tak˝e
sala była prawie pełna.

ŁUKASZ BŁASZKOWSKI

Koło Młodych

Oddziału Małopolskiego PZITB

Studentów interesowało,
na jakim stanowisku
powinni zostaç
zatrudnieni, aby móc
uwzgl´dniç swojà
praktyk´ w dalszej
procedurze uzyskania
uprawnieƒ budowlanych.
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Nakoniec 2011 roku MOIIB
zrzeszała 10 679 czyn-
nych członków oraz 1086

członków, którzy zostali zawieszeni
na własnà proÊb´ lub z powodu nie-
płacenia składek członkowskich
przez ponad 6 miesi´cy. Od poczàtku
istnienia naszej Izby w bazie znajdo-
wało si´ 15 465 osób zarejestrowa-
nych. Praca biura MOIIB oraz dy˝ury
przedstawicieli poszczególnych orga-
nów MOIIB: Rady, OKK, ORzOZ,
OSD i OKR oraz prawników odbywały
si´ regularnie w niezmienionej od kil-
ku lat formule i terminach. Dodatkowà
informacj´ o godzinach przyj´ç dla
zainteresowanych członków zamiesz-
czono na stronie internetowej naszej
Izby, a tak˝e w ka˝dym numerze biu-
letynu informacyjnego „Budowlani”.

Prezydium, Rada oraz organy Mało-
polskiej OIIB pracowały prawie w nie-
zmienionym składzie, jednak˝e ze
wzgl´du na zły stan zdrowia zawiesił
działalnoÊç wiceprzewodniczàcy Je-
rzy Oprocha.

Okr´gowa Rada w roku 2011 liczy-
ła 29 osób, odbyła 5 zebraƒ i przyj´-
ła łàcznie 30 uchwał. W zebraniach na
zaproszenie przewodniczàcego Rady
MOIIB uczestniczyli przewodniczàcy:
organów (OKK, ORzOZ, OSD, OKR),
5 zespołów problemowych (ds. EiOZ,
ds. PB, ds. PR, ds. SK, ds. UDZ), ze-
społów roboczych: Składów Orzeka-
jàcych nr 1 i nr 2 ds. Członkowskich,
Rady Programowej biuletynu „Bu-
dowlani” oraz przedstawiciele MOIIB
we władzach krajowych PIIB. Rada
MOIIB na bie˝àco była informowana
o działalnoÊci Prezydium, organów
MOIIB, zespołów problemowych i ro-
boczych oraz o działalnoÊci Rady
Krajowej i organów PIIB. Szczegółowy
wykaz członków wszystkich organów
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynie-
rów Budownictwa był zamieszczony
w ka˝dym numerze wydawanego
w 2011 roku biuletynu informacyjnego
„Budowlani”. Równie˝ w biuletynie
publikowano kalendarium, które za-
wierało szczegółowe informacje do-
tyczàce działalnoÊci Rady MOIIB.
Przedmiotowe sprawozdanie ograni-

czono jedynie do najwa˝niejszych
form działalnoÊci i wydarzeƒ minio-
nego roku.

Informacja o działalnoÊci
Okr´gowej Rady MOIIB 

Rada i Prezydium MOIIB kontynuo-
wały dotychczasowà współprac´ ze
wszystkimi Êrodowiskami bran˝y bu-
dowlanej w Polsce i za granicà,
a zwłaszcza w ramach tzw. Małej Gru-
py Wyszehradzkiej, skupiajàcej 4 paƒ-
stwa: Czechy, Słowacj´, Polsk´ i W´g-
ry. Polska Izba In˝ynierów Budownict-
wa jako najmłodsza Izba w tej grupie
czerpała z doÊwiadczeƒ w zakresie
funkcjonowania i rozwiàzywania ró˝nych
problemów samorzàdowych Izb In˝y-
nierskich. W roku 2011 przedstawicie-
le MOIIB brali udział w licznych spot-
kaniach regionalnych przedstawicieli sa-
morzàdu zawodowego In˝ynierów Gru-
py Wyszehradzkiej V-4. 

W sierpniu 2011 r. w siedzibie MOIIB
w Krakowie odbyło si´ niezwykle wa˝-
ne spotkanie na temat zało˝eƒ do two-
rzonego kodeksu budowlanego z udzia-
łem: Janusza ̊ bika – podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej, Ro-
berta Dziwiƒskiego – Głównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego, An-
drzeja R. Dobruckiego – prezesa PIIB
i przewodniczàcych Okr´gowych Rad
In˝ynierów Budownictwa. Pewnà formà
kontynuacji tego spotkania i dyskusjà
Êrodowiskowà było zorganizowanie
przez MOIIB i MOIA w listopadzie
2011 r., w Krakowie - konwentu prze-
wodniczàcych OIIB i OIA na temat za-
ło˝eƒ kodeksu budowlanego przygo-
towywanego przez Ministerstwo Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej.

Wa˝nym wydarzeniem było paê-
dziernikowe uroczyste spotkanie człon-
ków MOIIB i MOIA w Operze Krakow-
skiej zorganizowane w zwiàzku z jubi-
leuszem 10-lecia powołania obu sa-
morzàdów zawodowych, z udziałem
przedstawicieli administracji rzàdowej,
samorzàdowej oraz zaproszonych go-
Êci z kraju i zagranicy.

Do najwa˝niejszych obowiàzków
Izby, wynikajàcych z ustawy o samo-

rzàdach zawodowych oraz statutu PIIB,
nale˝y organizowanie przez Okr´gowà
Komisj´ Kwalifikacyjnà egzaminów na
uprawnienia budowlane. Po zakoƒ-
czonych sesjach egzaminacyjnych,
które odbyły si´ wiosnà i jesienià, zos-
tały uroczyÊcie wr´czone uprawnienia
budowlane tym osobom, które po-
myÊlnie zdały egzaminy. 

Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynie-
rów Budownictwa pełniła honorowy
patronat nad organizowanymi dwa razy
w roku przez Chemobudow´ Kraków
XXXVII Krakowskimi Targami Budow-
nictwa „WIOSNA 2011” i XXXVIII Kra-
kowskimi Targami Budownictwa „JE-
SIE¡ 2011”. MOIIB, tak jak w latach po-
przednich, kontynuowała prenumerat´
i wysyłanie do członków wybranych cza-
sopism bran˝owych zgodnie z indywi-
dualnym zgłoszeniem oraz przedłu˝y-
ła dodatkowe ubezpieczenie na ˝ycie
członków MOIIB w firmie COMPENSA. 

W strukturze organizacyjnej naszej
Izby funkcjonujà niezale˝nie od Rady
Okr´gowej MOIIB organy, jak: Okr´-
gowa Komisja Kwalifikacyjna (OKK),
Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej (ORzOZ), Okr´gowy Sàd
Dyscyplinarny (OSD), Okr´gowa Ko-
misja Rewizyjna (OKR). Szczegółowe
sprawozdania za 2011 rok zostały opra-
cowane przez przewodniczàcych tych
organów. 

Informacja o działalnoÊci
Zespołów Problemowych 
Rada MOIIB w roku 2010 powołała 5

Zespołów Problemowych (ZP), które
kontynuowały swojà działalnoÊç równie˝
w roku 2011 zgodnie z obowiàzujàcy-
mi przepisami i regulaminami.

ZP ds. Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego

Przewodniczàcy ZP: Jan ˚akowski
W 2011 roku Zespół pracował w 10-

osobowym składzie: Jan ˚akowski,
Gra˝yna Czopek, Maria Duma, Roman
Furman, Jerzy Hydzik, Antoni Kawik,
Marta Kot, Bogdan Ni̋ nik, Krzysztof Se-
weryn, Jan Strzałka. W trakcie 7 posie-
dzeƒ plenarnych Zespół:
— przygotowywał propozycje ułatwie-

nia samokształcenia przez człon-
ków Izby oraz opiniował wnioski

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby 
In˝ynierów Budownictwa w 2011 roku

Budowlani 47_Layout 1  25.06.2012  12:48  Page 22



XI ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2012

23

i przesyłał oceny przedkładanych
programów i tematyki szkoleniowej, 

— opiniował wnioski o dofinansowanie
indywidualnego uczestnictwa w kon-
ferencjach naukowo - technicznych,
seminariach, kursach, szkoleniach:
ogółem w ciàgu 2011 r. rozpatrzył
148 wniosków o refundacj´, z czego
pozytywnie zaopiniował 141 wnio-
sków,

— zaplanował i zorganizował w 2011
roku przy współpracy regionalnych
oddziałów stowarzyszeƒ naukowo-
technicznych 165 przedsi´wzi´ç
szkoleniowych,

— współuczestniczył w opracowywaniu
aktualizacji regulaminu pracy Ze-
społu.
W ciàgu 2011 r. Prezydium i Rada

MOIIB na wniosek ZP podejmowały
uchwały zatwierdzajàce dofinansowa-
nie wnioskowane przez Zespół.

Informacja o planowanych szkole-
niach w kolejnych kwartałach za-
mieszczana była na łamach biuletynu
„BUDOWLANI” oraz na stronie inter-
netowej MOIIB. Liczba szkoleƒ koor-
dynowanych przez ZP ds. UDZ stawia
Małopolskà Okr´gowà Izb´ In˝ynie-
rów Budownictwa na jednym z czoło-
wych miejsc w skali kraju.

ZP ds. Działaƒ
Samopomocowych

Przewodniczàca ZP: Krystyna Kor-
niak - Figa

Zespół ds. działaƒ samopomoco-
wych w 2011 roku pracował w składzie
3-osobowym: Krystyna Korniak – Figa,
Anna Bryksy, Wiktoria Konczewska. 

Do Zespołu wpłyn´ło 55 wniosków
o przyznanie pomocy. Zespół odbył 10
posiedzeƒ. 

W wyniku prac Zespół:
— oddalił 4 wnioski (w tym jeden dwu-

krotnie) z uwagi na brak podstaw
prawnych do udzielenia pomocy
(nie spełniały wymogów Regulami-
nu samopomocowego MOIIB),

— zawnioskował o przyznanie 51 za-
pomóg losowych (długotrwała cho-
roba, Êmierç członka, bezrobocie,
zdarzenia losowe – po˝ar, kradzie˝
z włamaniem, trudna sytuacja ma-
terialna w rodzinie) na łàcznà kwot´
59 556,00 PLN (udzielona pomoc fi-
nansowa stanowiła 119,11 proc.
kwoty przewidzianej w bud˝ecie
2011 roku).

ZP ds. Procesów
Budowlanych

Przewodniczàcy ZP: Jan Skawiƒski
W okresie sprawozdawczym Zespół

działał w składzie 10-osobowym: Cier-
pich Marcin, Kawik Antoni, Krzysztofo-
wicz Paweł, Łukasik Krzysztof, Nieupo-
rany Andrzej, Ostapiec Piotr, Jan Ska-
wiƒski, Smoroƒski Wiesław, Âlusarczyk
Kazimierz, Wisor–Pronobis Janina. 

Zespół ds. Procesów Budowlanych
zajmuje si´ problematykà z zakresu
przygotowania prawa budowlanego,
procesu inwestycyjnego oraz projek-
towania i realizacji inwestycji, jak równie˝
opracowaniem standardów budowla-
nych celem usprawnienia procesu in-
westycyjnego oraz utrzymania wysokiej
jakoÊci i bezpieczeƒstwa obiektów bu-
dowlanych oraz problemami zwiàza-
nymi ze zmianami prawa budowlanego.
Zespół na bie˝àco opracowywał mery-
toryczne odpowiedzi na pisma, które
wpływały do MOIIB.

Na zebraniach omawiano proble-
my zwiàzane z planowanymi zmianami
prawa budowlanego, bezpieczeƒstwa
i prawidłowej organizacji procesów bu-
dowlanych. Dopracowano szczegóły
ankiety i danych osobowych na stronie
internetowej Izby w celu utworzenia
„Banku specjalistów” MOIIB dla uła-
twienia znalezienia odpowiedniego fa-
chowca budowlanego przez inwestorów
oraz zwi´kszenia mo˝liwoÊci zatrud-
nienia dla członków MOIIB. Wersj´ tes-
towà na stronie internetowej MOIIB
uruchomiono w grudniu 2011 r. Zespół
analizował równie˝ wzory dokumentów
przydatnych w procesie budowlanym.
Zespół na bie˝àco opracowywał mery-
toryczne odpowiedzi na pisma, które
wpływały do Rady MOIIB, a dotyczyły
problematyki procesu budowalnego.

ZP ds. Prawno -
Regulaminowych

Przewodniczàca ZP: Halina Pasich
W minionym roku Zespół Proble-

mowy ds. Prawno–Regulaminowych
MOIIB odbył 10 posiedzeƒ. Działał
w składzie 6-osobowym: Halina Pasich,
Jadwiga Markowicz, Małgorzata Duma–
Michalik, Krzysztof Majda, Kazimierz
Podkówka, Józef Szostak.

Głównymi tematami posiedzeƒ Ze-
społu były sprawy prowadzone przez
Komisj´ Prawno-Regulaminowà PIIB
oraz sprawy zwiàzane z problemami
członków MOIIB w zakresie przepisów
ustawy prawo budowlane i z nim zwià-
zanych. 

W trakcie wyjazdu integracyjnego za-
poznano uczestników z procedurami
administracyjnymi PINB-u dot. pozwo-
lenia na u˝ytkowanie obiektów bu-
dowlanych. 

Ponadto przewodniczàca Zespołu
Problemowego ds. Prawno-Regulami-
nowych brała udział w zebraniach Ko-
misji Prawno–Regulaminowej PIIB
w Warszawie, jak równie˝ w konwencie
organizowanym przez Samorzàdowà
Izb´ Architektów, dotyczàcym m.in. za-
ło˝eƒ do kodeksu budowlanego.

ZP ds. Etyki i Ochrony
Zawodu 

Przewodniczàca ZP: El˝bieta Jast-
rz´bska

Zespół ds. Etyki i Ochrony Zawodu
działał w 3-osobowym składzie: El̋ bieta
Jastrz´bska, Ewa Muszyƒska–Pła-
checka, Wiesława Skrzyniowska. Spo-
tykał si´ w roku sprawozdawczym 9
razy, realizujàc cele i zadania zapisane
w Regulaminie. 

Zespół w roku 2011 zajmował si´
rozpatrzeniem spraw skierowanych
przez sekretarza i członków MOIIB. Pro-
blematyka, którà zajmuje si´ Zespół,
budzi coraz wi´ksze zainteresowanie
wÊród in˝ynierów budownictwa,
o czym Êwiadczà pisma kierowane do
Izby, w szczególnoÊci do rzecznika od-
powiedzialnoÊci zawodowej. Rang´
zagadnieƒ podnosi fakt składania Êlu-
bowania zachowywania zasad zawar-
tych w kodeksie etycznym w czasie
uroczystego wr´czania uprawnieƒ bu-
dowlanych przez młodych adeptów
rozpoczynajàcych samodzielne wy-
konywanie zawodu in˝yniera budow-
nictwa. 

Informacja o działalnoÊci
Zespołów Roboczych 

W roku 2011 pracowały nast´pujàce
Zespoły Robocze:

2 Składy Orzekajàce nr 1 i nr 2 ds.
Członkowskich (po 3 osoby ka˝dy), po-
siadajàce uprawnienia do przyjmowa-
nia, zawieszania, skreÊlania i  odwie-
szania członków, bez udziału Rady. 

Rada Programowa Biuletynu „Bu-
dowlani”, składajàca si´ z przewodni-
czàcego Rady Programowej (wice-
przewodniczàcy Rady MOIIB), redaktora
naczelnego oraz 7-osobowej repre-
zentacji stowarzyszeƒ in˝ynierów i tech-
ników wszystkich bran˝ w budownic-
twie, przygotowujàca i opiniujàca ma-
teriały zamieszczane w biuletynach.
W roku 2011 MOIIB wydała 4 numery
biuletynu: nr 1-2/2011 (41-42) – nakład
10 800 egz., str.56; nr 3-4/2011 (43-44)
– nakład 10 800 egz., str.52, nr 5/2011
(45) – nakład 13  500 egz., str.40,
nr 6/2011 – nakład 10 900 egz., str.40.

Dokoƒczenie na str. 24
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Przyj´te uchwałà X Zjazdu Okr´-
gowego MOIIB 3 wnioski zosta-
ły przekazane do realizacji: je-

den wniosek został skierowany do
Krajowej Rady PIIB, a dwa do Okr´-
gowej Rady MOIIB. 

1. Zaprzestaç interpretacji Prawa
budowlanego eliminujàcej inspektora
nadzoru inwestorskiego z potwierdza-
nia praktyki zawodowej zaliczanej do
uprawnieƒ budowlanych, odbywanej
pod jego kierownictwem (zgłaszajàcy
Henryk Tr´bacz – wniosek skierowany
do Krajowej Rady PIIB). 

Odpowiedê KR PIIB:
Okr´gowe Komisje Kwalifikacyjne

mogà uznawaç t´ praktyk´ na zasa-
dach (przez analogi´) okreÊlonych
w Rozporzàdzeniu Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. „w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie”.
Rozdział 2 § 3 p. 3. „Do praktyki za-
wodowej na budowie zalicza si´ wy-
konywanie czynnoÊci inspekcyjno–
kontrolnych w organach nadzoru bu-
dowlanego. Dwa lata pracy przy wy-

konywaniu czynnoÊci inspekcyjno–
kontrolnych uznaje si´ za rok pracy na
budowie”. KKK w dniu 28.08.2011 r.
skierowała pismo do podsekretarza
stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Ja-
nusza ˚bika, w którym zaproponowa-
ła konkretne zmiany przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623
z póên. zm.) oraz Rozporzàdzenia Mi-
nistra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578
z póên. zm.) Propozycje zmian doty-
czà m.in. inspektora nadzoru inwes-
torskiego, który mo˝e nadzorowaç
praktyk´ zawodowà osób ubiegajà-
cych si´ o nadanie uprawnieƒ budow-
lanych. W dniu 4.10.2011 r. PIIB otrzy-
mało odpowiedê od podsekretarza
stanu – Piotra Stycznia, w której za-
pewniono, ˝e wszystkie przekazane
uwagi sà dogł´bnie analizowane oraz
zostanà wykorzystane niebawem, pod-
czas prac nad nowelizacjà przepisów
regulujàcych sprawy z zakresu nada-
wania uprawnieƒ budowlanych. 

2. Upowa˝niç Okr´gowà Rad´ MO-
IIB do działaƒ zmierzajàcych do roz-
budowy istniejàcej siedziby Izby przez
dokupienie działki, przygotowanie do-
kumentacji i budow´ (zgłaszajàcy Hen-
ryk Tr´bacz – wniosek skierowany do
Okr´gowej Rady MOIIB). 

Dotychczasowe rozmowy z kierow-
nictwem AGH – właÊcicielem cz´Êci
działki – nie przyniosły pozytywnych re-
zultatów. Realizacja rozbudowy odło-
˝ona.

3. Upowa˝niç Okr´gowà Rad´ MO-
IIB do ewentualnego zakupu lokalu (lub
lokali) na siedziby Punktów Informa-
cyjnych (zgłaszajàcy Henryk Tr´bacz –
wniosek skierowany do Okr´gowej
Rady MOIIB). 

W okresie sprawozdawczym nie
było ofert odpowiadajàcych wymaga-
niom i potrzebom MOIIB. Dla zapew-
nienia funkcjonowania na odpowiednim
poziomie Punktu Informacyjnego w No-
wym Sàczu wynaj´to i zmodernizowa-
no lokal w centrum miasta.

WOJCIECH BILI¡SKI
sekretarz MOIIB

Sprawozdanie z realizacji wniosków z X Okr´gowego
Zjazdu Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów 
Budownictwa z 12 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalnoÊci Rady Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa w 2011 roku

Informacja o działalnoÊci
Punktów Informacyjnych 

w Nowym Sàczu,
OÊwi´cimiu, Tarnowie

i Zakopanem 
Punkty Informacyjne, powołane na

˝yczenie członków MOIIB mieszkajà-
cych poza Krakowem, stanowià du˝e
ułatwienie w kontaktach i załatwianiu bie-
˝àcych spraw, bez potrzeby przyje˝-
d˝ania do Krakowa. W ostatnim roku
rozwin´ły równie˝ działalnoÊç w zakre-
sie prowadzenia seminariów, kursów
i szkoleƒ. Szczegółowa informacja
o działalnoÊci Punktów Informacyjnych
jest zamieszczona w najnowszym nu-
merze biuletynu „Budowlani”.W celu po-
prawy warunków funkcjonowania Pun-
ktu w Nowym Sàczu podj´to prace ad-

aptacyjne w nowym lokalu w centrum
miasta.

Biuro MOIIB
W roku sprawozdawczym technicz-

nà obsługà Prezydium, Rady, Organów,
Zespołów Problemowych i Zespołów
Roboczych oraz Członków MOIIB zaj-
mowało si´ 8-osobowe biuro w Krako-
wie. Biuro zatrudniało pracowników
etatowych, którzy spełniali funkcj´
pierwszego kontaktu pomi´dzy człon-
kami samorzàdu zawodowego a po-
szczególnymi strukturami Izby i ich
przedstawicielami, którzy w biurze peł-
nili dy˝ury, ustalone właÊciwymi regu-
laminami dla funkcyjnych członków or-
ganów. O godzinach przyj´ç dla człon-
ków w biurze informuje strona interne-
towa MOIIB oraz ka˝dy numer biulety-
nu „Budowlani”. Ponadto biuro posia-
dało fachowà obsług´ prawnà, z której

członkowie mogli korzystaç bezpłatnie.
Biuro było czynne przez 5 dni w  ty-
godniu, w tym - niezmiennie od lat -
przez 2 dni pełniło dy˝ury w godzinach
popołudniowych. Na pracownikach
biura spoczywała w roku 2011 co-
dzienna kompleksowa obsługa admi-
nistracyjno-ksi´gowa Izby oraz spraw-
na organizacja X Zjazdu Sprawozdaw-
czego MOIIB za 2010 rok. Biuro było
w minionym okresie równie˝ łàcznikiem
pomi´dzy poszczególnymi komórkami
organizacyjnymi MOIIB i PIIB oraz czu-
wało nad prawidłowym przepływem
informacji pomi´dzy tymi strukturami.
Pracownicy biura brali równie˝ udział
w szkoleniach, organizowanych przez
PIIB dla wszystkich izb okr´gowych.

WOJCIECH BILI¡SKI
sekretarz MOIIB

Dokoƒczenie ze str. 23
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Okr´gowa Komisja Kwalifika-
cyjna MOIIB na trzecià ka-
dencj´ 2010-2014 wybrana

została 14 kwietnia 2010 roku na IX
Sprawozdawczym i III Wyborczym
Zjeêdzie MOIIB i ukonstytuowała
si´ w nast´pujàcym składzie:

1. Rawicki Zygmunt – przewodniczàcy
2. Chrobak Stanisław – wiceprze-

wodniczàcy
3. CieÊliƒski Janusz – wiceprzewod-

niczàcy 
4. GabryÊ El˝bieta – sekretarz oraz

członkowie:
5. Borsukowska – Stefaniczek Mał-

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

Do podstawowych zadaƒ nale˝à-
cych do OKK, wynikajàcych z usta-
wy „O samorzàdach zawodowych ar-
chitektów, in˝ynierów budownictwa
i urbanistów”, nale˝y zaliczyç:

• Działania zwiàzane z dokumen-
towaniem praktyki zawodowej, prze-
prowadzaniem kwalifikacji i egza-
minów na uprawnienia budowane. 

Obejmowały one:
— Wydawanie ksià˝ek praktyk za-

wodowych niezb´dnych do do-
kumentowania praktyki zawodo-
wej (tabl. 1). 
Dla porównania, w 2010 roku wy-

dano łàcznie 1503 ksià˝ki praktyk (w
2011 r. wzrost o ok. 15 proc.).

— Udzielanie porad i wyjaÊnieƒ
w trakcie cotygodniowych dy˝u-
rów członków OKK, pełnionych
w siedzibie Izby w Krakowie oraz
Punktach Informacyjnych w Tar-
nowie, Nowym Sàczu, OÊwi´cimiu
i Zakopanem. Szacujemy, ˝e z tej
formy pomocy komisji skorzysta-
ło kilkaset osób.

— Przeprowadzanie przez członków
zespołów kwalifikacyjnych, we-
ryfikujàcych dokumentacj´ od-
bytej praktyki zawodowej, wielu
rozmów wyjaÊniajàcych usterki
i nieÊcisłoÊci zauwa˝one w trakcie
procesu weryfikacji. Szacujemy,
˝e w okresie obejmujàcym dwa
terminy procedur kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych, dotyczyło to
kilkudziesi´ciu osób. 

— Sprawne zorganizowanie egza-
minów, szczególnie ustnych, przy
uwzgl´dnieniu mi´dzy innymi
ograniczeƒ czasowych egzami-
nowanych wynikajàcych z ich
obowiàzków zawodowych. W cza-
sie egzaminów kontynuowano za-
sad´ formułowania cz´Êci pytaƒ
ustnych na podstawie zapisów
w ksià˝kach praktyk. Pozwoliło to
na bardziej indywidualnà ocen´
przygotowania zawodowego kan-
dydata.

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

W tabl. 2 zestawiono wnioski, któ-
re wpłyn´ły od kandydatów ubiega-
jàcych si´ o nadanie uprawnieƒ bu-
dowanych, z wyodr´bnieniem spe-
cjalnoÊci uprawnieƒ oraz wyniki prze-
prowadzonych egzaminów.

Dla porównania, w 2010 roku zło-
˝ono łàcznie 506 wniosków (w 2011 r.
wzrost o ok. 8 proc.), przystàpiły do
egzaminów łàcznie 584 osoby (w
2011 r. wzrost o ok. 10 proc.), zdało
455 osób (w 2011 r. wzrost o ok. 8
proc.), a Êrednia zdawalnoÊç wy-
niosła 77,9 proc.

• Weryfikacja, analiza i opiniowa-
nie wniosków dotyczàcych przyzna-
nia tytułu rzeczoznawcy budowla-
nego, jako zespół czynnoÊci wst´p-
nych przed ich rozpatrzeniem przez
Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà PIIB.

Formalne przepisy i  regulaminy
wymieniajà kryterium „znaczàcego
dorobku zawodowego” jako jednà
z podstaw warunkujàcych uzyska-

Dokoƒczenie na str. 26

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji 
Kwalifikacyjnej przy Małopolskiej Okr´gowej 
Izbie In˝ynierów Budownictwa w Krakowie 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Tabl. 1. Zestawienie wydanych ksià˝ek praktyk
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nie tytułu rzeczoznawcy budowla-
nego. Pomimo ˝e „znaczàcy doro-
bek” winien byç podstawowym kry-
terium decyzji Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej jako organu upraw-
nionego do podejmowania decyzji
w tym zakresie - nadal trudno uzys-
kaç precyzyjne i właÊciwe udoku-
mentowanie tego warunku. Pomoc
OKK na szczeblu opiniowania wnio-
sków polega na akcentowaniu
i ewentualnym wnioskowaniu o uzu-
pełnianie poszczególnych składni-
ków dorobku zawodowego. Ma to
miejsce w trakcie spotkaƒ kandy-
datów na rzeczoznawc´ z członka-
mi OKK. Aktualnie obowiàzujàcy
regulamin post´powania przy roz-
patrywaniu wniosków na rzeczo-
znawców zwalnia z obowiàzku
przedło˝enia przez wnioskodawc´
dwóch opinii rzeczoznawców re-
prezentujàcych specjalizacj´ zgod-
nà z treÊcià wniosku. O przydatno-
Êci takich opinii decyduje OKK i
mo˝e ona zleciç ich opracowanie,
uzupełniajàc w ten sposób doku-
menty, które nast´pnie przesyłane
sà do rozpatrzenia przez Krajowà
Komisj´ Kwalifikacyjnà. 

W 2011 roku zło˝ono łàcznie 3
wnioski w specjalnoÊci konstrukcyj-
no-budowlanej, z czego jeden wnio-
sek został rozpatrzony pozytywnie
w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
a dwa wnioski zostały wycofane
przez wnioskodawców po rozmo-
wie przeprowadzonej z członkami
Komisji.

W porównaniu do 2010 roku,
w którym zło˝ono 7 wniosków,
w 2011 roku nastàpił spadek
o 57proc.

• Wydawanie pisemnych opinii
i interpretacji uprawnieƒ budowla-
nych członków Izby 

Przy opracowywaniu pisemnych
opinii, wyjaÊnieƒ i postanowieƒ do
poszczególnych przesłanych do OKK
wniosków o interpretacj´ decyzji
uprawnieƒ budowlanych korzysta-
liÊmy z pomocy kancelarii prawnej.
W 2011 roku liczba odpowiedzi na
pisma dotyczàce interpretacji upraw-
nieƒ wyniosła 364 pism wyjaÊniajà-
cych. Ponadto wydaliÊmy 7 decyzji
odmawiajàcych zmiany treÊci de-
cyzji, 1 postanowienie o wznowieniu
post´powania i 1 decyzj´ o uchyleniu
uprawnieƒ. Cz´Êç opracowanych in-
terpretacji przygotowano na wniosek
organów administracji paƒstwowej
i samorzàdowej. Dla porównania,
w 2010 roku przygotowano łàcznie
351 pisemnych opinii i wykładni
uprawnieƒ (w 2011 r. wzrost o ok. 6
proc.). W dalszym ciàgu szczególnie
licznà grup´ wniosków o wyjaÊnienie
i wykładni´ przepisów stanowià tek-
sty tzw. „decyzji o stwierdzeniu przy-
gotowania zawodowego” z lat 1975
– 1994, kiedy to uprawnienia bu-
dowlane uzyskiwano bez egzaminu,
na podstawie udokumentowanej
praktyki zawodowej. Warto nadmie-
niç, ˝e obowiàzek udzielania wyjaÊ-
nieƒ co do treÊci decyzji nadajàcej
uprawnienia budowane został zle-
cony Izbie przez Głównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego.

• Kontynuowanie działaƒ, podj´-
tych w poprzednich latach, majà-
cych na celu zmian´ w przepisach
ustawy Prawo budowlane i rozpo-
rzàdzeniach wynikajàcych z ustawy,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem
rozporzàdzenia w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie, m.in. w sprawie przy-

wrócenia mo˝liwoÊci zdobywania
uprawnieƒ przez techników oraz
umo˝liwienia uzyskania uprawnieƒ
bez ograniczeƒ do kierowania dla
osób, które ukoƒczyły pierwszy sto-
pieƒ studiów, tzn. z tytułem in˝y-
niera.

• Działania organizacyjne Komisji
wynikajàce z obowiàzujàcych regu-
laminów. Obejmowały one:
— Zwołanie w okresie sprawoz-

dawczym 6 zebraƒ z programami
uwzgl´dniajàcymi aktualne za-
dania przy organizacji post´po-
waƒ kwalifikacyjnych i przebiegu
egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane, w tym 2 zebrania (przed
sesjami egzaminacyjnymi) połà-
czone ze szkoleniem członków
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
i członków zespołów egzamina-
cyjnych, dotyczàcym weryfikacji
ksià˝ek praktyk i przeprowadza-
nia post´powania kwalifikacyj-
nego. Komisja przygotowała ma-
teriały szkoleniowe we własnym
zakresie.

— Udział przewodniczàcego OKK
w jednym trzydniowym szkoleniu
i dwóch plenarnych posiedze-
niach organizowanych przez Kra-
jowà Komisj´ Kwalifikacyjnà PIIB.

— Udział przewodniczàcego OKK
w spotkaniu ze studentami Wy-
działów In˝ynierii Làdowej, In˝y-
nierii Ârodowiska i In˝ynierii Elek-
trycznej Politechniki Krakowskiej
w sprawie mo˝liwoÊci uzyskiwa-
nia uprawnieƒ budowlanych.

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

Dokoƒczenie ze str. 25

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji 
Kwalifikacyjnej przy Małopolskiej Okr´gowej 
Izbie In˝ynierów Budownictwa w Krakowie 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
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• Koszty działalnoÊci OKK w 2011
roku:
— Przychody: planowane 700.000

zł, zrealizowane 820.253,10 zł, co
stanowi 117,2 proc. kwoty preli-
minowanej,

— Wydatki: planowane 580.000 zł,
zrealizowane 574.769,01 zł, co
stanowi 99,1 proc. kwoty preli-
minowanej,

— Wynik: planowany 120.000 zł,
zrealizowany 245.484,09 zł, co

stanowi wzrost o 104,6proc.
w stosunku do kwoty prelimino-
wanej.

ZYGMUNT RAWICKI 

przewodniczàcy OKK MOIIB

Tabl. 2. Zestawienie wyników egzaminów 
na uprawnienia budowlane
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W2011 roku organ Okr´go-
wego Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej pra-

cował w 9–osobowym składzie: 
1. Franczak Zbigniew (WM) – Rzecz-
nik– koordynator
2. Ciasnocha Andrzej (BO) – Rzecznik
3. Janusz Marian (IS) – Rzecznik
4. Januszek Ryszard (BO) – Rzecznik
5. Jastrz´bska El˝bieta (BO) – Rzecz-

nik
6. Konczewska Wiktoria (IS) – Rzecz-

nik
7. Marcjan Wacław (IE) – Rzecznik
8. Rasiƒski Jerzy (IS) – Rzecznik
9. Wisor–Pronobis Janina (BO) –

Rzecznik
Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´-

gowego Rzecznika Odpowiedzialno-
Êci Zawodowej jest sprawozdaniem
rocznym i obejmuje okres od 1.01 do
31.12.2011 roku.

W składzie osobowym Okr´gowe-
go Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej w okresie sprawozdawczym,
tj. w 2011 roku, nie było ˝adnych
zmian, w zwiàzku z tym ORzOZ nie
odnotował ˝adnych zakłóceƒ swojej
pracy ze wzgl´dów kadrowych.

Statystyka

Analizujàc działalnoÊç ORzOZ na
podstawie danych statystycznych,
mo˝na stwierdziç, ˝e przybywa spraw
wpływajàcych do ORzOZ. W roku
2010 spraw przechodzàcych z lat
poprzednich było 30 i wpłyn´ło 50
pism (w rozpatrzeniu było 80 post´-
powaƒ). W 2011 z lat poprzednich po-
zostało 17  i wpłyn´ły 63 sprawy (w
rozpatrzeniu było 80 post´powaƒ).
Pomimo utrzymania liczby prowa-
dzonych 80 spraw, to podział ich
wyraênie przesunàł si´ w kierunku no-
wych wniosków, których wpłyn´ło
o 13 wi´cej ni˝ w analogicznym 2010
roku (50).

Zwi´kszona obsada ORzOZ z 8 do
9 osób miała uzasadnienie w decyz-

jach III Zjazdu Sprawozdawczo–Wy-
borczego MOIIB, który odbył si´ 14
kwietnia 2010 r., czego dowodem
jest spadek iloÊci spraw zaległych
z poprzednich lat., Obecnie 17,
a w 2010 roku było ich 30.

IloÊç nowych post´powaƒ wynika
z wielu wzgl´dów, do których zaliczyç
mo˝na:
— Wzrost iloÊci inwestycji na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej spo-
wodowanej m.in. wykorzystaniem
dotacji z funduszy europejskich,

— Wzrost wymagaƒ inwestorów
w stosunku do osób pełniàcych sa-
modzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie,

— Obserwowana tendencja do dys-
cyplinowania terminów realizacji
inwestycji,

— Bł´dy popełniane przez inwestorów
w przygotowaniu inwestycji do rea-
lizacji,

— Zwi´kszajàce si´ obcià˝enie obo-
wiàzkami i skala odpowiedzialno-
Êci in˝ynierów na realizowanych
budowach,

— Wi´ksza iloÊç popełnianych bł´-
dów.
W roku 2011 ogółem wpłyn´ło 63

pisma, z czego wyodr´bniono:
— 43 sprawy dotyczàce odpowie-

dzialnoÊci zawodowej, 
— 12 spraw zwiàzanych z odpowie-

dzialnoÊcià dyscyplinarnà,
— 8 spraw zakwalifikowano jako pro-

blemy poza kompetencjà ORzOZ.

WÊród 43 wszcz´tych post´powaƒ
wyjaÊniajàcych dotyczàcych odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej:
— 14 post´powaƒ umorzono, 
— 10 spraw z wnioskami o ukaranie

skierowano do Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego, 

— 7 odmówiono wszcz´cia post´po-
wania. 
Decyzj´ o umorzeniu podejmowa-

no z powodu przedawnienia lub z po-

wodu braku wystàpienia przesłanek
o odpowiedzialnoÊci. 

SpoÊród skierowanych do ORzOZ
wniosków, 20 dotyczyło funkcji kie-
rownika budowy, w 8 przypadkach in-
spektorów nadzoru, w 4 autora pro-
jektu. W Êwietle skierowanych wnio-
sków osoby te głównie dopuszczały
si´ zaniedbaƒ w zakresie:
— potwierdzenia nieprawdy,
— potwierdzenia zgodnoÊci robót

z zatwierdzonym projektem, mimo
wprowadzanych w trakcie realiza-
cji robót istotnych zmian do roz-
wiàzaƒ projektowych,

— niezgodnoÊci zakresu posiada-
nych uprawnieƒ do rodzajów pro-
wadzonych robót.
SpoÊród 11 wniosków skierowa-

nych do Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej nale˝y
podkreÊliç, ˝e:
— 5 dotyczyło za˝aleƒ na rozstrzyg-

ni´cie ORzOZ,
— 2 dotyczyło skarg na działania 

ORzOZ,
— 4 dotyczyło przedłu˝enia terminu

rozpatrzenia sprawy.
Niemały wpływ na powy˝szà sta-

tystyk´, dotyczàcà współpracy
z KRzOZ, miała nowelizacja Ustawy
KPA z kwietnia 2011 r. a tak˝e wzrost
ÊwiadomoÊci własnych praw osób
zainteresowanych prowadzonymi po-
st´powaniami.

Do 12 spraw uległa zwi´kszeniu
iloÊç prowadzonych post´powaƒ wy-
jaÊniajàcych w zakresie odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej. Wi´kszoÊç
post´powaƒ dyscyplinarnych doty-
czy niewłaÊciwych zachowaƒ człon-
ków MOIIB wobec inwestorów, wyni-
kajàcych z nieprawidłowo przygoto-
wanych dokumentów formalnych nor-
mujàcych współprac´ pomi´dzy in-
westorami a in˝ynierami pełniàcymi
samodzielne funkcje na budowie.
WÊród nich znalazły si´ równie˝ spra-
wy pochodzàce z lat poprzednich,

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowego Rzecznika 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa w okresie I - XII 2011 roku
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które w wyniku prowadzonych po-
st´powaƒ zostały umorzone, a wnios-
kujàcy z powodu niezadowolenia
i nieuzyskania statusu strony, po-
nownie wyraził swojà dezaprobat´,
składajàc wnioski o wszcz´cie po-
st´powania dyscyplinarnego wobec
tych samych osób.

Wydawało si´, ˝e sprawa podro-
bienia dyplomu ukoƒczenia wy˝szej
uczelni i uzyskania na tej podstawie
uprawnieƒ przez jednego z człon-
ków MOIIB w 2010 r. jest zdarzeniem
wyjàtkowym w zachowaniach człon-
ków MOIIB. Jednak rok 2011 przyniósł
nowà spraw´, w której jeden z człon-
ków Izby, wykonujàc zlecenie swoje-
go klienta – inwestora budowy bu-
dynku jednorodzinnego w systemie
„pod klucz”, zbyt dobitnie zrozumiał
treÊç zlecenia i zasad´ tej formuły, do-
puszczajàc si´ w trakcie realizacji
zlecenia podrobienia wszystkich do-
kumentów wymaganych od inwesto-
ra przez Prawo budowlane, łàcznie
z decyzjà pozwolenia na budow´
oraz decyzjà na u˝ytkowanie wybu-
dowanego zresztà wzorowo budynku!
To przykład wyjàtkowo nagannego po-
st´powania.

Generalnie mo˝na stwierdziç,  ˝e
uregulowania ustawowe muszà roz-
wiàzaç problemy:
— biegłych sàdowych, którzy nierze-

telnie wykonujà swoje opinie sà-
dowe i b´dàc jednoczeÊnie człon-
kami PIIB, nie mogà zostaç za nie-
rzetelne opracowania ukarani na
postawie przepisów o samorzà-
dach zawodowych,

— interpretacji zmian projektowych is-
totnych i nieistotnych podczas rea-
lizacji robót, szczególnie robót
zwiàzanych z infrastrukturà po-
dziemnà, w których interpretacja
i analiza dokumentacji powyko-
nawczych przez poszczególne
urz´dy PINB nara˝a in˝ynierów
obsługujàcych tego typu inwesty-
cje na post´powania wyjaÊniajàce
w trybie odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej.
Do zadaƒ PIIB nale˝ałoby wpro-

wadziç w przyszłoÊci aktywne od-
działywanie na zachowania w trakcie
procesu budowlanego młodych człon-

ków Izby poprzez odpowiednie szko-
lenia, prezentacje, aby poprawiç wi-
zerunek i komfort pracy in˝yniera.
Nale˝y rozwa˝yç, czy tego typu dzia-
łania nie rozpoczàç i nie propagowaç

ju˝ w fazie przygotowywaniakandy-
datów do uzyskania uprawnieƒ.

ZBIGNIEW FRANCZAK 

Okr´gowy Rzecznik– koordynator OZ
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Stosownie do przepisów art. 25
ust. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia
2000 roku o samorzàdach za-

wodowych architektów, in˝ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów Okr´gowy
Sàd Dyscyplinarny Małopolskiej Okr´-
gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
przedstawia roczne sprawozdanie
z działalnoÊci w roku 2011.

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny podjàł
działalnoÊç w III kadencji w wyniku wy-
borów w dniu 14 kwietnia 2010 r. pod-
czas III Zjazdu Sprawozdawczo–Wy-
borczego Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa. Organ pra-
cował w stałym składzie, tj. zespole 15–
osobowym

Prowadzone post´powania 

W roku 2011  Okr´gowy Sàd Dyscy-
plinarny prowadził 43 sprawy: wszcz´to
20 nowych post´powaƒ, z poprzednich
lat w toku były  23 post´powania. W ra-
mach nowych post´powaƒ 16 spraw
było zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià
zawodowà, a 4 sprawy dotyczyły odpo-
wiedzialnoÊci dyscyplinarnej.

Do koƒca 2011 roku w wyniku prze-
prowadzonych post´powaƒ orzeczono
10 kar upomnienia, 4 sprawy zostały
umorzone, 1 sprawa zawieszona, 1 po-
st´powanie dotyczyło zatarcia kary, 5
członków izby, wobec których toczyło sí
post´powanie, w ostatecznym roz-
strzygni´ciu zostało uniewinnionych. 

Sprawy
wewnàtrzorganizacyjne

W roku 2011  Okr´gowy Sàd Dyscy-
plinarny działał w składzie 15–osobowym.
Składy orzekajàce dla poszczególnych
spraw powoływane były zarzàdzeniem
przewodniczàcego OSD. Obowiàzki
w składach orzekajàcych pełnili niemal
wszyscy członkowie, oprócz dwóch
osób, które z przyczyn zdrowotnych
zostały w mniejszym stopniu obcià˝one
pracà. Funkcje przewodniczàcego skła-
dów orzekajàcych powierzane były w za-

le˝noÊci od napływu spraw na tyle wy-
miennie, by rotacyjnie ka˝dy z s´dziów
miał mo˝liwoÊç przewodniczyç rozpra-
wie. Współpraca z organem Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej prze-
biegała bardzo sprawnie.  

OSD odbywa zebrania plenarne oraz
posiedzenia kolegium (dla podejmowa-
nia uchwał kolegialnych na podstawie
przyj´tego regulaminu). Z zebraƒ i po-
siedzeƒ sporzàdzane sà protokoły.
W 2011 roku odbyło si´ 9 zebraƒ ple-
narnych,  1 posiedzenie kolegium.

Szkolenia i warsztaty
doskonalàce

Na wiosn´  2011 roku OSD był orga-
nizatorem szkolenia dla okr´gowych sà-
dów dyscyplinarnych i okr´gowych
rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej izb Polski południowej, tj. izby pod-
karpackiej, Êlàskiej, opolskiej, dolnoÊlà-
skiej i małopolskiej, które odbyło si´
w dniach 3–5 marca 2011 r.  w Krynicy.
Kancelaria prawna mecenasa Sławo-
mira Kozłowskiego, obsługujàca Mało-
polskà Izb´, podczas tego szkolenia
przeprowadziła wykłady i warsztaty,  do-
tyczàce problematyki prowadzonych
post´powaƒ przy udziale czterech wy-
kładowców równoczeÊnie (małe grupy,
inna percepcja słuchaczy).

W szkoleniach organizowanych dla
przewodniczàcych okr´gowych sàdów
przez Polskà Izb´ In˝ynierów Budow-
nictwa uczestniczyliÊmy dwukrotnie,
tj. w dniach 20–21 maja 2011 r.  w Jad-
wisinie oraz  w dniach 4–5 listopada
2011 r. w Zielonce k.Warszawy. Udział
w szkoleniach brała te˝ zatrudniona na
etacie MOIIB osoba obsługujàca sekre-
tariat organu. 

Członkowie OSD wraz z pracownikiem
biura brali udział w szkoleniu organizo-
wanym przez Âlàskà Izb  ́In˝ynierów Bu-
downictwa dla członków sàdów i rzecz-
ników odpowiedzialnoÊci zawodowej
tak˝e dla  pi´ciu izb Polski południowej,
które odbyło si´ w dniach 17 – 19 listo-
pada w Ustroniu k.Wisły.   

Organizacja obsługi prawnej
post´powaƒ

Profesjonalna pomoc prawna za-
pewniona jest przez kancelarí  mecenasa
Sławomira Kozłowskiego w sposób ciàg-
ły. Przedstawiciel  kancelarii jest obecny
na rozprawach. Kancelaria prawna spo-
rzàdza propozycje orzeczeƒ i decyzji po
rozstrzygni´ciach zespołów orzekajà-
cych w ciàgu trzech do pí ciu dni po roz-
prawie. Inne elementy współpracy z kan-
celarià uzgadnia si´ na bie˝àco. 

Podsumowanie 

Rok 2011 był  drugim rokiem trzeciej
kadencji organów Izby. Okr´gowy Sàd
Dyscyplinarny przeprowadził w mijajà-
cym roku kalendarzowym 43 post´po-
wania. OSD bazował na kompetentnym
i zaanga˝owanym zespole, realizujàc za-
dania ustawowe w zakresie orzekania
w sprawach odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej oraz dyscyplinarnej w budow-
nictwie. Małe zró˝nicowanie i powta-
rzalnoÊç orzeczeƒ sàdu (najcz´Êciej
stosowana kara upomnienia) jest re-
zultatem bardzo ograniczonej skali kar
wynikajàcych z ustawy Prawo budow-
lane. Orzeczenia uniewinnienia po-
przedzone sà pełnà procedurà post´-
powania składu orzekajàcego i wynikajà
z przekonania o takiej kwalifikacji. Byłoby
mo˝e lepiej, gdyby ju˝ na etapie po-
st´powania wyjaÊniajàcego mo˝na było
cz´Êciej stwierdziç brak podstaw do
wnioskowania o ukaranie – ale mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e nie zawsze jest to
oczywiste i mo˝liwe na tym wczesnym
etapie. 

DziałalnoÊç organu OSD była  pod-
dana kontroli przez Okr´gowà Komisj´
Rewizyjnà  w sierpniu i wrzeÊniu 2011 r.
Protokół pokontrolny nie zawierał uwag
odnoÊnie jakichkolwiek uchybieƒ co do
pracy organu. Były natomiast zalecenia
i propozycje pewnych usprawnieƒ –
z czego skorzystano. 

STANISŁAW ABRAHAMOWICZ

przewodniczàcy OSD MOIIB

Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
z działalnoÊci za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
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Wokresie sprawozdawczym
Okr´gowa Komisja Rewizyj-
na pracowała w nast´pujà-

cym składzie powołanym na III Zjeê-
dzie Sprawozdawczo–Wyborczym
Delegatów Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa: 

1. Andrzej Turowicz –przewodniczàcy
2. Józef Kurelewicz – wiceprzewod-

niczàcy 
3. Danuta Opolska – sekretarz 
4. Joanna Misygar – drugi sekretarz 
5. Paulina Pandyra–Ostrowska – czło-

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

DziałalnoÊç Komisji Rewizyjnej była
prowadzona w oparciu o nast´pujàce
akty prawne: 
• „Ustaw´ o samorzàdach zawodo-

wych architektów, in˝ynierów bu-
downictwa i urbanistów” z 15 grudnia
2000 r. z póêniejszymi zmianami, 

• Statut Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa, uzupełniony i poprawio-
ny na VIII Krajowym Zjeêdzie Spra-
wozdawczym PIIB 19 – 20 czerwca
2009 r., 

• Regulamin Okr´gowych Komisji Re-
wizyjnych PIIB przyj´ty przez VIII
Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. 
W okresie sprawozdawczym odby-

ło si´ 11 zebraƒ plenarnych Komisji
w pełnym składzie. Zebrania plenarne
odbyły si´ w dniach: 13 stycznia, 24 lu-
tego, 17 marca, 15 maja , 16 czerwca,
14 lipca, 18 sierpnia, 22 wrzeÊnia, 14
paêdziernika, 17 listopada i 13 grudnia.

Frekwencja członków wynosiła 84
proc. NieobecnoÊci były usprawiedli-
wione. Dodatkowo z nieobecnymi
członkami podczas zebrania nawiàzy-
wano łàcznoÊç telefonicznà celem
ewentualnych uzgodnieƒ lub konsul-
tacji.

Przewodniczàcy lub zast´pca brali
udział we wszystkich posiedzeniach
Rady MOIIB oraz w wi´kszoÊci posie-
dzeƒ Prezydium Rady.

W okresie sprawozdawczym Ko-
misja Rewizyjna Krajowej Izby In˝ynie-
rów Budownictwa zorganizowała szko-
lenie dla członków Komisji Rewizyjnych
w dniach 14 – 16 paêdziernika w Mà-
chocicach k. Kielc., w którym udział

wzi´ło równie˝ 4 naszych członków.
Podstawowà formà działania Komisji
Rewizyjnej MOIIB były kontrole orga-
nów i jednostek MOIIB. W okresie
sprawozdawczym przeprowadzono 12
kontroli. 

Chronologiczne zestawienie
przeprowadzonych kontroli: 

1/ Kontrola Nr 01/III/KT/2011 w okresie
01.02. ÷ 15.03.2011 r. „Realizacja
wniosków zgłoszonych na III Zjeêdzie
Sprawozdawczo–Wyborczym Dele-
gatów MOIIB w dniu 14.04.2011 r.”
Komisja przedstawiła 4 zalecenia.
Protokół z dnia 17.03.2011 r.

2/ Kontrola Nr 02/III/KT/2011 w okresie
15.02. ÷ 17.03.2011 r. „DziałalnoÊç
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej za
okres od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r.” Protokół z dnia
17.03.2011 r. Komisja przedstawiła
2 wnioski i 2 zalecenia.

3/ Kontrola Nr 03/III/KT/2011 w dniach
15 marca 2011 r. do 17 marca 2011 r.
„DziałalnoÊç statutowa i gospodar-
cza Rady Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa oraz
organizacja pracy Biura MOIIB za
okres od 14.04.2010 r. do
15.03.2011 r.”– analiza do wniosku
o absolutorium. Protokół z dnia
17.03.2011 r. Komisja przedstawiła 2
zalecenia.

4/ Kontrola Nr 04/III/KT/2011 – cd.
kontroli Nr 1 – w okresie 01.02. ÷
17.03.2011 r.„Analiza wniosków
zgłoszonych, a nieprzyj´tych do
realizacji na III Zjeêdzie Sprawoz-
dawczo–Wyborczym Delegatów
MOIIB w dniu 14.04.2011 r.” Bez za-
leceƒ. Protokół z dnia 17.03.2011 r.

5/ Kontrola Nr05/III/KT/2011. Kontrol´
prowadzono w dniach w Krakowie od
17 marca 2011 r. do 19 maja 2011 r.
w siedzibie Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów. Przedmiotem kontroli
były wyniki realizacji bud˝etu Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa za IV kwartał 2010 r.
i I kwartał 2011 roku. Komisja przed-
stawiła 2 wnioski i 1 zalecenie.

6/ Kontrola Nr 06/III/KT/2011 Kontrol´
prowadzono w dniach 15 maja
2011 r. do 15 czerwca 2011 r. w Kra-
kowie w siedzibie Małopolskiej Okr´-
gowej Izby In˝ynierów. Przedmiotem

kontroli była działalnoÊç Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa oraz organizacja pra-
cy pracownika Biura obsługujàcego
ORZOZ za okres od 01.01.2010 do
31.12.2010 r. Komisja przedstawiła 1
wniosek.

7/ Kontrola Nr 07/III/KT/2011 w dniach
7 czerwca do 14 lipca 2011 r. w sie-
dzibie Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów w Krakowie oraz Punkcie
Informacyjnym MOIIB w OÊwí cimiu.
Przedmiotem kontroli była prawid-
łowoÊç wydatków MOIIB w zakresie
zleconych usług, prac, zakupów
i dostaw na rzecz Punktu Informa-
cyjnego w OÊwi´cimiu oraz organi-
zacja PI i system jego działalnoÊci na
rzecz członków MOIIB. Komisja
przedstawiła 1 wniosek i 1 zalecenie.

8/ Kontrola Nr 08/III/KT/2011. Kontrol´
prowadzono w Krakowie od 20 lip-
ca do 18 sierpnia 2011 r. w siedzibie
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝y-
nierów. Przedmiotem kontroli były
wyniki realizacji bud˝etu Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa za I półrocze 2011 roku. Ko-
misja przedstawiła 1 wniosek i 1 za-
lecenie.

9/ Kontrola Nr 09/III/KT/2011 Kontrol´
prowadzono od 19 sierpnia 2011 r.
do 20 wrzeÊnia 2011 r. w Krakowie,
w siedzibie Małopolskiej Okr´go-
wej Izby In˝ynierów. Przedmiotem
kontroli była działalnoÊç Okr´go-
wego Sàdu Dyscyplinarnego Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa oraz organizacja pra-
cy pracownika Biura obsługujàcego
OSD za okres od 1.01.2011 do
30.06.2011 r. Komisja przedstawiła 1
wniosek i 4 zalecenia.

10/ Kontrola Nr 10/III/KT/2011 Kontro-
l´ prowadzono w Krakowie od 1
paêdziernika 2011 r. do 14 paê-
dziernika 2011 r. w siedzibie Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów.
Przedmiotem kontroli były wyniki
kontroli realizacji wniosków zgło-
szonych na III Zjeêdzie Sprawoz-
dawczo–Wyborczym Delegatów
MOIIB w dniu 12.04.2011 r. Komis-
ja przedstawiła 1 zalecenie.

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
MOIIB za okres od 1.01. do 31.12.2011 r.

Dokoƒczenie na str. 32
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Zespół pracował w składzie:
Jan ˚akowski – przewodniczàcy
Gra˝yna Czopek
Maria Duma
Roman Furman
Jerzy Hydzik
Antoni Kawik
Marta Kot
Bogdan Ni˝nik
Krzysztof Seweryn
Jan Strzałka

W 2011 r. we współpracy ze sto-
warzyszeniami reprezentujàcymi in-
˝ynierów ró˝nych specjalnoÊci bu-
dowlanych zorganizowano łàcznie
165 szkoleƒ, seminariów, kursów
i konferencji.

Tematyka była dostosowana do
oczekiwaƒ i potrzeb członków MOIIB
oraz stowarzyszeƒ naukowo-tech-
nicznych. Informacje o szkoleniach
i seminariach w celu umo˝liwienia
uczestnictwa w nich jak najszerszej
grupy in˝ynierów publikowane były
z wyprzedzeniem w biuletynie infor-
macyjnym MOIIB. Tematyk´ i termi-
narz zrealizowanych szkoleƒ prezen-
tuje poni˝sze zestawienie. 
— W ramach bran˝y konstrukcyjno-

budowlanej przeprowadzono 51
kursów.

— W ramach bran˝y instalacji sani-
tarnych przeprowadzono 27 kur-

sów oraz 1 konferencj´ naukowà.
— W ramach bran˝y instalacji elek-

trycznych przeprowadzono 34 se-
minaria, 1 kurs, 1 konferencj´ nau-
kowà oraz 8 wycieczek technicz-
nych.

— W ramach bran˝y mostowej prze-
prowadzono12 seminariów.

— W ramach bran˝y kolejowej prze-
prowadzono 2 seminaria.

— W ramach bran˝y drogowej prze-
prowadzono 6 konferencji nauko-
wych, 3 kursy, 2 seminaria oraz 6
wycieczek technicznych.

— W ramach bran˝y wodno-meliora-
cyjnej przeprowadzono 5 konfe-
rencji naukowych, 2 seminaria oraz
wycieczk´ technicznà.
W okresie sprawozdawczym w ra-

mach wspierania indywidualnych form
doskonalenia zawodowego podej-
mowanego przez członków MOIIB
Zespół rozpatrzył 148 wniosków o re-
fundacj´ kosztów, z czego rekomen-
dował pozytywnie Radzie MOIIB 141.

W 2011 r. Zespół odbył 7 posiedzeƒ
plenarnych, na których przygotowywał
propozycje ułatwienia samokształce-
nia przez członków Izby oraz opinio-
wał wnioski i przesyłał oceny przed-
kładanych programów i tematyki szko-
leniowej.

Ze wzgl´du na dynamiczny po-
st´p technologiczny Zespół reko-

menduje szersze wykorzystanie
w działalnoÊci szkoleniowej internetu,
co umo˝liwi dost´p do ,,biblioteki
elektronicznej” oraz wykorzystanie e-
learningu.

Zespół podjàł działania w celu ro-
zeznania procedury uzyskiwania przez
Członków Izby statusu euroin˝yniera
i w oparciu o zebrane informacje
podj´ta zostanie działalnoÊç propa-
gujàca t´ form´ podnoszenia kwalifi-
kacji i awansu zawodowego.

Na podstawie dotychczasowej dzia-
łalnoÊci Zespołu uznano za koniecz-
nà aktualizacj´ regulaminu pracy.
Propozycja nowego regulaminu zos-
tała opracowana i jeÊli uzyska pozy-
tywnà akceptacj´ Rady MOIIB zosta-
nie wdro˝ona w ˝ycie. 

Ârodki przyznane na działalnoÊç
Zespołu w 2011 roku wynosiły 250.000
zł, a wykorzystano łàcznie
295.793,32 zł w tym: 250.786,93 zł -
dofinansowanie szkoleƒ i konferencji,
36.753,10 zł - dofinansowanie samo-
kształcenia członków MOIIB
i 8.253,29 zł - koszty Zespołu, takie jak
delegacje, diety itp. Poniesione kosz-
ty stanowiły ok. 118,3 proc. kwoty pre-
liminowanej na 2011 rok.  

JAN ˚AKOWSKI 
przewodniczàcy ZP ds. ustawicznego

doskonalenia zawodowego

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego 
ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego za rok 2011

11/ Kontrola Nr 11/III/KT/2011. Kontrol´
prowadzono od 17 listopada do 13
grudnia 2011 r. w siedzibie Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
w Krakowie. Przedmiotem kontro-
li była prawidłowoÊç wydatków
MOIIB w zakresie zleconych usług,
prac, zakupów i dostaw na rzecz
Małopolskiej Okr´gowej Izby In-
˝ynierów Budownictwa za 3 kwar-
tały 2011 r. Komisja przedstawiła 1
wniosek i 1 zalecenie.

12/ Kontrola Nr 12/III/KT/2011. Kontro-
l´ prowadzono od 20 listopada do
13 grudnia 2011 r. w siedzibie Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynie-
rów w Krakowie oraz Punkcie In-
formacyjnym MOIIB w Tarnowie.
Przedmiotem kontroli była prawid-
łowoÊç wydatków MOIIB w zakre-
sie zleconych usług, prac, zakupów
i dostaw na rzecz Punktu Informa-
cyjnego Tarnowie oraz organizacja
PI i system jego działalnoÊci na
rzecz członków MOIIB. Komisja
przedstawiła 1 wniosek.

Przeprowadzone przez Okr´gowà
Komisj´ Rewizyjnà MOIIB kontrole wy-
kazały, ˝e Rada i inne organy MOIIB
pracujà zgodnie z przepisami, prowa-
dzà racjonalnà gospodark´ Êrodkami
materialnymi. Przedstawione wnioski
i zalecenia Komisji proponujà udosko-
nalenie szczegółów działalnoÊci,
zwłaszcza pod kàtem jeszcze oszcz´d-
niejszego wydawania pieni´dzy, celem
uzyskania maksimum zadaƒ statuto-
wych naszej Izby. 

ANDRZEJ TUROWICZ
przewodniczàcy OKR

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji Rewizyjnej 
MOIIB za okres od 1.01. do 31.12.2011 r.

Dokoƒczenie ze str. 31
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Zespół ds. procesów budowla-
nych działał w oparciu o regu-
lamin działania Zespołu ds.

procesów budowlanych, zatwier-
dzony uchwałà nr.29/R/2003 z dnia
26.09.2003 r.

W 2011 roku Zespół działał w na-
st´pujàcym składzie: 

1. Cierpich Marcin
2. Kawik Antoni
3. Krzysztofowicz Paweł 
4. Łukasik Krzysztof
5. Nieuporany Andrzej
6. Ostapiec Piotr
7. Jan Skawiƒski - przewodniczàcy
8. Smoroƒski Wiesław
9. Âlusarczyk Kazimierz
10. Wisor-Pronobis Janina

Zespół ds. procesów budowla-
nych zajmuje si´ problematykà z za-
kresu przygotowania prawa budow-
lanego, procesu inwestycyjnego,

projektowania i realizacji inwestycji,
jak równie˝ opracowania standar-
dów budowlanych, majàcych na celu
usprawnienie procesu inwestycyjne-
go oraz utrzymanie wysokiej jakoÊci
i bezpieczeƒstwa obiektów budow-
lanych.

W okresie sprawozdawczym Zespół
odbył  3  zebrania w dniach: 15.03,
27.09 i 20.12.2011 r. oraz 1 wspólne
zebranie  Zespołów Problemowych
MOIIB w dniach 10-11.06.2011 r.
w Ci´˝kowicach. Na zebraniach oma-
wiano problemy zwiàzane z plano-
wanymi zmianami prawa budowla-
nego, bezpieczeƒstwa i prawidłowej
organizacji procesów budowlanych. 

Zespół dopracował szczegóły an-
kiety i danych osobowych  na stronie
internetowej MOIIB w celu utworzenia
„Banku specjalistów” MOIIB dla uła-
twienia poszukiwania odpowiedniego
fachowca budowlanego przez uczest-
ników procesu inwestycyjnego oraz

zwi´kszenia mo˝liwoÊci zatrudnienia
dla członków MOIIB. Wersj´ testowà
na stronie internetowej MOIIB uru-
chomiono w grudniu 2011 r. 

Zespół analizował równie˝ wzory
dokumentów przydatnych w procesie
budowlanym.

Na wspólnym wyjazdowym zebra-
niu Zespołów Problemowych MOIIB
omówiono     problematyk´, którà zaj-
mujà si´ wszystkie  Zespoły w bie˝à-
cej kadencji, a tak˝e bariery utrud-
niajàce proces budowlany, jak i pro-
blemy zwiàzane z wdro˝eniem no-
wych norm. 

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

JAN SKAWI¡SKI
przewodniczàcy ZP 

ds. procesów budowlanych

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego 
ds. Procesów Budowlanych MOIIB
w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 r.

Zespół ds. działaƒ samopomo-
cowych powołany uchwałà
Prezydium Nr2/P/10 OR MOIIB

w dniu 6.05.2010 r. (zatwierdzonà
uchwałà OR MOIIB Nr10/R/10
09.06.10) pracował w składzie:

Krystyna Korniak – Figa – prze-
wodniczàca

Anna Bryksy – członek
Wiktoria Konczewska – członek
Działał zgodnie z:
Ustawà z dnia 15 grudnia 2000r.

o samorzàdach zawodowych archi-
tektów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów– art.8 pkt.12, art.40 ust.1
pkt.3 (Dz.U.01.05.42 z póên. zm.),

Statutem PIIB uzupełnionym i po-
prawionym na VII i IX Krajowym Zjeê-
dzie PIIB,

Regulaminem działalnoÊci samo-
pomocowej MOIIB zatwierdzonym
Uchwałà OR MOIIB Nr54/R/2008
w dniu 24.06.2008r., zm. w §12 pkt.3
i §15 pkt.2 uchwałà Prezydium OR

MOIIB Nr 35/P/11 w dniu 24.05.2011r
(zatwierdzonà uchwałà Nr41/R/2011
14.06.11).

W 2011 r. do Zespołu wpłyn´ło 55
wniosków (w tym jeden dwukrotnie)
o przyznanie pomocy finansowej. 

Zespół w roku 2011 odbył 10 po-
siedzeƒ (31.01, 4.03, 8.04, 9.05, 11.07,
19.07, 22.09, 24.10 i 13.12.2011 r.)
podczas których:
— zapoznał si´ z wnioskami,
— sprawdził poprawnoÊç dołàczonej

dokumentacji,
— skierował wnioski do uzupełnienia

w przypadku braku dokumentów,
— rozpatrzył wnioski,
— przekazał do Prezydium OR MOIIB

dla podj´cia decyzji o rodzaju
wnioskowanej pomocy.
Członkowie Zespołu uczestniczyli

w spotkaniu Zespołów Problemo-
wych MOIIB w Ci´˝kowicach w dniach
10 – 11 czerwca 2011 

Wyniki prac Zespołu ds. działaƒ sa-
mopomocowych:
— oddalono 4 wnioski (w tym jeden

dwukrotnie) z uwagi na brak podstaw
prawnych do udzielenia pomocy
(nie spełniały wymogów regulaminu
samopomocowego MOIIB),

— wnioskowano o przyznanie 51 za-
pomóg losowych (długotrwała cho-
roba, Êmierç członka, bezrobocie,
zdarzenia losowe – po˝ar, kra-
dzie˝ z włamaniem, trudna sytua-
cja materialna w rodzinie).
Zatwierdzona 10 uchwałami pod-

j´tymi przez Prezydium i Rad´ MOIIB
pomoc finansowa na zapomogi loso-
we dla członków MOIIB w 2011 r. wy-
niosła 59  556,00 zł, co stanowiło
119,11 proc. kwoty przewidzianej
w bud˝ecie 2011 r.

KRYSTYNA KORNIAK–FIGA
przewodniczàca ZP

ds. działaƒ samopomocowych

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego 
ds. Działaƒ Samopomocowych MOIIB w 2011 roku
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Zespół ds. Etyki i Ochrony Zawo-
du kontynuował działalnoÊç
w roku 2011 na mocy uchwały

Rady Nr 9/R/2010 MOIIB z dnia
27.04.2010 r. oraz Regulaminu Działa-
nia Zespołu, stanowiàcego załàcznik
do Uchwały Rady Nr 31/R/2003
z dnia 26.09.2003 r.

Zespół spotykał si´ systematycznie
raz w miesiàcu, realizujàc cele i zada-
nia zapisane w  Regulaminie. Zespół
działał w składzie: 

El˝bieta Jastrz´bska – przewodni-
czàca 

Ewa Muszyƒska–Płachecka – czło-
nek

Wiesława Skrzyniowska – członek 

W roku sprawozdawczym Zespół
odbył 9 posiedzeƒ (4.01, 1.02, 1.03,
5.04, 12.05, 28.06, 6.09, 13.10
i 8.11.2011)

Tematyka podejmowana przez Ze-
spół:
1. Sprawy kierowane do Zespołu przez

sekretarza MOIIB:
a) Pismo informujàce o niesolidnoÊci

dwóch projektantów, członków na-

szej izby, przy projekcie hali sporto-
wej w Pszczynie. 

b) Pismo inwestora dotyczàce naru-
szenia zasad etyki zawodowej przez
pełniàcego funkcj´ kierownika bu-
dowy przy realizacji rozbudowy i prze-
budowy domu jednorodzinnego. 

c) Pismo – wniosek o wszcz´cie po-
st´powania w trybie odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej w budownictwie
w sprawie odmowy udost́ pnienia akt
sprawy w stosunku do jednego
z Rzeczników OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej MOIIB.
W wymienionych sprawach Zespół

zajàł stanowisko po przeanalizowaniu
i przedyskutowaniu problemów.

2. Pismo skierowane przez członków
MOIIB do Zespołu
Pismo poruszajàce kwesti´ „naru-

szania zasad etyki oraz norm moralnych
w sferze stosunków mi´dzyludzkich
w MOIIB”. 

W celu rozwa˝enia spraw przedsta-
wionych w ww. piÊmie Zespół obrado-
wał w rozszerzonym składzie, z udzia-
łem Ryszarda ˚akowskiego – wice-
przewodniczàcego Rady MOIIB. Po
zapoznaniu si´ z tematykà poruszonà

w piÊmie i jej przedyskutowaniu, Zespół
wystosował odpowiedê do adresata
z wiadomoÊcià do Rady, wyjaÊniajàc, ̋ e
Zespół jest tylko organem doradczym
Rady, a nie organem statutowym Izby,
wi´c nie jest umocowany do podej-
mowania działaƒ, o których mowa
w piÊmie. 

3. Pozostała aktywnoÊç Zespołu
a) Na posiedzeniu Zespołu goÊç –

p. Paweł. Wrzosek, członek MOIIB
(IS), podzielił si´ swoimi uwagami
o procesie budowlanym i o projek-
towaniu, wnioskujàc, by zobligowaç
administracj´ budowlanà do powia-
damiania projektantów (a nie jedno-
stk  ́projektowà) o rozpocz´ciu robót.

b) Na posiedzeniu Zespołu obecny był
Henryk Tr´bacz – wiceprzewodni-
czàcy Rady MOIIB, który przedstawił
do rozwa˝enia wniosek z ostatniego
Zjazdu MOIIB, dotyczàcy kształto-
wania postaw etycznych członków
izby i nadzoru nad ich przestrzega-
niem. W wyniku dyskusji zwrócono
uwag´ na brzmienie kodeksu etycz-
nego PIIB, w wielu punktach mało
precyzyjnego i zbyt ogólnego. Zespół
zdecydował o zapoznaniu si´ z in-

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego 
ds. Etyki i Ochrony Zawodu MOIIB za rok 2011

Skład Zespołu: 
1. Halina Pasich – przewodniczàca
2. Jadwiga Markowicz – sekretarz
3. Małgorzata Duma–Michalik - członek
4. Krzysztof Majda - członek
5. Kazimierz Podkówka - członek
6. Józef Szostak - członek

W roku 2011 Zespół Problemowy ds.
Prawno–Regulaminowych MOIIB odbył
10 posiedzeƒ, w tym jedno wyjazdowe
integracyjne z udziałem wszystkich
Zespołów Problemowych MOIIB. 

Głównymi tematami posiedzeƒ były
sprawy prowadzone przez Komisj´

Prawno– Regulaminowà PIIB oraz do-
tyczàce problemów członków MOIIB
wynikajàcych z przepisów ustawy Pra-
wo budowlane i z nim zwiàzanych. 

Główne kierunki działania Zespołu
to:
— prace nad projektami nowelizacji

ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, zało-
˝eƒ projektu Ministerstwa Trans-
portu i Budownictwa nowego Pra-
wa budowlanego oraz ustawy o sa-
morzàdach zawodowych.

— opiniowanie małych nowelizacji
ustawy Prawa budowlanego, któ-

re zostały uchwalone przez Sejm
w 2011 r., 

— opiniowanie nowelizacji ustawy
o samorzàdach zawodowych,

— opiniowanie projektu zmian roz-
porzàdzenia dotyczàcego warun-
ków technicznych, jakim powinny
odpowiadaç budynki i ich usytuo-
wanie,

— opiniowanie wniosków skierowa-
nych przez Komisje Uchwał i Wnio-
sków MOIIB podczas Zjazdu Spra-
wozdawczo – Wyborczego MOIIB
w 2011 r., 

— odpowiadanie na pisma członków

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego 
ds. Prawno-Regulaminowych MOIIB za 2011 rok
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Punkt Informacyjny MOIIB w Zakopanem powstał jako jeden
z pierwszych w strukturze MOIIB w 2003 roku. Jego dobrà lokaliza-
cj´ zawdzi´czamy  mi´dzy innymi aktywnemu działaniu Koła Tere-

nowego PZITB, z którego wywodzà si´ działacze Izby na Podhalu. 

Współpraca obu organizacji trwa cały czas, z korzyÊcià dla Êrodowiska
budowlanego. Wielu budowlanych z powiatów: tatrzaƒskiego, nowo-
tarskiego, suskiego to absolwenci Szkoły Budowlanej w Zakopanem (130
lat tradycji). Owocna współpraca z dyrekcjà szkoły przynosi obopólne
korzyÊci. Szkoła udost´pnia bezpłatnie sale i sprz´t audiowizualny na
szkolenia, prezentacje itp., organizowane przez Izb´ – w zamian wy-
ró˝niajàcy si´ uczniowie (w tym olimpijczycy) majà mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z najnowoczeÊniejszymi technologiami, normami, przepisami praw-
nymi. Absolwenci szkoły – koƒczàc studia wy˝sze – pobierajà ksià˝ki
praktyki zawodowej, oczekujà równie˝ informacji w zakresie uzyskiwania
uprawnieƒ budowlanych, a nast´pnie po uzyskaniu uprawnieƒ zosta-
jà członkami Izby. Roczniki czasopism dost´pnych w Punkcie na bie-
˝àco dla członków Izby z lat ubiegłych przekazywane sà do biblioteki
szkoły.

Wykaz szkoleƒ organizowanych przez PI MOIIB – za 2011 rok:
16 czerwca – Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów. Pod-

stawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje.
16 listopada  – Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych. Za-

sady prowadzenia dokumentacji budynku. Ksià˝ka obiektu budowlanego.
23 listopada – Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów.

Konstrukcje ˝elbetowe.

Wykaz spotkaƒ organizowanych przez Koło PZITB, w których uczestni-
czyli członkowie Izby – za 2011 rok:

7 czerwca  – likwidacja mostków cieplnych, prezentacja,
12 paêdziernika  – pokaz spawania z prezentacjà nowoczesnego sprz´-

tu spawalniczego,
8 listopada – szkolenie prowadzone przez przedstawiciela Wojewódzkiego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczàce usterek w prowadzeniu do-
kumentacji obiektu budowlanego,

16 grudnia – spotkanie z Naczelnikiem Urz´du Miasta Zakopane – Wy-
dział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami (dawniej
Wydział Architektury i Budownictwa), podczas którego Êrodowisko bu-
dowlane zostało zaproszone do współpracy przy opracowaniu koncepcji
zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopanego.

Podstawowym zadaniem Punktu Informacyjnego jest wydawanie ksià-
˝ek praktyki zawodowej, wniosków o wpis do Izby, zawieszenie działalno-
Êci itp. 

Ponadto w Punkcie  udzielane sà informacje zainteresowanym, w tym te-
lefoniczne dla budowlanych z całego województwa  (w przypadkach gdy
jest utrudniony kontakt z centralà biura MOIIB w Krakowie).

ALICJA KOTO¡SKA

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Punktu Informacyjnego MOIIB 
w Zakopanem za 2011 r.

nymi kodeksami etycznymi i ewen-
tualnie podj´ciu prac nad udosko-
naleniem naszego kodeksu.

c) W ciàgu roku sprawozdawczego
przewodniczàca Zespołu została za-
proszona na dwa  posiedzenia Rady
MOIIB, majàc mo˝liwoÊç przekaza-
nia członkom Rady informacji o bie-
˝àcych sprawach prowadzonych
przez Zespół.

4. Wnioski Zespołu
Problematyka, którà zajmuje si´ Ze-

spół staje si´ coraz wa˝niejsza w Êro-
dowisku in˝ynierów budownictwa,
o czym Êwiadczà pisma kierowane do
Izby, w szczególnoÊci do rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej. Rang´
zagadnieƒ podnosi fakt składania Êlu-
bowania zachowywania zasad zawar-
tych w kodeksie etycznym przez mło-
dych adeptów, rozpoczynajàcych  sa-
modzielne wykonywanie zawodu in-
˝yniera budownictwa – w czasie uro-
czystego nadawania uprawnieƒ bu-
dowlanych. Oby wi´c zawód in˝yniera
budownictwa równie˝ w praktyce, a nie
tylko w nazwie, był zawodem zaufania
publicznego, a wykonujàce go osoby
odznaczały si´ wysokimi standardami
zawodowymi i etycznymi.

EL˚BIETA JASTRZ¢BSKA

przewodniczàca ZP 

ds. etyki i ochrony zawodu

MOIIB dotyczàcych zakresu prze-
pisów Prawa budowlanego i roz-
porzàdzeƒ z nim zwiàzanych.

W trakcie wyjazdu integracyjnego
zapoznanie uczestników z procedu-
rami administracyjnymi PINB doty-
czàcymi pozwolenia na u˝ytkowanie
obiektów budowlanych. 

Ponadto przewodniczàca Zespołu
brała udział w zebraniach Komisji
Prawno– Regulaminowej PIIB w War-
szawie, jak równie˝ w konwencie or-
ganizowanym przez Małopolskà Okr´-
gowà Izb´ Architektów dotyczà-
cym m.in. zało˝eƒ do nowego Prawa
budowlanego.

HALINA PASICH

przewodniczàca ZP 

ds. prawno-regulaminowych
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MOIIB obchodzi mały jubile-
usz 10–lecia powołania sa-
morzàdu zawodowego

w budownictwie. Âwi´towaliÊmy
go ju˝ w ubiegłym roku. Jubileusz
uÊwiadomił nam, ˝e najwa˝niejsze
zadania, szczególnie zwiàzane
z obsługà członków, wykonujà
izby okr´gowe. Od ich działaƒ za-
le˝y ocena naszego samorzàdu ze
strony członków oraz rola PIIB
w społecznoÊci in˝ynierskiej,
a tak˝e ranga zawodu in˝yniera
we władzach terenowych. 

Sprzyja temu powołanie terenowych
Punktów Informacyjnych, jako po-
Êrednika administracyjnej terenowej
obsługi członków i osób zaintereso-
wanych, realizujàcych swoje po-
trzeby zwiàzane z samodzielnà dzia-
łalnoÊcià w budownictwie. Dzi´ki
dobrym warunkom lokalowym, po-
szerzyliÊmy zakres działania Pun-
ktu Informacyjnego o działalnoÊç
szkoleniowà, podnoszàcà kwalifika-
cje zawodowe i jakoÊç usług Êwiad-
czonych na co dzieƒ społeczeƒstwu
przez in˝ynierów i techników człon-
ków naszego samorzàdu.

Punkt Informacyjny w ciàgu roku
realizował nast´pujàce zadania:
— udzielał wszelkich informacji zwià-

zanych z działalnoÊcià Małopol-
skiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w Krakowie;

— wydawał i przyjmował wnioski
o wpisanie na list´ członków MO-
IIB;

— wydawał i przyjmował wnioski
o zawieszeniu bàdê odwiesze-
niu członkostwa;

— wydawał i przyjmował wnioski
o udzielenie zapomogi człon-
kom;

— udost´pniał du˝à liczb´ czaso-
pism technicznych zaintereso-
wanym członkom;

— drukował członkom interesujàce
ich PN oraz Eurokody z programu
Integram, udost´pnionego w ra-
mach umowy zawartej przez MO-
IIB;

— drukował równie˝ wymienione
przepisy prawne z systemu LEX;

— wydawał osobom posiadajàcym
odpowiednie kierunkowe wy-
kształcenie ksià˝ki praktyki za-
wodowej;
W ciàgu 2011 roku wydano

uprawnionym osobom 86 ksià˝ek
dla dokumentowania praktyki za-
wodowej.

Udzielono zainteresowanym wie-
lu informacji warunkujàcych uzys-
kanie uprawnieƒ budowlanych np.:
— wymaganego kierunku wykształ-

cenia, odpowiedniego oraz po-
krewnego dla poszczególnych
specjalnoÊci uprawnieƒ budow-
lanych;

— sposobu post´powania w przy-
padku wykształcenia odbiegajà-
cego od przyj´tego w obowiàzu-
jàcym rozporzàdzeniu;

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

— form zatrudnienia podczas do-
kumentowania praktyki zawodo-
wej;

— informacji o mo˝liwoÊci posze-
rzenia posiadanych uprawnieƒ
oraz uzyskania tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego.

W celu systematycznego podno-
szenia kwalifikacji, jakoÊci Êwiad-
czonych usług oraz przestrzegania
zasad etyki zawodowej przez człon-
ków Izby, współorganizowano
z Radà FSNT – NOT w Tarnowie lub
samodzielnie w siedzibie Punktu In-
formacyjnego nast´pujàce szkolenia
seminaryjne:

1. 11 stycznia w Domu Technika
FSNT – NOT w Tarnowie szko-
lenie seminaryjne pt.: „Wymo-
gi bezpieczeƒstwa pracy na
budowach kubaturowych i sie-
ciowych” pod patronatem Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy oraz
Powiatowego Nadzoru Bu-
dowlanego w Tarnowie. Uczest-
nikom tego szkolenia semina-
ryjnego (34 członków) wydano
zaÊwiadczenia o jego ukoƒ-
czeniu z załàczonym progra-
mem szkolenia.

2. 16 marca (SEP – sala konfe-
rencyjna przy ul. Lwowskiej
w Tarnowie) szkolenie semina-
ryjne pt.: „Procedury przyłà-
czania odbiorców do sieci ener-
getycznej oraz pomiary odbior-
cze”.

3. 29 kwietnia w Punkcie Infor-
macyjnym MOIIB w Tarnowie,
zorganizowano dla członków
MOIIB szkolenia:

— Układy hydroizolacyjne dachów
płaskich – rekomendowane przez
Instytut Techniki Budowlanej;

— Kompletny system izolacji fun-
damentów – dla wszystkich wa-
runków gruntowo–wodnych.
4. 21 wrzeÊnia w Punkcie Infor-

macyjnym MOIIB w Tarnowie
odbyło si´ szkolenie semina-
ryjne pt.: Audytor efektywnoÊci
energetycznej – białe certyfi-
katy, zorganizowane przez
PZITB – CUTOB w Krakowie.

Punkt Informacyjny zaintereso-
wany jest organizacjà kolejnych
szkoleƒ, przybli˝ajàcych zagadnie-
nia interesujàce członków. Zgłosze-
nia tematów przyjmujemy w Punkcie
Informacyjnym przy ul. Krakowskiej
11 A lub telefonicznie pod numerem:
14 626 47 18, 
e–mail: map–tarnow@map.piib.org.pl

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Punktu Informacyjnego MOIIB 
w Tarnowie w 2011 roku
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Punkt informacyjny MOIIB
w Nowym Sàczu mieÊci si´
w budynku NOT przy ul. Kra-

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

Terminy dy˝urów:
wtorek w godz. 13:00 – 15:00, 
piàtek w godz. 16:00 – 18:00. 
Dy˝ur członków Okr´gowej Ko-

misji Kwalifikacyjnej – czwartek,
w godz. 17:00 – 19:00.

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

Zakres działania Punktu Informa-
cyjnego w Nowym Sàczu:
— udzielanie informacji dotyczà-

cych bie˝àcych spraw zwiàza-
nych z działaniem Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa, w tym udost´pnia-
nie regulaminów Izby, a tak˝e
wybranych aktów prawnych, do-
st´p do zbioru norm na podsta-
wie umowy z firmà Integram;

— wydawanie i odbieranie wnio-
sków o wpisanie na list´ człon-
ków Izby oraz informowanie kan-

dydatów ubiegajàcych si´ o wpis
na list´ członków Izby;

— rejestrowanie i wydawanie ksià-
˝ek praktyki zawodowej upraw-
nionym osobom;

— udzielanie informacji dotyczà-
cych warunków ubezpieczenia
członków Izby od odpowiedzial-
noÊci cywilnej;

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

— udost´pnianie informacji doty-
czàcych zagadnieƒ prawnych
w budownictwie poprzez sieç in-
ternetowà z wykupionym przez
MOIIB dost´pem do programu
Lex;

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

— zbieranie wszelkich materiałów
szkoleniowych w celu ich archi-
wizacji i udost´pniania zaintere-
sowanym członkom Izby;

— informowanie kandydatów o try-
bie składania wniosków na uzys-
kanie uprawnieƒ budowlanych;

— prowadzenie informacji ogólnej
dla kandydatów na uzyskanie
uprawnieƒ budowlanych;

— propagowanie i wskazywanie êró-
deł informacji naukowo–tech-
nicznej.
W okresie sprawozdawczym

członkowie Okr´gowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej oraz członkowie MOIIB
z Nowego Sàcza pełnili wyznaczone
dy˝ury zgodnie z przyj´tym harmo-
nogramem. 

W okresie sprawozdawczym wy-
dano 71 ksià˝ek praktyki zawodowej,
a w trakcie dy˝urów udzielono in-
formacji bezpoÊrednich lub telefo-
nicznie w sprawach zwiàzanych
z Izbà (włàcznie z potwierdzaniem
członkostwa) 136 osobom, co zare-
jestrowano w odpowiedniej ewi-
dencji. 

Punkt Informacyjny w 2011 r. włà-
czył si´ do organizacji szkoleƒ przy-
gotowanych przez starostwo po-
wiatowe i Małopolskà Okr´gowà
Izb´ Architektonicznà dla członków
MOIA i MOIIB z regionu nowosà-
deckie, które odbyły si´ w Nowym
Sàczu w dniach:

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Punktu Informacyjnego MOIIB 
w Nowym Sàczu za okres 1.01.2011-31.12.2011 r.

Dokoƒczenie na str. 38

Wa˝nym wydarzeniem w działal-
noÊci Punktu Informacyjnego MOIIB
w Tarnowie były obrady Prezydium
MOIIB 22 listopada 2011 roku. Po ob-
radach rozpocz´ło si´ spotkanie
merytoryczne w poszerzonym gro-
nie, poÊwi´cone informacji o zało-
˝eniach proponowanych zmian
w Prawie budowlanym. Spotkanie
oprócz Prezydium MOIIB zaszczyci-
li obecnoÊcià dyrektorzy z Urz´du
Miasta Tarnowa, dyrektorzy ze Sta-
rostwa Powiatowego w Tarnowie, in-
spektorzy z Powiatowego Nadzoru

Budowlanego i członkowie organów
MOIIB z terenu Tarnowa.

Po prelekcji rozpocz´ła si´ burzli-
wa dyskusja na temat proponowa-
nych zmian w Prawie budowlanym.
Przewa˝ały głosy o koniecznoÊci do-
prowadzenia do modyfikacji prawa
w postaci jednego, spójnego Kode-
ksu budowlanego, ujmujàcego rów-
nie˝ przepisy o planowaniu i zagos-
podarowaniu przestrzennym. Chce-
my, aby kodeks był trwały i nie-
zmienny. Dyskusj´ podsumował prze-
wodniczàcy Rady MOIIB Stanisław

Karczmarczyk, podkreÊlajàc rol´ od-
powiedzialnoÊci in˝yniera budowla-
nego, sprawujàcego samodzielnà
funkcj´ technicznà w budownictwie.
Zawód ten obarczony jest wysokim
poziomem odpowiedzialnoÊci jako
zawód zaufania publicznego, two-
rzàcego obecnie coraz lepszà polskà
rzeczywistoÊç. W Êwietle zało˝eƒ do
nowej ustawy, ta odpowiedzialnoÊç
b´dzie jeszcze wi´ksza.

ANTONI KAWIK

ANDRZEJ BACHARA
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Wroku 2011 Punkt Informa-
cyjny realizował cele wyni-
kajàce z zadaƒ nało˝onych

przez Małopolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w Krako-
wie. 

Zadaniami podstawowymi było:
1. Rejestrowanie i wydawanie ksià˝ek

praktyki zawodowej uprawnionym
osobom. Wydano 16 ksià˝ek.

2. Udost´pnianie i wypo˝yczanie cza-
sopism technicznych członkom
izby, sympatykom (technicy bu-
downictwa nigdzie nie zrzeszeni,
a pracujàcy zawodowo).

3. Udzielanie informacji dotyczàcych
zagadnieƒ z zakresu procesu bu-
dowlanego podczas rozmów oso-
bistych w siedzibie Punktu Infor-
macyjnego, jak równie˝ telefo-
nicznych oraz pocztà elektronicz-
nà.

4. Gromadzenie i przekazywanie
członkom wszelkich materiałów
szkoleniowych.

5. BezpoÊrednie spotkania w Punkcie
Informacyjnym z członkami MOIIB,

podczas których toczyły si´ dys-
kusje o zawodzie, odpowiedzial-
noÊci, prawach i obowiàzkach kie-
rowników budowy.

6. Mo˝liwoÊç zapoznania si´ z ak-
tualnymi normami technicznymi
w ramach wykupionego przez MO-
IIB dost´pu do programu INTE-
GRAM.
Punkt Informacyjny otwarty jest

w ka˝dy wtorek i czwartek od godz.
15 do 17,
e-mail: map-oswiecim@map.piib.org.pl, 
tel. 33 842 60 34.

W działalnoÊci Punktu Informacyj-
nego w OÊwi´cimiu szczególnie wy-
ró˝niła si´ grupa in˝ynierów czynnie
uczestniczàcych w spotkaniach tech-
nicznych, które sprzyjały refleksjom
nt. działalnoÊci naszego samorzàdu
zawodowego. Nie obyło si´ bez słów
krytyki i narzekania.

Wi´kszoÊç uwag, wniosków, za-
pytaƒ rozwiàzywana była wspólnie na
miejscu w Punkcie Informacyjnym,

gdy˝ działalnoÊç całej Izby pokazu-
je, ˝e to, co jest problemem tech-
nicznym, organizacyjnym, socjalnym
dla nas, członków, rozwiàzujà ze-
społy problemowe, tj. Prawno-Re-
gulaminowy, Etyki i Ochrony Zawodu,
Działaƒ Samopomocowych i Proce-
sów Budowlanych (które i tak za
nas nie zrobià wszystkiego).

Jako opiekun Punktu Informacyj-
nego w OÊwi´cimiu starałem si´
przekazaç wszystkim zainteresowa-
nym te informacje, które choç w pew-
nym stopniu uspokojà i pomogà rea-
lizowaç si´ ka˝demu z nas.

Przy tej okazji chciałbym podzi´-
kowaç kolegom, którzy w du˝ym
stopniu przyczynili si´ do sprawnej
działalnoÊci placówki w OÊwi´cimiu:
in˝. Jackowi Hodurowi i Krzysztofo-
wi Skibickiemu.

DziałalnoÊç Punktu Informacyjne-
go w OÊwi´cimiu w 2011 roku ob-
cià˝yła MOIIB kosztami w wysokoÊci
19.252,28 zł.

JAROSŁAW GODEK 

Sprawozdnie z działalnoÊci 
Punktu Informacyjnego
MOIIB w OÊwi´cimiu za 2011 r.

1.03. – Spełnienie wymagaƒ za-
bezpieczeƒ przeciwpo˝arowych bu-
dynków na etapie projektu budow-
lanego

14.04. – Prawo ochrony Êrodo-
wiska

15.09. – Procedury administra-
cyjne w procesie inwestycyjnym,
teoria i praktyka

13.12. – Negocjowanie umów

Członkowie MOIIB brali udział
w ka˝dym z wymienionych szkoleƒ.

Z okazji 10–lecia MOIA i MOIIB od-
było si´ w Nowym Sàczu spotkanie
integracyjne architektów i członków
Izby Budowlanej w dniu 15.10. z pro-
gramem rekreacyjno–rozrywkowym
„pieczenie barana”. Spotkanie to
było okazjà do przedstawienia his-
torii i osiàgni´ç obydwu Izb, zapre-
zentowania osób najbardziej zaan-
ga˝owanych i wymiany poglàdów na

temat problemów nurtujàcych re-
prezentantów poszczególnych bran˝
budowlanych. Zebrani zdecydowa-
li o potrzebie kolejnych corocznych
spotkaƒ integracyjnych obydwu Izb
z okazji Dnia Budowlanych.

Od wrzeÊnia 2011 r. rozpocz´to
przygotowania do remontu i adap-
tacji nowej siedziby Punktu Infor-
macyjnego w Nowym Sàczu przy uli-
cy Dunajewskiego 1.

JAN SKAWI¡SKI

Sprawozdanie z działalnoÊci Punktu Informacyjnego MOIIB
w Nowym Sàczu za okres 1.01.2011-31.12.2011 r.

Dokoƒczenie ze str. 37
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Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Wyjazd techniczny:
„Zwiedzanie fabryki znaków drogowych w Tuchowie”

Bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Zabezpieczenia fundamentów i gł´bokich wykopów” 

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Od˝elazianie odmanganianie wody – przeglàd metod 
w aspekcie uzdatniania wód podkrakowskich w uj´ciach 
lokalnych gmin”

Bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
„Nowoczesne urzàdzenia do bezdotykowego pomiaru tem-
peratury.
Czujniki temperatury do dotykowego pomiaru temperatury”
Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa 
do dnia 6-04-2012 r. 
na adres: artur.jagla@arcelormittal.com

seminarium elektroinstalatorów - O.Kr SEP:

„Efektywne oÊwietlenie drogowe przy uwzgl´dnieniu lamp
LED i inteligentnego sterowania”
Ref. in˝. Stanisław Pienià˝ek - ELGO

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Systemy wodociàgowe i kanalizacyjne KWH PIPE Poland.
Separatory firmy NAVOTECH”

Impreza seminaryjno-sportowa - O.Kr SEP:
Seminarium:
„Zasilanie elektryczne wyciàgów narciarskich” 
połàczone z I Mistrzostwami O.Kr SEP w Narciarstwie Gór-
skim”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Bł´dy projektowe i wykonawcze oraz wybrane zagadnienia
kształtowania metalowych pokryç dachów. Konstrukcje da-
chów wielokrzywiznowych”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Eurokody – przykłady obliczeƒ konstrukcji ˝elbetowych
Projektowanie płyt i belek – SGN (zginanie, Êcinanie, skr´ca-
nie) i SGU (zarysowanie i ugi´cie)”

Wyjazdowe seminarium elektrointalatorów – O.Kr SEP:
„Programy wspomagajàce projektowanie
rozdzielni elektrycznych firmy Hager”

kwiecieƒ 2012

5.04.2012 r.
czwartek
Kraków

sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

5.04.2012 r.
czwartek

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

sala ”B”
godz. 13.00

12.04.2012 r.
czwartek
Kraków

Dom Technika
Nowa Huta

os.Centrum C  bl.10
godz. 11-15

12.04.2012 r.
czwartek
Kraków

Dom Technika
NOT w Krakowie

godz.11-15

12.04.2012 r.
czwartek

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

sala” B”
godz.13:00

13-14.04.2012 r.
piàtek-sobota

Laskowa
k. Limanowej

17.04. 2012 r.
wtorek
Kraków

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1
godz. 14:00

18.04.2012 r.
Êroda

Zakopane
Zespół Szkół Budowlanych

ul. Krupówki 8
godz. 10:00

18.04.2012 r.
Êroda

Siedziba Firmy 
Hager Polo Sp. z o.o.

SITK RP O. Kraków
& MOIIB 

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, 

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

Odpowiedzialny: Beata Bielewicz

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

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

e-mail: gra_cz@op.pl

PZITSO.Kraków 
& MOIIB

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

O. Nowa Huta SEP, 
& MOIIB

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

tel. (603) 306 036

O.Kr SEP 
& MOIIB

ELGO Lighting Gostynian
in˝. Zbigniew Bisikiewicz

tel. 12 299 72 65
Biuro SEP tel: 12 422 58 04

PZITS O.Kraków
& MOIIB

mgr in˝. Joanna Szafron
tel. PZITS: 12-422-26-98

O.Kr SEP 
Koło SEP nr 7 i 32

& MOIIB
mgr in˝. Ryszard Grochowski

tel. 601 821 014

Biuro SEP 12 422 58 04
PZITB-CUTOB

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

Alicja Kotoƒska 609 489 518
Joanna Kruk tel/fax: (12) 4214737

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

O.Kr SEP – SIiUE
Koło SEP nr 28

& MOIIB
Firma HAGER Polo Sp. z o.o.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

In˝ynierów Budownictwa w II kwartale 2012 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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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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

Wycieczka techniczna energetyków – O.Kr SEP:
„Zapoznanie z zapleczem technicznym Zamku Królewskiego
na Wawelu i ekspozycjà wystawowà. Cz. 2.”

Bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Stal w budownictwie mostowym cz. 3 – stal zbrojeniowa”

Konferencja naukowo-techniczna AGH:
„Budownictwo podziemne i bezpieczeƒstwo w komunikacji
drogowej i infrastrukturze miejskiej”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur ˝e-
liwnych.”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Prawo budowlane – aktualne regulacje. Propozycje zmian”

Seminarium elektroinstalatorów – O.Kr SEP:
„Zasady projektowania systemów przeciwpo˝arowych (SAP)
w oparciu o system wykrywania i sygnalizacji po˝aru FAP
500”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
Warsztaty szkoleniowe:
„Dokumentacja kosztowa na roboty budowlane w Êwietle
ustawy prawo zamówieƒ publicznych”

Wycieczka techniczna elektroenergetyków – O.Kr SEP:
„Autostrada jako obiekt energetyczny”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
„Rozwój technologii palowych. Kontrola jakoÊci pali funda-
mentowych - cz. I”

ul. Fabryczna 10
Tychy

18.04.2012
Êroda

GDDKiA
Ul. Mogilska 25

Kraków

19.04.2012 r.
czwartek

godz. 13-16
Kraków

19.04.2012
czwartek
Kraków

sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

19-20.04.2012
czwartek-piàtek

AGH Kraków
al. Mickiewicza 30

24.04.2012
wtorek

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

sala „B”
godz.13:00

24.04.2012 r.
wtorek
Kraków

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1
godz. 10:00

26.04.2012 r.
czwartek
Kraków

Dom Technika
NOT w Krakowie

godz. 11–15

26.04.2012 r.
czwartek
Kraków

Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna 

w Krakowie
ul. Rajska 1
godz. 10:00

27.04.2012 r.
piàtek

Kraków
godz. 12-15

9.05.2012 r.
Êroda

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego 28
sala im. 

prof. Stella-Sawickiego, 
II pi´tro

godz. 10:00

mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 12 415 85 95

SITK RP O. Kraków
& MOIIB

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, tel. (12)

658-93-72
http://krakow.sitk.org.pl

Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

O.Kr SEP – Koło SEP nr 65
& MOIIB

mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
697261618

Biuro SEP: 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

AGH & MOIIB 
Kontakt: AGH Wydział Górnictwa i Geoin˝ynierii 
sekretarz konferencji: mgr in˝. Natalia Schmidt

tel. 12-617-20-68
kom. 503-691-483
bibt@agh.edu.pl

www.bibt.agh.edu.pl

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

dr in˝. Anna Wassilkowska P.K.
tel. PZITS: 

12-422-26-98

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP - SIiUE
& MOIIB

MIWI-URMET 
Sp. z o.o.

dr in˝. Jan Strzałka 
603 776 123

Biuro SEP: 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP – SEn 
Koło SEP nr 65

& MOIIB
mgr in˝. Artur Gancarz

12 617 37 60
Biuro SEP:

12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Seminarium elektroinstalatorów – O.Kr SEP:
„Projektowanie i konfiguracja urzàdzeƒ oraz instalacji elek-
trycznych przy pomocy oprogramowania firmy EATON”

Wycieczka techniczna elektroenergetyków – O.Kr SEP:
„Obiekty zasilania Rynku Głównego w Krakowie”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„OdpowiedzialnoÊç in˝ynierów pełniàcych samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie w Êwietle obowiàzujàcych
przepisów prawa”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Ochrona przed przepływem zwrotnym  - urzàdzenia prze-
ciwzalewowe KESSEL”

Bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:
Konferencja naukowo-techniczna: 
„Rola i zadania RZGW w Krakowie oraz przewidywania skut-
ków katastrofy wielkich zapór”

Bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:
Wycieczka naukowo-techniczna: 
„Eksploatacja zapory i zbiornika Czorsztyn” 

Wycieczka techniczna elektroinstalatorów - O.Kr SEP:
„Zwiedzenie farmy słonecznej 1,8 MVA”

Bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:
Wycieczka naukowo-techniczna: 
„Skutki powodzi 2011 r. na terenie powiatu oÊwi´cimskiego”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Rozwój technologii palowych. Kontrola jakoÊci pali funda-
mentowych - cz. II”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
„Co dalej z dyrektywà i ustawà o efektywnoÊci energetycznej.
Odnawialne êródła energii”

10.05.2012 r.
czwartek
Kraków

Dom Technika
NOT w Krakowie

godz. 11 – 15

11.05.2012 r.
piàtek

Zbiórka przy Ratuszu
Kraków

godz. 12 - 15

11.05.2012
piàtek

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

sala B
godz. 12:00

14.05.2012
poniedziałek

Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28

sala „B”
godz.13:00

14.05.2012
poniedziałek

Kraków
Centrum Kongresowe 

Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie

Al. 29 Listopada 46

15.05.2012
wtorek

Wyjazd uczestników Kraków
ul. Kału˝y

koło hotelu Cracovia
godz. 8:00

15.05.2012 r.
wtorek

ENERGIA
Sp. z o.o.

Wierzchosławice

16.05.2012
Êroda

Wyjazd uczestników Kraków
MZMiUW

ul. Szlak 73

16.05.2012 r.
Êroda

Kraków
Dom Technika

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

pi´tro
godz.10:00

17.05.2012 r.
czwartek
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

sala im. 
prof. Stella-Sawickiego, 

II pi´tro
godz. 14:00

O.Kr SEP - SIiUE
Koło SEP nr 28

& MOIIB
Eaton Electric Sp. z o.o.
in˝. Bolesław Dzi´giel

608 716 663
Biuro SEP: 12 422 58 04

O.Kr SEP
Koło nr 13
& MOIIB

mgr in˝. Artur Gancarz
12 617 37 60

Biuro SEP: 12 422 58 04

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

mecenas Jolanta Szewczyk
tel. PZITS: 12-422-26-98

PZITSO.Kraków &MOIIB
mgr in˝. Marcin Mazurkiewicz

mgr in˝. Edyta Dara˝
tel. PZITS: 12-422-26-98

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

in˝. Jan Smenda
tel. 12 422-47-22 w.34
Dom Technika, Kraków

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

Informacje: 
in˝. Paweł Bubka RZGW KRAKÓW 

tel. 12 628 43 07
611 124 672; 

ZO SITWM: Janusz Filimowski 
tel. 507 123 219

O.Kr SEP – SIiUE
Koło SEP nr 26 

& MOIIB
mgr in˝. Stanisław Łach

tel. 604 506 474
Biuro SEP: 12 422 58 04

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

Informacje: 
in˝. Robert Staƒko KRAKÓW

tel. 12 628 0981
664190990; 

MZMiUW Insp. OÊwi´cim 
Edward Kopeç

tel. 33 844 72 32

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

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39

40.

41.

Seminarium energetyków – O.Kr SEP
„Nowelizacja Prawa energetycznego w aspekcie taryf”

Bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Nowoczesne rozwiàzania konstrukcji nawierzchni szyno-
wych” 

Bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:
Wycieczka naukowo-techniczna: 
„Realizacja robót melioracyjnych w UÊciu Solnym oraz zwie-
dzanie Kopalni Soli w Bochni”

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Konferencja: XXIII Małopolskie Dni Drogowe

Wycieczka zagraniczna - O.Kr SEP
Wycieczka techniczno-turystyczna do Pary˝a
Cz´Êciowa odpłatnoÊç uczestników

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Prawo budowlane – aktualne regulacje. Propozycje zmian”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Zasady doboru Êrednicy wodomierzy”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Warsztaty szkoleniowe:
Przedmiar robót w Êwietle ustawy prawo zamówieƒ publicz-
nych. Komputerowe wspomaganie przedmiarowania” 

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Konferencja: Bezpieczeƒstwo w transporcie zbiorowym

Wycieczka techniczna elektroinstalatorów – O.Kr SEP:
Zwiedzanie zakładu produkcyjnego ZPUE Włoszczowa

Bran˝a sanitarna – NOT O. Tarnów:
Konferencja naukowo – techniczna:
„Gospodarka wodno-Êciekowa w rozwoju aglomeracji miej-
skiej. Plany bezpieczeƒstwa wodnego wynikajàce z V dyrek-
tywy wodnej UE”

17.05.2012 r.
czwartek
Kraków

Dom Technika
NOT w Krakowie

godz. 11–15

17.05.2012
czwartek
Kraków

sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

17.05.2012
czwartek

Wyjazd uczestników Wieliczka
WODROL

ul. Bogucka 17

17-18.05.2012
czwartek-piàtek

Wieliczka

18-25.05.2012 r.
Pary˝

22.05.2012 r.
wtorek
Gorlice

Gorlickie Centrum Kultury
przy ul. Michalusa

godz. 12:00

24.05.2012
czwartek

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

sala „B”
godz. 13:00

24.05. 2012 r.
czwartek
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

godz. 14:00

24-25.05.2012
czwartek-piàtek

Kraków

25.05.2012 r.
piàtek
ZPUE

Włoszczowa

30.05.2012
Êroda

Dom Technika NOT
Rynek 10
Tarnów

O.Kr SEP 
OÊrodek Rzeczoznawstwa 

& MOIIB
in˝. Maria Zastawny

12 422 68 53
Biuro SEP: 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

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

Informacje: in˝. Mirosław Fijałkowski 
tel. 12 2782575, 603 926 880

Organizator: 
SITK RP O. Kraków, 

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, 

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

Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

O.Kr SEP – ORz SEP
& MOIIB

in˝. Maria Zastawny
12 422 68 53

Biuro SEP: 12 422 58 04

PZITB-CUTOB
O.Małopolski 

& MOIIB
Rafał Kukla

604 190 047
Joanna Kruk

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

www.pzitb.org.pl

PZITS/O Kraków &MOIIB
dr in˝. Piotr Krzysztof Tuz
tel. PZITS: 12-422-26-98

PZITB-CUTOB
O.Małopolski

& MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

SITK RP O. Kraków
& MOIIB

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,

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

Odpowiedzialny: Łukasz Franek
lfranek@pk.edu.pl

O.Kr SEP – SIiUE
Koło SEP nr 28

& MOIIB
mgr in˝. Stanisław Łach

tel. 604 506 474
Biuro SEP: 12 422 58 04

NOT O. Tarnów
& MOIIB

tel. 14-688-90-77

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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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Warunki kontraktowe i procedury FIDIC – szkolenie dla wy-
konawców”

Impreza seminaryjno- sportowa - O.Kr SEP:
Seminarium:
„Zasilanie urzàdzeƒ zdalnego sterowania strzelnicy sportowo
– myÊliwskiej połàczone z II Mistrzostwami O.Kr SEP w
Strzelectwie Sportowym”

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

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Nieniszczàce i mało niszczàce metody badania betonu w
konstrukcjach wraz z pokazem wybranych metod”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:
„Przyczyny zagrzybiania budynków i metody ich zwalczania”

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Wyjazd techniczny:
„Nowoczesne rozwiàzania drogowo-mostowe w ciàgu dróg
krajowych Małopolski”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Beton SCC w kanalizacji. 
Studnie kanalizacyjne betonowe prefabrykowane projektowa-
nie i zastosowanie.”

Bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium: „Badania betonu” 

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyro-
bów budowlanych. Zasady stosowania oznakowania CE”

Wycieczka techniczno-turystyczna – O.Kr SEP:
„Zwiedzanie Skansenu - Muzeum Zagł´bia Staropolskiego
wraz z wycieczkà na Ziemi´ Âwi´tokrzyskà”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
Cykl szkoleƒ FIDIC: „Warunki kontraktowe i procedury FIDIC -
szkolenie dla zamawiajàcych – cz I”

31.05.2012 r.
czwartek
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

godz. 10:00

1.06.2012 r.
piàtek

godz.13-18
Pasternik

4-6.06.2011
poniedziałek – Êroda

12.06.2012 r.
wtorek
Kraków

Politechnika Krakowska
Budynek Instytutu Materiałów i

Konstrukcji Budowlanych
ul. Warszawska 24

godz. 10:00

13.06.2012 r.
Êroda

Nowy Sàcz
ul. Kraszewskiego 44

NOT
godz.17:00

14.06.2012 r.
czwartek

14.06. 2012 r.
czwartek

Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28

sala B
godz.13:00

14.06.2012 r.
czwartek
Kraków

sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

14.06.2012 r.
czwartek
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

godz.10:00

15-17.06.2012 r.
piàtek – niedziela

Sielpia

19.06.2012 r.
wtorek
Kraków

PZITB-CUTOB
O.Małopolski

& MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP 
Koło SEP nr 7

& MOIIB
mgr in˝. Ryszard Grochowski

tel. 601 821 014
Biuro SEP:  12 422 58 04

SITPNiG O.Kraków
& MOIIB

informacje:
Bogusław Kurowski
tel. 12-628-11-24

PZITB-CUTOB
O.Małopolski 

& MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

mgr in˝.Joanna Misygar
kom. 608 689 474

Joanna Kruk
tel/fax: (12) 4214737

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

SITK RP O. Kraków
& MOIIB 

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, tel. (12)

658-93-72
http://krakow.sitk.org.pl

Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

PZITS O.Kraków
& MOIIB

prof. Jan Deja
mgr in˝. Karolina Rułka

tel. PZITS: 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 – SEn
Koło SEP nr 1

& MOIIB
in˝. Zbigniew Bisikiewicz

tel. 12 299 72 65
Biuro SEP:  12 422 58 04

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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53.

54.

55.

56.

57.

58.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
Cykl szkoleƒ FIDIC:
„Warunki kontraktowe i procedury FIDIC -szkolenie dla zama-
wiajàcych – cz II”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Elektrownia szczytowo-pompowa w Ludington /USA -
olbrzymi akumulator czystej energii.”

Bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Ocena stanu betonu na wybranych elementach obiektach
mostowych” 

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Przyczyny zagrzybiania budynków i metody ich zwalczania”

Wycieczka techniczna - O.Kr SEP:
Zwiedzanie gosodarstwa pasiecznego „Sàdecki Bartnik”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Metody szybkiego pomiaru nat´˝enia przepływu w kanalizacji.”

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

godz.10-15

20.06.2012 r.
Êroda

Kraków
Dom Technika

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

pi´tro
godz. 10-15

20.06.2012
Êroda

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

sala ”B”
godz.13:00

21.06.2012
czwartek
Kraków

sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

21.06.2012 r.
czwartek
Tarnów

budynek Krakusa
ul. Krakowska 11

godz.13:00

22.06.2012 r.
piàtek
Stró˝e

k. Grybowa
godz. 8-16

28.06.2012
czwartek
Kraków

Dom Technika Kraków 
ul. Straszewskiego 28

sala” B”
godz. 13:00

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

mgr in˝. Wojciech Jelonek
tel. PZITS:  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
Kazimierz Âlusarczyk

tel.602 590 749
Wacław Kawik
604 129 490
Joanna Kruk

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

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP 
Koło SEP nr 7

& MOIIB
in˝. Czesław Kapołka

tel. 660 750 256
Biuro SEP 

tel. 12/ 422 58 04

MOIIB &PZITS O.Kraków
dr in˝. Joanna Bàk PK

dr in˝. Wojciech Dàbrowski PK
tel. PZITS:  12-422-26-98

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

UWAGA !

1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez 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
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V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
„Funkcjonowanie Eksploatacja i Bezpieczeństwo 

Systemów Gazowych, Wodociągowych, 
Kanalizacyjnych i Grzewczych”

◆ Krynica -Zdrój, 24-26października 2012 r.
◆ Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

wraz ze współorganizatorami 
◆ Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie 
◆ Politechniką Krakowską
◆ Akademią Górniczo- Hutniczą
◆ Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
◆ Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie
◆ Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
◆ Urzędem Miasta Krakowa
◆ PZITS Oddział w Tarnowie 
◆ Karpackim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o w Tarnowie 

Oddział ZG w Krakowie

uprzejmie zapraszają do udziału 
w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. 

„Funkcjonowanie Eksploatacja i Bezpieczeństwo Systemów Gazowych,
Wodociągowych, Kanalizacyjnych i Grzewczych”, 

która odbędzie się w dniach 
24- 26 października 2012 roku w  Krynicy-Zdroju 

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „PANORAMA” ul. Wysoka 15.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr. tel. 12 422-26-98 
lub e-mail:biuro@pzits.krakow.pl

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW 
I TECHNIKÓW SANITARNYCH

ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków

tel./fax 422 26 98
e-mail: biuro@pzits.krakow.pl             www: www.pzits.krakow.pl

Rachunek bankowy: 65 1020 2892 0000 5602 0015 6422
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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

STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2012
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