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Zbli˝a si´ termin XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa, który poza  rozliczeniem działalnoÊci za rok 2011 – winien okreÊliç najbli˝sze
cele i kierunki działania naszego samorzàdu. Ju˝ po raz drugi goràcym tematem ob-
rad b´dzie zapewne problem podwy˝szenia składek  członkowskich na Krajowà Izb´
i na Izby Okr´gowe. Ten temat był równie˝  dyskutowany na naszym Okr´gowym Zjeê-
dzie sprawozdawczym 21 kwietnia  2012 r. Uczestnicy naszego zjazdu wypowiedzieli
si´ jednoznacznie przeciw projektom podnoszenia składki członkowskiej, co zobowiàzuje
naszych delegatów do reprezentowania takiego stanowiska na Krajowym Zjeêdzie.

Temat zwi´kszenia obcià˝eƒ finansowych członków Izby  był wielokrotnie  przed-
miotem dyskusji na posiedzeniach Krajowej Rady. Zwolennicy podniesienia składek
uzasadniajà to relatywnym spadkiem Êrodków przeznaczonych na szkolenia i na dzia-
łalnoÊç statutowà. Przy stałej  wysokoÊci składki od 10 lat wzrosły znaczàco koszty ob-
sługi administracyjnej i stałe koszty utrzymania  siedzib oraz koszty wydawnicze „In-
˝yniera Budownictwa” . Na braki Êrodków narzekajà szczególnie małe izby okr´gowe,
które obecnie nie sà  w stanie zapewniç mi´dzy innymi odpowiedniej oferty w zakre-
sie szkolenia. 

Drugi problem dominujàcy na ostatnich posiedzeniach Krajowej Rady to po-
wszechny dost´p do norm budowlanych. Na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady za-
twierdzono umow´ z Komitetem Normalizacyjnym, na podstawie której ka˝dy członek
izby mo˝e uzyskaç dost´p do zbioru ponad 5200 norm po zalogowaniu si´  indywi-
dualnym hasłem, umo˝liwiajàcym  do tej pory wydruk zaÊwiadczenia o przynale˝no-
Êci do izby z podpisem elektronicznym. Zgodnie z decyzjà Krajowej Rady powszechny
dost´p do norm b´dzie mo˝liwy od czerwca br., a szczegóły na ten temat zostanà za-
mieszczone w „In˝ynierze Budownictwa”.

Pomimo rozwiàzania problemu dost´pu do norm na szczeblu krajowym, w naszej
małopolskiej Izbie nie zrywamy jeszcze umowy z firmà „Integram” umo˝liwiajàcej do-
st´p do norm i ich wydruk we wszystkich punktach terenowych i w siedzibie izby w Kra-
kowie. Decyzje w tym zakresie podejmiemy po sprawdzeniu, jak funkcjonuje  w prak-
tyce nowy system dost´pu i jak jest oceniany przez naszych członków.

Przed nami lato i wakacje. W budownictwie to okres najbardziej wyt´˝onej pracy. ˚y-
cz´ jednak przede wszystkim udanego wypoczynku, a kole˝ankom i kolegom, którzy
dla pracy tracà codzienny kontakt z rodzinami, ˝ycz´ wielu radosnych wakacyjnych
prze˝yç z najbli˝szymi.

STANISŁAW KARCZMARCZYK

przewodniczàcy Rady MOIIB
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Poprzednie in-
formacje o pra-
cach i dyskus-

jach w Krajowej Ra-
dzie pisałem w mar-
cu. Jak długim okre-
sem okazujà si´ trzy
miesiàce, jak szybko
toczà si´ sprawy w
˝yciu zawodowym
naszej bran˝y, jak
wiele działaƒ si´
dezaktualizuje, wi-
daç z dzisiejszej per-
spektywy.

W ciàgu wspomnianych trzech mie-
si´cy Rada Krajowa odbyła trzy ple-
narne spotkania. Podczas ostatniego
z nich prezes PIIB, Andrzej Roch Do-
brucki, zaprezentował wa˝ne działa-
nia Izby, która została zaproszona
do udziału w konsultacjach oraz
przedstawienia swojej i członków opi-
nii na temat proponowanych przez
rzàd zmian w ustawach dotyczàcych
naszego zawodu. WyraziliÊmy zde-
cydowanie krytyczne stanowisko od-
noÊnie zamieszczonych tam niektó-
rych propozycji.

Nie ma ch´tnych do podj´cia prac
organizacyjnych przygotowujàcych
dokumenty i wst´pne działania dla
powołania w Êrodowisku Towarzy-
stwa Ubezpieczeƒ Wzajemnych. Nie
było nawet dyskusji po wystàpie-
niach merytorycznych, nie było py-
taƒ i wàtpliwoÊci. Po prostu człon-
kowie Rady Krajowej nie przejawia-
jà zainteresowania tà formà naszej
Êrodowiskowej aktywnoÊci. A po-
niewa˝ wÊród 42 członków Rady
Krajowej jest 16 przewodniczàcych
Rad Okr´gowych – to nie b´dzie ry-
zyka w stwierdzeniu, ˝e PIIB nie po-
dejmie w najbli˝szym czasie prac or-
ganizacyjnych dla powołania włas-
nego Towarzystwa Ubezpieczeƒ
Wzajemnych.

Przygotowano ju˝ materiały na XI
Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Zostały
one przedstawione na majowym po-
siedzeniu Krajowej Rady i po dyskusji
zostały przyj´te.

Skarbnik opracował projekty uchwał
Zjazdu przy zało˝eniu, ̋ e Zjazd przyj-
mie wczeÊniej uchwał´ o podwy˝-
szeniu składki członkowskiej. W tej
kwestii Rada nie była jednomyÊlna, a
uchwała, by w tej formie przekazaç
pod obrady Zjazdu projekty, została
przyj´ta w trybie demokratycznego
głosowania – wi´kszoÊcià głosów.

Ostatnio został opracowany projekt
nowych przepisów prawnych, czyli no-
wego Prawa budowlanego czy mo˝e
nawet Kodeksu praw dla inwestycji
(?), podobno posiadajàcy potrzebne
uzgodnienia – w tym Êrodowiskowe, to
znaczy i nasze. Widziałem druk jego ko-
lejnej wersji w biurze Izby i w r´kach nie-
których kolegów. Mógłbym tu napisaç:
WRESZCIE! – gdyby nie dr´czàce
mnie przekonanie, ˝e i tak nie docze-
kam wprowadzenia uporzàdkowanych
przepisów do praktyki in˝ynierskiej.

Przecie˝ jeszcze droga parlamentarna,
prezydent, vacatio legis …itd. Przez kil-
ka lat uczestniczyłem w pracach nad
przygotowaniem kolejnych projektów
ustawy, potem Êledziłem działania rzà-
dowe, parlamentarne i polityczne nad
niby-ostatecznymi ich wersjami, aby te-
raz móc pozbyç si´ obaw i epatowaç
euforià i optymizmem co do ostatecz-
nych efektów.

Ostatnio inicjatyw´ przejàł w swe
r´ce obecny wiceminister Janusz ̊ bik.
Działa logicznie, w uporzàdkowany
sposób i energicznie. Mo˝e wi´c mój
sceptycyzm nie jest zasadny? OBY!

A nowych przepisów nadal nie ma,
posługujemy si´ formalnie tymi z roku
1995 i obserwujemy niepokojàcy stan
współpartnerstwa przedsi´biorstw,
działania instytucji i sprawowania pra-
wa w paƒstwie. 

To staje si´ trudne do zrozumienia
i zniesienia dla przedstawiciela po-
kolenia, które odeszło ju˝ od wyko-
nywania zawodu, ale jeszcze ˝yje!

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

Co w Krajowej Radzie?…
Warszawa. Nie ma klimatu do powołania  Towarzystwa Ubezpieczeƒ Wzajemnych.
Inicjatyw´ w tworzeniu nowego prawa przejàł minister Janusz ˚bik.

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

MOIIB w liczbach
Według stanu na 30 czerwca 2012 roku w naszej Małopolskiej Okr´go-

wej Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 15731 osób w tym:
10826 czynnych członków, 1177 członków, którzy zostali zawieszeni na włas-
nà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek członkowskich ponad 6 mie-
si´cy, 3506 skreÊlonych członków i 222 kandydatów na członków.

Podział według bran˝ był nast´pujàcy:
— konstrukcyjno – budowlana (BO) – 8620 - 55,58%,
— mostowa (BM) – 228 - 1,50%,
— drogowa (BD) – 897 - 5,80%,
— instalacji sanitarnych (IS) – 2750 - 17,73%,
— instalacji elektrycznych (IE) – 2417 - 15,58%,
— wodno – melioracyjna (WM) – 357 - 2,30%,
— kolejowa (BK) – 176 - 1,10%,
— telekomunikacyjna (BT) – 57 - 0,37%,
— wyburzeniowa (BW) – 7 - 0,04%.

ZYGMUNT RAWICKI
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Co w Małopolskiej Okr´gowej
Izbie In˝ynierów Budownictwa?

W II kwartale 2012 roku odby-
ły si´ dwa posiedzenia
Rady MOIIB nr XII

(27.03.2012) i nr XIII (5.06.2012)
oraz jedno wyjazdowe zebranie Pre-
zydium Rady MOIIB nr 16
(15.05.2012) w OÊwi´cimiu. 

W tym czasie członkowie Rady, Pre-
zydium oraz poszczególnych organów
MOIIB zajmowali si´ nast´pujàcà dzia-
łalnoÊcià: 
 — reprezentowanie Małopolskiej

Okr´gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa i udział w ró˝nych spot-
kaniach w instytucjach paƒstwo-
wych, samorzàdowych i stowarzy-
szeniowych naszego regionu, 

 — reprezentowanie Izby na posie-
dzeniach: KR PIIB, KKK, KRzOZ,
KSD i KKR oraz Krajowej Komisji
ds. Prawno-Regulaminowych, 

 — realizacja bie˝àcych spraw zwià-
zanych z podniesieniem standar-
dów funkcjonowania naszego sa-
morzàdu zawodowego, 

 — zwrócenie szczególnej uwagi na ja-
koÊç szkoleƒ, kursów i seminariów
organizowanych na zlecenie MO-
IIB przez stowarzyszenia naukowo-
techniczne, 

 — popularyzacja prenumeraty i czy-
telnictwa pism naszego samorzà-
du zawodowego (organ centralny
– „In˝ynier Budownictwa”, organ re-
gionalny – biuletyn „Budowlani”), 

 — dofinansowanie materiałów wy-
dawniczych ogólnopolskich kon-
ferencji naukowo-technicznych,

 — udzielanie wsparcia finansowego
naszym członkom poszkodowa-
nym przez los w ramach samopo-
mocy kole˝eƒskiej, 

 — cz´Êciowe indywidualne zwroty
kosztów poniesionych z tytułu za-
kupu literatury fachowej, oprogra-
mowania lub uczestnictwa w kon-
ferencjach naukowo-technicznych
przez członków MOIIB.

W tym okresie zrealizowano wiele
spraw: 
1) podsumowano bie˝àcà działalnoÊç

programowà i finansowà MOIIB za
2011 rok na XI Okr´gowym Zjeê-
dzie Delegatów MOIIB

2) uczestniczono w dyskusjach nad
projektem zało˝eƒ do ustawy no-
wego kodeksu budowlanego;

3) przedyskutowano propozycj´ Kra-
jowej Rady PIIB w kwestii ewen-
tualnego podwy˝szenia składek
członkowskich;

4) podj´to wa˝ne decyzje zwiàzane
z polepszeniem warunków pracy
oraz zwi´kszeniem aktywnoÊci
i efektywnoÊci funkcjonowania
Punktów Informacyjnych (PI) w re-
gionie Małopolski, w tym m.in. 
a) przeniesienia i uroczystego

otwarcia PI w Nowym Sàczu, w nowej
lokalizacji, w centrum miasta, 

b) zakupu budynku (do remontu) i
przeniesienia siedziby PI z peryferii do
centrum OÊwi´cimia;
5) rozwa˝ono ró˝ne propozycje loka-

lizacyjne i cenowe dot. zorganizo-
wania archiwum MOIIB;

6) członkowie Rady MOIIB uczestni-
czyli w spotkaniach z przedstawi-
cielami administracji architekto-
niczno-budowlanej oraz z kierow-
nictwem Wydziału Infrastruktury Ma-
łopolskiego Urz´du Wojewódzkiego.
Na posiedzeniach Rady MOIIB zos-

tały poruszone nast´pujàce zagad-
nienia:
 — przedstawiono do zatwierdzenia

protokoły z poprzednich zebraƒ
Rady nr XII i XIII,

 — przekazano informacje nt. bie˝àcej
działalnoÊci MOIIB od 13.03.2012
r. do 5.06.2012 r.,

 — zatwierdzono dwie uchwały podj´te
przez Prezydium Rady MOIIB
w dniu 15.05.2012, 

 — przekazano informacje nt. wyników
egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane – Wiosna 2012, 

 — przekazane zostały przez prze-
wodniczàcych bie˝àce informacje
z działalnoÊci za 2011 r. oraz z do-
tychczasowych prac organów sta-
tutowych MOIIB (OKK, ORzOZ,
OSD, OKR) w 2012 r., 

 — omówiono bie˝àce sprawy finan-
sowe i realizacj´ bud˝etu za
2011 r. oraz projekt bud˝etu na
2012 r., a w póêniejszym okresie
tak˝e realizacj´ bud˝etu za 4 mie-
siàce 2012 r.,

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

 — ustalono kontynuowanie dorocz-
nego spotkania członków MOIIB
i MOIA z władzami UMK, władzami
wojewódzkimi i samorzàdowymi
w Operze Krakowskiej z koƒcem
wrzeÊnia 2012 r., 

 — przyj´to łàcznie 11 uchwał, w tym
m.in.: 
a) w sprawie dofinansowania szko-

leƒ, konferencji,
b) zwrotów kosztów z tytułu naby-

cia literatury fachowej, uczest-
nictwa w konferencjach, zakupu
oprogramowania,

c) w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej członkom MOIIB, któ-
rzy znaleêli si´ w trudniej sytua-
cji losowej lub materialnej,

d) w sprawie powołania zespołu ds.
uczestnictwa w przetargu i za-
kupu budynku na Punkt Infor-
macyjny w OÊwi´cimiu, 

e) w sprawie powołania Zespołu
Problemowego ds. Opracowania
Standardów Opinii, Orzeczeƒ
i Ekspertyz Technicznych w Bu-
downictwie, 

oraz omówiono inne organizacyjne
sprawy bie˝àce i wolne wnioski.

Przewodniczàcy i członkowie Rady
oraz pozostałych organów, komisji

Dokoƒczenie na str. 6
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Co w Małopolskiej Okr´gowej Izbie 
In˝ynierów Budownictwa?

i zespołów problemowych naszej Izby
uczestniczyli:
 — na szczeblu centralnym w 10 spot-

kaniach:
– w 4 zebraniach Krajowej Rady PIIB

w Warszawie, 
 – w 2 zebraniach Komisji Prawno-Re-

gulaminowej PIIB w Warszawie,
– w 4 spotkaniach (m.in. w Rzeszo-

wie, Warszawie) poÊwi´conych
dyskusji Êrodowiska budowlanych
na temat zało˝eƒ przygotowanych
w projekcie nowej ustawy Kodeksu
budowlanego; 

 — na szczeblu regionalnym łàcznie
w 86 posiedzeniach, zebraniach,
szkoleniach, wycieczkach technicz-
nych i konferencjach, w tym m.in. w:
– 1 dwudniowym posiedzeniu wy-

jazdowym Okr´gowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej w Mszanie Dolnej,

– 2 posiedzeniach Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej,

– 3 posiedzeniach Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego,

– 3 posiedzeniach Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej,

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

– 6 posiedzeniach Składów Orzeka-
jàcych ds. Członkowskich nr 1 i nr 2,

– 11 posiedzeniach Zespołów Pro-
blemowych MOIIB,

– 44 kursach, seminariach i szkole-
niach,

– 7 konferencjach naukowo-tech-
nicznych,

– 8 wycieczkach naukowo-technicz-
nych.

W trakcie XVI zebrania Prezydium
Rady MOIIB w dniu 15.05.2012 przyj´-
to protokół z poprzedniego XV posie-
dzenia Prezydium (21.02.2012) oraz za-
poznano si´ z informacjami dot. bie˝à-
cej działalnoÊci MOIIB, w tym z realiza-
cji bud˝etu za 3 miesiàce 2012 r., a tak-

˝e przyj´to projekty 2 Uchwał (nr
60÷61/P/2012), które zostały przed-
stawione i zatwierdzone na zebraniu
Rady MOIIB nr XIII w dniu 5.06.2012, a
które dotyczyły m.in.:
 — dofinansowania - zwrotu kosztów

druku materiałów konferencyjnych 1
konferencji naukowo-technicznej,

 — w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej 6 członkom MOIIB, którzy
znaleêli si´ w trudniej sytuacji mate-
rialnej.
Członkowie Rady MOIIB wraz z prze-

wodniczàcym Stanisławem Karczmar-
czykiem uczestniczyli aktywnie w ró˝-
nych spotkaniach, zebraniach, uro-
czystoÊciach, m.in.: 
 — w spotkaniu na Politechnice Kra-

kowskiej w Sali Senackiej z okazji
uroczystego zakoƒczenia Zawodów
Okr´gowych XXV Olimpiady Wiedzy
i Umiej´tnoÊci Budowlanych połà-
czonym z wr´czeniem nagród lau-
reatom przez JM Rektora PK prof. dra
hab. in .̋ K. Furtaka, prorektorów, wo-
jewódzkiego kuratora oÊwiaty, 

 — w uroczystym otwarciu nowej sie-
dziby biura Punktu Informacyjnego
MOIIB w Nowym Sàczu z udziałem
członków Rady MOIIB, przedstawi-
cieli władz miasta i starostwa powiatu
Nowego Sàcza, posłów, senatorów
oraz przedstawicieli MOIA,

— w Zjeêdzie Sprawozdawczym MOIA
w Krakowie,

 — w spotkaniu przedstawicieli MOIIB
i dministracji architektoniczno-bu-
dowlanej oraz kierownictwa Wy-
działu Infrastruktury Małopolskiego
Urz´du Wojewódzkiego, 

 — w Polsko-Ukraiƒskiej Konferencji
Gospodarczej zorganizowanej przez
Urzàd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego,

 — w egzaminach na uprawnienia bu-
dowlane w sesji Wiosna 2012,

 — w uroczystym spotkaniu z laureata-
mi Konkursu PZITB „Budowa Roku
2011” z Małopolski.

Z doÊwiadczeƒ cotygodniowych dy-
˝urów sekretarza (wtorki i czwartki w sie-
dzibie MOIIB) wynika, ˝e najwi´cej
wpływajàcych pism dotyczy: wniosków
do Składów Orzekajàcych nr 1 lub nr 2
z proÊbami o odwieszenie, zawieszenie
bàdê rezygnacj´ z członkostwa MOIIB.
Członkowie naszej izby zwracajà sí  te˝
do 5 Zespołów Problemowych m.in.
o udzielenie zapomogi losowej, o cz´-
Êciowy zwrot kosztów poniesionych z ty-
tułu zakupu literatury fachowej, norm,
oprogramowania lub udziału w konfe-
rencjach naukowo-technicznych, o roz-
strzygní cia w trudnych sprawach zwià-
zanych z etykà zawodowà, o roz-
strzygni´cia spraw zwiàzanych z prze-
pisami prawa budowlanego, o wyjaÊ-
nienia w zakresie skomplikowanych
zagadnieƒ procesów budowlanych.
Nierzadkie sà równie˝ proÊby skiero-
wane do Okr´gowej Komisji Kwalifika-
cyjnej o interpretacj´ posiadanych
uprawnieƒ uzyskiwanych w ró˝nych
okresach funkcjonowania zapisów Pra-
wa budowlanego itp. 

WOJCIECH BILI¡SKI

sekretarz Rady MOIIB

Dokoƒczenie ze str. 5

TERMINARZ
posiedzeƒ Prezydium 

i Rady MOIIB 
w II półroczu 2012

Posiedzenia Prezydium:
7 sierpnia

9 paêdziernika
6 listopada

Posiedzenia Rady:
3 lipca 

(z delegatami na Zjazdy PIIB)
14-15 wrzeÊnia (wyjazdowe)

11 grudnia



■ 16.03.2012 
- zebranie Komisji Prawno Regula-
minowej PIIB w Warszawie z udzia-
łem H. Pasich 
■ 20.03.2012 
- zebranie Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
- zebranie Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego
- zebranie Zespołu Problemowego
ds. Ustawicznego Doskonalenia Za-
wodowego z udziałem R. ˚akow-
skiego i W. Biliƒskiego
■ 21.03.2012 
- spotkanie na Politechnice Kra-
kowskiej z okazji uroczystego za-
koƒczenia Zawodów Okr´gowych
XXV Olimpiady Wiedzy i Umiej´tno-
Êci Budowlanych połàczone z wr´-
czeniem nagród laureatom, z udzia-
łem m.in. rektora PK, prorektorów,
wojewódzkiego kuratora oÊwiaty,
pedagogów i laureatów oraz – z ra-
mienia MOIIB – W. Biliƒskiego 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Kontrole stanu technicznego
obiektów budowlanych. Zasady pro-
wadzenia dokumentacji budynku.
Ksià˝ka obiektu budowlanego”
■ 22.03.2012 
- uroczyste otwarcie nowej siedziby
biura Punktu Informacyjnego MOIIB
w Nowym Sàczu z udziałem człon-
ków Rady MOIIB, przedstawicieli
władz miasta i starostwa powiatu No-
wego Sàcza oraz przedstawicieli
MOIA
- narada wojewódzkich inspektorów
nadzoru budowlanego i przewod-
niczàcych Okr´gowych Izb In˝y-
nierów Budownictwa w Warszawie
na temat zało˝eƒ do Kodeksu bu-
dowlanego z udziałem R. ˚akow-
skiego
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Przeglàd kształtek elektro-
oporowych i bosych do rur PES”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Innowacje w elektroenergety-
ce na przykładzie wyrobów ZPUE
S.A. Włoszczowa“
■ 23.03.2012 
- spotkanie przewodniczàcych Okr´-
gowych Izb In˝ynierów Budownict-
wa w Warszawie na temat propo-
nowanych zmian opłat składek

członkowskich z udziałem M. Bo-
ryczko
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Eurokody – przykłady obli-
czeƒ konstrukcji ˝elbetowych. Pro-
jektowanie słupów – Êciskanie mi-
moÊrodowe jedno- i dwukierun-
kowe”
■ 27.03.2012 
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr
2 ds. Członkowskich
- zebranie Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Ocena stanu technicznego
budynków. Opinie i ekspertyzy tech-
niczne. U˝ytkowanie i utrzymanie bu-
dynków w nale˝ytym stanie bezpie-
czeƒstwa konstrukcji”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Pomiary rezystancji uziemieƒ
w Êwietle obowiàzujàcych przepi-
sów”
- XII zebranie Rady MOIIB
■ 28.03.2012 
- zebranie Rady Krajowej PIIB w War-
szawie z udziałem Zb. Kałkowskie-
go, St. Karczmarczyka, K. Korniak-
Figi i M. Płacheckiego 
- Zjazd Sprawozdawczy MOIA
z udziałem H. Tr´bacza
- seminarium szkoleniowe na temat:
„Niezmienne w czasie właÊciwoÊci
mechaniczne ˝eliwa sferoidalnego
gwarancjà bezawaryjnej pracy ˝e-
liwnych systemów wodociàgowych
i kanalizacyjnych”
- seminarium szkoleniowe pt. „Na-
prawy i wzmocnienia konstrukcji
budowlanych”
■ 29.03.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Sterowanie i zarzàdzanie pro-
cesami technologicznymi i gospo-
darkà energetycznà”
■ 3.04.2012 
- zebranie Rady Programowej biu-
letynu informacyjnego MOIIB „Bu-
dowlani”
■ 5.04.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Zabezpieczenia fundamen-
tów i gł´bokich wykopów”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Od˝elazianie i odmanganianie

wody - przeglàd metod w aspekcie
uzdatniania wód podkrakowskich
w uj´ciach lokalnych gmin”
■ 10.04.2012 
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr
1 ds. Członkowskich
- wydanie biuletynu MOIIB „Bu-
dowlani” nr 47
■ 12.04.2012 
- seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne urzàdzenia do bez-
dotykowego pomiaru temperatury.
Czujniki temperatury do dotykowe-
go pomiaru temperatury”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Efektywne oÊwietlenie dro-
gowe przy uwzgl´dnieniu lamp LED
i inteligentnego sterowania”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Systemy wodociàgowe i ka-
nalizacyjne KWH PIPE Poland. Se-
paratory firmy NAVOTECH” 
■ 13-14.04.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Zasilanie elektryczne wycià-
gów narciarskich” połàczone z I Mist-
rzostwami O/Kr SEP w Narciarstwie
Górskim w Laskowej k. Limanowej
■ 16-18.04.2012 
- konwent przewodniczàcych OIIB
oraz OIA w Sopocie z udziałem H.
Pasich, K. Łukasika, J. Skawiƒskie-
go i K. Âlusarczyka 
■ 17.04.2012 
- zebranie Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego
- seminarium szkoleniowe na temat:
„Bł´dy projektowe i wykonawcze
oraz wybrane zagadnienia kształto-
wania metalowych pokryç dachów.
Konstrukcje dachów wielokrzywiz-
nowych”
■ 18.04.2012 
- spotkanie przedstawicieli MOIIB
i administracji architektoniczno-bu-
dowlanej oraz kierownictwa Wy-
działu Infrastruktury MUW z udzia-
łem H. Tr´bacza, St. Abrahamowi-
cza, Zb. Franczaka i Z. Rawickiego
- seminarium szkoleniowe na temat:
„Eurokody - przykłady obliczeƒ kon-
strukcji ˝elbetowych. Projektowa-
nie płyt i belek - SGN (zginanie, Êci-
nanie, skr´canie) i SGU (zarysowa-
nie i ugi´cie)”
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- wyjazdowe seminarium szkole-
niowe na temat: „Programy wspo-
magajàce projektowanie rozdzielni
elektrycznych firmy HAGER”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Nawierzchnie betonowe”
■ 19.04.2012 - zebranie Zespołu

Problemowego ds. Etyki i Ochro-
ny Zawodu

- wycieczka techniczna na temat:
„Zapoznanie z zapleczem tech-
nicznym Zamku Królewskiego na
Wawelu i ekspozycjà wystawowà –
cz.2”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Stal w budownictwie mosto-
wym, cz. 3 - stal zbrojeniowa”
■ 19 - 20.04.2012 
- konferencja naukowo-techniczna
pt. „Budownictwo podziemne i bez-
pieczeƒstwo w komunikacji drogo-
wej i infrastrukturze miejskiej”
■ 21.04.2012 
- XI Okr´gowy Zjazd MOIIB
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr
2 ds. Członkowskich
■ 23.04.2012 
- konferencja konsultacyjna zało-
˝eƒ projektu ustawy Kodeks bu-
dowlany w Rzeszowie z udziałem St.
Karczmarczyka
■ 24.04.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Zastosowanie mikroskopii
elektronowej do badania rur ˝eliw-
nych”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Prawo budowlane - aktualne
regulacje. Propozycje zmian” 
■ 25.04.2012 
- zebranie Rady Krajowej PIIB w War-
szawie z udziałem Zb. Kałkowskiego,
St. Karczmarczyka, K. Korniak-Figi, M.
Płacheckiego i Z. Rawickiego 
■ 26.04.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Zasady projektowania syste-
mów przeciwpo˝arowych (SAP) w
oparciu o system wykrywania i syg-
nalizacji po˝aru FAP 500”
- warsztaty szkoleniowe na temat:
„Dokumentacja kosztowa na robo-
ty budowlane w Êwietle ustawy Pra-
wo zamówieƒ publicznych” 

■ 27.04.2012 
- wycieczka techniczna „Autostrada
jako obiekt energetyczny” 
■ 27-28.04.2012 
- zebranie wyjazdowe Okr´gowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej MOIIB w Msza-
nie Dolnej
■ 8.05.2012 
- zebranie składu Orzekajàcego Nr
1 ds. Członkowskich
■ 10.05.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Projektowanie i konfiguracja
urzàdzeƒ oraz instalacji elektrycz-
nych za pomocà oprogramowania
firmy EATON” 
■ 10-12.05.2012 
- szkolenie wyjazdowe Okr´gowych
Sàdów Dyscyplinarnych i Okr´go-
wych Rzeczników Odpowiedzialno-
Êci Zawodowej w Jugowicach zor-
ganizowane przez DolnoÊlàskà OIIB
we Wrocławiu 
■ 11.05.2012 
- wycieczka techniczna „Obiekty za-
silania Rynku Głównego w Krakowie”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „OdpowiedzialnoÊç in˝ynie-
rów pełniàcych samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie w
Êwietle obowiàzujàcych przepisów
prawa”
■ 14.05.2012 
- konferencja naukowo-techniczna
na temat: „Rola i zadania RZGW w
Krakowie oraz przewidywania skut-
ków katastrofy wielkich zapór”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Ochrona przed przepływem
zwrotnym - urzàdzenia przeciwza-
lewowe KESSEL”
■ 15.05.2012 
- wycieczka naukowo-techniczna
„Eksploatacja zapory i zbiornika
Czorsztyn”
- wycieczka techniczna „Zwiedzanie
farmy słonecznej 1,8 MVA” w Wierz-
chosławicach
- XVI zebranie wyjazdowe Prezydium
Rady MOIIB w OÊwi´cimiu
■ 16 - 18.05.2012 
- Konferencja naukowo-techniczna:
„Warsztat pracy rzeczoznawcy bu-
dowlanego” w Cedzyni k.Kielc z

udziałem St. Karczmarczyka i M.
Płacheckiego
■ 16.05.2012 
- Polsko-Ukraiƒska Konferencja Gos-
podarcza zorganizowana przez
Urzàd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego z udziałem St.
Karczmarczyka
- wycieczka naukowo-techniczna
„Skutki powodzi w 2011 roku na te-
renie powiatu oÊwi´cimskiego”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Rozwój technologii palowych.
Kontrola jakoÊci pali fundamento-
wych - cz. I i II”
■ 17.05.2011 
- zebranie Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej
- zebranie Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych
- seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne rozwiàzania kon-
strukcji nawierzchni szynowych”
- wycieczka naukowo-techniczna
„Realizacja robót melioracyjnych w
UÊciu Solnym oraz zwiedzanie Ko-
palni Soli w Bochni”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Nowelizacja Prawa energe-
tycznego w aspekcie taryf”
- III Polsko-Ukraiƒska Konferencja
Gospodarcza z udziałem St. Karcz-
marczyka
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Co dalej z dyrektywà i ustawà
o efektywnoÊci energetycznej. Od-
nawialne êródła energii”
■ 17-18.05.2012
- seminarium szkoleniowe na temat:
„XXIII Małopolskie Dni Drogowe”
■ 18 - 19.05.2012
- spotkanie przewodniczàcych Okr´-
gowych Sàdów Dyscyplinarnych
i Okr´gowych Rzeczników Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej z OIIB
z udziałem KSD i KRzOZ oraz pra-
cowników biurowych obsługujàcych
organy w Zielonkach k.Warszawy
■ 18 - 25.05.2012
- wycieczka techniczno-turystycz-
na do Pary˝a
■ 22.05.2012
- spotkanie przewodniczàcych OIIB
z Prezydium Krajowej Rady PIIB
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w Warszawie z udziałem St. Karcz-
marczyka 
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr
2 ds. Członkowskich
- seminarium szkoleniowe na temat:
„Prawo budowlane - aktualne regu-
lacje. Propozycje zmian”
■ 23.05.2012 
- zebranie Rady Krajowej PIIB w War-
szawie z udziałem Zb. Kałkowskiego,
St. Karczmarczyka, K. Korniak-Figi, M.
Płacheckiego i Z. Rawickiego 
■ 24 - 25.05.2012 
- konferencja naukowo-techniczna
na temat: „Bezpieczeƒstwo w trans-
porcie zbiorowym”
■ 24.05.2012 
- seminarium szkoleniowe na temat:
„Zasady doboru Êrednicy wodomierzy”
- zebranie Zespołu Problemowego
ds. Działaƒ Samopomocowych
- warsztaty szkoleniowe na temat:
„Przedmiar robót w Êwietle ustawy
Prawo zamówieƒ publicznych. Kom-
puterowe wspomaganie przedmia-
rowania”
■ 25.05.2012 
- egzamin testowy na uprawnienia
budowlane w sesji egzaminacyjnej
WIOSNA 2012
- wycieczka techniczna „Zwiedzanie
Zakładu Produkcyjnego ZPUE
Włoszczowa”
■ 26.05 - 03.06.2012
- egzaminy ustne na uprawnienia bu-
dowlane w sesji egzaminacyjnej
WIOSNA 2012’ 
■ 30.05.2012 
- konferencja naukowo-techniczna na
temat: „Gospodarka wodno-Êcieko-
wa w rozwoju aglomeracji miejskiej.
Plany bezpieczeƒstwa wodnego wy-
nikajàce z V dyrektywy wodnej UE”
■ 31.05.2012 
- zebranie przewodniczàcych Okr´-
gowych Komisji Rewizyjnych OIIB
z KKR PIIB w Warszawie z udziałem
D. Opolskiej
- spotkanie z laureatami Konkursu
PZITB „Budowa Roku 2011” z Ma-
łopolski z udziałem H. Tr´bacza
- szkolenie techniczne na temat:
„Warunki kontraktowe i procedury FI-
DIC -  szkolenie dla wykonawców”

■ 1.06.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat:„Zasilanie urzàdzeƒ zdalnego
sterowania strzelnicy sportowo-my-
Êliwskiej” połàczone z II Mistrzo-
stwami O/Kr SEP w Strzelectwie
Sportowym
■ 4 - 06.05.2012 
- konferencja naukowo-techniczna
„GAS TRENDY – Marketing w ga-
zownictwie”
■ 5.06.2012 
- zebranie Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych
- XIII zebranie Rady MOIIB
■ 12.06.2012 
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr
1 ds. Członkowskich 
- zebranie Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Nieniszczàce i mało niszczà-
ce metody badania betonu w kon-
strukcjach wraz z pokazem wybra-
nych metod”
■ 13.06.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Przyczyny zagrzybiania bu-
dynków i metody ich zwalczania”
■ 14.06.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Sterowanie i zarzàdzanie pro-
cesami technologicznymi i gospo-
darkà energetycznà”
- wyjazd techniczny „Nowoczesne
rozwiàzania drogowo-mostowe w/c
dróg krajowych Małopolski”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Badania betonu”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych. Zasady stosowania
oznakowania CE”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Beton SCC w kanalizacji.
Studnie kanalizacyjne betonowe
prefabrykowane - projektowanie i za-
stosowanie”
- zebranie Okr´gowych Rzeczników
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
- zebranie Krajowej Komisji Prawno-
Regulaminowej w PIIB w Warszawie
z udziałem H. Pasich

■ 15 - 17.06.2012 
- wycieczka techniczno-turystycz-
na „Zwiedzanie Skansenu - Muzeum
Zagł´bia Staropolskiego wraz z wy-
cieczkà na Ziemi´ Âwi´tokrzyskà”
■ 15 - 16.06.2012 
- zebranie szkoleniowe członków Ze-
społów Problemowych MOIIB w
Rabce z udziałem R. ˚akowskiego
■ 19.06.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Warunki kontraktowe i proce-
dury FIDIC - szkolenie dla zama-
wiajàcych” - cz. I
■ 20.06.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Warunki kontraktowe i proce-
dury FIDIC - szkolenie dla zama-
wiajàcych” - cz. II
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Elektrownia szczytowo-pom-
powa w Luddington (USA) olbrzymi
akumulator czystej energii”
■ 21.06.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Ocena stanu betonu na wy-
branych elementach obiektach mos-
towych”
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Przyczyny zagrzybiania bu-
dynków i metody ich zwalczania”
■ 22.06.2012 
- wycieczka techniczna - Zwiedzanie
Gospodarstwa Pasiecznego „Sà-
decki Bartnik" 
- seminarium na temat: „Standardy
etapów zwiàzanych z realizacjà in-
westycji w ramach programu ochro-
ny przed powodzià w dorzeczu
górnej Wisły”, zorganizowane w
siedzibie Małopolskiego Urz´du
Wojewódzkiego przez Pełnomoc-
nika Rzàdu do spraw programu
ochrony przed powodzià w dorze-
czu Wisły, z udziałem Z. Kota
■ 28.06.2012 
- seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Metody szybkiego pomiaru na-
t´˝enia przepływu w kanalizacji”
■ 25.06.2012 
- zebranie Okr´gowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej 
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr
2 ds. Członkowskich 

KA LEN DA RIUM MO IIB
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21kwietnia br. w Centrum
Kongresowym Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krako-

wie odbył si´  XI Okr´gowy Zjazd
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝y-
nierów Budownictwa. Wzi´ło w nim
udział 121 delegatów (ze 163
uprawnionych, co stanowiło 74,23
proc.). 

W zjeêdzie uczestniczyli nast´pujàcy
zaproszeni goÊcie: Janusz ̊ bik - pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej, Kazimierz Bujakowski - doradca
Prezydenta Miasta Krakowa, Artur Ka-
nia - wojewódzki inspektor nadzoru bu-
dowlanego, El˝bieta GabryÊ - dyrektor
Wydziału Infrastruktury Małopolskiego
Urz´du Wojewódzkiego w Krakowie,
Małgorzata Boryczko - powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego w Kra-
kowie, Borysław Czarakcziew - prze-
wodniczàcy Rady Małopolskiej Okr´-
gowej Izby Architektów, Marian Pła-
checki - przewodniczàcy Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej PIIIB i przewodni-
czàcy Małopolskiego Oddziału PZITB,
Władysław Waga - prezes Krakow-
skiego Oddziału SEP. GoÊcie Zjazdu
w swoich okolicznoÊciowych wystà-
pieniach zwrócili uwag´ na bardzo
dobrze układajàcà si´ współprac´
z Małopolskà OIIB. W cz´Êci oficjalnej
dr in˝. Stanisław Karczmarczyk - prze-
wodniczàcy Okr´gowej Rady MOIIB -
uroczyÊcie wr´czył Statuetki „Mało-
polski In˝ynier Budownictwa 2011” za
wybitne osiàgni´cia zawodowe w dzie-
dzinie budownictwa w zakresie pro-
jektowania i wykonawstwa, po po-
przedzajàcej krótkiej laudacji na czeÊç
wyró˝nionych, wygłoszonej przez Ry-
szarda ˚akowskiego - wiceprzewod-
niczàcego Rady MOIIB. Nagrody otrzy-
mali: mgr in˝. Andrzej Garpiel (w za-
kresie projektowania) oraz
mgr in˝. Marcin BraÊ (w zakresie wy-
konawstwa). Sylwetki wyró˝nionych

przedstawiamy oddzielnie. Obaj na-
grodzeni w swoich krótkich wystàpie-
niach zło˝yli szczególne podzi´kowa-
nia kapitule oraz małopolskiemu Êro-
dowisku in˝ynierów budownictwa za
otrzymane wyró˝nienia. Wa˝nym wy-
darzeniem było uroczyste wr´czenie
odznaczeƒ paƒstwowych, honorowej
odznaki Prezydenta M. Krakowa Ho-
noris Gratia i Srebrnych Honorowych
Odznak PIIB. List´ odznaczonych po-
dajemy oddzielnie. W imieniu wszyst-
kich odznaczonych krótkie podzi´ko-
wania zło˝ył Zygmunt Rawicki. 

W kolejnym punkcie programu de-
legaci wybrali Prezydium Zjazdu w na-
st´pujàcym składzie: przewodniczà-
ca - Małgorzata Duma-Michalik, za-
st´pca przewodniczàcej - Zbysław Kał-
kowski oraz dwóch sekretarzy: Adam
Knapik i Jerzy Korkowski. Wybrane
przez delegatów Komisje Zjazdowe
działały w regulaminowych składach,
a przewodniczyli im:
— Komisji Mandatowej - El˝bieta Jast-

rz´bska

— Komisji Skrutacyjnej - Gabriela Gu-
zik,

— Komisji Uchwał i Wniosków - Pauli-
na Pandyra-Ostrowska.
Sprawozdanie z działalnoÊci Rady

MOIIB za rok 2011 przedstawił Wojciech
Biliƒski - sekretarz Rady MOIIB, a spra-
wozdanie finansowe za rok 2011 oraz
projekt bud˝etu MOIIB na rok 2012 Mi-
rosław Boryczko - skarbnik Małopolskiej
OIIB. Nast´pnie sprawozdania z dzia-
łalnoÊci poszczególnych organów Izby
zreferowali: Zygmunt Rawicki - prze-
wodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwali-
fikacyjnej, Zbigniew Franczak - koor-
dynator Okr´gowych Rzeczników Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej, Stanisław
Abrahamowicz -  Okr´gowej Komisji Re-
wizyjnej. Wszystkie sprawozdania zos-
tały przez delegatów przyj´te wi´k-
szoÊcià głosów. Ponadto na wniosek
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej Zjazd
udzielił Radzie Małopolskiej OIIB ab-
solutorium za rok 2011 (uchwała zos-
tał przyj´ta jednomyÊlnie). Do Komisji
Uchwał i Wniosków zgłoszono na piÊ-
mie 14 wniosków. W głosowaniu dele-
gaci przyj´li 3 wnioski skierowane do
rozpatrzenia przez Krajowà Rad´ PIIB,
a 1 wniosek został przekazany do rea-
lizacji przez Okr´gowà Rad´ Małopol-
skiej OIIB. Zjazd odrzucił 9 wniosków,
a jeden wniosek został wycofany przez
jego autora.

STANISŁAW KARCZMARCZYK

Absolutorium dla Rady
Kraków. XI Okregowy Zjazd Sprawozdawczy 
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
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Wczasie XI Okr´gowego Zjazdu Małopolskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa działaczom na-
szej Izby zostały wr´czone odznaczenia paƒ-

stwowe i honorowe wyró˝nienia PIIB.

– Krzy˝ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Kol.
Kol.: 
Stanisław KARCZMARCZYK
Zygmunt RAWICKI

– Srebrny Krzy˝ Zasługi otrzymała
Kol. Krystyna KORNIAK – FIGA 

– Odznak´ Prezydenta m. Krakowa „Honoris Gratia”
otrzymał
Kol. Stanisław ABRAHAMOWICZ

– Srebrne Honorowe Odznaki PIIB otrzymali Kol. Kol.:
Roman CHMIEL,
Adam KNAPIK,
Andrzej KULDANEK,
Wacław MARCJAN.

Wyró˝nionym serdecznie gratulujemy!

Odznaczenia paƒstwowe i honorowe
wyró˝nienia dla działaczy MOIIB
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Wnioski z XI Okr´gowego Zjazdu
Małopolskiej Okr´gowej 
Izby In˝ynierów Budownictwa

PAULINA PANDYRA-OSTROWSKA
przewodniczàca Komisji Uchwał i Wniosków
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– Na jakim etapie jest sztandarowa
inwestycja prowadzona przez Agen-
cj´ Rozwoju Miasta, czyli hala wido-
wiskowo–sportowa w Czy˝ynach?

– WyszliÊmy z ziemi. Trwajà robo-
ty ˝elbetowe i instalacyjne zwiàzane
z uzbrojeniem terenu. Wykonywane
sà pionowe słupy I kondygnacji i kła-
dzione stropy. Prace nad tà wa˝nà dla
Krakowa inwestycjà prowadzone sà
zgodnie z harmonogramem.

– Czy mo˝e Pan Prezes zapewniç
kibiców siatkówki, ̋ e wykonawca na
pewno zdà˝y z inwestycjà na Mist-
rzostwa Âwiata w Piłce Siatkowej
M´˝czyzn 2014? Kraków jest jed-
nym z gospodarzy turnieju, a w hali,
której budow´ Pan realizuje, majà si´
odbywaç mecze mistrzostw. 

– Zdà˝ymy. Prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski podpisał umow´
z Mi´dzynarodowà Federacjà Piłki
Siatkowej (FIVB), patronujàcej mist-
rzostwom, oraz głównym organiza-
torem – Polskim Zwiàzkiem Piłki Siat-
kowej – w której oÊwiadczył, ˝e
w paêdzierniku 2014 r. hala b´dzie

gotowa. Co wi´cej, przed tym termi-
nem rozegrane zostanà w niej przy-
najmniej dwa mecze mi´dzypaƒ-
stwowe. Jako inwestor jestem pe-
wien, ˝e obiekt zostanie oddany do
u˝ytku najpóêniej w I połowie 2014 r.
W czerwcu 2014 w tej hali odb´dzie
si´ ju˝ zjazd pewnej (nie mog´ ujaw-
niç szczegółów) wielkiej europejskiej
korporacji handlowej. 3,5 tys. osób
zasiàdzie przy 8–osobowych stoli-
kach. To gremium ju˝ dziÊ zarezer-
wowało hal´ w Czy˝ynach, choç do-
piero si´ buduje, bo drugiej tak
ogromnej z takà funkcjà u˝ytkowà nie
ma w Polsce. Innym, nie mniej wa˝-
nym atutem, okazał si´ fakt, ˝e hala
znajduje si´ w Krakowie. 

– Pierwszy siatkarski mundial
w Polsce odb´dzie si´ za dwa lata
w szeÊciu miastach. W Polsce nie ma
i do tego czasu nie b´dzie drugiej tak
ogromnej, jak powstajàca hala wi-
dowiskowo–sportowa w Krakowie.
Czyli jakiej?

– To obiekt, który pomieÊci 15 tys.
widzów. Obok b´dzie mała hala,

tzw. treningowa, w której mo˝e za-
siàÊç 300 obserwatorów. Dla porów-
nania najwi´ksza obecnie, tak˝e
nowa, Atlas Arena w Łodzi została
przewidziana dla 13 805 widzów,
a Ergo Arena w Gdaƒsku, podobnie
jak zmodernizowany Spodek w Ka-
towicach na ok. 11 500. Budujemy
w Krakowie jeden z najwi´kszych
i najnowoczeÊniejszych obiektów
sportowo–konferencyjno–wystawien -
niczych w Europie.

– Rozmawiamy w Êrodku rozgry-
wek EURO 2012. W tle piłkarskich
emocji słychaç obawy, ˝e po Mist-
rzostwach Europy nowo wybudowa-
ne stadiony zacznà Êwieciç pustkami.
Nie zarobià na siebie, a ich utrzy-
manie wp´dzi w kłopoty właÊcicieli.
Konkluzja: Êrodki zainwestowane
w budow´ takich obiektów to wyrzu-
cone pieniàdze. Nie obawia si´ Pan
Prezes podobnego zarzutu posta-
wionego budujàcej si´ najwi´kszej
hali widowiskowo–sportowej w Pol-
sce?

– Uwa˝am, ˝e nie mo˝na porów-
naç u˝ytkowania stadionu, jako mo-
notematycznego obiektu sportowe-
go, do bàdê co bàdê wielofunkcyjnej
hali. Jej zaprojektowanie w systemie
modułowym pozwoli wydzieliç lub po-
dzieliç obiekt na mniejsze cz´Êci,
w których mogà równoczeÊnie od-
bywaç si´ zupełnie ró˝ne imprezy. Ze
studium wykonalnoÊci przygotowa-
nego dla hali widowiskowo–sportowej
w Czy˝ynach wynika, ˝e ka˝da im-
preza, w której weêmie udział co
najmniej 3 tys. osób, b´dzie opła-
calna. Obiekt b´dzie si´ sam finan-
sował, jeÊli odb´dzie si´ tu 50 – 60
imprez rocznie.

Z mojego rozeznania wynika, ˝e ta
hala powinna si´ utrzymaç, a nawet
na siebie zarobiç, mimo ˝e nie ma

Najwi´ksza polska 
hala sportowa powstaje w Krakowie
Rozmowa z Bartłomiejem Cieciakiem, 
prezesem Zarzàdu Agencji Rozwoju Miasta

Bartłomiej Cieciak

Dokoƒczenie na str. 14
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jeszcze w Polsce wzorców zarzà-
dzania takimi obiektami. Dwie po-
równywalne hale widowiskowo–spor-
towe – w Łodzi i Gdaƒsku – to zu-
pełnie nowe budowle bez wi´kszych
doÊwiadczeƒ w zarzàdzaniu tak jak
i w Krakowie.

– Trudniej taki obiekt wybudowaç
czy nim zarzàdzaç?

– Tak si´ składa, ˝e mam drugi za-
wód i jednoczeÊnie pasj´, którà jest
zarzàdzanie nieruchomoÊciami. Jako
członek Paƒstwowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej mam mo˝liwoÊç spojrzenia
na t´ dziedzin´ rynku okiem profes-
jonalisty. Niedawno przygotowywa-
łem ocen´ zarzàdzania jednà z hal wi-
dowiskowo–sportowych w kraju i mu-
sz´ przyznaç, ˝e jako zarzàdca nie
bałbym si´ takiego wyzwania. Choç
nie jest ono proste, o czym Êwiadczy
odzew na przetarg ogłoszony przez
Agencj´ Rozwoju Miasta na usług´
polegajàcà na organizowaniu im-
prez sportowych, kulturalnych i in-
nych oraz zarzàdzaniu halà. Zapro-
siliÊmy do przetargu ok. 50 podmio-
tów polskich i zagranicznych. DziÊ
otworzyliÊmy koperty. A raczej ko-
pert´. Jednà. Nie taki to wi´c cymes.

Widz´, jakie problemy z wyłonie-
niem operatora majà właÊciciele hal
w Łodzi i w Gdaƒsku. Nie ma tu reguł.
Nie ma recept. Ka˝dy szuka swojej
drogi. My powierzyliÊmy organizacj´
imprez kulturalnych Krakowskiemu
Biuru Festiwalowemu, które wygrało
przetarg. Funkcj´ kongresowo–wy-
stawienniczà zamierzamy wi´c reali-
zowaç wspólnie z miastem. JeÊli zaÊ
chodzi o funkcj´ sportowà, to nie li-
czymy, ˝e znajdziemy operatora, po-
niewa˝ rozgrywki sportowe znajdujà
si´ w gestiach konkretnych federacji.
Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e
przydałby si´ operator, który czu-
wałby nad wszystkimi aspektami

funkcjonowania hali. Sàdz´, ˝e wkrót-
ce my, Polacy, opanujemy t´ umie-
j´tnoÊç. W latach 90., zacz´to u nas
budowaç pierwsze sklepy wielkopo-
wierzchniowe. Zarzàdzali nimi wy-
łàcznie cudzoziemcy, bo Polacy nie
potrafili. DziÊ takimi wielkimi korpo-
racjami handlowymi działajàcymi na
terenie naszego kraju kierujà prawie

bez wyjàtku polscy specjaliÊci. Wkrót-
ce b´dà te˝ operatorami hal. Gdzie
mieliÊmy si´ nauczyç sprawnego za-
rzàdzania, skoro nie było u nas takich
ogromnych obiektów komercyjnych?

– Czy to jest ten obiekt, z którego
jest najbardziej dumna Agencja Roz-
woju Miasta?

– MyÊl´, ˝e ka˝dy kolejny prezes
i ka˝dy pracownik ma swoje typy. Ja
najwi´kszym sentymentem darz´ Kra-
kowskie Centrum Komunikacyjne, bo-
wiem kiedyÊ rozpoczynałem t´ inwe-
stycj´. ARM zaÊ prowadziła jako in-
westor wa˝ne cz´Êci tego układu:
ul. Wita Stwosza i tunelu drogowego
im Êw. Rafała Kalinowskiego, ul. Pawià
oraz drogi dojazdowe, p´tl´ przy Ka-
miennej, przebudow´ ronda Mogil-
skiego oraz ronda Grzegórzeckiego,
a tak˝e budow´ tunelu linii Krakow-
skiego Szybkiego Tramwaju. Zaska-
kujàce jest to, ˝e wielu krakowian
wcià˝ nie wie, ˝e mamy w naszym
mieÊcie najdłu˝szy, bo liczàcy 1600 m,
tunel tramwajowy w Polsce. Dla mnie
jest to przedmiot dumy. Inwestycji
zrealizowanych przez ARM jest wiele,
o czym Êwiadczy fakt, ˝e wartoÊç

Przecie˝ to nie kto inny,
jak wykonawcy
posàdzajà inwestorów
o nieczystà gr´, jeÊli
najtaƒsza oferta zostanie
odrzucona. Trzeba je
odrzucaç w interesie
wykonawców,
inwestorów i całej
gospodarki! 

Wizualizacja hali widowiskowo-sportowej w Czy˝ynach

Najwi´ksza polska 
hala sportowa powstaje w Krakowie

Dokoƒczenie ze str. 13
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tych, zrealizowanych tylko w ostatnich
latach, przekroczyła 700 mln zł.

– To jednak tylko cz´Êç działalno-
Êci Agencji. Rynek budowlany zna
Pan Prezes równie˝ z innej strony –
szukajàcego zleceƒ wykonawcy.

– Tak, startujemy w przetargach na
in˝yniera kontraktu, inspektora nad-
zoru. W tych rolach kierujemy roz-
budowà szpitala w Proszowicach,
budowà przejazdu pod torami w cià-
gu obwodnicy Chrzanowa i rewitali-
zacjà rynku w Skawinie. Przygoto-
wujemy równie˝ na zlecenie gmin do-
kumenty aplikacyjne o dofinanso-
wania z funduszy europejskich.

– Jako inwestora publicznego mu-
sz´ Pana zapytaç o nieszcz´sne kry-
terium najni˝szej ceny, które dopro-
wadziło do bankructwa wiele firm
budowlanych. Inwestycje, np. w in-
frastrukturze drogowej czy sportowej,
które miały nakr´ciç koniunktur´
w gospodarce i dobrà kondycj´
przedsi´biorstw, stały si´ dla nich
gwoêdziem do trumny. Powtórzyłby
Pan Prezes za prof. Balcerowiczem:
„sami sobie winni”?

– Nie. Powtórzyłbym za byłym
wiceministrem gospodarki Adamem
Szejnfeldem: nigdzie w ustawie o za-
mówieniach publicznych nie napisa-
no, ˝e o wyborze wykonawcy w prze-
targu decyduje najni˝sza cena. Wy-
brana oferta ma byç najkorzystniejsza.
Sytuacji, w której dziÊ si´ znaleêliÊmy,
winna jest nasza mentalnoÊç. Cen´
najkorzystniejszà trzeba by było uza-
sadniç. Trzeba mieç wiedz´, jakie
kryteria musi spełniaç wykonawca.
Przy najni˝szej niczego si´ nie ocze-
kuje od komisji przetargowej. I ni-
czego jej nie mo˝na zarzuciç, a w pol-
skich realiach łatwo feruje si´ oceny.
O karierze najni˝szej ceny przesàdził
instynkt samozachowawczy inwes-
torów publicznych.

Choç w ustawie nie ma zapisu
zmuszajàcego inwestora do wyboru
kontrahenta, chcàcego wykonaç zle-
cenie najtaniej, to ustawa ma braki.
W wielu krajach na Êwiecie automa-
tycznie odrzuca si´ ofert´ najni˝szà
i najwy˝szà. Albo wybiera si´ z po-
zostałych, albo Êrednià. To zdrowa sy-
tuacja. Jednak nasuwajà si´ wàtpli-
woÊci techniczne. Taki mechanizm

mo˝na zastosowaç, gdy wpłynie 10
ofert. Ale gdy wpłynà tylko dwie? Albo
jedna?

– Pozostaƒmy jeszcze przy naj-
ni˝szej cenie, która jest nieszcz´-
Êciem nie tylko dla wykonawców,
ale i dla inwestorów, o czym boleÊnie
przekonała si´ kierowana przez Pana
Agencja. Wprawdzie nie pod Pana
kierownictwem, ale to ARM w 2003 r.
wyłoniła w przetargu mało znanà fir-
m´ tureckà Güris, której powierzyła
budow´ ronda Mogilskiego. Turcy za-
proponowali najni˝szà cen´, a wkrót-
ce w atmosferze skandalu opuÊcili
plac budowy. Krakowianom na za-
wsze pozostanie w pami´ci przypa-
dek konsekwencji najni˝szej ceny.
Zwłaszcza ˝e sprawa rozliczeƒ z Tur-
kami ciàgnie si´ a˝ do dziÊ. Docze-
kamy si´ odszkodowania?

– Umow´ wypowiedziały obie stro-
ny, a sprawa znalazła finał przed
mi´dzynarodowym sàdem arbitra-
˝owym. Tu post´powanie zostało za-
koƒczone. Per saldo Gmina Kraków
ma otrzymaç od Gürisa 416 tys.
euro. Trwa w tej chwili post´powanie
egzekucyjne tego postanowienia
przed sàdem tureckim. Gdyby Turcja
była członkiem UE, dawno byÊmy te
spraw´ zamkn´li. W ramach wspól-
noty obowiàzujà inne procedury.
Mamy jednak nauczk´ w podejmo-
waniu współpracy z podmiotami spo-

za UE. To dotyczy nie tylko firm tu-
reckich.

– PowinniÊmy mieç przede wszyst-
kim porzàdek na własnym podwórku.
A jest bałagan, o czym Êwiadczà
niezapłacone faktury dla podwyko-
nawców wielkich zamówieƒ publicz-
nych, takich jak autostrady czy Sta-
dion Narodowy. Czy Pan – jako in-
westor publiczny – te˝ bywa adresa-
tem pretensji podwykonawców?

– Nie. Nie płac´ generalnemu wy-
konawcy, dopóki on nie ureguluje swo-
ich zobowiàzaƒ wobec podwykonaw-
ców. Tak jest skonstruowana specyfi-
kacja istotnych warunków zamówienia
i umowa. Takie post´powanie przewi-
duje ustawa o zamówieniach publicz-
nych. Generalnym wykonawcà powin-
na byç firma majàca du˝y kapitał po-
zwalajàcy na utrzymanie płynnoÊci fi-
nansowej w takiej sytuacji. Przy okaz-
ji: nie mo˝na powierzaç du˝ych, spe-
cjalistycznych inwestycji nieprzygoto-
wanym wykonawcom. Feralny odcinek
C autostrady A2, o którym pani wspom-
niała, po Chiƒczykach przej´ły Dolno-
Êlàskie Surowce Skalne, obecnie
w upadłoÊci. Błàd tkwił ju˝ w post´po-
waniu przetargowym wyłaniajàcym wy-
konawc´. Jak mo˝na było tak wa˝nà in-
westycje publicznà powierzyç firmie zaj-
mujàcej si´ innà działalnoÊcià?! Prze-
cie˝ tu potrzebna jest wiedza, know–
how, kompetencje, doÊwiadczenie,
sprz´t. Gdy to wszystko sí  znalazło, ja-
kimÊ cudem odcinek dokoƒczono.

– Co na zakoƒczenie naszej roz-
mowy doÊwiadczony in˝ynier zwià-
zany z budownictwem chciałby prze-
kazaç swoim kolegom po fachu?
I tym reprezentujàcym inwestorów,
i wykonawcom odczuwajàcym dziÊ
dotkliwy głód inwestycyjny?

– Koledzy, wyka˝my wi´cej zaufa-
nia do siebie! Nie szukajmy drugie-
go dna, oceniajàc wyniki przetar-
gów! Nie ferujmy zbyt łatwo ocen, bo
to prosta droga do kłopotów nas
wszystkich. Przecie˝ to nie kto inny,
jak wykonawcy posàdzajà inwesto-
rów o nieczystà gr´, jeÊli najtaƒsza
oferta zostanie odrzucona. Trzeba je
odrzucaç w interesie wykonawców,
inwestorów i całej gospodarki!

Rozmawiała 

ALEKSANDRA VEGA

Nigdzie w ustawie
o zamówieniach
publicznych nie
napisano, ˝e o wyborze
wykonawcy w przetargu
decyduje najni˝sza cena.
Wybrana oferta ma byç
najkorzystniejsza.
O karierze najni˝szej
ceny przesàdził instynkt
samozachowawczy
inwestorów publicznych.
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Przy realizacji du˝ych skompli-
kowanych inwestycji zleca-
nych przez inwestora pub-

licznego wykonawca jest zobowià-
zany do przestrzegania licznych
procedur i sporzàdzania wielu do-
kumentów kontraktowych. Majà
one w swym zamyÊle zabezpie-
czyç zamawiajàcemu wykonanie
zamierzenia budowlanego zgodnie
z dokumentacjà, zasadami sztuki
budowlanej i zapewnienia właÊci-
wej jakoÊci. Wykonanie budowli
z realizacji technicznej w du˝ej
mierze przekształca si´ w proces
administracyjny. 

Osoby pełniàce samodzielne funk-
cje techniczne stajà si´ coraz cz´-
Êciej bardziej administratorami pro-
cesu budowlanego ni˝ in˝ynierami
(wykonawcami zadaƒ technicznych).
W Êrodowisku in˝ynierskim budzi to
zrozumiały sprzeciw i niech´ç do
wdra˝ania procedur, traktowanych
jako dodatkowe obcià˝enie i biuro-
kratyczny wymysł. Z wielu stron sły-
chaç wypowiedzi, i˝ dawniej, bez
tych utrudnieƒ, te˝ si´ budowało,
mo˝e nawet szybciej. 

Wysoki stopieƒ kooperacji i spe-
cjalizacji powoduje, ˝e współczesna
budowa infrastruktury liniowej an-
ga˝uje du˝à liczb´ podwykonaw-
ców i firm specjalistycznych. Tworzy
skomplikowanà sieç powiàzaƒ i re-
lacji, których sprawne funkcjonowa-
nie pozwala na realizacj´ budowy. Im
wi´cej uczestników procesu, im bar-
dziej skomplikowane relacje, tym
bardziej potrzebne sà procedury.
Ale muszà to byç regulacje przemy-
Êlane, w których przy powtarzalnych
czynnoÊciach okreÊla si´ tryb i sta-
nowi okreÊlone reguły post´powania,
definiuje relacje wzajemnych zobo-
wiàzaƒ i oczekiwaƒ. 

Niestety, bàdê to z niech´ci, bàdê
wskutek nadmiernego obcià˝enia

kadry in˝ynierskiej, najcz´Êciej wy-
konawca zleca opracowanie proce-
dur  przygotowanie rozwiàzaƒ pro-
jektowych, uwarunkowaƒ topogra-
ficznych i technologicznych firmom
zewn´trznym, nie zwiàzanym bez-
poÊrednio z budowà, nie znajàcym
jej realiów. Takie post´powanie jest
szczególnie cz´ste w przypadku
sporzàdzania programów zapew-
nienia jakoÊci. Powoduje to wypa-
czenie istoty sprawy, której ten pro-
gram ma słu˝yç. Po pierwsze zosta-
je sprowadzony do problemu barie-
ry biurokratycznej, którà nale˝y po-
konaç, a po drugie miast byç na-
rz´dziem pomocnym w realizacji bu-
dowy, staje si´ jej zmorà i utrudnie-
niem.

Natomiast màdrze z nale˝ytà sta-
rannoÊcià przygotowany, przez fa-
chowà kadr´ budowy program za-
pewnienia jakoÊci staje si´ instrukcjà
post´powania dla wszystkich ogniw
procesu budowlanego i swoistà au-
tonawigacjà dla realizacji zamierzeƒ
zgodnie z projektem i specyfikacjà
technicznà, dajàcà gwarancj´ po-
prawnoÊci ich wykonania.

Jakie cechy powinien posiadaç
PZJ (Program Zapewnienia Jako-
Êci) aby spełnił swoje funkcje?

Powinien zdefiniowaç czynnoÊci,
które nale˝y podjàç w trakcie reali-
zacji zakresu robót, którego dotyczy
i zawieraç ich chronologi´.

Podaç kryteria i metody oceny
poprawnoÊci ka˝dego wykonanego
etapu pracy. 

Zawieraç instrukcje post´powania
dla ka˝dego etapu realizacji kores-
pondujàcà z SST( Szczegółowa Spe-
cyfikacja Techniczna) i PTiOR (Pro-
jekt Technologii i Organizacji Ro-
bót) napisanà jasno i zrozumiale.

Zawieraç wykaz stanowisk pracy,
dla których i w jakim zakresie (które
instrukcje) sà /dekretowane/ wià˝à-

ce i za które pełniàc swojà funkcj´ na
budowie odpowiada. 

Praktyka odbiega znacznie od tak
zarysowanej po˝àdanej funkcji i roli
PZJ.

Wykonywane w sposób formalny,
cytujàcy obficie zapisy specyfikacji,
pisane j´zykiem mało komunika-
tywnym, stajà si´ kolejnymi mało
u˝ytecznymi dokumentami, które
z koniecznoÊci „muszà byç”.

Aby zwi´kszyç „przyjaznoÊç i ko-
munikatywnoÊç” tworzonych PZJ
warto si´gnàç po dobrze sprawdza-
jàce si´ w Systemach Zapewnienia
JakoÊci tworzonych wg Normy ISO
9000:2005 sposoby wizualizacji pro-
cesów, czyli jasnego i czytelnego
sposobu przedstawienia zasad i re-
guł obowiàzujàcych w procesie, ja-
kim niewàtpliwie jest ka˝da budowa.
Najbardziej popularnà technikà gra-
ficznego opisu procesu jest stwo-
rzenie jego diagramu w postaci sche-
matu blokowego. Takie przedsta-
wienie posiada wiele zalet:
— umo˝liwia prezentacj´ działaƒ

w sposób uporzàdkowany,
— zapewnienia nadzór nad powià-

zaniami mi´dzy poszczególnymi
elementami procesu oraz nad ich
kombinacjà i wzajemnym od-
działywaniem,

— zmniejsza prawdopodobieƒstwo
pomini´cia jakiegoÊ istotnego ele-
mentu procesu,

— pozwala na identyfikacj´ i elimi-
nacj´ elementów zb´dnych lub
wpływajàcych niekorzystnie na
proces,

— pokazuje wzajemne sprz´˝enia
i wynikanie celów tzn. sytuacji,
gdy osiàgni´cie celów działania
wyst´pujàcego wczeÊniej w pro-
cesie ma wpływ na stopieƒ reali-
zacji celów działaƒ nast´pnych.
Przedstawiony graficznie proces

zostanie opisany w cz´Êci tekstowej.

Administracyjny tor przeszkód
Program Zapewnienia JakoÊci. 
Wymysł biurokratyczny czy pomocne narz´dzie? 
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Przykład schematu blokowego

Wyspecyfikowane w schemacie blo-
kowym etapy i czynnoÊci opisywane
sà wraz z podaniem kryteriów oce-
ny jakoÊci wykonania zakresu robót.

Obok prezentujemy przykład PZJ,
który w przekonaniu autorów spełnia
wy˝ej wymienione kryteria. 

Dla prezentacji wybrany został
element procesu wznoszenia nasy-
pów drogowych, jakim jest „Przy-
gotowanie podło˝a”.

1. WYKONANIE NASYPÓW —
PRZYGOTOWANIE PODŁO˚A

Etapy realizacji przygotowania
podło˝a dla nasypów zostały przed-
stawione w formie wy˝ej zamiesz-
czonego schematu blokowego, któ-
ry stanowi załàcznik do PZJ.

1.1. Prace przygotowawcze – Wy-
tyczenie robót i pomiary.

Usytuowanie nasypu w terenie
wyznaczone b´dzie geodezyjnie. 

Opracowanie geodezyjne wyko-
nane zostanie zgodnie z Dokumen-
tacjà Projektowà. Opracowanie wy-
tyczaç b´dzie:
─ wyniesienie w teren linii rozgrani-

czajàcych,
─ wyznaczenie kraw´dzi nasypów

na powierzchni terenu, 
─ okreÊlenie granicy robót. 

Wyznaczenie geodezyjne zostanie
uÊciÊlone w sposób zapewniajàcy
identyfikacj´ w terenie. 

Do wyznaczenia kraw´dzi nasy-
pów stosowane b´dà dobrze wi-
doczne paliki lub wiechy. Wiechy zo-
stanà zastosowane w przypadku na-
sypów, których wysokoÊç przekracza
1metr. 

OdległoÊç mi´dzy palikami lub
wiechami zostanie dostosowana do
ukształtowania terenu oraz geometrii

trasy drogowej. OdległoÊci te b´dà
nie wi´ksze ni˝ odległoÊci, w których
naniesiono przekroje poprzeczne
w Dokumentacji Projektowej.

Wymiarowanie wznoszonego na-
sypu zgodnie z danym okreÊlonymi
w przekrojach poprzecznych za-
pewni wykonanie nasypów o kształ-
cie zgodnym z Dokumentacjà Pro-
jektowà.

1.2. Przygotowanie terenu i pod-
ło˝a nasypów.

Przed przystàpieniem do budowy
nasypu w obr´bie jego podstawy zo-
stanà przeprowadzone i zakoƒczone
roboty przygotowawcze, okreÊlone
w Dokumentacji Projektowej. 

Przygotowanie terenu odbywa si´
na podstawie odr´bnych dokumen-
tów; PZJ Usuni´cie i zabezpieczenie

Dokoƒczenie na str. 18
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Administracyjny tor przeszkód

drzew”, PZJ „Wyburzenie obiektów
budowlanych”, PZJ „Rozbiórka ele-
mentów dróg i ulic”.

Teren podło˝a b´dzie wyrównany,
a wszelkie nierównoÊci lokalne usu-
ni´te.

Wykonanie robót ziemnych na-
stàpi po zakoƒczeniu niezb´dnych
robót zwiàzanych z usuni´ciem bàdê
przeło˝eniem istniejàcej infrastruktury
technicznej.

Roboty prowadzone b´dà według
organizacji przyj´tej w PT i OR tak,
aby minimalizowaç kolizj´ ruchu
technologicznego drogowego z rea-
lizacjà dostaw dla obiektów. 

1.3. Odwodnienie frontu robót.
Technologia wykonania nasypów

wymaga wznoszenia ich na podło˝u
nienawodnionym. Je˝eli podło˝e na-
sypu jest nawodnione, przed przy-
stàpieniem do robót ziemnych nale-
˝y je osuszyç za pomocà obustron-
nych rowów przydro˝nych bocznych
lub innych urzàdzeƒ odwadniajà-
cych wskazanych w PT i OR.

Dla skutecznego odwodnienia
podło˝a nasypów wykorzystane zo-
stanà elementy urzàdzeƒ odwad-
niajàcych zbudowanych zgodnie
z Dokumentacjà Projektowà wed-
ług PZJ – Budowa kanalizacji de-
szczowej, PZJ – Drena˝ podłu˝ny,
PZJ – Drena˝ skarpowy, PZJ – Zbior-
niki retencyjno – infiltracyjne.

Niezale˝nie od budowy urzàdzeƒ
odwadniajàcych, uj´tych w Doku-
mentacji Projektowej, Wykonawca
zapewni odprowadzenie wód grun-
towych i opadowych poza obszar ro-
bót ziemnych oraz uniemo˝liwi na-
pływ wody powierzchniowej do pod-
stawy nasypu.

Dla stabilnoÊci nasypu zagro˝enia
stanowià wody gruntowe wyst´pu-
jàce w postaci wysi´ków u podstawy

nasypów. W przypadku ich wystà-
pienia – dla ich uj´cia i odprowa-
dzenia poza obszar podstawy nasy-
pu zbudowane zostanà odpowiednie
urzàdzenia odwadniajàce. 

W całym okresie trwania robót
ziemnych prowadzona b´dzie ciàg-
ła kontrola skutecznoÊci odwodnie-
nia frontu robót. 

Odprowadzenie wód do istniejà-
cych zbiorników naturalnych i urzà-
dzeƒ odwadniajàcych odbywaç si´
b´dzie w sposób nie powodujàcy ich
zanieczyszczenia według wymogów
zarzàdców zlewni.

1.4. Zdj´cie warstwy humusu.
Zdj´cie warstwy ziemi urodzajnej

nastàpi według odr´bnego doku-
mentu: PZJ Zdj´cie warstwy ziemi
urodzajnej /humus/.

1.5. Inwentaryzacja geodezyjna
podło˝a.

Roboty ziemne prowadzone b´dà
pod stałym nadzorem geodezyj-
nym.

Rz´dne podło˝a nasypu okreÊlo-
ne zostanà dla dna wykopu stano-
wiàcego podło˝e nasypu w ramach
kontroli wykonania wykopu pod
wzgl´dem zgodnoÊci z projektem. 

W przypadku posadowienia nasy-
pu na podło˝u z gruntów rodzimych
rz´dne zostanà okreÊlone w ramach
wykonania operatu po odhumuso-
waniu. 

Wytyczenia robót i wyznaczenia
wysokoÊci, z dokładnoÊcià, za którà
odpowiada Wykonawca, b´dà przed-
stawione In˝ynierowi do sprawdzenia
i akceptacji. 

1.6. Sprawdzenie zgodnoÊci z pro-
jektem przygotowania podło˝a. 

Wykonanie nasypów nastàpi wy-
łàcznie po wykonaniu i odbiorze
wzmocnieƒ podło˝a przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej oraz

przygotowaniu i odbiorze podło˝a ro-
dzimego. 

Wykonawca dokona kontroli
wskaênika zag´szczenia gruntów
rodzimych zalegajàcych w górnej
strefie podło˝a nasypu do gł´boko-
Êci 0,5 m od powierzchni terenu. Je-
˝eli wartoÊç wskaênika zag´szcze-
nia, w miejscach gdzie nie projektuje
si´ wzmocnienia podło˝a nasypów,
jest mniejsza ni˝ 0,97, dla nasypów
autostrady lub 0,95 dla pozostałych
dróg Wykonawca przeprowadzi
wzmocnienie podło˝a tak, aby po-
wy˝sze wymaganie zostało speł-
nione. 

Gdy pomimo dog´szczenia, nie
mo˝na uzyskaç wymaganego wskaê-
nika zag´szczenia, Wykonawca zgło-
si In˝ynierowi propozycje zastoso-
wania innych Êrodków pozwalajà-
cych na uzyskanie właÊciwej noÊ-
noÊci i wymaganego wskaênika za-
g´szczenia. Inny ni˝ dog´szczenie
sposób doprowadzenia podło˝a do
wymaganych parametrów wymaga
akceptacji In˝yniera. JeÊli propozy-
cja uzyska aprobat´, Wykonawca
opracuje technologi´ ulepszenia
i sprawdzi jej skutecznoÊç na uzgod-
nionym z In˝ynierem odcinku pró-
bnym. Pozytywna ocena zastoso-
wanej technologii ulepszenia i ak-
ceptacja dla jej zastosowania spo-
woduje jej zastosowanie na całym
odcinku podło˝a wymagajàcym ulep-
szenia. 

W przypadku negatywnej oceny
skutecznoÊç proponowanej techno-
logii Wykonawca dokona oceny mo˝-
liwoÊci ulepszenia podło˝a przy po-
mocy innej technologii, a jeÊli nie
stwierdzi takiej mo˝liwoÊci poinfor-
muje o tym fakcie In˝yniera oraz
Nadzór Autorski w celu opracowania
projektu zamiennego.

W przypadku jeÊli projekt dla da-
nego typu podło˝a przewiduje
wzmocnienie, Wykonawca dokona

Dokoƒczenie ze str. 17
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wzmocnienia gruntu zgodnie z do-
kumentacjà technicznà i zweryfikuje
jego skutecznoÊç 

1.7. Wykonanie wzmocnieƒ pod-
stawy nasypów. 

Wykonanie wzmocnieƒ podstawy
nasypów wykonywane jest zgodnie
z Dokumentacjà Projektowà w miejs-
cach, gdzie przewidziane sà wzmoc-
nienia podstawy nasypów.

Dokumentacja Projektowa prze-
widuje wzmocnienie podstawy na-
sypów nast´pujàcymi sposobami:
─ wzmocnienie podstawy nasypu

geotkaninà, 
─ wzmocnienie podstawy nasypu

półmateracem geosyntetycznym,
─ wzmocnienie podło˝a pod nasy-

pami geowłókninà separacyjnà, 
─ stabilizacj´ podło˝a cementem,
─ płytkà wymian´ gruntów,
─ wzmocnienie wgł´bne podło˝a

gruntowego kolumnami ˝wirowy-
mi i ˝wirowo – betonowymi,

─ gł´bokà wymian´ gruntu poprzez
zag´szczenie i wibroflotacj´.

1.7.1. Wykonanie wzmocnienia
podstawy nasypu geotkaninà.

Wzmocnienia podstawy nasypu
geotkaninà b´dà wykonywane w lo-
kalizacjach przewidzianych w Pro-
jekcie Wykonawczym zgodnie z PT
i OR.

Ggeotkanina zostanie uło˝ona
bezpoÊrednio po zdj´ciu warstwy
humusu. Na uło˝onym geosyntetyku
zostanie wykonany nasyp zasadniczy
z materiałów spełniajàcych wyma-
gania współpracy z danym rodzajem
geosyntetyku.

1.7.2. Wykonanie półmateraca
geosyntetycznego.

Wzmocnienia podstawy nasypu
półmateracem geosyntetycznym
bedà wykonywane w lokalizacjach
przewidzianych w Projekcie Wyko-
nawczym zgodnie z PT i OR.

Na podło˝u bezpoÊrednio po zdj´-
ciu humusu uło˝ona zostanie geo-
włóknina separacyjna, a nast´pnie
geosiatka. Tak przygotowany geo-
syntetyk wypełniony zostanie kru-
szywem naturalnym mià˝szoÊci
50 cm. Na wykonanym półmateracu

zostanie wykonany nasyp zasadniczy
z materiałów według PT i OR.

1.7.3. Wykonanie wzmocnienia
podło˝a pod nasypami geowłókninà
separacyjnà.

Wzmocnienia podstawy nasypu
geowłokninà separacyjnà b´dà wy-
konywane w lokalizacjach przewi-
dzianych w Projekcie Wykonawczym
zgodnie z PT i OR.

Na podło˝u uło˝ona b´dzie geo-
włóknina o du˝ych właÊciwoÊciach
filtracyjnych, na której wykonana
b´dzie warstwa z kruszywa natural-
nego gruboÊci 50 cm. Na tej warstwie
uformowany b´dzie nasyp zasadni-
czy z materiałów okreÊlonych w PT
i OR.

Geowłóknina separacyjna stoso-
wana do wykonania wzmocnieƒ pod-
ło˝a b´dzie spełniaç nast´pujàce
parametry techniczne:
─ odpornoÊç przy przebiciu sta-

tycznym (CBR) ≥ 2200 N
─ Êrednica otworu przy dynamicz-

nym przebiciu – 14–25 mm
─ wytrzymałoÊç na rozciàganie

wzdłu˝/wszerz ≥ 13/13 kN/m
─ wydłu˝enie wzdłu˝/wszerz ≥

50/50 %

─ pr´dkoÊç przepływu wody (pro-
stopadle) ≥ 0,08 m/s

─ pr´dkoÊç przepływu wody (w
płaszczyênie) ≥ 6 l/h/m2

─ umowny wymiar porów O90% ≤
95 µm

1.7.4. Wymagania dotyczàce geo-
syntetyków i ogólne zasady ich u˝y-
cia.

Wszelkiego rodzaju geosyntetyki
(geosiatki, geotkaniny, geomem-
brany, geowłókniny itp.) stosowane
do wykonywania wzmocnieƒ grun-
tów słabonoÊnych za pomocà ma-
teracy, półmateracy, wzmocnieƒ na-
sypów oraz zwieƒczeƒ kolumn ˝wi-
rowych b´dà spełniaç warunki okre-
Êlone w STWiORB

Geosyntetyki o odpowiednich pa-
rametrach u˝yte zostanà w lokaliza-
cjach zgodnych z Dokumentacjà
Wykonawczà oraz PT i OR.

W celu zapobiegni´cia prze-
mieszczeniu przed wykonaniem za-
sypek geosyntetyk tymczasowo zo-
stanie przytwierdzony do podło˝a
za pomocà np. pr´tów „U”, pryzm
kruszywa, worków z kruszywem lub
innymi. Pomi´dzy sàsiednimi pasami
geotkaniny lub geowłókniny zasto-
sowane b´dà zakłady 0,5 m lub inne
zalecane przez producenta geosyn-
tetyku. Wywini´cia geosyntetyków
zostanà wykonane zgodnie ze szcze-
gółami zawartymi w Dokumentacji
Wykonawczej. Po uło˝eniu geosyn-
tetyków kruszywo b´dzie dostarcza-
ne samochodami samowyładowczy-
mi lub wozidłami technologicznymi
w obszar przed geosyntetykiem,
a nast´pnie przemieszczane równo-
miernie na powierzchni´ geosynte-
tyków, formujàc warstw´ pozwalajà-
cà na wprowadzenie sprz´tu za-
g´szczajàcego. Przed wprowadze-
niem sprz´tu zag´szczajàcego lub
budowlanego na powierzchni geo-
syntetyku wykonana zostanie war-
stwa zasypki gruboÊci min. 15 cm.

1.7.5. Stabilizacja podło˝a ce-
mentem.

Ulepszenie podło˝a z gruntu sta-
bilizowanego cementem realizowane

Dokoƒczenie na str. 20

Z nale˝ytà starannoÊcià
przygotowany program
zapewnienia jakoÊci staje
si´ instrukcjà
post´powania dla
wszystkich ogniw
procesu budowlanego
i swoistà autonawigacjà
dajàcà gwarancj´
poprawnoÊci ich
wykonania.
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Administracyjny tor przeszkód

b´dzie zgodnie z PZJ Ulepszone
podło˝e z gruntu stabilizowanego ce-
mentem. 

1.7.6. Płytka wymiana gruntów
słabonoÊnych.

Projekt techniczny zakłada wyko-
nanie płytkiej wymiany gruntów do
gł´bokoÊci ok. 2 m. Po odkryciu
obszaru przewidywanej wymiany
gruntu przed przystàpieniem do wy-
kopu Inspektor Nadzoru potwierdzi
zakres wymiany wpisem do Dzien-
nika Budowy. Przy wymianie gruntów
b´dà przestrzegane zasady odwod-
nienia, takie jak dla realizacji wyko-
pów.

Gł´bokoÊç wymiany gruntu osta-
tecznie ustalona b´dzie po usuni´ciu
gruntu nienoÊnego. Kierownik Bu-
dowy/Robót zgłosi Inspektorowi Nad-
zoru gotowoÊç do wykonania zasy-
pu wymiany. Wykonanie zasypu roz-
pocznie si´ wyłàcznie po udzieleniu
zgody przez Inspektora Nadzoru
oraz po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej wykopu. 

Do wypełnienia wykopu u˝ywane
b´dà grunty niespoiste o kàcie tarcia
wewn´trznego fmin=32O, co po-
winny spełniç zag´szczone grunty
niespoiste (piaski, ˝wiry, pospółki),
umo˝liwiajàce osiàgni´cie wskaêni-
ka zag´szczenia Is≥0.97 w całej ob-
j´toÊci gruntu.

Odbiór wymiany gruntu przepro-
wadzony zostanie po wykonaniu za-
sypu oraz przedstawieniu wyników
badaƒ zag´szczenia. Rodzaj i cz´s-
totliwoÊç pomiarów oraz badaƒ la-
boratoryjnych i przedstawiono w PZJ.

1.7.7. Wzmocnienie wgł´bne pod-
ło˝a gruntowego kolumnami ˝wiro-
wymi i ˝wirowo– betonowymi.

Wgł´bne wzmocnienie podło˝a
ma na celu wprowadzenie w słaby
grunt kolumn ˝wirowych lub ˝wiro-
wo–betonowych, przez co zag´szcza
si´ słabe podło˝e (rozpieranie), pod-
wy˝sza jego wytrzymałoÊç przez
wprowadzenie materiału o wi´kszych
parametrach wytrzymałoÊciowych
oraz znacznie przyspiesza konsoli-
dacj´ słabego podło˝a.

Wzmocnienie wgł´bne podło˝a
realizowane b´dzie zgodnie z PZJ
„Wzmocnienie wgł´bne podło˝a
gruntowego kolumnami ˝wirowymi
i ˝wirowo–betonowymi”.

1.7.8. Gł´boka wymiana gruntu
poprzez zag´szczenie i wibroflotacj´.

Wykonanie gł´bokiej wymiany
gruntów poprzez bagrowanie i wib-
roflotacj´ uj´to w odr´bnym doku-
mencie PZJ „Gł´boka wymiana grun-
tu poprzez zag´szczenie i wibroflo-
tacj´”.

1.8. Ocena podło˝a pod kàtem
spełnienia wymagaƒ projektowych.

Podło˝e nasypu, który stanowiç
mo˝e dno wykopu lub z gruntu ro-
dzimego, ma wpływ na wykonanie
i eksploatacj´ nasypu i musi spełniaç
okreÊlone w dokumentacji projekto-
wej wymagania wytrzymałoÊciowe
w tym wymagania dotyczàce mini-
malnej wartoÊci wskaênika zag´sz-
czenia Is.

Zag´szczenie gruntu w wykopach
i miejscach zerowych robót ziemnych
musi spełniaç:

Dla projektowanego odcinek au-
tostrady (poza odcinkami, gdzie za-
projektowano wzmocnienie):
─ górna warstwa o gruboÊci 50 cm

– Is≥1,03; E2 (badane na górnej
powierzchni) w zale˝noÊci od kla-
sy gruntu w podło˝u:
dla gruntów klasy G1 i G2: ≥
60MPa

dla gruntów klasy G3: ≥40MPa
dla gruntów klasy G4: ≥30MPa

─ E2/E1 ≤ 2,2 dla gruntów sypkich
─ E2/E1 ≤ 2,0 dla gruntów spois -

tych
OkreÊlenie klasy gruntów zostanie

dokonane przez nadzór geotech-
niczny.

Wykonawca sprawdzi wskaênik
zag´szczenia gruntów rodzimych
zalegajàcych w górnej strefie podło˝a
nasypu do gł´bokoÊci 0,5 m od po-
wierzchni terenu. WartoÊç wskaêni-
ka zag´szczenia, w miejscach, gdzie
nie wykonano wzmocnienia podło˝a
nasypów, musi byç wi´ksza ni˝ 0,97,
E2≥40 dla nasypów autostrady lub
0,95 dla pozostałych dróg.

W podło˝u, gdzie dokonane zos-
tało wzmocnienie, wartoÊç wskaêni-
ka zag´szczenia musi osiàgnàç za-
ło˝enia projektowe.

W przypadku, gdy pomimo zrea-
lizowania wzmocnieƒ zaprojektowa-
nych lub uzgodnionych, podło˝e nie
spełnia wymagaƒ projektowych, Wy-
konawca zgłosi ten fakt In˝ynierowi
oraz powiadomi nadzór autorski
w celu opracowania programu na-
prawczego.

Spełnienie wymagaƒ projekto-
wych przez podło˝e nasypu deter-
minuje przejÊcie dio realizacji na-
sypu według schematu blokowego
nr 2.

Przedstawiony przykład mo˝e sta-
nowiç materiał wyjÊciowy do spo-
rzàdzenia modelu, który powinien
byç dost´pny dla realizatorów kon-
traktu i stanowiç form´, której treÊç
nada kadra techniczna.

mgr in˝. ANDRZEJ ROGOWSKI

mgr in˝. JAN ˚AKOWSKI

Dokoƒczenie ze str. 19
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Toskania nale˝y do najlepiej roz-
poznawalnych regionów
Włoch. Charakterystyczne pi´k-

no krajobrazu, łagodny klimat, trady-
cje w uprawie winoroÊli i produkcji
win, toskaƒska kuchnia oraz zabytki,
w szczególnoÊci antyczne, Êrednio-
wieczne i renesansowe sprawiajà, ˝e
ten jeden z dwudziestu regionów
Włoch stanowi co roku cel podró˝y
turystów z całego Êwiata. 

Miasta Toskanii to nie tylko słynna Flo-
rencja, b´dàca stolicà regionu, ale
równie˝ mniejsze miejscowoÊci loko-
wane na wzgórzach, z doskonale za-
chowanà starà zabudowà. Przemie-
rzajàc zabytkowe uliczki Montepulcia-
no, Voltery, Arezzo, Certaldo, Pietra-
santy, San Gimignano i innych, odno-
simy nieodparte wra˝enie, ˝e czas
chyba tutaj si´ zatrzymał. Pobyt w San
Gimignano dodatkowo utrwala w pa-
mi´ci niespotykanie wysokà renesan-
sowà zabudow´ starej cz´Êci miasta,
skłaniajàc do refleksji, ̋ e współczesne
obszary w du˝ych metropoliach
z tzw. drapaczami chmur (amerykaƒ-
skie down town ze swoimi skyscrapers)
swój pierwowzór majà właÊnie tutaj,
około 5–6 wieków wczeÊniej. Toskania
to równie˝ znaczàce zabytki sztuki in-
˝ynierskiej, a wÊród nich wyró˝niajàce
si´ dwa zabytkowe mosty sklepione –
Most Stary  (wł. Ponte Vecchio) zwany
równie˝ Mostem Złotników we Floren-
cji (Fot. 4) oraz Most Âwi´tej Marii
Magdaleny (wł. Ponte della Maddalena)
znany równie˝ jako Most Diabła (wł.
Ponte del Diavolo) lub Most Matyldy
z Canossy w miejscowoÊci  Borgo
a Mozzano, w prowincji Lucca (Fot.1).

Most  
Âwi´tej Marii Magdaleny

Historia
Most powstał w XI wieku (prawdo-

podobnie w latach 1052–1115) w ra-

Historyczne mosty Toskanii
Włochy. Zabytki sztuki in˝ynierskiej słu˝à ludziom i swà sławà przyciàgajà turystów

(Fot. 1) Most Âwi´tej Marii Magdaleny nad rzekà Serchio. Widok ogólny z brzegu lewego, od
strony dolnej wody. (fot. K. Ry˝).

(Fot. 2) Most Âwi´tej Marii Magdaleny nad rzekà Serchio. Widok ogólny z brzegu prawego, od
strony dolnej wody. (fot. K. Ry˝).

(Fot. 3) Dobudowane na poczàtku XX wieku prz´sło sklepione nad linià kolejowà Aulla-Lucca. (fot. K. Ry˝).Dokoƒczenie na str. 22
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Historyczne mosty Toskanii

mach zlecenia toskaƒskiej hrabiny Ma-
tyldy z Canossy. Od roku 1500  nosi na-
zw´ Âwi´tej Marii Magdaleny, której fi-
gura stała nieopodal, na lewym brzegu
rzeki Serchio.

Zaliczany jest do kategorii Mostów
Diabelskich. Takich obiektów w Euro-
pie jest wiele i na ogół okreÊlenia te
zwiàzane sà z lokalnymi legendami.
W opisywanym przypadku przy wzno-
szeniu mostu wielokrotnie natrafiano na
du˝e kłopoty i ostatecznie pomoc dia-
belska pozwoliła ukoƒczyç dzieło. Cen´
miała stanowiç dusza pierwszego prze-
chodnia pokonujàcego rzek´. Po go-
towym moÊcie jednak pierwszy prze-
biegł pies, a oszukany diabeł, skaczàc
z konstrukcji, kopnàł jej prz´sło nurto-
we, które przybrało tak bardzo wynio-
słà form´, rzadko spotykanà w bu-
downictwie mostowym. Diabeł ponoç
ciàgle czeka na swojà zapłat´ i jest to
ostrze˝enie dla tych, którzy zbyt długo
przebywajà na moÊcie, podziwiajàc
uroki obiektu, rzeki i pi´knego otocze-
nia. Tyle mówi legenda, tworzàca ta-
jemniczà, wr´cz magicznà atmosfer´
wokół obiektu.

Po moÊcie przebiega droga (dzisiaj
przeznaczona tylko dla pieszych), któ-
ra stanowi cz´Êç Êredniowiecznego
szlaku zwanego Drogà Frankijskà.
W Êredniowiecznej Europie trzy naj-
wa˝niejsze szlaki pielgrzymie wiodły do
Rzymu – do grobów Êw. Piotra i Paw-
ła, do Jerozolimy – do grobu Chrystu-
sa i do Santiago de Compostela (Ga-
licja, północno–zachodnia Hiszpania) –
do grobu Êw. Jakuba. Ten pierwszy
szlak to właÊnie Droga Frankijska (wł.
Via Francigena) wiodàca z Canterbury
(Anglia) do Rzymu. W cz´Êci włoskiej
prowadzi on m.in. przez Wielkà Przeł́ cz
Êw. Bernarda, Aost´, Pavi´, Piacenz´,
Mass´, Pietrasant´, Lucc´, San Gi-
mignano, Sien´ i Viterbo. W miejsco-
woÊci Borgo a Mozzano pielgrzymi

przekraczali rzek´ Serchio właÊnie po
MoÊcie Êw. Marii Magdaleny.

Około roku 1500 most poddano
restauracji (budowniczy Castruccio
Castracani). W 1670 roku Rada Re-
publiki Lukka wydała dekret zakazujà-
cy transportu przez most kamieni młyƒ-
skich i worków z màkà. Dowodzi to, ̋ e
ju˝ wtedy obawiano si´ nadmiernych
obcià˝eƒ na bardzo smukłej konstruk-
cji mostu.W 1836 roku, bardzo po-
wa˝nie uszkodzona podczas powodzi
konstrukcja mostu, przeszła kolejnà na-
praw´. Na poczàtku XX wieku, w zwiàz-
ku z budowà linii kolejowej Aulla – Luc-
ca, po stronie zachodniej, do istniejà-
cej konstrukcji mostu dodano piàte
prz´sło sklepione, zapewniajàce wy-
maganà skrajní  budowli (adaptacja do
nowych wymogów komunikacyjnych).
W nieco zmienionej formie ukształto-
wała si´ ostatecznie obecna sylwetka
mostu. Oryginalna architektura obiek-
tu doznała doÊç znacznej ingerencji
i zmiany, co wywołało kontrowersje.

Konstrukcja 

Współczesny most (Fot. 2) jest pi´-
cioprz´słowà konstrukcjà sklepionà.
W cz´Êci najstarszej, nad wodà, za-
równo sklepienia, jak i Êciany czołowe
wykonane sà z ciosów kamiennych.
W sklepieniach wyst´puje doÊç dobra
regularnoÊç w kształcie i układzie cio-
sów. W Êcianach czołowych, tworzà-
cych balustrady w partiach górnych,
mo˝na zaobserwowaç du˝e zró˝nico-
wanie w wàtkach murów. Cz´Êç murów
jest regularna (fragmenty dolne), ale
wielkoÊci ciosów w poszczególnych
partiach sà zmienne. Partie górne Êcian
czołowych, zwłaszcza balustrady, sà
wykonane z ciosów nieregularnych, sła-
bo obrobionych. W Êcianach mo˝na
wyodr´bniç ró˝ne gatunki kamienia, po-
chodzàce z ró˝nych formacji geolo-
gicznych. Sklepienie w cz´Êci nad linià
kolejowà (brak trakcji elektrycznej) jest
konstrukcjà murowà, wykonanà z ceg-

ły (Fot. 3). Spoczywajàce na sklepieniu
Êciany czołowe sà wykonane z niere-
gularnych ciosów kamiennych, po-
dobnie jak w pozostałej cz´Êci kon-
strukcji. Sposób ukształtowania murów,
ich stan i konstrukcja wskazujà, ˝e
w przeszłoÊci obiekt podlegał licznym
naprawom i rekonstrukcjom oraz prze-
budowie w czasach najnowszych. Po-
twierdzajà to informacje historyczne
o obiekcie. Cztery najstarsze prz´sła
mostu majà kolejno narastajàce roz-
pi´toÊci od 8.35 m, poprzez 10,0 i 14,5
do 37,8 m w najwi´kszym prz´Êle nur-
towym. DługoÊç całkowita wynosi 95 m.
Wzrastajàce stopniowo strzałki kon-
strukcji sklepieƒ (4,0 m, 5,0 m i 7,0 m)
wynoszà niwelet´ mostu do poziomu
18,5 metra nad lustro wody w naj-
wi´kszym prz´Êle nurtowym (37,80
m), zapewniajàc znacznà skrajni´ ˝e-
glugowà. SzerokoÊç konstrukcji ka-
miennej wynosi 3,7 m. Most obecnie
przeznaczony jest wyłàcznie dla ruchu
pieszych. Nawierzchnia traktu wiodà-
cego przez most wykonana jest z bru-
ku kamiennego i, co ciekawe, pomimo
du˝ych spadków niwelety od klucza
sklepienia nurtowego, nie posiada wy-
kształconych stopni lub spoczników.

Architektura mostu

Most Âwi´tej Marii Magdaleny sta-
nowi dzisiaj cenny i chroniony zabytek
sztuki in˝ynierskiej, liczàcy obecnie
ponad 900 lat. Jego architektura wy-
ró˝nia si´ wÊród kamiennych mostów
sklepionych zró˝nicowanà wyniosłoÊcià
i rozpi´toÊcià poszczególnych skle-
pieƒ. Szczególnie główne prz´sło nur-
towe przykuwa uwag´ obserwatora
smukłoÊcià sklepienia i jego du˝ym
wzniesieniem nad przeszkodà. Niweleta
traktu na moÊcie wysoko wspina si´
nad zwierciadło wody, kierujàc wzrok,
a mo˝e i myÊli w´drowcy, ku niebu.
Pi´kny rytm najstarszych sklepieƒ za-
burza nieco powstałe na poczàtku XX
wieku prz´sło dla kolei, które tylko

Dokoƒczenie ze str. 21
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(Fot. 4) Most Vecchio (Złotników) nad rzekà Arno we Florencji. Widok od strony Korytarza
Vasariego. (fot. K. Ry˝).

(Fot. 5) Most Vecchio. Widok od strony sklepów złotników. (fot. K. Ry˝).

(Fot. 6) Most Vecchio. Prz´sło skrajne z Korytarzem Vasariego i nadwieszonà, podpartà
kroksztynami zabudowà sklepów złotników. (fot. K. Ry˝).

w pewnym stopniu wpisało si´ w za-
chowanà stylistyk´ mostu i równie˝ tyl-
ko cz´Êciowo zintegrowało si´ z wy-
szukanà geometrià starej, zabytkowej
substancji. Mimo to całoÊç obiektu,
w powiàzaniu z leniwym nurtem wód
rzeki Serchio oraz wspaniałym oto-
czeniem krajobrazowym, stanowi nie-
powtarzalny, jedyny w swoim rodzaju
zespół architektoniczno–estetyczny,
znany i bardzo ceniony zarówno w kr´-
gu specjalistów, jak i zwykłych turystów,
doznajàcych niezapomnianych wra˝eƒ
i uczucia magicznego kontaktu z ge-
nius loci w tym właÊnie miejscu.

Most Złotników we Florencji

Historia
Most Złotników (wł. Ponte Vecchio,

dosł. Stary Most) jest najstarszà kon-
strukcjà wÊród istniejàcych mostów flo-
renckich, zbudowanych nad nurtami
rzeki Arno (Fot. 5). Pierwotna sub-
stancja mostu, tzn. podpory i sklepie-
nia, powstały w latach 1335 – 1345.
Projektantami i „budowniczymi” mos-
tu byli prawdopodobnie Neri di Fiora-
vanti lub Taddeo Gaddi. Do dzisiaj nie
ma pewnoÊci, komu przypisaç auto-
rstwo obecnego obiektu. Most został
wzniesiony dokładnie w tym miejscu,
w którym istniała od czasów staro˝yt-
nego Rzymu, prawdopodobnie wielo-
krotnie przebudowywana, konstruk-
cja  drewniana, w ciàgu Via Cassia. Jak
podajà êródła historyczne, w latach
1117 oraz w 1333 dwa kolejne mosty
drewniane zostały zniszczone w wyni-
ku powodzi. Obecny most postrzega-
ny jest jako czwarta konstrukcja spi-
najàca brzegi rzeki Arno w tym samym
miejscu.

Ju˝ w XIII wieku na moÊcie zacz´-
ły powstawaç pierwsze sklepy i pra-
cownie. WłaÊnie zabudowa obu stron
mostu stanowiła i stanowi nadal szcze-
gólny, charakterystyczny wyró˝nik
tego właÊnie obiektu. Poczàtkowo
most upodobali sobie handlarze ryb
i rzeênicy, pewnie ze wzgl´du na bli-
skoÊç i dostatek wody. Póêniej zacz´ły
powstawaç tutaj pracownie garbarzy
(wł. botteghe). Warto zauwa˝yç, ̋ e Flo-
rencja od wieków słyn´ła z wyprawia-
nia skór. Nieprzyjemne zapachy to-

Dokoƒczenie na str. 24
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Historyczne mosty Toskanii

warzyszàce prowadzonej działalno-
Êci, szczególnie ucià˝liwy zapach koƒ-
skiego moczu, który wykorzystywano
do garbowania skór, skłoniły ksi´cia
Ferdynanda I de Medici (1593 r.) do
podj´cia  decyzji  o eksmisji dotych-
czasowej, ucià˝liwej działalnoÊci. Fer-
dynand I de Medici, władajàcy w okre-
sie renesansu Florencjà, musiał po-
konywaç tras´ z Pałacu Pittich, gdzie
mieszkał, do Pałacu Vecchio – ratusza,
gdzie zarzàdzał, minimum dwa razy
dziennie, właÊnie przez most. Zgodnie
z podj´tà decyzjà powstały na moÊcie
nowe warsztaty oraz sklepy jubilerów
i złotników. Tak pozostało do dzisiaj,
a jedna z obecnych nazw mostu (Most
Złotników) ma êródło zwiàzane z tym
właÊnie faktem. Obecnie most rze-
czywiÊcie „ocieka” złotem, mieni si´
szlachetnymi kruszcami i drogocen-
nymi kamieniami, przyciàgajàc wzrok
i zainteresowanie tłumów zjawiajà-
cych si´ tutaj codziennie.

W latach 60. XVI wieku, na polece-
nie Kosmy I Medyceusza na moÊcie
Vecchio, nad  istniejàcymi kramami
Giorgio Vasari poprowadził słynny ko-
rytarz (tzw. Korytarz Vasariego, wł. Cor-
ridoio Vasariano), który łàczy  Pałac
Vecchio (kompleks Uffizi)  z rezydencjà
ksià˝àt – Pałacem Pittich (Fot. 4, 6 i 7). 

W luce zabudowy, na Êrodkowym
prz´Êle mostu, w 1900 r. ustawiono po-
mnik – popiersie Benvenuto Celliniego
– słynnego XVI–wiecznego florenckie-
go rzeêbiarza, złotnika, pisarza i me-
dalierysty (Fot. 8). Pomnik stanowi ulu-
biony motyw wykonywanych tu foto-
grafii.

Pod koniec II wojny Êwiatowej Nie-
mcy zaminowali wszystkie mosty flo-
renckie. Podczas odwrotu mosty zos-
tały wysadzone w dniu 4 sierpnia 1944
roku. W całym mieÊcie szcz´Êliwie
ocalał tylko jeden – właÊnie Ponte Vec-
chio. Cofajàce si´ oddziały wojsk nie-

mieckich nie zdà˝yły zdetonowaç ła-
dunków. Uszkodzony został jednak
korytarz Vasariego, kiedy zablokowano
wjazd na most, niszczàc cz´Êç zabu-
dowaƒ po obu jego stronach..

W 1966 roku ogromna powódê na-
wiedziła Florencj´. Spowodowała wiel-
kie straty, niszczàc nie tylko dobytek
mieszkaƒców, ale równie˝ dzieła sztu-
ki gromadzone tu przez wieki. Wzbu-
rzone wody rzeki Arno, podniesione do
poziomu pierwszego pietra florenckich
kamieniczek, zatopiły równie˝ Stary
Most i porwały wszystko, co było w za-
si´gu. Du˝à cz´Êç zgromadzonych
w sklepach i pracowniach złotych wy-
robów pochłonàł spi´trzony nurt rzeki.
Wydarzenie to na trwałe zapadło w pa-
mi´ci złotników, którzy od tamtej pory,
podczas jesiennych przyborów towa-
rzyszàcych obfitym deszczom, ewa-
kuujà cały swój dobytek. Operacja ta
odbywa si´ pod ochronà  zwartych
szeregów policyjnych samochodów
z syrenami i pulsujàcymi Êwiatłami.
Dla turystów jest to dodatkowa floren-
cka atrakcja, a dla tutejszych okazja do
poszukiwaƒ czegoÊ Êwiecàcego, co
mogło zostaç zgubione podczas po-
spiesznej ewakuacji.

Na Êrodkowym prz´Êle mostu znaj-
duje si´ miejsce widokowe, z którego
roztacza si´ pi´kna panorama na mias-
to i rzek´. To właÊnie tutaj, na jednym
z rogów tarasu, zakochani przypinajà
do balustrady mostu kłódki ze swoimi
imionami, a kluczyki – by nikt nie ro-
zerwał ich miłosnych wí zów – wrzucajà
do rzeki. Taki właÊnie zwyczaj utrwalił
si´ równie˝ w Krakowie, na wybudo-
wanej w miejscu dawnego mostu Pod-
górskiego kładce Laetusa Bernatka.

Z Mostem Vecchio kojarzone jest
równie˝ pochodzenie ekonomicznego
poj́ cia upadłoÊci – bankructwa. Kupiec
nie mogàcy zapłaciç swoich długów
miał niszczonà (łamanà, wł. rotto) przez
˝ołnierzy ław´ (stół, wł. banco), na
której sprzedawał swoje towary. Prak-

tyka ta była nazywana „połamanym sto-
łem” (wł. "bancorotto") stàd póêniejszy
i obecny termin bankructwo.

Konstrukcja mostu

Konstrukcj´ noÊnà Mostu Złotników
tworzà trzy sklepione prz´sła o rozpi´-
toÊciach w cz´Êciach skrajnych po
27 m oraz w cz´Êci nurtowej 30 m.
Strzałki sklepieƒ wynoszà odpowiednio
4,4 m w prz´Êle nurtowym oraz po
3,5 m w prz´słach pozostałych. Skle-
pienia wykonane sà w całoÊci z ka-
miennych ciosów. Konstrukcja po-
mostu ma szerokoÊç 32 m. Ustrój noÊ-
ny mostu wsparty jest na dwóch ma-
sywnych filarach posadowionych w nur-
cie rzeki Arno oraz na dwóch przy-
czółkach. Filary, zarówno od strony gór-
nej, jak i dolnej wody wyposa˝ono
w kamienne, masywne izbice, które sta-
nowià ich integralnà cz´Êç. 

Od poczàtku swego istnienia most
Vecchio był mostem drogowym, inten-
sywnie ucz´szczanym. Od XIV wieku na
moÊcie zacz´ły pojawiaç si´ zabudo-
wania po obu stronach drogi. Prowi-
zoryczna zabudowa stopniowo prze-
kształcała si´ w stałe, murowane sie-
dziby kupców, stanowiàc istotny skład-
nik obcià˝eƒ stałych mostu. Pobudo-
wany w XVI wieku Korytarz Vasariego,
pełniàcy funkcj́  komunikacyjnà, wzdłu˝
jednej kraw´dzi mostu, dopełnił istnie-
jàcà do dzisiaj zabudow .́ Nad prz´słem
Êrodkowym jest on podparty na dwóch
filarach, połàczonych łukowà arkadà.
Naprzeciw arkady zabudowa mostu
jest przerwana, a utworzony w ten spo-
sób plac ozdabia pomnik Celliniego.
Obecnie most wykorzystywany jest
przede wszystkim przez pieszych i ro-
werzystów, a sporadycznie przez po-
jazdy zaopatrzenia i słu˝b specjalnych.
Zabudowa na obu kraw´dziach mostu
jest nadwieszona wspornikowo poza
Êciany czołowe sklepieƒ. Znaczne ob-
cià˝enia partii wspornikowych pomagajà
przenosiç na Êciany czołowe sklepieƒ

Dokoƒczenie ze str. 23
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mostu charakterystyczne kroksztyny.
Co ciekawe, takie elementy zaczynajà
cz´sto pojawiaç si´ w nowoczesnych
mostach z silnie rozbudowanymi po-
mostami w kierunku poprzecznym.

Architektura mostu

Most Złotników (wł. Ponte Vecchio,
dosł.  Stary Most) zaliczany jest do
najwybitniejszych zabytków sztuki in-
˝ynierskiej okresu Êredniowiecza i re-
nesansu. Wprawdzie sklepiona kon-
strukcja noÊna mostu nie wyró˝nia
si´ szczególnie na tle innych obiektów
z tamtego okresu, jednak zabytkowa
zabudowa na całej jego długoÊci,
w du˝ej mierze spełniajàca nadal swo-
jà pierwotnà funkcj´, stanowi du˝ej kla-
sy ewenement. Dominant´ mostu od
strony górnej wody, oprócz sklepieƒ
i masywnych filarów z izbicami stano-
wi stara, nadwieszona nad rzekà, za-
budowa prz´seł skrajnych. Prz´sło
Êrodkowe jakby odcià˝a arkada łuko-
wa Korytarza Vasariego. Od strony
dolnej wody nad całym obiektem gó-
ruje korytarz Vasariego, nad prz´słem
nurtowym w sposób czytelny przeka-
zujàc obcià˝enia za pomocà filarów trój-
prz´słowej arkady na kamienne skle-
pienie mostu.  WłaÊnie ta zabudowa,
z jak˝e charakterystycznymi krokszty-
nami sprawia, ˝e razem z konstrukcjà
mostu sklepionego tworzy integralny,
niepowtarzalny zespół, o jednoznacz-
nie kojarzonych w całym współczes-
nym Êwiecie cechach architektoniczno–
estetycznych. Nad mostem cały rok
unosi si´ swoisty genius loci, przycià-
gajàc turystów ze wszystkich stron. Tak
jak Tower Bridge stał sí  rozpoznawalnà
wsz´dzie wizytówkà Londynu, tak rów-
nie˝ Ponte Vecchio jest jednoznacznie
kojarzony z Florencjà.

Most Złotników jest ulubionym te-
matem malarzy–pejza˝ystów z całego
Êwiata, równie˝ z Polski. Ka˝dego
roku, zwłaszcza po letnich plenerach,
tworzone sà malarskie dzieła w naj-
rozmaitszych technikach, których głów-
nym motywem jest właÊnie most Vec-
chio (Fot. 9).

Dr in˝. KAROL RY˚

Katedra Budowy Mostów i Tuneli, 

Politechnika Krakowska,

Przedsi´biorstwo Usług In˝ynierskich

PROKOM S.C.

(Fot. 7) Fragment arkady Korytarza Vasariego na brzegu rzeki Arno. (fot. K. Ry˝).

(Fot. 8) Popiersie Celliniego na Êrodkowym prz´Êle mostu. (fot. K. Ry˝).

(Fot. 9)
Filar mostu Vecchio 

z nadwieszonà
zabudowà i arkadà

Korytarza Vasariego.
Akryl, 

A. Borowski, 2008, 
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Statuetka „Małopolski In˝ynier
Budownictwa” przyznawana
jest in˝ynierom – członkom

MOIIB – za wyró˝niajàce osiàgni´-
cia zawodowe w dziedzinie budow-
nictwa w poprzednim roku kalenda-
rzowym. Zasady przyznawania tych
wyró˝nieƒ za działalnoÊç na rzecz
budownictwa zostały zatwierdzone
na Radzie MOIIB uchwałà
nr 80/R/2009 z dnia 24 czerwca
2009 r. 

Statuetka przyznawana jest w dwóch
kategoriach: w zakresie projektowania
i wykonawstwa. Zgłoszenia kandy-
datów zawierajàce ich krótkie CV oraz
opis osiàgni´cia zawodowego do
przyznania wyró˝nienia w poszcze-
gólnych kategoriach dokonujà współ-
pracujàce z MOIIB stowarzyszenia
naukowo–techniczne z województwa
małopolskiego, tj. PZITB, SEP, PZITS,
SITK RP, ZMRP, SITWM i SITPNiG
oraz przewodniczàcy organów dzia-
łajàcych w ramach MOIIB.

Statuetki „Małopolski In˝ynier Bu-
downictwa” za rok 2011 zostały wr´-
czone podczas XI Zjazdu Sprawoz-
dawczego MOIIB w dniu 21.04. 2012 r.

W kategorii PROJEKTOWANIE ka-
pituła przyznała statuetk´ mgr. in˝. An-
drzejowi Garpielowi za projekt „Ron-
do Ofiar Katynia w Krakowie”.

Mgr in˝. Andrzej Garpiel jest ab-
solwentem Wydziału In˝ynierii Làdo-
wej Politechniki Krakowskiej – dy-
plom uzyskał w 1973 roku. Posiada
uprawnienia nr BPP 39/81 do projek-
towania dróg i ulic, jest członkiem MO-
IIB – nr MAP/BD/5589/02. Jest współ-
właÊcicielem firmy ARG Projektowanie
Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel,
spółka jawna (od 1992 r.). Kandyda-
tur´ zgłosił SITK RP O.Kraków.

Podstawowe dane projektu:
Drogi klasy GP 2/2 o długoÊci 3,7 km,
Estakada o przekroju 2/2 o długoÊci
421 m,

Tunel o przekroju 2/2 o długoÊci 89 m,
Koszt zadania ok. 120 mln zł,
Inwestor zadania – ZIKiT Kraków,
Projekt był realizowany w okresie sty-
czeƒ 2010 – lipiec 2011.

W kategorii WYKONAWSTWO ka-
pituła przyznała statuetk´
mgr. in˝. Marcinowi Brasiowi za reali-
zacj´ „Wiaduktu nad torami PKP w/c
DK 79 w Krzeszowicach.

Mgr in˝. Marcin BraÊ jest absol-
wentem Wydziału In˝ynierii Làdowej
Politechniki Krakowskiej – dyplom
uzyskał w 2002 roku. Posiada upraw-
nienia nr MAP/0110/OWOM/07 do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoÊci mostowej, jest człon-
kiem MOIIB – nr MAP/BM/0448/07.

Pracuje w firmie Mota – Engil Central
Europe S.A. Kandydatur´ zgłosił SITK
RP O.Kraków.

Podstawowe dane obiektu:
Obiekt czteroprz´słowy (34+56+34
+32)=156 m,
Konstrukcja wiaduktu belkowa
o zmiennej wysokoÊci 1,70 – 3,30 m,
Posadowienie obiektu na palach ˝e-
lbetowych ø 1500 mm, 
Mury oporowe o wysokoÊci do 7 m,
Koszt zadania ok. 26 mln zł,
Inwestor zadania GDDKiA Oddział
Kraków,
Realizacja w okresie luty 2010 – paê-
dziernik 2011.

RYSZARD ˚AKOWSKI

In˝ynierowie Roku 2011
Nagrody. Presti˝owe statuetki za budownictwo drogowe
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29maja br. odbyło si´
w Warszawie w budynku
Naczelnej Organizacji

Technicznej uroczyste wr´czenie
nagród w XXII edycji ogólnopolskie-
go konkursu Polskiego Zwiàzku In-
˝ynierów i Techników Budownictwa
„Budowa Roku”. 

WÊród zaproszonych goÊci znaleêli
si´ m.in. Janusz ˚bik –  podsekretarz
stanu w Ministerstwie Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej, Ja-
cek Szer – zast´pca głównego in-
spektora nadzoru budowlanego, Je-
rzy Gumiƒski – sekretarz generalny
Federacji Stowarzyszeƒ Naukowo–
Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej, Andrzej Roch Dobrucki
– prezes Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa, Roman Nowicki – prze-
wodniczàcy Kongresu Budownictwa,
Marek Kaproƒ – dyrektor Instytutu
Techniki Budowlanej, Ksawery Kras-
sowski – prezes Izby Projektowania
Budowlanego, Wiktor Piwkowski –
przewodniczàcy PZITB oraz przed-
stawiciele stowarzyszeƒ naukowo–

technicznych i innych instytucji zwià-
zanych z budownictwem. Konkurs
organizowany przy współpracy Mi-
nisterstwa Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej i Głównego
Urz´du Nadzoru Budowlanego stał si´
jednym z najbardziej presti˝owych
przeglàdów osiàgni´ç polskiego bu-
downictwa. Wyrazem tego jest nie-
słabnàce zainteresowanie udziałem
w rywalizacji licznych inwestorów, de-
weloperów, generalnych wykonaw-
ców, jednostek projektowych i sa-
morzàdów terytorialnych.

Do obecnej edycji konkursu zgło-
szono 60 obiektów budowlanych.
Liczba obiektów poddawanych ocenie
Êwiadczy o tym, ˝e wysokie wyma-
gania stawiane uczestnikom „Budowy
Roku” sà akceptowane i dobrze słu-
˝à wdra˝aniu nowoczesnych tech-
nik. Sà one równie˝ miarà wykorzy-
stywania współczesnych materiałów
i wyrobów budowlanych, a tak˝e
osiàgni´ç w dziedzinie organizacji
procesu inwestycyjnego. O jakoÊci
zgłoszonych budów niech Êwiadczy
fakt, ˝e do trzeciego, ostatniego eta-
pu konkursu zakwalifikowano a˝ 57
budów. Zostały one podzielone na 10

Szcz´Êliwa małopolska trzynastka
Konkurs. „Budowa Roku 2011” 
zdominowana przez firmy z naszego regionu

Dokoƒczenie na str. 28
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Szcz´Êliwa małopolska trzynastka

grup tematycznych: budynki miesz-
kalne, budynki nauki i kultury, budyn-
ki oÊwiaty, obiekty administracyjno–
biurowe, obiekty u˝ytecznoÊci pub-

licznej, obiekty przemysłowe i maga-
zynowe, obiekty sportowe, obiekty
drogowo–kolejowe oraz obiekty oce-
niane indywidualnie. 

Jurorzy mieli niełatwe zadanie w wy-
łonieniu laureatów, gdy˝ w zasadzie

wszystkie zgłoszone budowy repre-
zentowały bardzo wysoki poziom, za-
równo pod wzgl´dem rozwiàzaƒ kon-
strukcyjnych, jak i funkcjonalnych.
Kryteria trzystopniowej oceny doty-
czyły równie˝ nowoczesnoÊci, eko-
nomicznoÊci, jakoÊci wykonawstwa,
bezpieczeƒstwa, warunków pracy
i ochrony Êrodowiska, a tak˝e orga-
nizacji procesu budowy oraz czasu ich
realizacji.

Nagrody i wyró˝nienia cieszà si´
bardzo wysokim presti˝em. Sàd Kon-
kursowy przyznał: 3 dyplomy uznania,
14 nagród III stopnia, 25 nagród II
stopnia i 15 nagród I stopnia, uwa˝a-
nych za „Budowlane Oskary”. 

Spotkanie, w którym wzi´ło udział
ok. 300 osób, prowadził Zygmunt
Rawicki – przewodniczàcy Komitetu
Organizacyjnego Konkursu „Budo-
wa Roku”.

W tym roku, po raz kolejny, du˝y
sukces odniosły firmy budowlane
i budowy z regionu Małopolski, bo-

Dokoƒczenie ze str. 27
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Tytuł „Budowa Roku 2011 nagroda I stopnia
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z gara˝em 
podziemnym w Krakowie
Inwestor: Budimex NieruchomoÊci Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Budimex SA Warszawa
Kierownik projektu: Marta Leƒ
Kierownicy budowy: mgr in˝. Michał WiÊniowski (od 01.02 2011 do
31.08.2011), in˝. Andrzej Skrzypek
Inspektor nadzoru: Andrzej PstruÊ
Główni projektanci: arch. Józef Bialasik, arch. Witold Bolek (archi-
tektura), mgr in˝. Roman Mucha (konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Laureaci XXII edycji ogólnopolskiego konkursu  „Budowa Roku”.

wiem w gronie nagrodzonych i wy-
ró˝nionych znalazły si´ wszystkie bu-
dowy z naszego województwa, czyli
13. Małopolska zdobyła: 1 – dyplom
uznania, 3 – nagrody III stopnia, 7 –
nagród II stopnia i 2 – nagrody I stop-
nia. Uroczysta prezentacja małopol-
skich finalistów odbyła si´ 31 maja
w Krakowie w Hotelu Europejskim.
Laureatom konkursu wr´czono re-
komendacje Krakowskiego Oddziału
PZITB. Poni˝ej na fotografiach przed-
stawiamy wszystkie budowy z regio-
nu Małopolski nagrodzone i wyró˝-
nione w konkursie „Budowa Roku
2011”.

ZYGMUNT RAWICKI
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Nagroda II stopnia
Budynek mieszkalny wielorodzinny z gara˝em w Krakowie 
przy ul. Jana Kaczary 9
Inwestor, generalny wykonawca: DOM-BUD M. Szaflarski, Spółka Jawna, Kraków 
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Ryszard Chmiest (architektura), mgr in˝. Mar-
cin Zasada (konstrukcja)
Kierownik budowy: mgr in˝. Radosław Wilk, 
Inspektor nadzoru: in˝. Stanisław Czapla
Budow´ do Konkursu zgłosili: inwestor, generalny wykonawca.

Nagroda II stopnia
Budynek Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie
Inwestor: Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków
Inwestor zast´pczy: Przedsi´biorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Pro-
badex, Kraków
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: RE-Bau Sp. z o.o., Kraków oraz
POOR (Polska) SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr in˝. Jerzy Kupiec 
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Bogusław Balaziƒski 
Główni projektanci: mgr in˝. Aleksander Czora (architektura), mgr in˝. Czesław
Hodurek (konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Tytuł „Budowa Roku 2011“ nagroda I stopnia

Centrum Komputerowe (Centrum Informatyki) AGH Budynek 
Dydaktyczny Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki AGH w Krakowie
Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA 
Dyrektor kontraktu: Artur Sikora 
Kierownik budowy: in˝. Mariusz Rudnik
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Andrzej Piotrowicz
Główni projektanci: arch. Jacek Czech, arch. Piotr Wróbel, arch. Janusz Duliƒski
(architektura), mgr in˝. Jolanta Marzec (konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Nagroda II stopnia
Budynek OÊrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnospraw-
nych w Radwanowicach - województwo małopolskie
Inwestor: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko", Kraków 
Generalny wykonawca: BUDOSTAL - 2 SA, Kraków 
Kierownik budowy: in˝. Marcin Włoszczyk
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Marek Wicher
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Piotr Sobaƒski (architektura), in˝. Wojciech
Michno (konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosił generalny wykonawca
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Nagroda II stopnia

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
Inwestor: Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Kraków
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA (lider), Mos-
tostal Warszawa Region Południowy, Oddział Kraków, Acciona Infraestructuras
SA (partner), Cezary MyÊliƒski PHU„Cemax"(partner)
Kierownicy budowy: mgr in˝. Edward Branecki, mgr in˝. Andrzej Płoskonka
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Marek Wicher
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Włodzimierz Witwicki (architektura), mgr
in˝. arch. wn´trz Włodzimierz Kaniewski (technologia), dr in˝. Józef Strzelecki
(konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Nagroda II stopnia
Drukarnia Skleniarz w Krakowie
Inwestor: Włodzimierz Skleniarz
Generalny wykonawca: TMT Wadowice Sp. J. St. KwaÊny, M. Jasiƒski, J. Stec-
ko, Wadowice
Kierownik budowy: mgr in˝. Krzysztof Halat
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Jacek Godniowski
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Marek Tarko (architektura), mgr in˝. Woj-
ciech Sokal (konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Nagroda II stopnia

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Inwestor: Gmina Miejska Kraków, reprezentowana przez Zarzàd Budynków
Komunalnych w Krakowie, osiedle„Złotej Jesieni"
Inwestor zast´pczy: Bud-Invent Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: WARBUD SA, Warszawa
Kierownik kontraktu: Tomek Szubert
Kierownik budowy: mgr in˝. Andrzej Łagowski
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Pawet Bałos
Główni projektanci: Claudio Nardi (architektura), Czesław Hodurek (konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Nagroda II stopnia
Adaptacja cz´Êci budynku Wy˝szego Seminarium Duchownego w Tarnowie
na bibliotek´ i czytelni´ przy ul. J. Piłsudskiego 6
Inwestor: Wy˝sze Seminarium Duchowne w Tarnowie
Generalny wykonawca: Firma Projektowo-Budowlana „LEGUTKI I KRASO¡“ 
A. Legutki, H. Krasoƒ Sp.j. Kraków
Kierownik budowy: Jan Pustelnik
Inspektor nadzoru: Jerzy Zygmunt
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Maria Gajewska, mgr in˝. Jerzy Zygmunt
(architektura), mgr in˝. Iwona Słomka, mgr in˝. Jerzy Zygmunt (konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.
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Nagroda III stopnia

Odbudowa budynku „˚łobka Samorzàdowego nr 30, przy ul. Jakuba Majora
18 w Krakowie
Inwestor: Gmina Miejska Kraków - UMK
Generalny wykonawca: Przedsi´biorstwo Budowlano-Produkcyjne ELKA Sp. z o.o.,
Kierownik budowy: in˝. Maciej Jasiƒki
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Paweł Bałos
Główni projektanci: arch. Dariusz Sykta (architektura), mgr in˝. Zbigniew
Tomczyk
Jednostka projektowa: Grupa 68 Architekci Marcin Kasza, Ewa Sieniawska-
Trzaskalik, (konstrukcja) Dariusz Sykta, Tomasz Trzaskalik Sp.j., Kraków
Budow´ do Konkursu zgłosili generalny wykonawca i jednostka projektowa.

Nagroda III stopnia
Modernizacja budynków u˝ytecznoÊci publicznej w powiecie krakowskim
Inwestor: Powiat Krakowski (2 domy dziecka, 5 domów opieki społecznej)
Generalny wykonawca: SKORUT IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., MyÊlenice
Kierownicy budowy: Ewa Stelmachowska, Wojciech Gocał, Stanisław Szubryt
(kierownicy budowy i robót w specjalnoÊci instalacyjno-in˝ynierskiej)
Inspektor nadzoru: Stanisław Słabosz (specjalnoÊç konstrukcyjno-budowlana)
Główni projektanci: mgr in˝. Łukasz Szumieç (zakres architektoniczo-budow-
lany i konstrukcje), mgr in˝. Lesław G´bski (instalacje sanitarne)
Budow´ do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Nagroda III stopnia

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z gara˝ami i usługami na parterze, 
Al. 29 listopada 193 i 191, Kraków
Inwestor: „Twój Dom“ Sp. z o.o., Kraków
Generalny wykonawca: DOM-BUD M. Szaflarski, Sp.j., Kraków
Kierownik budowy: mgr in˝. Radosław Wilk, Władysław Jakubowski
Inspektorzy nadzoru: mgr in˝. Leszek Majcherczyk, mgr in˝. Jacek Kruczkowski
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Stanisław Dudek (architektura), 
mgr in˝. Zbigniew Jaworski (konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Dyplom uznania
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie przy ul. Przemiarki 14
Inwestor: Magdalena J´kot-Falska, Joanna Dobrowolska GENUS Grupa De-
weloperska 2 Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Kraków
Generalny realizator inwestycji: GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp z o.o.,
Spółka komandytowa, Kraków
Generalny wykonawca: Firma Budowlana STALBUD Baran, Gozdalski, Krzysz-
tof, Sojka, Sp. J., Kraków
Kierownik budowy: in˝. Ryszard Lechowicz
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Anna Kusina
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Joanna Dobrowolska (architektura), 
mgr in˝. Andrzej Palonek (konstrukcja)
Budow´ do Konkursu zgłosił inwestor.
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Wdniach 26–28.03.2012,
w siedzibie Urz´du Miasta
Krakowa, w Pałacu Wielo-

polskich, odbyła si´ XI Europejska
Giełda Informacji Renowacyjnej
„EGIR 2012”. 

Spotkali si´ na niej: wojewódzcy
oraz miejscy konserwatorzy zabyt-
ków niemal z całej Polski, przedsta-
wiciele producentów i firm wyko-
nawczych, architekci, in˝ynierowie.
Obecni byli równie˝ goÊcie z zagra-
nicy, m.in. z Rosji, Ukrainy i Białoru-
si. Patronat nad Giełdà sprawowali:
generalny konserwator zabytków
Piotr ˚uchowski i prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski. Współorganiza-
torem był Wydział Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Urz´du Miasta
Krakowa przy czynnym udziale ar-
chitekta miasta i wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

Uroczystego otwarcia XI Europej-
skiej Giełdy Informacji Renowacyjnej
dokonali Janusz ˚bik – podsekretarz

stanu w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Jacek Dàbrowski – dyrektor Depar-
tamentu Ochrony Zabytków w Mi-

nisterstwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Andrzej Wy˝ykowski
– architekt Miasta Krakowa, który wy-
stàpił jako przedstawiciel prezyden-
ta Jacka Majchrowskiego. Wiodàcy-
mi tematami tegorocznej giełdy były:
„Zdefiniowanie najpilniejszych po-
trzeb i problemów konserwatorskich
w skali ogólnokrajowej i regionalnej”
oraz „Kryteria doboru materiałów
i technologii do prac renowacyjnych
prowadzonych w obiektach histo-
rycznych”.

Panel konferencyjny zainauguro-
wał Jacek Dàbrowski, który przed-
stawił nowe prawo dotyczàce ochro-
ny zabytków, jego koncepcje i kie-
runki. W pierwszym dniu w godzi-
nach popołudniowych odbyła si´
wycieczka po krakowskim Kazimie-
rzu. Jej uczestnicy zwiedzili m.in. ko-
Êciół i klasztor Paulinów na Skałce
oraz Bazylik´ Bo˝ego Ciała. O historii
i architekturze obu koÊciołów opo-

Nowe technologie 
ratujà obiekty historyczne
Wydarzenie. XI Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej 

Dokoƒczenie na str. 34

Jeden z laureato�w tegorocznego Renowatora, odbiera nagrod´

Ksiądz Zdzisław Sochacki informuje o pracach renowacyjnych na wzgórzu wawelskim
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wiadali dyrektor Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urz´du
Miasta Krakowa Stanisław Dziedzic
oraz prof. Tomasz W´cławowicz
z Krakowskiej Akademii im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego.

W drugim dniu konferencji konty-
nuowano prelekcje i wystàpienia fir-
mowe. Łàcznie w panelu konferen-
cyjnym wystàpiło 31 prelegentów re-
prezentujàcych instytucje naukowe,
urz´dy i firmy ze  wszystkich regionów
kraju. BezpoÊrednio po ich zakoƒ-
czeniu małopolski wojewódzki kon-
serwator zabytków Jan Janczykowski
poprowadził zainteresowanych uczest-
ników na wzgórze wawelskie. Dzi´ki
uprzejmoÊci ks. prałata Zdzisława
Sochackiego, goÊcie mogli bardzo do-
kładnie zwiedziç katedr´, łàcznie
z mo˝liwoÊcià fotografowania wn´trza.
Zwiedzajàcy zapoznali si´ z historià
Êwiàtyni i uwagami dotyczàcymi rea-
lizowanych w ostatnim okresie prac
oraz zamierzeniami na najbli˝sze lata.
Po przejÊciu przez ciàgle remonto-
wane wzgórze odwiedzono tak˝e m.in.
koÊciół Bernardynów i odnawianà ka-
mienic´ na Stradomiu. 

Ostatni dzieƒ Giełdy Informacji Re-
nowacyjnej „EGIR 2012” poÊwi´cony
był Forum Konserwatorów Samorzà-
dowych. Tematem przewodnim tej
konferencji było zdefiniowanie naj-
pilniejszych potrzeb i problemów kon-
serwatorskich w miejskich zespołach
zabytkowych. Równolegle z forum
odbywała si´ dyskusja Klubu Archi-
tektów na temat „Projektowania w bu-
dynku zabytkowym – uwarunkowania
technologiczno–materiałowe”. Po za-
koƒczeniu obrad odbyła si´ wyciecz-
ka autokarowa do zamku w Pieskowej
Skale. Dzi´ki uprzejmoÊci jego kus-
tosza, Olgierda Mikołajskiego, który
oprowadził goÊci, zainteresowani zwie-
dzili przepi´kny obiekt.

Na stoiskach firm uczestniczàcych
w giełdzie odwiedzajàcy zapoznali si´
z materiałami, wykorzystywanymi
szeroko we współczesnych realiza-
cjach konserwatorskich oraz proble-
matykà najnowszych technologii, wy-
znaczajàcych trendy w tym seg-
mencie rynku. Kongresowa publicz-
noÊç nie zawiodła w trakcie obszer-
niejszych prezentacji wystawców
w cz´Êci konferencyjnej. Były to
zresztà wystàpienia niezwykle inte-
resujàce, obrazujàce mo˝liwoÊci za-
stosowaƒ współczesnych technolo-
gii w budownictwie historycznym.
Poparte przykładami z konkretnych
realizacji, stały si´ dla ok. 80 kon-
serwatorów i ok. 40 in˝ynierów i ar-
chitektów z całej Polski znakomitym
materiałem poglàdowym o działal-
noÊci firm, z którymi cz´sto współ-
pracujà. 

XI Europejska Giełda Informacji Re-
nowacyjnej zgromadziła około 300
zaproszonych goÊci, uczestniczà-
cych w wi´kszoÊci wykładów i pre-
zentacji. Konferencj´ odwiedziło oko-

ło 500 osób, zainteresowanych po-
ruszanà problematykà, wÊród nich –
liczna grupa studentów architektury
i kierunków zwiàzanych z konserwa-
cjà zabytków. Panel konferencyjny
transmitowany był bezpoÊrednio na
stronie internetowej www.renowa-
cjeizabytki.pl. Przez rok, pod tym
adresem (zakładka EGIR 2012), mo˝-
na si´  zapoznaç z obszernà galerià
zdj´ç dokumentujàcych przebieg
giełdy, szczegółowym programem,
nagraniami wybranych prelekcji cz´-
Êci konferencyjnej oraz wystàpienia-
mi przedstawicieli firm, a tak˝e obej-
rzeç gal´ wr´czenia nagród i wyró˝-
nieƒ w konkursie „Renowator 2012”.

Z ramienia Małopolskiej Okr´go-
wej Izby In˝ynierów Budownictwa
w konferencji wzi´li udział dr in˝. Sta-
nisław Karczmarczyk i dr in˝. Zyg-
munt Rawicki, który prowadził jednà
z sesji obrad. 

EDWARD HARDT

redaktor naczelny 

„Renowacji i Zabytków”

Nowe technologie 
ratujà obiekty historyczne

ZABYTKI

Dokoƒczenie ze str. 33

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa wypełniona goÊçmi XI Europejskiej Giełdy Informacji
Renowacyjnej „EGIR 2012”. 
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Rekordowa 
frekwencja, 
gorsze wyniki
Uprawnienia budowlane.
Sesja egzaminacyjna – Wiosna 2012

Dziewi´tnasta, liczàc od
poczàtku istnienia Pol-
skiej Izby In˝ynierów

Budownictwa, a czwarta w bie-
˝àcej kadencji, sesja egzami-
nacyjna na uprawnienia bu-
dowlane „Wiosna 2012” roz-
pocz´ła si´ 25 maja 2012 r.
Poni˝ej w tablicy przedstawio-
no liczb´ osób, które przystà-
piły do egzaminów (testowego
i ustnego) dla poszczególnych
specjalnoÊci oraz szczegóło-
we wyniki egzaminu.

Była to sesja rekordowa pod
wzgl´dem liczby zgłoszonych
kandydatów. Niestety, nie prze-
ło˝yło si´ to na wyniki egza-
minów. Ostateczne wyniki,
tj. tzw. zdawalnoÊç, była tym ra-
zem ni˝sza o ok. 8 proc.  od
wyników w sesjach egzamina-
cyjnych przeprowadzonych

w ostatnich dwóch  latach
w naszej izbie. Wynika to naj-
prawdopodobniej z faktu, ˝e
w obecnej sesji na egzami-
nach ustnych zwi´kszono
o jedno iloÊç pytaƒ z praktyki
zawodowej.

Uroczyste rozdanie upraw-
nieƒ budowlanych odb´dzie si´
10 lipca br. Informacj´ z tego
spotkania zamieÊcimy w na-
st´pnym numerze biuletynu, po-
niewa˝ niniejsze wydanie został
zamkni´ty 30 czerwca.

Kolejna dwudziesta sesja eg-
zaminacyjna „Jesieƒ 2012” roz-
pocznie si´ 23 listopada br. Ter-
min składania dokumentów przez
ubiegajàcych si´ o nadanie
uprawnieƒ upływa  24 sierpnia. 

ZYGMUNT RAWICKI

przewodniczàcy OKK

Młode kadry w kolejce
do uprawnieƒ
Wydarzenie. Spotkanie ze 
studentami AGH, przyszłymi 
in˝ynierami ró˝nych specjalnoÊci
budowlanych

26kwietnia br. na Wydziale Górnictwa
i Geoin˝ynierii Akademii Górniczo–Hut-
niczej w Krakowie odbyło si´ spotkanie

informacyjne dotyczàce procedury uzyskania
uprawnieƒ budowlanych. Spotkanie prowadził
dr in˝. Zygmunt Rawicki – przewodniczàcy Okr´-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okr´-
gowej Izby In˝ynierów Budownictwa w Krakowie.
Patronat honorowy nad spotkaniem objàł dzie-
kan Wydziału Górnictwa i Geoin˝ynierii AGH
dr hab. in˝. Piotr Czaja, prof. nadzw. Z ramienia
organizatorów spotkanie koordynował
mgr in˝. Grzegorz Galiniak.

Spotkanie otworzył dziekan Wydziału Górnictwa
i Geoin˝ynierii AGH, który zwrócił  uwag´ na kluczowe
znaczenie uprawnieƒ budowlanych w karierze za-
wodowej in˝yniera. Nast´pnie głos zabrała
mgr in˝. Janina Boryczko – wiceprzewodniczàca Ma-
łopolskiego Oddziału PZITB, która przedstawiła
cele i zadania Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Tech-
ników Budownictwa, mi´dzy innymi w zakresie
szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Aktualny stan
prawny i procedury w zakresie uzyskiwania upraw-
nieƒ szczegółowo omówił dr in˝. Zygmunt Rawicki.
Podczas prezentacji zostały dokładnie przedstawione
kolejne procedury prawno–formalne oraz wymaga-
nia dotyczàce uzyskania uprawnieƒ budowlanych we
wszystkich aktualnie obowiàzujàcych specjalno-
Êciach. Przedstawiono zasady uzyskiwania upraw-
nieƒ projektowych i wykonawczych, zarówno w za-
kresie ograniczonym, jak i bez ograniczeƒ, od mo-
mentu ukoƒczenia studiów na odpowiedniej spe-
cjalnoÊci, poprzez okres dwu– lub trzyletniej praktyki
zawodowej, a˝ do momentu podejÊcia do egzami-
nu. Przekazano informacj´, gdzie mo˝na odebraç
Ksià˝k´ Praktyki Zawodowej, jak prawidłowo jà wy-
pełniaç, a tak˝e kto jest uprawniony do potwierdzenia
odbytej praktyki zawodowej. Stanowiło to jeden
z wa˝niejszych aspektów spotkania, gdy˝ wi´kszoÊç
uczestników stanowili studenci czwartego lub piàtego
roku studiów, którzy rozpoczynajà karier´ zawodo-
wà i mogà ju˝ dokumentowaç swojà praktyk´ bu-
dowlanà. Dlatego te˝ dr in˝. Zygmunt Rawicki do-
kładnie omówił, na jakim stanowisku nale˝y byç za-
trudnionym, aby móc uwzgl´dniç swojà praktyk´
w dalszej procedurze uzyskania uprawnieƒ budow-
lanych. Po prezentacji była mo˝liwoÊç zadawania
przez studentów pytaƒ. Liczba i zró˝nicowanie za-
dawanych pytaƒ była du˝a. Frekwencja na spotka-
niu bardzo wysoka – sala wypełniona była po brze-
gi, a nawet cz´Êç studentów siedziała na schodach,
parapetach okien i… na podłodze. 

ZYGMUNT RAWICKI
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24marca 2012 r. odbyło si´
w budynku NOT w Krako-
wie Walne Zgromadzenie

Sprawozdawczo-Wyborcze Delega-
tów Oddziału Małopolskiego PZITB,
po zakoƒczonej kadencji 2008-
2011. 

GoÊçmi tego wydarzenia byli m.in.: To-
masz Pelc – przedstawiciel Prezy-
denta Miasta Krakowa, prof. Wacław
Celadyn – prorektor Politechniki Kra-
kowskiej, Mirosław Boryczko – re-
prezentant przewodniczàcego MO-
IIB, Małgorzata Boryczko – powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego, po-
wiat grodzki w Krakowie, prof. Tade-
usz Tatara – dziekan Wydziału In˝y-
nierii Làdowej PK, prof. Piotr Czaja –
dziekan Wydziału Górnictwa AGH,
Stanisław Gatlik – prezes FSNT NOT
w Krakowie, Mariusz Szałkowski – pre-
zes Oddziału Krakowskiego SITK RP,
Wiktor Piwkowski - przewodniczàcy
PZITB oraz Honorowi Członkowie
PZITB – koledzy: Kazimierz Flaga, Ja-
nusz Kawecki i Zygmunt Rawicki.

Na przewodniczàcego WZD wy-
brano dr. in˝. Zygmunta Rawickiego,
na wiceprzewodniczàcego –
dr. in˝. Stanisława Abrahamowicza, se-

kretarzami zostali: Aneta Nowak-Mich-
ta i Marek Kitliƒski.

Uczestnikom Walnego Zgroma-
dzenia przedstawione zostały spra-
wozdania z działalnoÊci poszczegól-
nych organów Oddziału.
— Sprawozdanie Zarzàdu Oddziału

z działalnoÊci w 2011 r. przedstawił
Paweł Krzysztofowicz - sekretarz ZO,

— Sprawozdanie finansowe z działal-
noÊci Oddziału w 2011 r. przedsta-
wiła Halina Pasich – skarbnik ZO,

— Stanowisko Komisji Rewizyjnej do
przedło˝onych sprawozdaƒ za
2011 r. przedstawił Aleksander
Cwynar – przewodniczàcy KR,

— Sprawozdanie Zarzàdu Oddziału za
kadencj´ 2008-2011 przedstawił
Marian Płachecki – przewodniczà-
cy ZO,
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

za kadencj´ 2008-2011 przedstawił
Aleksander Cwynar – przewodniczà-
cy KR,

Sprawozdanie Sàdu Kole˝eƒskiego
za kadencj´ 2008-2011przedstawił
Edward Maciàg – przewodniczàcy
SK.

Po dyskusji nad sprawozdaniami
w głosowaniu jawnym udzielono ab-
solutorium ust´pujàcemu Zarzàdowi
Oddziału.

Przewodniczàcym Zarzàdu Mało-
polskiego Oddziału PZITB na kaden-
cj´ 2012-2016 został ponownie wy-
brany Marian Płachecki.

Do Zarzàdu Oddziału zostali wy-
brani:
1. Bałos Paweł
2. Boryczko Janina (wiceprzewodni-

czàca ZO)

Odznaczenia za zaanga˝owanie
Koniec kadencji. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów 
Oddziału Małopolskiego PZITB



KWIECIE¡ – MAJ – CZERWIEC 2012

37STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNE

3. Boryczko Mirosław
4. Gruszczyƒski Maciej (wiceprze-

wodniczàcy ZO)
5. Kitliƒski Marek
6. Kotoƒska Alicja
7. Kukla Rafał
8. Majka Władysław
9. Misygar Joanna
10. Nowak- Michta Aneta (sekretarz

ZO)
11. Pasich Halina (skarbnik ZO)
12. Âlusarczyk Kazimierz

Do Komisji Rewizyjnej zostali wy-
brani:
1. Fiszer Paweł
2. Krzysztofowicz Paweł (przewodni-

czàcy)
3. Nieuporany Andrzej
4. Skawiƒski Jan
5. Wisor- Pronobis Janina

Do Sàdu Kole˝eƒskiego zostali wy-
brani:
1. Borsukowska- Stefaniczek Małgo-
rzata
2. Maciàg Edward (przewodniczàcy)
3. Seruga Teresa

Ponadto wybrano: 
- 6 delegatów i 2 zast´pców delega-

tów na Krajowy Zjazd Delegatów
PZITB,

- 2 delegatów do Rady FSNT NOT
w Krakowie,

- 2 delegatów do Rady FSNT NOT
w Nowym Sàczu,

- 2 delegatów do Rady FSNT NOT
w Tarnowie.

W trakcie obrad delegaci podj´li
10 uchwał. W dyskusji nad progra-
mem działalnoÊci Oddziału w ka-
dencji 2012 - 2016 zwrócono uwag´
na:
- pozyskiwanie młodych członków

PZITB i rozwijanie dotychczasowej
działalnoÊci Koła Młodych wÊród
studentów,

- stwarzanie lepszych mo˝liwoÊci od-
bywania praktyk studenckich i prak-
tyk zawodowych do uprawnieƒ bu-
dowlanych, przy współpracy z uczel-
niami i z firmami budowlanymi po-
siadajàcymi rekomendacje Oddzia-
łu Małopolskiego PZITB,

- ustawiczne dokształcanie zawodowe
in˝ynierów poprzez organizowanie
szkoleƒ, kursów i warsztatów, przy

wykorzystaniu bardzo dobrze ukła-
dajàcej si´ współpracy z Małopolskà
Okr´gowà Izbà In˝ynierów Budow-
nictwa,

- zacieÊnienie współpracy mi´dzy Ko-
łami PZITB Oddziału,

- zacieÊnienie współpracy z innymi
stowarzyszeniami na terenie Mało-
polski.

Walne Zgromadzenie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Delegatów Od-
działu Małopolskiego PZITB stało si´
znakomità okazjà, aby doceniç in˝y-
nierów najbardziej zaanga˝owanych
w działalnoÊç zwiàzku. Wiktor Piw-
kowski – przewodniczàcy PZITB i Ma-
rian Płachecki wr´czyli odznaki sto-
warzyszeniowe, nadane przez PZITB
na wniosek Oddziału.

Złotà Honorowà Odznakà z dia-
mentem PZITB zostali odznaczeni:
1. Małgorzata Borsukowska-Stefani-

czek
2. Aleksander Cwynar
3. Zbysław Kałkowski
4. Jan Szpak

Złotà Honorowà Odznakà PZITB
zostali odznaczeni:
1. Jerzy Drobniak 
2. Paweł Fiszer
3. Wiesław Lig´za 
4. Gra˝yna Szwarc
5. Tadeusz Tatara

Srebrnà Honorowà Odznakà PZITB
zostali odznaczeni:
1. Karol Firek

Dokoƒczenie na str. 38
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9maja 2012 r. w sali konferen-
cyjnej Oddziału Karpackiego
Paƒstwowego Instytutu Geolo-

gicznego w Krakowie odbyło si´
Walne Zwyczajne Zgromadzenie
Delegatów Oddziału Krakowskiego
Stowarzyszenia Naukowo-Technicz-
nego In˝ynierów i Techników Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego.
Przed rozpocz´ciem obrad zasłu˝e-
ni działacze zostali udekorowani
Odznakami Honorowymi SITPNiG
oraz FSNT NOT. 

Referat sprawozdawczy ust´pujà-
cego Zarzàdu Oddziału SITPNiG wy-
głosił prezes Oddziału Krzysztof Dy-
baÊ, omawiajàc  zakres działalnoÊci
i osiàgni´cia Oddziału w minionej ka-
dencji.

Krakowski Oddział w 8  kołach za-
kładowych oraz 2 klubach skupia
495 osób oraz 6 członków zbioro-
wych. 

Sztandarowà imprezà organizo-
wanà przez Oddział Krakowski Sto-
warzyszenia była Konferencja „Gas
Trendy” odbywajàca si´ w Zakopa-
nem i KoÊcielisku poÊwi´cona za-

gadnieniom marketingu w gazownic-
twie oraz dystrybucji gazu. Jest ona
kontynuacjà odbywajàcego si´ od
2001 roku Sympozjum „Marketing
w gazownictwie”. W minionej kaden-
cji członkowie oddziału krakowskiego
stowarzyszenia zorganizowali rów-
nie˝ wiele wyjazdów naukowo–tech-
nicznych, m.in. do Włoch, Maroka,
Norwegii, Turcji, Rumunii, Hiszpanii,
Portugalii i Izraela.

Komisja Rewizyjna Oddziału i dys-
kutanci pozytywnie ocenili prac´ Od-
działu w kadencji 2008 - 2012, wska-
zujàc równoczeÊnie nowe kierunki
działalnoÊci.

Zgromadzeni delegaci chwilà ciszy
uczcili pami´ç kole˝anek i kolegów,

którzy zmarli w minionych czterech la-
tach. 

Podczas Zgromadzenia wybrano
20-osobowy Zarzàd Oddziału, 3-oso-
bowà Komisj´ Rewizyjnà Oddziału, 3-
osobowy Sàd Kole˝eƒski Oddziału
oraz 6 delegatów i 2 zast´pców de-
legatów na XXXVIII Walny Zjazd Spra-
wozdawczo-Wyborczy Delegatów
SITPNiG. Ponadto wybrano 2 dele-
gatów do Rady Wojewódzkiej FSNT
NOT.

Prezesem Oddziału na nowà ka-
dencj´ został wybrany ponownie ko-
lega Krzysztof DybaÊ.

GRZEGORZ MLECZKO

Druga kadencja prezesa
Wybory. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
In˝ynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego posumowało ostatnie cztery lata

Odznaczeni członkowie Oddziału

Prezes Oddziału Krakowskiego SITPNiG 
Krzysztof Dybas�

2. Kazimierz Piwowarczyk
3. Dominika D´bska 

Odznaczenia NOT wr´czyli: prze-
wodniczàcy KR FSNT NOT w Kra-
kowie Stanisław Gatlik i Marian Pła-
checki
Złotà Honorowà odznakà NOT

zostali odznaczeni:
1. Paweł Bałos
2. Kazimierz Furtak 
3. Jan Sagan

Od 1961 roku Oddział Małopol-
ski PZITB nadaje Wyró˝nienia „STA-
TUETKI” za wybitne osiàgni´cia.
W kadencji 2008-2011 decyzjà Za-
rzàdu Oddziału Małopolskiego
PZITB zostali wyró˝nieni Statuetkà: 
- za wybitne osiàgni´cia w budow-

nictwie w dziedzinie nauki: Tade-
usz Tatara,

- za wybitne osiàgni´cia w budow-
nictwie w dziedzinie projektowania:

Jan Skawiƒski,
- za wybitne osiàgni´cia w budow-

nictwie w dziedzinie wykonaw-
stwa: Kazimierz Âlusarczyk,

- za wybitne osiàgni´cia w budow-
nictwie w dziedzinie pracy stowa-
rzyszeniowej: Małgorzata Borsu-
kowska-Stefaniczek.

„STATUETKI” i dyplomy wr´czyli:
Wiktor Piwkowski – przewodniczà-
cy PZITB i Marian Płachecki.

Oddział Małopolski PZITB dzi´-
kujàc za dotychczasowà współ-
prac´ serdecznie zaprasza Wszyst-
kich Członków i Sympatyków
PZITB, a tak˝e Czytelników biule-
tynu MOIIB „Budowlani” do syste-
matycznego odwiedzania naszej
strony www.pzitb.org.pl i współ-
tworzenia dobrych efektów pracy
stowarzyszeniowej na rzecz Êro-
dowiska małopolskiego.

MARIAN PŁACHECKI

przewodniczàcy 

Oddziału Małopolskiego PZITB

Odznaczenia 
za zaanga˝owanie

Dokoƒczenie ze str. 37
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Nowe kierownictwo uczelni stanowià:
- Rektor: prof. dr hab. in˝. Kazimierz

FURTAK 
- Prorektor ds. ogólnych: dr hab.

in˝. Andrzej BIAŁKIEWICZ, prof. PK 
- Prorektor ds. kształcenia i współ-

pracy z zagranicà: prof. dr hab.
in˝. Dariusz BOGDAŁ 

- Prorektor ds. nauki: prof. dr hab.
in˝. Jan KAZIOR 

- Prorektor ds. studenckich:
prof. dr hab. in˝. Leszek MIKULSKI

Nowe kierownictwo Wydziałów,
zwiàzanych z budownictwem sta-
nowià: 
Wydział Architektury: 
- Dziekan – prof. dr hab. in˝. arch. Ja-

cek GYURKOVICH 
Prodziekani: 

– prof. dr hab. in˝. Kazimierz KUÂ-
NIERZ 

– dr hab. in˝. arch. Anna KANTAREK 
– dr in˝. arch. Katarzyna HODOR 
– dr in˝. arch. Rafał ZAWISZA 
- Wydział In˝ynierii Elektrycznej i Kom-

puterowej: 
Dziekan – prof. dr hab. in˝. Adam JA-
GIEŁŁO 
Prodziekani: 
– dr hab. in˝. Mieczysław ZAJÑC 
– dr in˝. Mieczysław DRABOWSKI 
– dr in˝. Andrzej SZROMBA 

- Wydział In˝ynierii Làdowej: 
Dziekan – dr hab. in˝. Tadeusz TATA-
RA, prof. PK 
Prodziekani: 
– dr hab. in˝. Joanna DULI¡SKA,

prof. PK 

– dr hab. in˝. Mariusz MAÂLAK, prof. PK 
– dr in˝. Dorota JASI¡SKA 
– dr in˝. Michał PAZDANOWSKI 
- Wydział In˝ynierii Ârodowiska: 
Dziekan – prof. dr hab. in˝. El˝bieta
NACHLIK 
Prodziekani: 
– dr hab. in˝. MARIAN HOPKOWICZ,

prof. PK 
– dr in˝. MONIKA GWÓèDè-LASO¡ 
– dr in˝. El˝bieta JAROSI¡SKA 
– dr in˝. Ewa SZALI¡SKA VAN OVER-

DIJK 
Nowe władze obejmà swe stano-

wiska 1 wrzeÊnia.
Nowo wybranym władzom Poli-

techniki Krakowskiej serdecznie gra-
tulujemy.

ZYGMUNT RAWICKI

Wybory w Politechnice Krakowskiej
W ostatnim okresie odbyły si´ wybory władz Politechniki Krakowskiej 
na kadencj´ 2012 –2016. 

Wspólne cele budowlanych
Gdaƒsk. Drugi konwent architektów, in˝ynierów budownictwa i urbanistów

Kontynuujàc współprac´ z Izbà
Architektów przedstawiciele
Małopolskiej Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa wzi´li
udział  w drugim konwencie  Izb
w dniach  16 – 18 kwietnia 2012 r. –
zorganizowanym przez Pomorskà
Okr´gowà Izb´ Architektów we
współpracy z Pomorskà Okr´gowà
Izbà In˝ynierów Budownictwa. 

Obrady odbywały si´ w Gdaƒsku
i Sopocie tu˝ przed EURO 2012.
W ramach promocji regionu organi-
zator spotkania umo˝liwił wi´c jego
uczestnikom zwiedzanie stadionu
PGE Arena, a oprowadzajàcym był
wiceprezydent Gdaƒska arch. Wiesław
Bielawski.  Obiekt jest bardzo cieka-
wy zarówno pod wzgl´dem architek-
tonicznym, jak i konstrukcyjnym.

Dyskusja w czasie obrad skoncen-
trowała si´ wokół: kodeksu post´po-
wania administracyjnego, Prawa bu-
dowlanego, zamówieƒ publicznych,

samorzàdnoÊci i szkolnictwa, a tak˝e
realizacji procesu inwestycyjnego
w praktyce.  Tematy były omawiane
przez przedstawicieli obu izb.   W spra-
wach szkolnictwa wypowiadali
si´ m.in. Leszek Niedostatkiewicz,
prof. arch. Antoni Taraszkiewicz,  prze-
wodniczàcy MOIA Borys Czarakcziew.
W sprawach samorzàdnoÊci Piotr
Cychnerski oraz Wojciech G´siak –
przewodniczàcy Krajowej Izby Archi-
tektów. Przedstawiciel POIB  Jaro-
sław Kroplewski podzielił si´ swoimi,
bardzo interesujàcymi przemyÊlenia-
mi na temat Prawa budowlanego,
a na temat ustawy o zamówieniach
publicznych mówił Marek Tarko. Nad-
mieniç nale˝y, ˝e konwent w całym
swoim składzie obradował bardzo
pracowicie i w atmosferze wzajemne-
go zrozumienia. Dyskusja prowadzo-
na w gronie przedstawicieli trzech izb
samorzàdowych  jednoznacznie
umocniła przekonanie, ˝e cel jest
wspólny. 

Wa˝niejsze postulaty:
– struktura aktów prawnych odpo-

wiadajàcych procesowi inwestycyj-
nemu, które powinny powstawaç
przy udziale wszystkich Izb,

– dbałoÊç o ład przestrzenny,
– uproszczenie procedur administra-

cyjnych w zakresie przygotowywania,
realizacji i u˝ytkowania inwestycji,

– ustanowienie minimum programo-
wego dla wszystkich uczelni, które
kształcà w zakresie budownictwa,  

– obligatoryjnoÊç Kpa,
– jasne kryteria w ustawie o zamó-

wieniach publicznych,
– sprecyzowanie poj´cia „ra˝àco nis-

ka cena”.
Wspólny wniosek był jeden, pra-

widłowe funkcjonowanie we wszyst-
kich dziedzinach dotyczàcych wyko-
nywania zawodu architekta, in˝yniera
budownictwa i urbanisty wymaga do-
brego prawa. Jako praktycy musimy
uczestniczyç w jego tworzeniu.

HALINA PASICH
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Seminarium elektroinstalatorów - O.Kr SEP

Nowoczesne systemy oÊwietlenia LED w połàczeniu z zie-
lonà energià odnawialnà

Wycieczka techniczna elektroenergetyków – O.Kr SEP

Obiekty zasilania Rynku Głównego w Krakowie
(przeniesienie wycieczki z II kwartału)

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

Wycieczka rowerowa „Inwestycje drogowe okiem rowerzy-
sty”

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

Wyjazd techniczno-integracyjny „Po˝egnanie lata 2012”

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

Seminarium z cyklu:
Forum MobilnoÊci w Krakowie

Bran˝a mostowa – ZMRP :

Seminarium: Mosty składane

Wycieczka techniczna energetyków – O.Kr SEP 

Zapoznanie z zapleczem technicznym i instalacjami Opery
Krakowskiej

Seminarium Energetyków – O.Kr SEP

Zagadnienia jakoÊci energii w kontekÊcie operatora systemu
- smart meetering

5.07.2012r.
(czwartek)

godz. 11-14
Dom Technika 

NOT w Krakowie

6.07.2012r.
(piàtek)

godz. 12-15 
zbiórka przy Ratuszu

21.07.2012r.
(sobota)

5-9.09.2012
(Êroda-niedziela)

wrzesieƒ 2012
Miejsce: sala konferencyjna

Urz´du Miasta

6.09.2012
(czwartek)

Kraków
Sala konferencyjna hotelu

ASPEL
ul. Bratysławska 2

6.09.2012
(czwartek)

godz. 12-15
Opera Krakowska

Kraków 

7.09.2012
(piàtek)

godz. 13-16
ul. Dajwór 27

Kraków

O.Kr SEP & MOIIB
Firma ANDEL

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

Biuro SEP 12 422 58 04

O.Kr SEP – Koło SEP nr 13 i 65  & MOIIB
mgr in˝. Andrzej Ziarkowski

mgr in˝. Artur Gancarz  
tel. 609 100 231

Biuro SEP  12 422 58 04

SITK RP O. Kraków & MOIIB 
Informacja:

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

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

Tel. 600 055 029

SITK RP O.Kraków
Informacja: Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

Tel 12-658-92-72
www.sitk.org.pl 

Odpowiedzialny: Grzegorz Sapoƒ

SITK RP O.Kraków
Informacja: Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie

Tel 12-658-92-72
www.sitk.org.pl 
Odpowiedzialny:
M. Szałkowski 

tel.: 608428602 

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

Informacje:
mgr in˝.

Gra˝yna  Czopek 
tel. 605-41-81-13

e-mail: gra_cz@op.pl

O.Kr SEP – SEn
Koło SEP nr 65

mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
tel. 697 261 618

Biuro SEP 12 422 58 04

O.Kr SEP – SEn
Koło SEP nr 13 i 65 

MOIIB
mgr in˝.  Janusz Oleksa 

tel. 516 110 121
mgr in˝. Artur Gancarz  

tel. 609 100 231
Biuro SEP   12 422 58 04

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

In˝ynierów Budownictwa w III 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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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB: 

Warsztaty dla inwestorów, projektantów i wykonawców bu-
dynków niskoenergetycznych - XI Mi´dzynarodowa Konferen-
cja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2012 

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Termowizja – wykorzystanie w praktyce.

Wycieczka techniczna elektrointalatorów – O.Kr SEP

Ekspozycje i imprezy seminaryjne Targów ENERGETAB’2012 

Seminarium elektroinstalatorów – O.Kr SEP

Nowoczesne technologie w oÊwietleniu drogowym w oparciu
o rozwiàzania firmy SITECO

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Prawo budowlane - aktualne regulacje. 
Kodeks budowlany - proponowane zmiany, opinie, dyskusja.

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Mo˝liwoÊci wykorzystania stawów rybnych do polepszenia
jakoÊci wody

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Jak uniknàç kłopotów wynikajàcych z przepisów prawa bu-
dowlanego w trakcie realizacji i oddania obiektu budowlanego
do u˝ytkowania.

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Tarnów:

OdpowiedzialnoÊç, ryzyka i konsekwencje przy pełnieniu sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a w
szczególnoÊci funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Nieniszczàce i mało niszczàce metody badania betonu w kon-
strukcjach wraz z pokazem wybranych metod.

11.09.2012
(wtorek)

godz. 10-17
Kraków

Campus Politechniki Krakowskiej,
przy ul.Warszawskiej 24 sala kon-

ferencyjna „Kotłownia”

11.09.2012 
(wtorek)

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B” 
godz. 13.00     

12.09.2012
(Êroda)

godz. 7-19 
Bielsko-Biała

13.09.2012
(czwartek)

godz. 11-14
Dom Technika 

NOT w Krakowie

17.09.2012
(poniedziałek)

Kraków
godz. 14.00

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1

18.09.2012
(wtorek)

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”
godz.13:00

18.09.2012
(wtorek)
Kraków

godz. 14.00
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1

19.09.2012
(Êroda)
Tarnów

ul. Bandrowskiego 16a
Âwietlica

Gaz System SA
(parter)

19.09.2012 
(Êroda)

godz. 10.00
Kraków

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

Politechnika Krakowska
IMiKB Zakład Fizyki Budowli

tel/fax : (12) 4214737
Joanna Kruk

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

PZITSO.Kraków & MOIIB
mgr in˝. Barbara Tuziƒska -Pawela  

tel. PZITS:  12-422-26-98

O.Kr SEP – SIiUE
Koło SEP nr 28

MOIIB
mgr in˝. Bolesław Dzi´giel

tel. 608 716 663
Biuro SEP 12 422 58 04

O.Kr SEP – SIiUE
MOIIB

Firma SITECO
mgr in˝. Ryszard Damijan

tel. 12 415 85 95
Biuro SEP 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITS O.Kraków & MOIIB
Dr in˝. Agnieszka Cupak

tel. PZITS:
12-422-26-98

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru  Budowlanego
w Krakowie

tel/fax : (12) 4214737
Joanna Kruk

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

PZITS O.Tarnów
& MOIIB 
kontakt:

mgr in˝. Marek Jakubowski
tel. 502-389-850

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

Joanna Kruk

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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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Bran˝a mostowa – ZMRP :

Seminarium: Co nowego w mostownictwie

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

XVII Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
„ENVIRO 2012” :   
Racjonalne kształtowanie i ochrona zasobów wodnych na ob-
szarach wiejskich Dobczyce, ul. Jałowcowa Góra 1

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Proces budowy w praktyce - kierownik budowy

Seminarium pomiarowe elektroinstalatorów – O.Kr SEP

Pomiary eksploatacyjne instalacji  i urzàdzeƒ elektrycznych

Wycieczka techniczno-turystyczna – O.Kr SEP
Zwiedzanie małych elektrowni wodnych (MEW) w okolicach
Krakowa

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Odnawialne êródła energii.

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych. Zasady stosowania oznakowania CE.

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

Seminarium:
Nowoczesne laboratorium drogowe

Politechnika Krakowska
Budynek Instytutu Materiałów i

Konstrukcji Budowlanych 
ul. Warszawska 24

19-21.09.2012
(Êroda-piàtek)

Czechy
hotel Neptun w Murawce Małej

Morawce 

20-21.09.2012
(piàtek – sobota)

20.092012
(czwartek)

Kraków
godz. 14.00

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

20.09.2012
(czwartek)

godz. 11 – 15
Dom Technika 

NOT w Krakowie

21.09.2012
(piàtek)

godz. 9-16
wyjazd BUS
z ul. Kału˝y

25.09.2012
(wtorek)

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

sala „B”

25.09.2012
(wtorek)

godz. 10.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

26.09.2012
(Êroda)

Miejsce: Kraków

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

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

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

e-mail: gra_cz@op.pl

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
SITWM O.Kraków   

MOIIB
zgłoszenia: 

dr in˝. Jolanta Natkaniec
enviro@ar.krakow.pl

tel. 12 622 41 37

Organizator :
PZITB-CUTOB

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP – O.Rz SEP
Firma SONEL S.A.

MOIIB
in˝. Maria Zastawny

12 422 68 53
Biuro SEP   12 422 58 04

O.Kr SEP – SEn
Koło SEP nr 65

dr in˝. Andrzej Siwek
mgr in˝. Artur Gancarz  

tel. 609 100 231
Biuro SEP 12 422 58 04

PZITS O.Kraków &MOIIB
„AQUA” S.A. Bielsko- Biała

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,  Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,

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

Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

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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26.

27.

28.

29.

30.

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB: 

Cykl szkoleƒ: 
Projektowanie geotechniczne w Êwietle Eurokodu 7. Zmiana
rozporzàdzenia w sprawie geotechnicznych warunków posa-
dawiania obiektów  budowlanych - cz. I

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów –
konstrukcje stalowe

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Naprawy i wzmocnienia konstrukcji ˝elbetowych i posadzek –
cz´Êç 1

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Proces budowy w praktyce – Inspektor nadzoru inwestor-
skiego

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Naprawy i wzmocnienia konstrukcji ˝elbetowych i posadzek –
cz´Êç 2

26.09.2012
(Êroda)
Kraków

godz.14.00
Dom Technika

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

II pi´tro

27.09.2012
(czwartek)
godz. 10.00
Zakopane

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Krupówki 8

27.09.2012
(czwartek)

Kraków
godz. 10.00

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

27.09.2012
(czwartek)

Kraków
godz.14.00

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

28.09.2012
(piàtek)
Kraków

godz.10.00
Dom Technika

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

II pi´tro

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

Organizator :
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

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

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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Konferencja organizowana 
jest pod patronatem honorowym:

Sławomira Nowaka
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

JM prof. dr. hab. in˝. Kazimierza Furtaka
Rektora Politechniki Krakowskiej

K O M U N I K A T NR 1

1. ORGANIZATOR KONFERENCJI

Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa 
Oddział Małopolski w Krakowie

Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budow-
nictwa

2. PATRONAT BRAN˚OWY KONFERENCJI

Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie

Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa 
w Krakowie

Obsługa prasowa i patronat medialny
Przeglàd Budowlany, In˝ynier Budownictwa
Materiały Budowlane, Izolacje, In˝ynieria i Budownictwo

3. KOMITET NAUKOWY 

Prof. dr hab. in˝. dr h.c. Kazimierz FLAGA - przewodniczàcy

Dr in˝. Marian PŁACHECKI - wiceprzewodniczàcy 

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Mgr in˝. Stanisław NOWAK - przewodniczàcy

Dr in˝. Maciej GRUSZCZY¡SKI - wiceprzewodniczàcy

Dr in˝. Małgorzata LENART - sekretarz

5. DANE DO KORESPONDENCJI

I Konferencja
„TECH-BUD. Kraków’2012”
PZITB-CUTOB O/Kraków

ul. Straszewskiego 28
31-113 K R A K Ó W

tel./fax: (012) 421-47-37
e-mail: techbud@pzitb.org.pl

6. TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI 

Obrady i imprezy towarzyszàce Konferencji odbywaç si´
b´dà w Krakowie w dniach: 21 - 23 listopada 2012 roku.

Szczegóły dotyczàce miejsca Konferencji zostanà po-
dane w Komunikacie nr 2

7. CEL I TEMATYKA KONFERENCJI 

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych roz-
wiàzaƒ projektowych, materiałowych i technologicz-
nych oraz wyników badaƒ zwiàzanych z wdra˝aniem
i stosowaniem nowatorskich rozwiàzaƒ w budownic-
twie. Konferencja obejmowaç b´dzie nast´pujàcà te-
matyk´:
A. nowoczesne rozwiàzania technologiczne i projekto-

we w budownictwie,
B. prawne i techniczne aspekty wykonywania i napraw

konstrukcji betonowych,
C. oddziaływanie ustawy prawo zamówieƒ publicz-

nych i kryterium „najni˝szej ceny” na wdra˝anie no-
wych technologii, koniecznoÊç wprowadzenia
zmian,

D. zagro˝enia zwiàzane z bł´dami popełnianymi podczas
wdra˝ania nowych rozwiàzaƒ materiałowo-techno-
logicznych,

E. trwałoÊç i ochrona przed korozjà konstrukcji ˝elbe-
towych, stalowych, drewnianych i murowych, 

F. modelowanie procesów degradacji materiału kon-
strukcji, badania laboratoryjne, 

G. metody diagnostyki konstrukcji, 
H. współczesne tendencje w budownictwie.

I KONFERENCJA Techniczno-Budowlana

na temat:

PROBLEMATYKA PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA 
W ASPEKCIE STOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
W BUDOWNICTWIE NORMY EUROPEJSKIE – TEORIA A PRAKTYKA

„TECH-BUD’2012”
Oddział Małopolski w Krakowie

KRAKÓW 21 - 23 listopada 2012
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8. WARUNKI UCZESTNICTWA

Przewiduje si´ nast´pujàce warunki uczestnictwa w Kon-
ferencji:
– udział ze zgłoszeniem referatu.
– udział bez referatu.
– udział z wystàpieniem promocyjnym.
– udział w wystawie.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych przedstawionà tematykà

Koszt netto uczestnictwa w Konferencji, który obejmuje:
– materiały konferencyjne, 
– wy˝ywienie, 
– udział w imprezach towarzyszàcych, 
– zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych.

wynosi 590 PLN netto (725,70,- brutto) – bez noclegów
800 PLN netto (984,00,- brutto) – z noclegami

Nale˝noÊç za udział w Konferencji
nale˝y wpłacaç do 30 wrzeÊnia 2012 r.

na konto bankowe konferencji:

PZITB-CUTOB O/Kraków
Bank Millennium O/Kraków

57116022020000000034887477
z dopiskiem „TECH-BUD’2012”

Zgłoszenia prosimy przesyłaç na załàczonych
„Kartach uczestnictwa” lub drogà elektronicznà:

www.tech-bud.pzitb.org.pl

9. ZGŁASZANIE REFERATÓW

Zapraszamy do zgłaszania referatów, które powinny za-
wieraç prace oryginalne, dotychczas nie publikowane.
Do druku przyj´te b´dà prace po pozytywnej recenzji Ko-
mitetu Naukowego Konferencji.

Zgłoszenie referatu drogà elektronicznà lub na załà-
czonej „Karcie uczestnictwa” winno zawieraç nast´pu-
jàce dane:

– Nazwisko i imi´ autora (autorów) referatu, tytuły,
stopnie naukowe i zawodowe, miejsce pracy.

– Tytuł referatu.
– Krótkie streszczenie (1 strona A4), zawierajàce tezy re-

feratu oraz propozycj´ przyporzàdkowania do jednej
z 8 grup tematycznych.

Po otrzymaniu zgłoszeƒ i wst´pnej kwalifikacji organi-
zatorzy konferencji przeÊlà Autorom referatów „In-
strukcj´” dotyczàcà przygotowania tekstu.

Referat wraz z rysunkami nie mo˝e przekraczaç 10
stron.

10. TERMINY

Wst´pne zgłoszenie referatu
- do 30 maja 2012

Decyzja o kwalifikacji referatu do druku
- do 15 czerwca 2012

Przesłanie tekstu referatu
- do 6 lipca 2012

Ostateczne zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opła-
ty za Konferencj´
- do 30 wrzeÊnia 2012

Publikacja na stronie internetowej szczegółowego pro-
gramu obrad konferencji
- paêdziernik 2012

Obrady Konferencji
21 - 23 listopada 2012

KONFERENCJA „ENVIRO 2012”

XVII Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „ENVIRO 2012”
organizowana w dniach 20-21 wrzeÊnia 2012 r. w Dobczycach

(32-400 Dobczyce, Jałowcowa Góra 1)

Konferencj´ organizuje: Zarzàd Oddziału SITWM w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Wydział In-
˝ynierii Ârodowiska i Geodezji

Temat Konferencji: „Racjonalne kształtowanie i ochrona zasobów wodnych na obszarach wodnych”

Koszt konferencji: 400,00 zł (obejmuje wy˝ywienie, nocleg i materiały)

Wpłata na konto: 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293  z dopiskiem: ENVIRO 2012

Adres do korespondencji: dr in˝. Jolanta Natkaniec

email: enviro@ar.krakow.pl tel. 12-662-41-37
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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.

Wygłoszone w czasie obrad referaty zostaną wydrukowane w  czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Przedstawiciele Firm będą
mieli okazję zaprezentowania swoich osiągnięć poprzez:
wygłoszenie referatu promocyjnego, zamieszczenie reklamy Firmy w materiałach konferencyjnych, zaprezentowanie swoich wyrobów
i technologii na wystawie towarzyszącej Konferencji.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 1000.00 zł netto (950.00 zł dla członków PZITS) i obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, uczest-
nictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz spotkanie koleżeńskie.
Opłatę za udział w Konferencji wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika należy kierować w terminie do 30 września 2012 r. na
konto: PZITS Oddział w Krakowie, nr: 65 1020 2892 0000 5602 0015 6422 z dopiskiem „V Konferencja”. 
Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora: PZITS O/Kraków, ul. Straszewskiego 28, 
31-113 Kraków, tel/fax: (12) 422 26 98 lub na naszej stronie internetowej . www.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

Tematyka Konferencji obejmuje:
– technologie i techniki procesów przesyłu i dystrybucji gazu,
– metrologie i niezawodność funkcjonowania przemysłu gazow-

niczego,
– systemy gazownicze – źródła gazu, magazynowanie gazu, gos-

podarka i wykorzystanie gazu,
– bezpieczeństwo dostaw – własne złoża, import gazu, połączenia

z rynkami europejskimi, europejskie dyrektywy energetyczne,
– jakość i niezawodność procesów uzdatniania wody, oczyszcza-

nia ścieków oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych,
– informatyczne narzędzia zarządzania systemami wodociągowymi,

kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi i gazowniczymi,

– awaryjność i odnowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cie-
płowniczych i gazowych,

– ryzyko i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów zaopatrze-
nia w wodę, gaz ziemny, ciepło  oraz usuwania ścieków,

– urządzenia pomiarowe do wody, ciepła i gazu w aspekcie bez-
pieczeństwa,

– analiza niezawodności elementów systemu zaopatrzenia
w ciepło,

– badania awaryjności węzłów cieplnych,
– wpływ przyjętej technologii wytwarzania ciepła na niezawodność

lokalnego systemu ciepłowniczego,
– wytwarzanie ciepła – technologie, sprawności i ekonomika.



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



Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czy˝ynach


