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SIEDZIBA MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ W KRAKOWIE

DY˚URY CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY MOIIB 
Nazwisko Imi´ Funkcja Dy˝ur
Karczmarczyk Stanisław przewodniczàcy wtorek 15 – 16
Biliƒski Wojciech sekretarz wtorek,czwartek 15 – 17
Tr´bacz Henryk wiceprzew. poniedziałek 12 – 14
˚akowski Ryszard wiceprzew. wtorek 16 – 18

MA ̧ O POL SKA OKR¢GOWA IZBA IN ̊ Y NIE RÓW BU DOW NIC TWA (MOIIB) w KRA KO WIE
ul. CZARNOWIEJSKA 80 , 30–054 KRA KÓW

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

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

wto rek, czwar tek 12.00–18.00

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

ul. Czarnowiejska 80, 30–054 Kraków

Dy˝ury w Punktach Informacyjnych MOIIB

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

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

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Nowym Sàczu
ul. Dunajewskiego 1, I pi´tro

tel. 18 547 10 87 
wtorek 13.00 – 15.00 dy˝ur mgr in˝. Małgorzata Borsukowska–Stefaniczek
czwartek 17.00 – 19.00 dy˝ur członków Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
piàtek 16.00 – 18.00 dy˝ur mgr in˝. Jan Skawiƒski

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

tel. 18 201 35 74 
Êroda 16.00 – 18.00
czwartek 13.00 – 15.00

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w OÊwi´cimiu
ul. Ks. J. Skarbka 1

tel. 33 842 60 34 
wtorek, czwartek – 15.00 – 17.00

Ubezpieczenia OC, NW, Na ˚ycie

– Tel. (12) 630 90 60 lub 630 90 61 wewn. 313

Dy˝ury przewodniczàcych organów MOIIB

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

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

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

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

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

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

Składy Orzekajàce
drugie i czwarte wtorki miesiàca (w sprawach członkowskich)
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Wrzesieƒ  kojarzy si´ nam, budowlanym, ze Êwi´tem ustalonym jeszcze w poprzednich
warunkach ustrojowych. Utrwalony wtedy sposób Êwi´towania polegał najcz´Êciej na
organizacji pikniku uatrakcyjnionego piwem i grillem, a poprzedzonego  uroczystà aka-
demià. Warunki  uprawiania zawodu bardzo si´  zmieniły w okresie ostatnich 20 lat,
a szczególnie w ostatnim dziesi´cioleciu, kiedy to działa samorzàd zawodowy.

Dawny sposób  Êwi´towania był pochodnà pejoratywnego okreÊlenia „budowlaniec”,
kojarzàcego si´ z przewlekaniem inwestycji, prymitywnymi technologiami, powszech-
nym brakiem dokładnoÊci i starannoÊci przy realizacji  robót budowlanych. Skutki tego
post´powania potwierdzajà zarówno statystyki, jak równie˝ obiegowe opinie. W  okre-
sie najwi´kszego boomu inwestycyjnego lat 70. XX stulecia liczba zatrudnionych w bu-
downictwie i formalny potencjał maszyn budowlanych były porównywalne z ówczes-
nym potencjałem w RFN (dane zaczerpni´te z opracowaƒ prof. Herberta Frey’a). W po-
równywalnym okresie budowniczowie RFN potrafili wybudowaç trzy razy wi´cej
mieszkaƒ ni˝ nasze ówczesne przedsi´biorstwa budowlane.

Obecnie sytuacja uległa diametralnej zmianie. Znane mi sà liczne przykłady, kiedy
to powielane nawet ponad sto razy rozwiàzania obiektów handlowych wznoszonych przez
mi´dzynarodowe korporacje zostały zrealizowane w Polsce w rekordowo krótkim cza-
sie,  przy zapewnieniu dobrej jakoÊci prac budowlanych i wykoƒczeniowych. Uwzgl´d-
niajàc równie˝ takie kryteria, jak poziom technologiczny, mo˝na mówiç o stopniowym
zacieraniu si´ ró˝nic w stosunku do krajów najbardziej zaawansowanych technologicznie. 

Zawód budowniczego w ocenach specjalistów nale˝y do najbardziej niebezpiecznych.
Połowa cí ˝kich wypadków w pracy łàcznie ze Êmiertelnymi to wypadki na budowach. Rów-
noczeÊnie  specjaliÊci od przepisów prawnych i warunków technicznych obowiàzujàcych
w procesach budowlanych i w utrzymaniu budynków jednogłoÊnie stwierdzajà, ˝e funk-
cja kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta to funkcje obar-
czone najwi´kszà skalà odpowiedzialnoÊci i ryzyka zawodowego.

UÊwiadomienie sobie specyfiki warunków pracy w budownictwie mo˝e byç êródłem
stresu, ale równoczeÊnie mamy wiele powodów do satysfakcji w momentach, kiedy two-
rzymy coÊ nowego, po˝ytecznego. Satysfakcja jest tym wi´ksza, jeÊli zrealizowane obiek-
ty sà  akceptowane społecznie z uwagi na ich cechy u˝ytkowe i estetyczne.

W tym roku staramy si´ stworzyç nowy klimat obchodów Dnia Budowlanych. Âwi´-
towaç  b´dziemy podczas spektaklu w Operze Krakowskiej „Baron Cygaƒski”. Biletów
starczy dla mniej ni˝ 10% naszych członków, ale jeÊli taka forma Êwi´towania spotka
si´ z zainteresowaniem przekraczajàcym liczb´ miejsc, to nie wykluczam, ̋ e w nast´pnych
latach oferta b´dzie uwzgl´dniaç dodatkowe spektakle.

STANISŁAW KARCZMARCZYK

przewodniczàcy Rady MOIIB
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Co w Małopolskiej Okr´gowej
Izbie In˝ynierów Budownictwa?
III kwartał. Mimo wakacji, wszystkie organy Izby pracowały i wykonywały działania
statutowe 

Zanami wa-
kacje.
Jednak

nawet  w okresie
urlopów członkowie
organów naszego
samorzàdu zawodo-
wego wykonywali
swoje statutowe za-
dania zgodnie z przy-
j´tym harmonogra-
mem. 

Od lipca do wrzeÊnia odnotowa-
liÊmy takie wydarzenia, jak: XI Kra-
jowy Zjazd Delegatów PIIB w War-
szawie, który odbył si´  w dniach od
6 do 7.07.2012 r., dwa zebrania
członków Rady MOIIB w dniach
3.07.2012 r. i wyjazdowe w Krynicy-
Zdroju 14.09.2012 r. oraz jedno ze-
branie członków Prezydium Rady
MOIIB w dniu 7.08.2012 r. Przed-
miotem obrad zarówno Rady, jak
i Prezydium było przedstawienie
i przedyskutowanie ró˝nych zagad-
nieƒ oraz podejmowanie bie˝àcych
działaƒ zwiàzanych z funkcjonowa-
niem MOIIB.

Na ww. posiedzeniach zostały po-
ruszone nast´pujàce problemy:

— przedstawiono do zatwierdzenia
protokoły z poprzednich ze-
braƒ Rady oraz Prezydium MO-
IIB

— przekazano informacje nt. bie-
˝àcej działalnoÊci MOIIB,
tzn. najwa˝niejszych wydarzeƒ,
jakie miały miejsce w okresie
1.07 - 15.09.2012 r.,

— zatwierdzono uchwały podj´te
przez Prezydium Rady MOIIB
na posiedzeniach Rady
w dniach 3.07.2012 r. oraz
14.09.2012 r.,

— przekazano informacje z prze-
biegu XI Krajowego Zjazdu De-
legatów PIIB oraz przedstawio-
no wnioski zgłaszane przez de-
legatów Krajowego Zjazdu,

— Okr´gowa Komisja Kwalifika-
cyjna podała informacje nt. wy-
ników sesji egzaminacyjnej na
uprawnienia budowlane - Wios-
na ’2012,

— przekazane zostały bie˝àce in-
formacje z prac prowadzonych
przez przewodniczàcych orga-
nów statutowych MOIIB (OKK,
ORzOZ, OSD, OKR),

— omówiono bie˝àce sprawy fi-
nansowe i realizacj´ bud˝etu za
kolejne 5 oraz 7  miesi´cy br.,

— podj´to łàcznie 11 uchwał na
dwóch posiedzeniach Rady
MOIIB (nr 77 - 87/R/2012) oraz
oraz 2 uchwały na posiedzeniu
Prezydium (nr 62 - 63/P/2012),
w tym m.in. w sprawie: 

a) zatwierdzenia pomocy finanso-
wej dla członków MOIIB,

b) dofinansowania uczestnictwa
w szkoleniach naukowo-tech-
nicznych, w konferencjach, zre-
fundowania zakupu wydawnictw
technicznych, programów kom-
puterowych,

c) przyj´cia bie˝àcych informacji
z realizacji bud˝etu MOIIB,

d) przedstawiono informacj´ dot.
przygotowaƒ do organizacji
wspólnych uroczystych obcho-
dów z okazji Dnia Budowla-
nych przez samorzàdy zawo-
dowe: Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa
oraz Małopolskiej Okr´gowej

Izby Architektów w dniu
29.09.2012 r. w Operze Kra-
kowskiej. Przedstawiono
i przedyskutowano: mo˝liwo-
Êci zakupu lokalu na archiwum
MOIIB w Krakowie przy ul. Fil-
trowej 3 oraz spraw dotyczà-
cych podpisania umowy i kosz-
tów z tym zwiàzanych. Analizo-
wano mo˝liwoÊci powi´ksze-
nia powierzchni istniejàcego
Biura Punktu Informacyjnego
w Zakopanem. Omówiono rów-
nie˝ inne sprawy organizacyjne
oraz wolne wnioski.

Członkowie Rady MOIIB uczestni-
czyli w ró˝nych spotkaniach,  zebra-
niach oraz konferencjach, m.in.: 

— w seminarium zorganizowanym
w siedzibie Małopolskiego Urz´-
du Wojewódzkiego przez Peł-
nomocnika Rzàdu ds. progra-
mu ochrony przed powodzià
w dorzeczu górnej Wisły pt.
„Standardy etapów zwiàzanych
z realizacjà inwestycji w ra-
mach programu ochrony przed
powodzià w dorzeczu górnej
Wisły”;

— w Małopolskiej Konferencji
„Nowe prawo budowlane - przy-
czynek do kodeksu budowla-
nego” – zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Małopolski w Sali Obrad
Rady Stołecznego Królewskie-
go Miasta Krakowa;

— w XI Krajowym Zjeêdzie Spra-
wozdawczym PIIB w Warsza-
wie;

— w uroczystym wr´czeniu nada-
nia uprawnieƒ budowlanych
w sesji egzaminacyjnej WIOS-
NA’2012;

Wojciech
Biliƒski
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Dookr´gów Izby dotarł tekst:„Zało˝e-
nia projektu ustawy – Prawo bu-
dowlane”, opracowany w Minister-

stwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej. Jest to projekt dokumentu z 30 sierp-
nia br. a wraz z nim ustalenia, by w kilka dni
uzyskaç w Êrodowisku liczne i wartoÊciowe opi-
nie. Jest to oczywiÊcie niemo˝liwe, ale skoro sà
to tylko „zało˝enia”, to uwagi takie składamy.
W Prezydium Rady Krajowej zebrane one zo-
stanà w stanowisko PIIB.

Czy z tych zało˝eƒ do projektu ustawy wynika, ˝e przygoto-
wywane sà istotne, daleko idàce uproszczenia i zmiany? NIE. Jesz-
cze du˝o zale˝eç b´dzie od prac nad ostatecznymi zapisami ar-
tykułów, ich prostà redakcjà, jednoznacznoÊcià ustaleƒ, ograni-
czeƒ i zakazów. Uwa˝am, ˝e ten drugi etap prac b´dzie bardzo
wa˝ny i w kilku zagadnieniach przesàdzi o wartoÊci całego do-
kumentu. Ju˝ wiemy z praktyki ostatnich lat i bie˝àcych działaƒ
kadry praktyków, ˝e niedomówienia i nieprecyzyjnoÊç zapisów
stały si´ polem dla działania prawników. Ich opinie i interpreta-
cje kierujà działania partnerów w procesie inwestycyjnym na dro-
gi jałowych,  ciàgnàcych si´ latami sporów, powodujàcych brak
rozstrzygni´ç.

W opiniowanych „zało˝eniach” nie ma ani słowa o dalszych
pracach nad kompleksowym kodeksem przepisów dotyczàcych
budownictwa i procesu inwestycyjnego. Obiecywano przecie˝,
˝e taki b´dzie kierunek nowego myÊlenia o Prawie budowlanym.

Czytajàc dziÊ  „zało˝enia” znajduj´ takie miejsca, które za-
gra˝ajà powrotem do złych  praktyk. Tym razem b´dzie to ju˝
zgodne z nowymi zapisami prawa. DaliÊmy temu wyraz w prze-
kazanych opiniach. No có˝, my mo˝emy tyle . . .

***

Porzàdek obrad ostatniego plenarnego posiedzenia Rady Kra-
jowej Izby obejmował te˝ kilka spraw organizacyjnych. I tak, po
obszernej dyskusji Rada nie przyj´ła w głosowaniu przygoto-
wanego projektu uchwały „w sprawie instrukcji przeprowadza-
nia przez Krajowà i okr´gowe Komisje Rewizyjne kontroli orga-
nów (…)”. Ma powstaç nowa jej formuła, uwzgl´dniajàca uwa-
gi dyskusji plenarnej.                                

Prezes Rady przekazał te˝ informacj´ o przygotowaniach or-
ganizacyjnych do Zjazdu Jubileuszowego PIIB – 11 paêdzierni-
ka w Warszawie.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

Co w Krajowej Radzie?…
Legislacja. „Nowe” Prawo budowlane 
według „starych” zało˝eƒ

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

— w XIII Spotkaniu Regional-
nym Organizacji Budowla-
nych Paƒstw Grupy Wy-
szehradzkiej V-4 w Sro-
mowcach Ni˝nych;

— w zebraniu Krajowej Rady
PIIB w Warszawie;

— w zebraniu szkoleniowym
OKK zorganizowanym przez
KKK PIIB w Jachrance pod
Warszawà;

— w XI Mi´dzynarodowej Kon-
ferencji Naukowo-Technicz-
nej ENERGODOM 2012;

— w  przygotowaniach do uro-
czystych wspólnych obcho-
dów „Dnia Budowlanych”
w dniu 29.09.2012 r. w Ope-
rze Krakowskiej przez MOIIB
i MOIA. 

W uj´ciu statystycznym człon-
kowie poszczególnych organów,
komisji i zespołów problemowych
naszej Izby uczestniczyli w 28
posiedzeniach, zebraniach, szko-
leniach, konferencjach, wyciecz-
kach naukowo-technicznych,
w tym w:

— 1  posiedzeniu Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej,

— 1  posiedzeniu Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej,

— 1  posiedzeniu Okr´gowego
Rzecznika Odpowiedzialno-
Êci Zawodowej,

— 1  posiedzeniu Rady Pro-
gramowej biuletynu „Bu-
dowlani”,

— 5 posiedzeniach Zespołów
Problemowych MOIIB (w
tym 1 wspólnym wyjazdo-
wym w Rabce-Zdroju),

— 6  posiedzeniach Składów
Orzekajàcych ds. Człon-
kowskich nr 1 i nr 2,

— 10  kursach, seminariach
i szkoleniach,

— 1  konferencji  naukowo-
technicznej,

— 7  wycieczkach naukowo-
technicznych.

WOJCIECH BILI¡SKI

sekretarz Rady MOIIB
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■ 3.07.2012 – XIV zebranie Rady
MOIIB

■ 4.07.2012 – zebranie Rady Pro-
gramowej biuletynu informacyj-
nego MOIIB „Budowlani”

■ 5.07.2012 – spotkanie przewod-
niczàcych OIIB zorganizowane
przez PIIB w Warszawie z udzia-
łem St. Karczmarczyka

■ 6.07.2012 – wycieczka technicz-
na „Obiekty zasilania Rynku Głów-
nego w Krakowie”

■ 6 – 7.07.2012 – XI Krajowy Zjazd
Sprawozdawczy PIIB w Warsza-
wie z udziałem delegatów MOIIB

■ 10.07.2012 – uroczyste wr´czenie
nadania uprawnieƒ budowlanych
w sesji egzaminacyjnej WIOS-
NA’2012

– wydanie biuletynu MOIIB „Bu-
dowlani” nr 48

■ 11.07.2012 – zebrania Składu
Orze kajàcego Nr 1 ds. Człon-
kowskich

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Działaƒ Samopomocowych

■ 21.07.2012 – wycieczka rowerowa
„Inwestycje drogowe okiem ro-
werzysty”

■ 24.07.2012 – zebranie Zespołu
Problemowego ds. Prawno–Re-
gulaminowych 

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 2 ds. Członkowskich  

■ 7.08.2012 – XVII zebranie Prezy-
dium Rady MOIIB

■ 13.08.2012 – zebranie Składu 
Orzekajàcego Nr 1 ds. Człon-
kowskich

■ 28.08.2012 – zebranie Składu 
Orzekajàcego Nr 2 ds. Człon-
kowskich 

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych 

■ 31.08–02.09.2012– XIII spotkanie
Regionalnych Organizacji Bu-
dowlanych Grupy Wyszehradzkiej
V–4 w Sromowcach Ni˝nych
z udziałem St. Karczmarczyka,
Z. Rawickiego, M. Boryczko, J.
Skawiƒskiego i K. Łukasika.

■ 5.09.2012 – zebranie Krajowej
Rady PIIB w Warszawie z udzia-
łem Zb. Kałkowskiego, St. Karcz-
marczyka, K. Korniak–Figi, M.
Płacheckiego i Z. Rawickiego

■ 5 – 9.09.2012 – wyjazd technicz-
no – integracyjny „Po˝egnanie
lata 2012”

■ 6.09.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Mosty składane”

– wycieczka techniczna „Zapozna-
nie z zapleczem technicznym i in-
stalacjami  Opery Krakowskiej”

■ 7.09.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Zagadnienia
jakoÊci energii w kontekÊcie ope-
ratora systemu – smart meete-
ring”

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Działaƒ Samopomocowych

■ 7 – 8.09.2012 – warsztaty infor-
macyjno – szkoleniowe przedsta-
wicieli Okr´gowych Komisji Kwa-
lifikacyjnych zorganizowane przez
KKK PIIB w Jachrance pod War-
szawà z udziałem St. Chrobaka, J.
CieÊliƒskiego, E. GabryÊ, M. Pła-
checkiego i Z. Rawickiego

■ 11.09.2012 – zebranie Składu 
Orzekajàcego Nr 1 ds. Członkow-
skich

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Ustawicznego Dokształcania
Zawodowego

■ 12.09.2012 – wycieczka technicz-
na „Ekspozycje i imprezy semina-
ryjne Targów ENERGETAB’2012”

– XI Mi´dzynarodowa Konferencja
Naukowo–Techniczna ENERGO-
DOM 2012 „Problemy projekto-
wania, realizacji i eksploatacji bu-
dynków o niskim zapotrzebowa-
niu na energi´”

■ 13.09.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Nowoczesne
technologie w oÊwietleniu drogo-
wym w oparciu o rozwiàzania firmy
SITECO”

■ 13.09.2012 – zebranie Okr´go-
wych Rzeczników Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej

■   14.09.2012 – XV zebranie wyjaz-
dowe Rady MOIIB w Krynicy

KA LEN DA RIUM MO IIB

DZIAŁALNOÂå IZBY
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Tradycyjnie ju˝, w ostatnià nie-
dziel´ wrzeÊnia przypada
Êwi´to wszystkich osób zwià-

zanych z budownictwem, czyli
DZIE¡ BUDOWLANYCH.

Z tej wi´c okazji, Członkom Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa i Ich najbli˝szym naj-
lepsze ˝yczenia – zdrowia, sukce-

sów na niwie zawodowej, satysfakcji
z wykonywanego zawodu, poczucia
dobrze spełnionych zadaƒ i obo-
wiàzków oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
w ˝yciu osobistym

składa

REDAKCJA I RADA PROGRAMOWA

BIULETYNU MOIIB „BUDOWLANI”

Z okazji „Dnia Budowlanych” nasza
Izba zaprosiła swoich członków wraz
z osobami towarzyszàcymi 29 wrzeÊ-
nia do Opery Krakowskiej na spektakl
operetkowy „Baron Cygaƒski” Jo-
hanna Straussa, po którym odb´dzie
si´ spotkanie towarzyskie. Relacj´
z tego spotkania zamieÊcimy w na-
st´pnym wydaniu biuletynu, gdy˝ ni-
niejszy numer zamkni´to 15 wrzeÊnia. 

Dzieƒ Budowlanych
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Sàdzàc po liczbie pracujàcych
w Krakowie koparek, dêwigów
i ekip budowlanych, miasto

rozwija si´ intensywnie i na razie
dotkliwie nie odczuwa recesji. Jed-
nak krakowianie widzà teraêniej-
szoÊç, a patrzàc na place budowy -
nawet przeszłoÊç, bowiem dziÊ rea-
lizowane inwestycje sà efektem
du˝o wczeÊniej podejmowanych
decyzji. Pani Dyrektor  widzi przy-
szłoÊç: liczb´ pozwoleƒ na budow´,
liczb´ wuzetek, zapytania i uzgod-
nienia dotyczàce planowanych
przedsi´wzi´ç. Jaka b´dzie inwesty-
cyjna przyszłoÊç Krakowa?

– Gdyby t´ przyszłoÊç mo˝na było
przewidzieç na podstawie iloÊci do-
kumentów potrzebnych do rozpo-
cz´cia inwestycji, przygotowywanych
w naszym wydziale, to mamy prawo
do umiarkowanego optymizmu, a na
pewno do spokoju. Mimo powtarza-
nego nieustannie słowa „kryzys”,
mimo oznak spowolnienia gospo-
darki, krakowscy inwestorzy z takà
samà cz´stotliwoÊcià jak w lepszych
czasach starajà si´ zarówno o decyzje
o warunkach zabudowy, jak i o po-

zwolenia na budow´. Liczba składa-
nych wniosków nie spadła. ˚eby nie
byç gołosłownym, przytocz´ kilka
liczb:
liczba wniosków o wydanie decy zji
wzizt:

2010 – 3113
2011 – 3164
do koƒca sierpnia 2012 - 2020

liczba wydanych decyzji wzizt:
2010 – 3864
2011 – 4312
do koƒca sierpnia 2012 – 2366

liczba wniosków o wydanie pozwole-
nia na budow´:

2010 – 4534
2011 – 4540
do koƒca lipca 2012  - 2797

liczba wydanych pozwoleƒ na bu-
dow´:

2010 – 3393
2011 – 3343
do koƒca lipca 2012 – 1857
OczywiÊcie, liczba wuzetek jest nie-

miarodajna, bowiem o jeden teren
mo˝e pytaç wielu inwestorów. Czasa-
mi jest ona potrzebna tylko do wyceny
lub do przeprowadzenia transakcji
sprzeda˝y. Nabywca chce wiedzieç, co
na danym terenie mo˝na wybudowaç.
IloÊç pozwoleƒ na budow´ jest lepszym
prognostykiem ruchu budowlanego,
choç te˝ nie przesàdza o realnych
tendencjach w budownictwie. My roz-
stajemy si´ z inwestorem z chwilà wy-
dania dziennika budowy. Nie wiemy, co
dalej si´ dzieje. Czasami warunki eko-
nomiczne albo inne okolicznoÊci zmu-
szajà inwestora do odło˝enia w czasie
lub zaniechania inwestycji. 

W Wydziale Architektury i Urba-
nistyki UMK mamy du˝o pracy. Ak-
tualnie prowadzimy około 3200 spraw.
Ta liczba jeszcze nie odzwierciedla
wkładu pracy urz´dników, poniewa˝
niektóre sprawy, takie np., w których
mamy obowiàzek znalezienia spad-
kobierców, toczà si´ latami. Sà takie,
w których po uchyleniu wczeÊniejszej

decyzji wraca si´ do post´powania,
a to wcià˝ ta sama sprawa. Reasu-
mujàc: w liczbach kryzysu nie widaç.
Inwestorzy zatem nie tracà nadziei na
powrót lepszej koniunktury w bu-
downictwie.

– Czy jest taki rejon Krakowa, któ-
ry w najbli˝szych latach b´dzie zde-
cydowanym liderem inwestycyjnym?
Co si´ b´dzie budowaç? 

– Budowaç si´ b´dzie głównie
mieszkania. Rozkład wniosków o za-
budow´ mieszkaniowà jest doÊç rów-
nomierny na terenie Krakowa. Du˝a licz-
ba wniosków dotyczy inwestycji o funk-
cji mieszkaniowo-usługowej. Nie pro-
wadzimy statystyk, które pozwoliłyby
precyzyjnie odpowiedzieç na pytanie
o lidera inwestycji. Mniej wniosków
wpływa na terenie Nowej Huty. I tu sà
jednak wyjàtki, bowiem np. w Czy˝y-
nach powstajà wielohektarowe zało-
˝enia zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej. Tu inwestycji jest du˝o. 

– Wydaje si´, ˝e w Êcisłym centrum
Krakowa ju˝ nie mo˝na szpilki wcis-
nàç, a jednak i tu si´ buduje. Czy
mo˝e Pani Dyrektor zdradziç, czy
w tej wyjàtkowej lokalizacji planowa-
ne sà przebudowy, modernizacje i bu-
dowy zupełnie nowych obiektów?

– ÂródmieÊcie, rzeczywiÊcie, cieszy
si´ niesłabnàcym zainteresowaniem.
SpoÊród ciekawszych, planowanych
inwestycji w tej lokalizacji warto wy-
mieniç np. obiekty o funkcji miesz-
kaniowej i mieszkaniowo-usługowej na
terenie po „Ogrodach Freggy`ego”
przy ul. Lubicz. Post´powanie trwa od
kilku lat. Wydana decyzja została za-
skar˝ona do sàdu, wi´c trudno po-
wiedzieç, jakie sà szanse na jej reali-
zacj´. Wpłyn´ły do nas wnioski doty-
czàce ciàgu nowych biurowców przy
ul. Powstania Warszawskiego, zespół

Inwestorzy nie tracà nadziei
Rozmowa z mgr in˝. arch. Jadwigà Warat-Hapoƒskà, 
p.o. dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki Urz´du Miasta Krakowa 

Mgr in˝. arch. Jadwiga Warat-Hapoƒska

Dokoƒczenie na str. 8
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biurowy ma powstaç u zbiegu
ul. Opolskiej i al. 29 Listopada. Mamy
wnioski o dog´szczenie zabudowy
przy ul. Daszyƒskiego oraz ˚ółkiew-
skiego/Grzegórzeckiej. Stosunkowo
najbli˝ej Rynku planowany jest obiekt
przy Plantach, na rogu ul. Piłsud-
skiego. W samym Rynku do niedaw-
na było bardzo du˝o wniosków doty-
czàcych modernizacji elewacji fron-
towych i przebudowy oficyn. Teraz
w tym rejonie obowiàzuje miejscowy
plan zagospodarowania terenu, wi´c
inwestorzy mogà wyst´powaç wprost
o pozwolenie na budow´. 

– Czy w najbli˝szej przyszłoÊci
wreszcie definitywnie rozwià˝e si´
sprawa szpecàcego centrum Krakowa
„szkieletora”?

– To post´powanie nie zostało za-
koƒczone. Nie wróciły akta z sàdu,
wi´c nie mamy podstaw, aby działaç
dalej. W innym post´powaniu, które
prowadzimy odnoÊnie „szkieletora”,
inwestor wprowadził bardzo du˝o
zmian we wniosku, ustosunkowanie
si´ do tych zmian na pewno troch´ po-
trwa. Jednak dla terenu, na którym stoi
„szkieletor” w tej chwili jest finalizo-
wany miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego i sàdz´, ˝e in-
westor b´dzie mógł staraç si´ o po-
zwolenie na budow´ ju˝ na podstawie
istniejàcego planu. Ta procedura b´-
dzie szybsza i prostsza.

– Wydział, którym Pani kieruje, nie
jest od oceniania urody powstajà-
cych obiektów, ale urz´dnikom nie po-
winna byç oboj´tna jakoÊç otaczajà-
cej nas architektury. Co si´ dzieje
w przypadku, gdy urzàd ma wàtpli-
woÊci co do estetyki planowanego
obiektu?

– W ka˝dym przypadku staramy si´ 
formułowaç zalecenia dotyczàce ładu

przestrzennego. Dawniej wàtpliwo-
Êci w tej kwestii rozstrzygała Miejska
Komisja Architektoniczno-Urbanis-
tyczna. Od poczàtku 2011 r. nastàpi-
ła zmiana w praktyce. Teraz wyjàtko-
we, newralgiczne  lokalizacje i du˝e
zespoły konsultujemy z architektem
miasta –  prof. Andrzejem Wy˝ykow-

skim. Ze szczególnà uwagà opiniuje-
my wnioski dotyczàce Êcisłego cen-
trum. Tu polegamy na konserwatorze
zabytków, który ma ostatnie słowo od-
noÊnie detalu architektonicznego i jest
dla nas – mo˝na powiedzieç -  bufo-
rem bezpieczeƒstwa uzgadniajàc pro-
jekt decyzji.

– Który krakowski budynek podo-
ba si´ Pani Dyrektor najbardziej? Pry-
watnie. 

– Prywatnie bardzo podoba mi si´
obiekt, który ju˝ wrósł w panoram´
Krakowa. To Muzeum Sztuki i Techniki
Japoƒskiej Manggha, które, jako ar-
chitekt, ceni´ za jego organiczne
i dyskretne wpasowanie si´ w zakole
Wisły. 

– Panuje przekonanie, ˝e w Krako-
wie nic nie mo˝na zbudowaç. Po
pierwsze dlatego, ˝e wszystko zosta-
nie oprotestowane. Ile protestów jest
obecnie rozstrzyganych w WAiU? Któ-
re sà najtrudniejsze do rozwiàzania?

– Nie zgadzam si´ z tym stwier-
dzeniem, bo jednak w Krakowie sí  bu-

W Krakowie si´ buduje
i to du˝o. Prawdà jest
natomiast, ˝e wiele
inwestycji trwa 
znacznie dłu˝ej ni˝
powinno i to proces ich
przygotowania
znaczàco je wydłu˝a.

Teren po „Ogrodach Freggy’ego“ przyciàga inwestorów, którzy planujà tu zabudow´
mieszkaniowo-usługowà. Fot. Rafał Zawisza

Inwestorzy nie tracà nadziei

Dokoƒczenie ze str. 9

Budowlani 49_Layout 1  28.09.2012  17:58  Page 8



LIPIEC – SIERPIE¡ – WRZESIE¡ 2012

9TEMAT MIESIÑCA

duje i to du˝o. Prawdà jest natomiast,
˝e wiele inwestycji trwa znacznie dłu-
˝ej ni˝ powinno i to proces ich przy-
gotowania znaczàco je wydłu˝a. Stro-
ny majà prawo do sformułowania
swoich opinii nt. planowanej inwesty-
cji i z tego prawa korzystajà. W prak-
tyce sàsiedzi działek ewidencyjnie
graniczàcych z terenem planowanej
budowy bardzo cz´sto wyra˝ajà swój
sprzeciw. My uwzgl´dniamy te opinie,
które dotyczà naruszenia interesu
prawnego. Strony natomiast cz´sto
powołujà si´  na naruszenie tzw. inte-
resu faktycznego. Za taki uwa˝ajà
np. zasłoni´cie dotychczasowego wi-
doku. Bywa ˝e protestujà osoby, któ-
re nie majà statusu stron, poniewa˝ nie
majà ̋ adnego zwiàzku z terenem pla-
nowanej inwestycji. Te opinie odrzu-
camy. Zdarzajà si´ protesty stowa-
rzyszeƒ. JeÊli z ich statutu wynika, ˝e
działalnoÊç mo˝e mieç zwiàzek z cha-
rakterem inwestycji, wtedy sà trakto-
wane jak strona post´powania.

Ile sporów dotyczy planowanych
inwestycji, nie potrafi´ powiedzieç, ale
skala tego zjawiska jest masowa.
Protesty sà małe i du˝e. Czasami te
dotyczàce rozbudowy domu jedno-
rodzinnego sà trudniejsze do rozwià-
zania ni˝ te zwiàzane z budowà wiel-
kiego osiedla albo hipermarketu. Sà-
siedzi potrafià sobie skutecznie obrzy-
dziç ˝ycie, a przy okazji zaanga˝owaç
w swój spór równie˝ urzàd.

– W Czy˝ynach, które stały si´
wielkim placem budowy, o czym mó-
wiłyÊmy wczeÊniej, powstaje obec-
nie m.in. wielkie osiedle mieszkanio-
we dla 10 tys. mieszkaƒców.  Dewe-
loper wzbrania si´ przed budowà
osobnego dojazdu do nowych blo-
ków, a przeciwko wykorzystaniu ist-
niejàcych dróg osiedlowych protestujà
obecni mieszkaƒcy. Jak rozwiàzaç
taki spór?

– Warunki zabudowy dla nowej in-
westycji uzgadnia si´ z ZIKiT-em, jako
zarzàdcà pasa drogowego przyleg-
łego do zabudowywanej działki. Przy
wi´kszych inwestycjach podpisuje
si´ umow´ z przyszłym inwestorem,
w której si´ precyzuje, w jakim stop-
niu b´dzie on partycypował finanso-
wo w przyszłym układzie drogowym.

Nale˝y dotrzeç do tej umowy i wyeg-
zekwowaç jej zapisy. 

– W Krakowie nic nie mo˝na zbu-
dowaç po drugie dlatego, ˝e nie po-
zwala na to biurokracja. Pytani prze-
ze mnie członkowie Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa, którzy na co dzieƒ współpra-
cujà z Wydziałem Architektury i Urba-
nistyki, skar˝à si´, ˝e zamiast in˝y-
nierów budownictwa i architektów
spotykajà w urz´dzie głównie praw-
ników. Ci zaÊ, nie znajàc si´ na pro-
cesie inwestycyjnym, lecz na proce-
durach formalnych, odrzucajà projekty
z błahych powodów. In˝ynierowie
mówià krótko: to triumf procedur nad
zdrowym rozsàdkiem. Inna sprawa:
urzàd  ma wprawdzie ustawowe krót-
sze terminy załatwienia sprawy, ale nie
mogàc si´ z nich wywiàzaç, korzysta
z mo˝liwoÊci przedłu˝ania. Gdy u in-
westora znajdzie braki, daje mu tylko
7 dni na uzupełnienie. To cz´sto nie-
realny termin. Dokumentacja budow-
lana ma dziÊ form´ i wielkoÊç ksià˝ki.
Ledwie 10 proc. to rysunki, które sà
wa˝ne dla fachowców. Na budowie
wa˝ne sà  2- 3 strony tekstu. Miało byç
sprawniej, bardziej przyjaênie, jest
jak zwykle. Lista ˝alów i zarzutów

jest długa. Problem znany od bardzo
dawna. Czy jest rozwiàzywalny?

– Prosz´ Paƒstwa, nie jest łatwo po-
zyskaç prawników do pracy w urz´-
dzie. A sà tu niezb´dni, poniewa˝
przepisy sà sformułowane niejedno-
znacznie, linia orzecznictwa niejed-
nolita, a prawnicy stron post´powania
znakomicie przygotowani. ˚ebyÊmy
mogli prowadziç merytorycznà  dys-
kusj´ ze stronami, ˝ebyÊmy mogli
osiàgnàç kompromis w sporach z kan-
celariami reprezentujàcymi inwesto-
rów, potrzebujemy prawników. Był
taki czas, ˝e nawet dyrekcja składała
si´ z prawników. Na stanowiskach in-
spektorów zatrudniamy natomiast in-
˝ynierów budownictwa i architektów.
Sàdz´, ˝e problem nie le˝y w profes-
jach urz´dników, lecz w przepisach,
rozbie˝nych, niespójnych aktach
prawnych, ró˝nych rozstrzygni´ciach
sàdów. 

Jednak wykazujemy du˝o ˝yczli-
woÊci w stosunku do naszych peten-
tów. Od poczàtku 2011 r. staramy si´
np. zawiadamiaç o bł´dach we wnios-
kach e-mailem lub telefonicznie. Na-
sze post´powania koƒczà si´ decyz-
jami administracyjnymi, co obliguje
nas do spełnienia wszystkich wyma-
gaƒ formalnych. Musimy wi´c, mimo
wczeÊniejszego nieformalnego za-
wiadomienia, wysłaç listowne wez-
wanie o usuni´cie braków. Inwestor
musi to zrobiç w ciàgu 7 dni, gdy˝ taki
termin wynika z kpa. GdybyÊmy nie
zachowali tych procedur, II instancja
zarzuciłaby nam uchybienia w post´-
powaniu.

– Ci sami in˝ynierowie z zachwytem
opowiadajà, jak znakomicie współ-
pracuje si´ z urz´dnikami w bliênia-
czych wydziałach, np. w podkrakow-
skich Niepołomicach czy u sàsiadów
za miedzà – w Katowicach. Poza Kra-
kowem obowiàzuje to samo prawo.
Czy  problem tkwi w ludziach czy wiel-
koÊci miasta?

– Problem tkwi w wielkoÊci miasta,
ale przede wszystkim w skompliko-
waniu procesu inwestycyjnego i ko-
niecznoÊci dokonania wi´kszej iloÊci
uzgodnieƒ. W Krakowie borykamy

Deklaruj´ powrót do
spotkaƒ z in˝ynierami.
Czekam na sygnał, czy
taka wola jest równie˝ po
drugiej stronie.
Spróbujemy logicznie
wyjaÊniç, jak krok po
kroku, wyglàdajà
procedury, dlaczego tak,
a nie inaczej,
interpretujemy przepisy
i jak przyÊpieszyç
post´powania. 

Dokoƒczenie na str. 10
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si´ z nieuregulowanym stanem praw-
nym wielu działek. W ewidencji na-
potykamy na niepełne dane, a tak˝e
nazwiska osób nie˝yjàcych. Czasami
latami szukamy spadkobierców.  Nie
mo˝emy zakoƒczyç post´powania,
które przedłu˝a si´ z powodu trud-
noÊci formalnych. W ˝adnym innym
mieÊcie urz´dnicy tak cz´sto, jak
w Krakowie, nie wyst´pujà do sàdu
o ustanowienie kuratora dla nieru-
chomoÊci o nieuregulowanym stanie
prawnym. 

Kilka lat temu przeprowadzaliÊmy
badanie w Wydziałach Architektu-
ry m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wroc-
ławiu i wspomnianych przez panià Ka-
towicach. Okazało si´, ̋ e krakowski in-
spektor był obcià˝ony znacznie wi´k-
szà liczbà post´powaƒ ni˝ inspekto-
rzy w pozostałych miastach. Wyciàg-
ni´to wnioski z tego badania, ale jak
widaç, specyfika Krakowa wcià˝ utrud-
nia proces inwestycyjny. 

– Projektanci, in˝ynierowie bu-
downictwa ró˝nych specjalnoÊci, sà
skazani na współprac´ z urz´dnikami
w kierowanym przez Panià Dyrektor
Wydziale Urz´du Miasta Krakowa.
Co mogà i powinny zrobiç obydwie
strony, aby ta współpraca jak najlepiej
si´ układała, aby sprawy uzgodnieƒ
czy pozwoleƒ nie były dla obu stron
m´kà, lecz normalnà, rutynowà pro-
cedurà. A mo˝e nawet miłym zasko-
czeniem wzajemnà ˝yczliwoÊcià?

– W ubiegłym roku zrobiliÊmy pierw-
szy krok, który miał si´ przyczyniç do
tego, ˝ebyÊmy sobie ułatwili, a przy-
najmniej nie utrudniali nawzajem, za-
wodowego ˝ycia. Odbyło si´ spotka-
nie z przedstawicielami Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa oraz Małopolskiej Okr´gowej
Izby Architektów, podczas którego
przedstawiliÊmy nasze bolàczki.  Na

pierwszy ogieƒ poszły pozwolenia na
budow´ i przyznam, ˝e była to gorà-
ca dyskusja. OmawialiÊmy równie˝
specyfik´ wuzetek. StaraliÊmy si´ wy-
jaÊniç kolegom - członkom izby, ile
pracy my, urz´dnicy, wkładamy w ze-

branie materiałów potrzebnych do
wydania decyzji i czego oczekujemy
od drugiej strony. Wniosek musi byç
przede wszystkim spójny, wtedy pro-
cedury sà szybsze.

Ze swej strony deklaruj´ powrót do
spotkaƒ z in˝ynierami. Czekam na
sygnał, czy taka wola jest równie˝ po
drugiej stronie. Spróbujemy logicznie
wyjaÊniç, jak krok po kroku, wyglàdajà
procedury, dlaczego tak, a nie inaczej,
interpretujemy przepisy i jak przy-
Êpieszyç post´powania. Jak wynika
z danych przytoczonych na poczàtku
naszej rozmowy, mamy bardzo du˝o
pracy i nam równie˝ zale˝y, by wszyst-
kie wnioski załatwiaç jak najszybciej.
Zale˝y nam równie˝ na tym, aby nasi
koledzy – in˝ynierowie wychodzili
z urz´du zadowoleni.

Rozmawiała 

ALEKSANDRA VEGA

Inwestorzy nie tracà nadziei

Dokoƒczenie ze str. 9

Nowa inwestycja mieszkaniowa przy ul. Marii Dàbrowskiej w Krakowie

Wyjàtkowe, newralgiczne
lokalizacje i du˝e zespoły
konsultujemy
z architektem miasta –
prof. Andrzejem
Wy˝ykowskim. Ze
szczególnà uwagà
opiniujemy wnioski
dotyczàce Êcisłego
centrum. 
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Stosowanie nowoczesnych
technik w gazownictwie jest
dzisiaj nie tylko wyzwaniem,

ale i potrzebà chwili. Post´pujàcy
rozwój w dziedzinie budowy sieci
gazowych sprawia, ˝e w ciàgu
ostatnich dekad nastàpiły przeobra-
˝enia, które powodujà, ˝e z opty-
mizmem nale˝y patrzeç na zagad-
nienia zwiàzane z jej eksploatacjà.
Sieç gazowa wybudowana przy za-
stosowaniu nowoczesnych materia-
łów, a tak˝e re˝imów wykonawstwa,
gwarantuje przede wszystkim bez-
pieczeƒstwo u˝ytkowania oraz dłu-
gà ˝ywotnoÊç gazociàgów. 

Skala problemów zwiàzanych za-
równo z budowà, jak i eksploatacjà
wzrasta, je˝eli sieç gazowa uło˝ona
jest w terenach o wysokim stopniu zur-
banizowania. Sieç gazowa Êredniego
i niskiego ciÊnienia eksploatowana
przez Rejon Dystrybucji Gazu Kraków
–Centrum, której długoÊç wynosi ok.
260 km, uło˝ona jest właÊnie w takim
terenie, co niesie za sobà okreÊlone
problemy zarówno w trakcie jej bu-
dowy (przebudowy), jak i  podczas
eksploatacji. Prowadzona sukcesyw-
na wymiana sieci gazowej wybudo-
wanej z rur stalowych, majàca na
celu popraw´ bezpieczeƒstwa ogra-
niczona jest przede wszystkim wiel-
koÊcià Êrodków przeznaczonych na
ten cel. Na przeszkodzie płynnoÊci wy-
datkowania Êrodków na przebudow´
i rozbudow´ sieci gazowej stojà pro-
blemy zwiàzane z kompletowaniem
dokumentacji. W chwili obecnej na te-
renie RDG Kraków – Centrum ok.
60% sieci rozdzielczej jest siecià wy-
budowanà z rur stalowych, w tym ok.
35% z okresem eksploatacji powy˝ej
40 lat. Głównym zjawiskiem destruk-
cyjnym dla sieci gazowej z rur stalo-
wych jest korozja wywołana pràdami
błàdzàcymi, pochodzàcymi głównie
z trakcji tramwajowej. W przypadku

RDG Kraków – Centrum ok. 25% sie-
ci gazowej poprowadzono w ulicach,
w których przebiega torowisko tram-
wajowe.

Najwi´kszym problemem zwiàza-
nym z budowà sieci gazowej w tere-
nach miejskich, o du˝ym stopniu zur-
banizowania, jest uzyskanie nie-
zb´dnych uzgodnieƒ oraz pozwoleƒ
udzielanych przez zarzàdc´ terenu,
a tak˝e zrealizowanie warunków od-
budowy nawierzchni terenu, w którym
posadowiona jest sieç gazowa. Nie-
rzadko koszty zwiàzane z zaj´ciem te-
renu – opłaty za zaj´cie terenu, za-
projektowanie i wdro˝enie zmienionej

organizacji ruchu, odbudowa na-
wierzchni – si´gajà 50% kosztów ca-
łego przedsi´wzi´cia. 

W tej sytuacji pełne uzasadnienie
ma wdra˝anie do budowy bàdê wy-
miany istniejàcej sieci gazowej no-
woczesnych technologii bezwykopo-
wych. Ju˝ nie nale˝y stawiaç pytania,
czy stosowaç nowoczesne technolo-
gie, bo odpowiedê brzmi: oczywiÊcie
tak, lecz nale˝y wyliczaç korzyÊci
z tego płynàce. Firmy wykonawcze sà
przygotowane do podejmowania tych
prac, zwłaszcza ˝e metody bezwy-
kopowe sà stosowane równie˝ do bu-
dowy sieci energetycznych, teleener-
getycznych, wodociàgowych i kana-
lizacyjnych. 

W ostatnich latach na terenie RDG
Kraków – Centrum modernizowano
istniejàcà sieç gazowà stalowà przy
zastosowaniu wykładzin PE luêno pa-
sowanych w istniejàcym gazociàgu
DN 500 n/c (ul. Bo˝ego Ciała), ciasno
pasowanych w istniejàcym gazociàgu
DN 500 n/c (ul. Dajwór). Do budowy
krótkich odcinków sieci wykorzystuje
si´ metod´ przepychu lub przewiertu
głównie na skrzy˝owaniach z trasami

Dokoƒczenie na str. 12

Modernizacja sieci bez wykopów
Wykonawstwo. Czy warto stosowaç nowoczesne technologie 
do budowy sieci gazowych? OczywiÊcie warto! Oto przykład.

35
tyle procent sieci gazowej
w RDG Kraków - Centrum
jest eksploatowana ponad
40 lat
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Modernizacja sieci bez wykopów

komunikacyjnymi, nierzadko długoÊç
odcinków sieci tak budowanej si´ga
kilkudziesi´ciu metrów.

W lutym 2012 r. słu˝by techniczne
RDG Kraków – Centrum stan´ły przed
trudnym zadaniem przywrócenia
sprawnoÊci technicznej gazociàgu
DN 250 n/c na odcinku przekroczenia
rzeki Białuchy, w rejonie stacji reduk-
cyjnej II st. przy ul. Dàbskiej. Stwier-
dzono nieszczelnoÊci w trasie gazo-
ciàgu oraz zbieranie si´ wody w od-
wadniaczu zabudowanym na pozio-
mie, gdzie gazociàg przebiega pod
rzekà. Wobec faktu, ˝e gazociàg sta-
nowi wa˝ny element sieci zasilajàcej
okoliczne osiedle Dàbie podj´to de-
cyzj´ o jego wymianie na odcinku 80
mb, wykorzystujàc bezwykopowà me-
tod´ uło˝enia gazociàgu z rur PE. 

Plan prac przewidywał w pierwszej
kolejnoÊci przygotowanie odcinka ru-
rociàgu wykonanego z rur PE dn 315
w rurze osłonowej PE dn 450 o ˝à-
danej długoÊci na poziomie terenu
(fot. 1).

W celu wykonania przewiertu pod
rzekà zatrudniono specjalistycznà fir-
m´ zewn´trznà zajmujàcà si´ wyko-
nawstwem przewiertów sterowanych. 

Technologia przewiertu sterowa-
nego obejmuje trzy etapy realizacji:

— wiercenie pilotowe,
— rozwiercanie gruntu,
— wciàganie rurociàgu.
Ka˝dy z tych etapów jest równie

wa˝ny, jednak˝e o powodzeniu ca-
łoÊci przedsi´wzi´cia decyduje prze-
de wszystkim etap pierwszy. Drà˝e-
nie otworu pilotowego polega na
wciskaniu w grunt ˝erdzi wiertni-
czych z jednoczesnym ich obraca-
niem. ˚erdzie te tworzà przewód
wiertniczy, na poczàtku którego znaj-
duje si´ głowica, a w specjalnej obu-
dowie umieszczona jest sonda na-
dawcza (fot. 2). Tylko na tym etapie

jest mo˝liwoÊç sterowania przewier-
tem. Ten etap realizacji, pomimo
trudnoÊci, zakoƒczył si´ powodze-
niem, tzn. głowica pilotowa ukazała
si´ w miejscu, w którym była ocze-
kiwana. Kolejne etapy realizacji sà
konsekwencjà I etapu. 

W trzecim dniu od podj´cia prac
wykonawca przystàpił do trzeciego
etapu prac, czyli wciàgania przygo-
towanej wczeÊniej rury PE (przewo-

dowej DN 315 w rurze osłonowej DN
450) (fot. 3). Wciàgana rura PE pod-
czas operacji wciàgania uło˝ona była
na rolkach w celu zmniejszenia opo-
rów tarcia. 

Włàczenie tego odcinka gazociàgu
do czynnej sieci z równoczesnym
umartwieniem nieszczelnego odcinka
gazociàgu stalowego, wykonane
przez słu˝by techniczne RDG Kraków
– Centrum, stanowiło zakoƒczenie
prac.

Wybór metody wymiany nieszczel-
nego odcinka sieci DN 250 n/c był
słuszny. Obok wymiernych korzyÊci
technicznych, ekonomicznych (re-
dukcja kosztów) i organizacyjnych, nie
bez znaczenia pozostaje tzw. aspekt
społeczny. W rozumieniu autora, któ-
ry nadzorował powy˝sze prace, jest to
osiàgni´cie w dziedzinie aprobaty
społecznej dla prowadzonych działaƒ,
które w oczach społeczeƒstwa pod-
noszà presti˝ KSG poprzez stosowa-
nie nowoczesnych technik.

WŁADYSŁAW ZIOMEK

KSG sp. z o.o. w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy 

w Krakowie

Dokoƒczenie ze str. 11
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10lipca br.
odbyło si´
uroczyste

rozdanie uprawnieƒ
budowlanych XIX
sesji egzaminacyjnej
„Wiosna’2012”
z udziałem
dr. in˝. Stanisława
Karczmarczyka –
przewodniczàcego
Rady MOIIB –
i członków OKK. 

Po zło˝eniu Êlubowania ka˝da oso-
ba otrzymała, oprócz decyzji o uzys-
kaniu uprawnieƒ, „Kodeks Etyki In˝y-
niera Budownictwa” i okolicznoÊciowe
wydawnictwo („Zabytki techniki w kra-
jach wyszehradzkiej czwórki” – V
tom). Ponadto osoby, które uzyskały
najlepsze wyniki w poszczególnych
specjalnoÊciach, otrzymały dodatko-
we wydawnictwa techniczne. Uro-
czystoÊç zakoƒczyła si´ wymianà po-
glàdów na temat przeprowadzonych
egzaminów i pracy zawodowej przy
lampce wina lub soku.

***

W dniach 7 – 8 wrzeÊnia br. w Ja-
chrance k.Warszawy odbyły si´, tra-
dycyjnie ju˝ organizowane przez Kra-
jowà Komisj´ Kwalifikacyjnà PIIB,
warsztaty informacyjno–szkoleniowe
dla przedstawicieli Okr´gowych Ko-
misji Kwalifikacyjnych z udziałem
wszystkich członków KKK PIIB.
W warsztatach uczestniczyło ok. 90
osób. Prowadził je mecenas Tomasz

Dobrowolski – z kancelarii prawnej
obsługujàcej PIIB. W trakcie czterech
sesji warsztatów omówiono: 
– Post´powanie kwalifikacyjne – kwa-

lifikacja wykształcenia uzyskane-
go po wprowadzeniu Karty Boloƒ-
skiej, problemy zaliczania praktyki
zawodowej – praca bez wynagro-
dzenia.

– Praktyki odbywane za granicà,
w szczególnoÊci w ramach kon-
traktu polskiej firmy.

– Post´powanie kwalifikacyjne na eta-
pie II instancji (odwoławcze) – funk-
cja na budowie i uprawnienia osób
nadzorujàcych odbywanie praktyki. 

– Post´powanie egzaminacyjne – py-
tania na egzaminie ustnym z zakre-
su praktyki zawodowej i wiedzy
technicznej, formułowane w OKK.

– Problematyka nadawania upraw-
nieƒ budowlanych – zagadnienia
zgłoszone przez OKK. 

– Nadawanie tytułu rzeczoznawcy bu-
dowlanego – problematyka zgło-
szona przez OKK. 

– Wydawanie postanowieƒ – zmiany
w Kpa.

W oczekiwaniu na jubileusz
Uprawnienia budowlane. W Jachrance o post´powaniach kwalifikacyjnych, 
w Krakowie przygotowania do XX sesji egzaminacyjnej

Dokoƒczenie na str. 14

Zygmunt
Rawicki
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W oczekiwaniu na jubileusz

W trakcie wszystkich sesji prowa-
dzona była o˝ywiona dyskusja i mo˝-
liwoÊç wyjaÊniania ró˝nych wàtpli-
woÊci zwiàzanych z działalnoÊcià
OKK. 

W pierwszym dniu w spotkaniu
uczestniczył mgr in˝. Andrzej Roch
Dobrucki – prezes PIIB, który przed-
stawił najnowszà wersj´ (z 30 sierp-
nia b.r.) „Zało˝eƒ projektu ustawy –
Prawo budowlane”, opracowany
w Ministerstwie Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej, a tak-
˝e poinformował o aktualnych pra-
cach prowadzonych w Krajowej Ra-
dzie PIIB.

***

W ostatnich 3 miesiàcach warto od-
notowaç prace zwiàzane z przygoto-
waniem kolejnej, ju˝ dwudziestej,
a wi´c w pewnym sensie jubileuszo-
wej, sesji egzaminacyjnej na upraw-
nienia budowlane „Jesieƒ’2012”. Ter-
min składania dokumentów przez
ubiegajàcych si´ o nadanie uprawnieƒ
upłynàł 24 sierpnia. Członkowie po-
szczególnych zespołów kwalifikacyj-
nych, powołanych na zebraniu Okr´-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB,
rozpocz´li ˝mudnà weryfikacj´ do-
kumentów potwierdzajàcych prakty-
k´ zawodowà kandydatów. Dzienni-
ki praktyk b´dà szczegółowo spraw-
dzane pod wzgl´dem ich meryto-
rycznej zawartoÊci, zakresu, rodzaju
i czasu odbytej praktyki budowlanej,
a tak˝e uprawnieƒ osób potwierdza-
jàcych praktyk´. Obok w tablicy ze-
stawiono wnioski zło˝one przez kan-
dydatów według specjalnoÊci.

Sesja egzaminacyjna „Jesieƒ’2012”
rozpocznie si´ 23 listopada br. egza-
minem testowym.

ZYGMUNT RAWICKI

przewodniczàcy OKK

Dokoƒczenie ze str. 13
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Najwa˝niejszym wydarzeniem
dla Êrodowiska budowlanych
w ciàgu ostatnich trzech mie-

si´cy był XI Krajowy Zjazd Sprawoz-
dawczy Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa, który w dniach 6–7 lipca
2012 r. odbył si´ w Warszawie. 

Zjazd otworzył prezes KR PIIB An-
drzej Roch Dobrucki, który powitał de-
legatów oraz goÊci. Nast´pnie przyj´to
w głosowaniu regulamin obrad XI
Zjazdu – zaproponowany z wyprze-
dzeniem delegatom (149 głosów po-
parcia, 2 głosy sprzeciwu i 8 głosów
wstrzymujàcych). Przewodniczàcym
Zjazdu (z rekomendacji Krajowej
Rady) został wybrany kol. Mieczysław
Grodzki  (Mazowiecka OIIB). W Pre-
zydium Zjazdu znaleêli si´ tak˝e: Jo-
lanta Herma (Lubuska OIIB), Mirosła-
wa Ogorzelec (Wielkopolska OIIB),
Roman Karwowski (Âlàska OIIB), Ale-
ksander Nowak (DolnoÊlàska OIIB).
Przyj´cie porzàdku obrad odbyło si´
po dyskusji dotyczàcej wniosku
o zmian´ porzàdku obrad – chodziło
o zdj´cie  punktu dotyczàcego zmian
w zasadach gospodarki finansowej,
zgłoszonego przez kol. Jacka Gila
(Podkarpacka OIIB). Wniosek nie zos-
tał przyj´ty (66 głosów poparcia i 91
sprzeciwu, 8 wstrzymujàcych) i wobec
tego został przyj´ty porzàdek obrad
zaproponowany w materiałach zjaz-
dowych. Nast´pnie wybrano Komisj´
Mandatowà, w składzie której znalazł
si´ kol. Jan Skawiƒski z MOIIB.

Przed rozpocz´ciem obrad głos
zabrali zaproszeni goÊcie: Piotr Sty-
czeƒ – podsekretarz stanu w Minis-
terstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, Robert Dzi-
wiƒski – główny inspektor nadzoru bu-
dowlanego, Jerzy Grochulski – prezes
Stowarzyszenia Architektów Polskich,

Jan Bobrowicz – dyrektor Instytutu
Techniki Budowlanej, Janusz Rymsza
– zast´pca dyrektora Instytutu Ba-
dawczego Dróg i Mostów, Ryszard
Trykosko – przewodniczàcy PZITB,
Andrzej Mikołajczyk – wiceprezes
Stowarzyszenia  In˝ynierów i Techni-
ków Przemysłu  Naftowego i Gazow-
niczego, Jerzy Barglik – prezes Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich,  Je-
rzy Gumiƒski – sekretarz generalny Fe-
deracji Stowarzyszeƒ Naukowo–Tech-
nicznych NOT.  

W Zjeêdzie uczestniczyło 178 de-
legatów (wszystkich delegatów jest
194). Wobec tego Komisja Mandato-
wa potwierdziła prawomocnoÊç pierw-
szego dnia  XI Zjazdu.

Nast´pnie zostały wybrane Komis-
je Zjazdowe: Skrutacyjna oraz Uchwał
i Wniosków,  w składzie której znalazła
si´ Krystyna Korniak–Figa z MOIIB.

Wa˝nà cz´Êcià zjazdu było przed-
stawienie sprawozdania Krajowej
Rady, w tym  finansowego i z realiza-
cji bud˝etu, Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej, Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej, Krajo-
wego Sàdu Dyscyplinarnego i Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej. Odnotowano
wzrost liczby członków Izby (o 1240
osób w stosunku do roku 2010),
zwi´kszył si´ udział członków Izby
w szkoleniach i konferencjach.
W ubezpieczeniach OC, niestety, tak-
˝e odnotowano wzrost – wartoÊci
szkód w porównaniu z rokiem 2011. 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
przedstawiła szczegółowà analiz´
swojej działalnoÊci. Stwierdzono m.in.,
˝e baza pytaƒ egzaminacyjnych wy-
maga aktualizacji przed ka˝dà sesjà
egzaminacyjnà, a Komisja nie dyspo-
nuje bud˝etem. Członkowie KKK re-
lacjonowali, ̋ e  nastàpił spadek liczby
rzeczoznawców budowlanych. Została

przeprowadzona analiza programów
kształcenia zawodowego na kierun-
kach, po których mo˝na staraç si´
o uzyskanie uprawnieƒ budowlanych,
która wykazała (opracowanie zespo-
łu autorskiego KKK z 2011 r.) np. w od-
niesieniu do specjalnoÊci konstruk-
cyjno–budowlanej znaczne zró˝nico-
wanie programów poszczególnych
uczelni. W odniesieniu do specjalno-
Êci  mostowej (z nielicznymi wyjàtka-
mi) – zarówno w paƒstwowych wy-
˝szych szkołach zawodowych, jak
i szkołach niepublicznych, programy
nie spełniajà wymagaƒ stawianych
in˝ynierom, niezb´dnych do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych. 

W sprawozdaniu Krajowego Sàdu
Dyscyplinarnego podano, ̋ e nastàpił
wzrost osób ukaranych w roku 2011
o ok. 50 %  – tj. o 87 osób (najwi´cej
w Podkarpackiej OIIB). Nast´pnie od-
była si´ dyskusja nad sprawozda-
niami, w której poruszono mi´dzy in-
nymi temat składek ubezpieczenia
OC  . Prezes Izby wyjaÊniał powody re-
zygnacji z usług brokera ubezpie-
czeniowego (wysoka prowizja) oraz
odniósł si´ do wysokoÊci wypłacanych
odszkodowaƒ, a tak˝e do kwestii
praw autorskich projektantów. 

Sprawozdania zostały zatwierdzo-
ne w głosowaniach: Krajowej Rady –
za 146, przeciw 11, wstrzymujàcych
si´ 9; Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
za – 145 , przeciw – 1, wstrzymujàcy
si´ 1; Krajowego Sàdu Dyscyplinar-
nego za – 162 , przeciw – 1 wstrzy-
mujàcy si´ – 2; Krajowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej  za –
158 , przeciw – 2; Krajowej Komisji Re-
wizyjnej za – 142, przeciw – 10, wstrzy-
mujàcych si´ 8. Zjazd udzielił abso-
lutorium Krajowej Radzie za rok 2011. 

Goràce dyskusje delegatów 
o finansach
XI ZJAZD PIIB. Za i przeciw podnoszeniu składek na Krajowà i Okr´gowe Izby. 
Czy staç nas na zakup siedziby?

Dokoƒczenie na str. 16
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Goràce dyskusje delegatów 
o finansach

Nast´pnà cz´Êç zjazdu zdomino-
wała dyskusja na temat zmiany zasad
gospodarki finansowej. Dotyczyła pro-
jektów podniesienia wysokoÊci skła-
dek na Krajowà Izb´ i Okr´gowà Izb´
oraz proponowanej corocznej walo-
ryzacji. Dyskutanci przedstawiali po-
glàdy zarówno negujàce potrzeb´
podnoszenia składek, jak te˝ uza-
sadniajàce ich podnoszenie. Przed-
stawiano problem braku analizy kosz-
tów (w tym kosztów utrzymania Kra-
jowej Izby i kosztów wydawania „In-
˝yniera Budownictwa”)  oraz brak ra-
cjonalizacji wydatków. Były tak˝e gło-
sy za podnoszeniem wysokoÊci skła-
dek, które nie zmieniły si´ od 10 lat,
wzrastajà natomiast koszty, roÊnie in-
flacja oraz... presti˝ zawodowy bu-
dowlanych,  który powinien znaleêç
odzwierciedlenie w poziomie funk-
cjonowania samorzàdu  Kol. Mirosław
Boryczko w imieniu naszej Izby Ma-
łopolskiej wyraził zdecydowany sprze-
ciw przeciw podnoszeniu składki, po-
dajàc jako przykład oszcz´dnoÊci
w MOIIB, a tak˝e zgłosił wniosek

o rozdzielenie głosowania nad pod-
noszeniem składki i waloryzacjà skła-
dek.

Pod głosowanie został poddany
wniosek o rozdzielenie uchwały do-
tyczàcej składek na dwie oddzielne
uchwały – jednà dotyczàcà składek
i drugà dotyczàcà  corocznej walory-
zacji składki.  Uchwała ta została
przyj´ta (za 123, przeciw 48, wstrzy-
mujàcych 2). 

Nast´pnie przegłosowano propo-
zycj´ podniesienia składki na Krajowà
Izb´  (6 zł) – za głosowało 93, przeciw
73, wstrzymujàcych si´ 7 oraz pod-
niesienie  składki na Okr´gowà Izb´
(29 zł)  – za głosowało 100, przeciw –
71, wstrzymało si´ 4 .Zagłosowano na-
tomiast przeciw corocznej waloryza-
cji składki zarówno na Krajowà, jak
i Okr´gowà Izb´.

Kolejnà goràcà dyskusj´ wywołał
projekt uchwały w sprawie zakupu sie-
dziby dla Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa, co oznaczało wydanie
kwoty wy˝szej ni˝ 12,5 mln zł. W dys-
kusji podnoszono ponownie problem
braku analizy kosztów utrzymania
oraz braku analizy rynku nierucho-

moÊci. W głosowaniu uchwała ta zos-
tała przyj´ta: za – 136 głosów, przeciw
– 32 głosy, wstrzymujàcych si´ 8.

W dalszej cz´Êci obrad przyj´to
uchwał´ o przyznaniu Odznak Hono-
rowych  PIIB, które to odznaki zosta-
ły wr´czone drugiego dnia obrad.

W drugim dnu obrad rozgorzała
dyskusja dotyczàca  bud˝etu, w któ-
rej podniesiono m.in. problem finan-
sowania poszczególnych organów
Krajowej Izby (kol. Janusz CieÊliƒski)
oraz problem doprecyzowania tytułu
bud˝etu. Bud˝et został przyj´ty w gło-
sowaniu: za 114 delegatów, przeciw
36, wstrzymało si´ 10. 

Wreszcie przyszedł czas na wolne
wnioski. Odzwierciedlały one przede
wszystkim problemy nurtujàce Êro-
dowisko in˝ynierskie w całej Polsce.
Ostatecznie Zjazd odrzucił 4 wnioski,
a jeden skierował do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej. Sprawozdanie Ko-
misji Uchwał i Wniosków XI Krajowe-
go Zjazdu zostało przyj´te w głoso-
waniu ( przy 135 głosach poparcia).

MARTA KOT

delegat MOIIB na Zjazdy Krajowe PIIB

Dokoƒczenie ze str. 15

HONOROWE WYRÓ˚NIENIA  
DLA DZIAŁACZY MOIIB

W czasie XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa działaczom naszej Izby zostały wr´czone
honorowe wyró˝nienia PIIB.

Złote Honorowe Odznaki PIIB otrzymali Kol. Kol.:
Stanisław ABRAHAMOWICZ, 
Stanisław KARCZMARCZYK,
Jan SKAWI¡SKI,
Kazimierz ÂLUSARCZYK.

Srebrne Honorowe Odznaki PIIB otrzymali Kol. Kol.:
Jarosław GODEK,
Jerzy KORKOWSKI.

Wyró˝nionym serdecznie gratulujemy!
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Wdniach 30 sierpnia –  2
wrzeÊnia br. w Sromow-
cach Ni˝nych odbyło si´

spotkanie regionalnych organizacji
budowlanych (izb i zwiàzków) Gru-
py Wyszehradzkiej V– 4. 

Tym razem gospodarzami spotka-
nia była Małopolska Okr´gowa Izba In-
˝ynierów Budownictwa w Krakowie
(MOIIB) i Polski Zwiàzek In˝ynierów
i Techników Budownictwa (PZITB) –
Oddział Małopolski w Krakowie.
Oprócz gospodarzy uczestnikami
spotkania były delegacje: Czeskiej
Izby Autoryzowanych In˝ynierów
i Techników Budownictwa (CKAIT) –
z regionu Ostrawa, Czeskiej Izby Au-

toryzowanych In˝ynierów i Techni-
ków Budownictwa (CKAIT) i Czeskie-
go Zwiàzku In˝ynierów Budowlanych
(CSSI) – z regionu Karlowe Wary,
W´gierskiej Izby In˝ynierskiej (MMK)
– BOMEK z siedzibà w Miszkolcu,
i Słowackiego Zwiàzku In˝ynierów
Budowlanych (SZSI) – z regionu Ko-
szyce oraz Słowackiej Izby In˝ynierów
Budownictwa (SKSI) – z regionu Trna-
wa. W spotkaniu udział wziàł prze-
wodniczàcy Polskiego Zwiàzku In˝y-
nierów i Techników Budownictwa.

Było to ju˝ trzynaste spotkanie re-
gionalnych organizacji budowlanych,
które na mocy porozumieƒ zawartych
pomi´dzy poszczególnymi organiza-
cjami sà organizowane rokrocznie, po-

czàwszy od 1999 roku, ka˝dorazowo
w innym kraju.

Główna tematyka spotkania doty-
czyła budowy obiektów sakralnych
w krajach V– 4. Temat ten zaprezen-
towali przedstawiciele poszczegól-
nych delegacji –  ze strony czeskiej
Svatopluk Zidek i Svatopluk Bijok, ze
strony słowackiej Vladimir Durbak,
ze strony w´gierskiej Holló Csaba
oraz ze strony polskiej Stanisław
Karczmarczyk i Zygmunt Rawicki. 

Drugi główny temat dyskusji doty-
czył usług transgranicznych i proble-
mów z wzajemnym uznawaniem kwa-
lifikacji w krajach V– 4.

Sromowce goÊciły 
wyszehradzkà czwórk´
Współpraca mi´dzynarodowa. Obiekty sakralne i wzajemne 
uznawanie kwalifikacji budowlanych w krajach V-4

Dokoƒczenie na str. 18

Podpisanie protokołu koƒcowego
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Sromowce goÊciły 
wyszehradzkà czwórk´

W protokole ze spotkania zapisano
mi´dzy innymi:
–  Uczestnicy spotkania postulujà,

aby jednym z tematów tzw. du˝ej
Grupy Wyszehradzkiej V– 4 (na
szczeblu krajowym) był projekt
podstawowej pracochłonnoÊci
w budownictwie, szczególnie w za-
kresie projektowania.

–  Zwrócono uwag´ na zagro˝enie
bezpieczeƒstwa ludzi i bezpie-
czeƒstwo konstrukcji, płynàce z ten-
tencji do deregulacji dost´pu do za-
wodów budowlanych uzasadnia-
nych potrzebà zapewnienia wol-
nej konkurencji. Temat ten powinien
znaleêç si´ w programie obrad
„du˝ej“ Grupy Wyszehradzkiej V– 4.

–  Obserwowana tendencja w kra-
jach V– 4 do obni˝ania jakoÊci do-
kumentacji projektowej i wyko-
nawstwa ma swoje êródło m.in.
w poziomie kształcenia na wy-

˝szych uczelniach. Samorzàdy za-
wodowe powinny poÊwi´ciç temu
wi´cej uwagi.

Ponadto w czasie spotkania:
–  przewodniczàcy poszczególnych

delegacji poinformowali si´ wza-
jemnie o najwa˝niejszych wyda-
rzeniach w swoich organizacjach,
jakie miały miejsce w ciàgu ostat-
niego roku, tj. od XII spotkania re-
gionalnych organizacji budowla-
nych V– 4 w Skalicy na Słowacji
(wrzesieƒ 2011 r.),

–  o przygotowaniach do XIX spotka-
nia organizacji budowlanych (Izb
i Zwiàzków krajów V– 4) na szczeb-
lu ogólnokrajowym, które odb´-
dzie si´ w paêdzierniku 2012 r.
w Budapeszcie, poinformował za
gospodarzy spotkania, tj. W´giers-
kà Izb´ In˝ynierów (MMK), Holló
Csaba. Główna tematyka tego spot-
kania ma dotyczyç zagadnieƒ ener-
getycznych (oszcz´dnoÊci energii)
w krajach V– 4. 

–  Svatopluk Zidek z Czeskiej Izby
Autoryzowanych In˝ynierów i Tech-
ników Budownictwa (CKAIT), jako
główny edytor I tomu nowej edycji
ksià˝ki „Obiekty in˝ynierskie krajów

Dokoƒczenie ze str. 17

Zwiedzanie zamku w Czorsztynie

Zabytkowy koÊciół w D´bnie
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wyszehradzkiej czwórki”, poinfor-
mował o stanie przygotowaƒ do wy-
dania tej ksià˝ki. Przewiduje si´, ̋ e
oficjalna prezentacja ksià˝ki odb´-
dzie si´ w czasie XIX spotkania or-
ganizacji budowlanych (Izb i Zwiàz-
ków krajów V4) w paêdzierniku
2012 r. w Budapeszcie.

–  uczestnicy konferencji uzgodnili,
˝e kolejne XIV spotkanie regional-
nych organizacji budowlanych V– 4
odb´dzie si´ w dniach 27– 30
czerwca 2013 roku na W´grzech,
a gospodarzem tego spotkania b´-
dzie W´gierska Izba In˝ynierska
(MMK) – BOMEK w Miszkolcu. Na
W´gry zaproszone zostanà wszyst-
kie organizacje obecne na XIII spot-
kaniu w Sromowcach Ni˝nych.
Delegacje wzí ły tak˝e udział w spot-

kaniu z władzami Nowego Sàcza, na któ-
rym prezydent miasta Ryszard Nowak
przedstawił informacj´ o regionie.

Uczestnicy spotkania mieli mo˝li-
woÊç zapoznania si´ z koÊciołem
i klasztorem ss. Klarysek w Starym Sà-
czu, Miasteczkiem Galicyjskim w No-
wym Sàczu i zabytkowym koÊciółkiem
w D´bnie. Odbyli tak˝e rejs statkiem

po Jeziorze Czorsztyƒskim oraz zwie-
dzili zamek w Czorsztynie i Szczaw-
nic´.

GoÊcie stwierdzili, ˝e spotkanie
spełniło swoje zało˝enia programowe
i ˝e dalsza wymiana doÊwiadczeƒ
pomi´dzy poszczególnymi regional-
nymi organizacjami jest potrzebna. Po-

nadto wyrazili gospodarzom spotka-
nia podzi´kowania za jego przygoto-
wanie.

Protokół koƒcowy ze spotkania
podpisali przewodniczàcy poszcze-
gólnych delegacji.

ZYGMUNT RAWICKI           

Obrady

Uczestnicy spotkania w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sàczu
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Polska Izba In˝ynierów Budow-
nictwa podpisała z Polskim
Komitetem Normalizacyjnym

umow´ w sprawie elektronicznego
bezpłatnego dost´pu on– line dla
członków naszego samorzàdu do
zbioru aktualnych i wycofanych Pol-
skich Norm (PN) okreÊlonych przez
wyró˝niki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 In˝y-
nieria làdowa i wodna oraz Polskich
Norm zharmonizowanych do Dyrek-
tywy 89/106/EWG (materiały bu-
dowlane). Łàcznie jest to ok. 7 tys.
norm!

Dost´p do norm jest mo˝liwy po
zalogowaniu si´ do portalu człon-
kowskiego PIIB (www.piib.org.pl/por-
tal).

Członkowie izby, którzy dotych-
czas nie aktywowali swojego konta,
mogà tego dokonaç za pomocà lo-
ginu i tymczasowego hasła przesła-
nego indywidualnie wraz z drukami
opłat. Aktywacja konta, oprócz po-
dania dostarczonego hasła tymcza-
sowego, wymagaç b´dzie weryfikacji
na podstawie numeru PESEL oraz ad-
resu e– mail członka.

Po zalogowaniu si´ do wewn´trz-
nego portalu, członek PIIB uzyska do-
st´p do:
–  biblioteki norm PKN,
–  szkoleƒ e– learningowych,
–  listy swoich zaÊwiadczeƒ o przy-

nale˝noÊci do PIIB.

W razie problemów z zalogowa-
niem si´ do systemu nale˝y skon-
taktowaç si´ z biurem Krajowej Izby
PIIB na adres e–mail:
skladki@piib.org.pl

Obok podajemy schemat post´-
powania, jak uzyskaç dost´p do Pol-
skich Norm on– line.

Biblioteka Norm PKN 
ju˝ dost´pna dla członków PIIB!!!

Jak uzyskaç dost´p 
do PN on-line?

1. Otworzyç  stron´ internetowà portalu członkowskiego PIIB:
www.piib.org.pl/portal

2. W polu „Login" podaç pełny numer członkowski

3. W polu „Hasło" podaç hasło, które przesłano członkom PIIB
wraz z drukami opłat (w razie problemów z zalogowaniem na-
le˝y skontaktowaç si´ z biurem KR PIIB: skladki@piib.org.pl)

4. Kliknàç przycisk „Zaloguj si´"

5. Po zalogowaniu wybraç  z lewego menu portalu członkow-
skiego link „Biblioteka norm PKN"

6. Pobraç i zapisaç na dysku plik certyfikatu

7. Korzystajàc z instrukcji zainstalowaç certyfikat zgodnie z po-
leceniami wyÊwietlanymi przez kolejne okna programu in-
stalacyjnego. Do prawidłowego przeprowadzenia instalacji
potrzebne b´dzie hasło

8. Po zainstalowaniu certyfikatu, klikajàc  link przechodzimy  do
„Biblioteki norm PKN"

9. Z menu górnego wybraç klikni´ciem pozycj´ „Normy" i prze-
nieÊç  si´ na stron´ spisu norm

10. Aby otworzyç tekst interesujàcej nas normy, kliknàç na link
z jej numerem w kolumnie „Numer normy” . Aby odnaleêç
interesujàcà nas norm´, mo˝na równie˝ korzystaç z wy-
szukiwarki norm.

Uwaga!

Do korzystania z norm konieczne jest zainstalowanie prze-
glàdarki plików PDF firmy Adobe (np. ze strony http://get.ado-
be.com/reader)
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Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O.Kraków:

Seminarium z cyklu:
„Forum MobilnoÊci w Krakowie”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Termowizja – wykorzystanie w praktyce”

Seminarium wyjazdowe elektoinstalatorów O.Kr SEP:

„Zasilanie gwarantowane – zespoły pràdotwórcze i UPS-y”

Bran˝a mostowa – ZMRP:

Seminarium:
„I  Konferencja  ochrony  Êrodowiska  przed  hałasem dro-
gowym TRANSNOISE  2012”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Biogaz w przemyÊle gazowniczym-aspekty techniczne,
umocowania prawne”

Seminarium wyjazdowe elektoinstalatorów O.Kr SEP:

„Najnowsze rozwiàzania technologiczne stosowane w pro-
dukcji rozdzielnic i stacji transformatorowych ZPUE Włosz-
czowa” 

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Cykl szkoleƒ: 
„Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7. Rozpoznanie i
badania podło˝a gruntowego. 
Badania laboratoryjne - cz. II”

Seminarium wyjazdowe KK O.Kr SEP:

„DziałalnoÊç egzaminacyjna a bezpieczeƒstwo eksploatacji
urzàdzeƒ energetycznych”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Najcz´Êciej popełniane bł´dy projektowe i wykonawcze 
w procesie inwestycyjnym oraz  ich konsekwencje w rozu-
mieniu Prawa budowlanego”

IV kwartał 2012
Miejsce: sala konferencyjna

Urz´du Miasta
Kraków

3.10. 2012  
godz. 13.00 (Êroda)

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B”

5-7.10.2012
(pt-nd)

DW „Jawor”
Zawoja
Wilczna

3-5.10.2012
(Êr.-pt)

Zakopane
Centrum 

Konferencyjno – Rekreacyjne
GEOVITA

ul. Wierchowa 4

11.10.2012 godz.13.00
(czwartek)

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

11.10.2012
(czwartek)

godz. 10-14
ZPUE S.A. Włoszczowa

18.10.2012
(czwartek)
godz. 14.00

Dom Technika
Kraków

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

II pi´tro

19-20.10.2012
(pt-sob.)

Białka Tatrzaƒska

23.10.2012
(wtorek)

godz. 14.00
Dom Technika

Kraków

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

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

Odpowiedzialny: Mariusz Szałkowski
tel. 608428602            

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

Mgr in˝. Barbara Tuziƒska –Pawela
tel. PZITS: 12-422-26-98

O.Kr SEP, SIiUE
MOIIB

Firma „REMI”
mgr in˝. Jacek Balana

tel. 792-998-429
in˝. Marek Cabała tel. 602-775-778

Biuro SEP: 12 422 58 04

ZMRP O.Małopolski 
&  MOIIB &  PKD & KNPIL

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

e-mail: gra_cz@op.pl

PZITS  O.Kraków & MOIIB
mgr in˝. Paweł Filanowski
tel. PZITS:  12-422-26-98

O.Kr SEP, SIiUE & MOIIB
mgr in˝. Stanisław Łach

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

PZITB-CUTOB O.Małopolski & MOIIB
tel./fax: 12 421 47 37

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP
Rada Nadzorcza ds. KK & MOIIB
mgr in˝. Krzysztof Ebro-Prokesz

in˝. Maria Zastawny  tel. 601 335 113
Biuro SEP: 12 422 58 04

PZITB-CUTOB O.Małopolski & MOIIB
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

w Krakowie
tel./fax: 12 4214737

Joanna Kruk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

In˝ynierów Budownictwa w IV kwartale 2012 roku
Zespó∏ ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:
„Odbiory obiektów budowlanych z punktu widzenia ochrony
p. po˝arowej, wymagania techniczne”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Konferencja naukowo – techniczna:
„Ograniczenia praw własnoÊci właÊcicieli lub u˝ytkowników
nieruchomoÊci na rzecz przedsi´biorstw przesyłowych”, 
a w szczególnoÊci – właÊcicieli lub u˝ytkowników nierucho-
moÊci w drodze administracyjnej – w przypadku nieruchomo-
Êci o nieuregulowanym stanie prawnym”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Cykl szkoleƒ:
„Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7. Rozpoznanie
i badania podło˝a gruntowego. Badania terenowe - cz. III”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

V Konferencja Naukowo–Techniczna 
„Funkcjonowanie Eksploatacja i Bezpieczeƒstwo Systemów
Gazowych, Wodociàgowych, Kanalizacyjnych  i Grzewczych”

V Krajowa Konferencja NT O.Kr SEP:

„In˝ynieria elektryczna w budownictwie”
Koszt uczestnictwa: 300,-zł od osoby

Seminarium energetyków O.Kr SEP:

„Energetyka  Górnej Wisły”
Zwiedzanie małych elektrowni -  Przewóz  i Smolice

Bran˝a mostowa – ZMRP:

Seminarium:
„Współczesne metody diagnostyki betonowych konstrukcji
mostowych".

Bran˝a mostowa – ZMRP:

Seminarium:
„Lokalizacja i identyfikacja zbrojenia w ˝elbecie, metody wy-
krywania wad wewn´trznych w konstrukcjach ˝elbetowych
(pustek, obszarów rozsegregowanego kruszywa, p´kni´ç)"

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Cykl spotkaƒ in˝ynierskich:
„Najlepsze praktyki zarzàdzania projektami budowlano-inwe-
stycyjnymi na przykładzie realizacji PGE Arena w Gdaƒsku,
oraz tunelu drogowego pod Martwà Wisłà w Gdaƒsku”

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

II pi´tro

24.10.2012
(Êroda)

godz. 10.00
Dom Technika

Kraków
ul. Straszewskiego 28

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

24.10.2012
(Êroda)

godz. 12.00
Dom Technika 

NOT Rady w Tarnowie
Rynek 10

25.10.2012
(czwartek)
godz. 14.00

Dom Technika
Kraków

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

II pi´tro

24-26.10.2012
(Êr.-pt)

Krynica –Zdrój
ORW „PANORAMA”

ul. Wysoka 15

25.10.2012
(czwartek)

godz. 10 – 17
DOM TECHNIKA

NOT
Kraków

26.10.2012
(piàtek)

godz. 9-15

25.10.2012
(czwartek)

Kraków
Sala konferencyjna hotelu ASPEL

ul. Bratysławska 2

26.10.2012
(piàtek)
Kraków

Sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2, 

nast´pnie zaj´cia w terenie

29.10.2012
(poniedziałek)
godz.14.00

Sala Konferencyjna „Kotłownia”
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24
Kraków

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

PZITB-CUTOB
O.Małopolski 

& MOIIB
Wojewódzka Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna 

w Krakowie
tel./fax: 12 4214737

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

Dom Technika 
NOT Rady w Tarnowie

& MOIIB 
tel.fax: 14-688-90-77

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

O.Kr SEP 
CK  SIiUE SEP
PKJiEUEE  SEP 

WIEiK PK & MOIIB 
mgr in˝. Katarzyna Strzałka – Gołuszka  

tel. 609 456 780
Biuro SEP: 12 422 58 04

O.Kr SEP SEn Koło SEP nr 1 & MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek

in˝. Zbigniew Bisikiewicz
12 299-72-65

Biuro SEP: 12 422 58 04

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

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

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

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

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Budowlani 49_Layout 1  28.09.2012  17:58  Page 23



DOSKONALENIE ZAWODOWE

LIPIEC – SIERPIE¡ – WRZESIE¡ 2012

24

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:

Seminarium szkoleniowe:
„Ochrona przeciwpora˝eniowa w instalacjach elektrycznych
niskiego napi´cia. Pomiary okresowe w instalacjach elek-
trycznych”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„ZmiennoÊç temperatury w bioreaktorach małych oczysz-
czalni Êcieków”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji ˝elbetowych i posadzek
– cz. I”

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 mostowa – ZMRP:

VII  Seminarium:
„Co nowego w mostownictwie” (zmiana terminu szkolenia 
z 19- 21.09.2012  na  7-9.11.2012)

Seminarium elektroinstalatorów O.Kr SEP:

„Rozwiàzania konstrukcji wsporczych dla linii SN i WN -
aspekty prawne i dobór konstrukcji”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Strefy ochrony sanitarnej uj´ç wody dla miasta Krakowa 
w aspekcie badaƒ mikrobiologicznych wody”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji ˝elbetowych i posadzek
– cz. II”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Cykl szkoleƒ: 
„Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7  - Projektowa-
nie geotechniczne na podstawie parametrów pozyskanych 
z badaƒ laboratoryjnych - cz. IV”

Wycieczka techniczna elektroinstalatorów O.Kr SEP

„Zapoznanie si´ z zapleczem technicznym Kopalni Soli 
w  Wieliczce”

30.10.2012
(wtorek)

godz.11-15
Kraków

Dom Technika
Nowa Huta

Os.Centrum C, bl.10

7.11.2012 
godz.12.00

(Êroda)
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

7.11.2012
(Êroda)

godz. 16.30
Nowy Sàcz

ul. Dunajewskiego 1
Punkt Informacyjny

MOIIB

8.11.2012
(czwartek)
godz.12.00

Gorlice
Gorlickie Centrum Kultury

ul. Michalusa  4

7-9.11.2012
(Êr.- pt)

Czeski Krumlow i Praga
Czechy

8.11.2012
(czwartek)

godz. 11-14
DOM TECHNIKA NOT

Kraków

12.11.2012
(poniedziałek)
godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28

Sala „B”

14.11.2012
(Êroda)

godz. 16.30
Nowy Sàcz

ul. Dunajewskiego 1
Punkt Informacyjny

MOIIB

15.11.2012
(czwartek)
godz.14.00

Dom Technika
Kraków

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

II pi´tro

15.11.2012
(czwartek)
godz.12-15
Wieliczka

O. Nowa Huta SEP & MOIIB
sepnh@wp.pl
www.nhsep.pl
Bogdan Ni˝nik 

tel. (603) 306 036

PZITS O.Kraków  & MOIIB
dr in˝. Piotr Bugajski - UR
tel. PZITS:  12-422-26-98

PZITB-CUTOB O.Małopolski & MOIIB
mgr in˝.Joanna Misygar

kom. 608 689 474
Joanna Kruk

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

www.pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

Rafał Kukla
604 190 047
Joanna Kruk

tel./fax:12 4214737
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

O.Kr SEP – O.Rz SEP & MOIIB
ELMONTER Zagórów
in˝. Maria Zastawny

tel. 601 335 113
Biuro SEP: 12 422 58 04

PZITSO.Kraków &MOIIB
mgr in˝. Danuta Zieliƒska
tel. PZITS: 12-422-26-98

PZITB-CUTOB O.Małopolski & MOIIB
mgr in˝.Joanna Misygar

kom. 608 689 474
Joanna Kruk

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

www.pzitb.org.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP Koło SEP nr 65 & MOIIB
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis

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

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

Budowlani 49_Layout 1  28.09.2012  17:58  Page 24



DOSKONALENIE ZAWODOWE

LIPIEC – SIERPIE¡ – WRZESIE¡ 2012

25

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

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

Konferencja:
„Modelownie podró˝y i prognozowanie ruchu”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„PodejÊcie do rozliczenia wód opadowych u naszych sàsia-
dów”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

I Konferencja TECH-BUD’2012 
„Problematyka projektowania 
i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii
i materiałów  w budownictwie normy europejskie – teoria
a praktyka”

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Ocena przepustowoÊci odbiorników wód opadowych na
przykładzie aglomeracji krakowskiej”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów –
konstrukcje stalowe, przykłady –  cz.II”

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

Seminarium:
„155 lat linii kolejowej Kraków - Wieliczka”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Cykl szkoleƒ:
Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7  - Projektowanie
geotechniczne na podstawie parametrów pozyskanych z
badaƒ terenowych - cz. V

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„CNG, NG – wykorzystanie gazu ziemnego do nap´du samo-
chodów”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów –
konstrukcje drewniane – cz. I”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji ˝elbetowych i posadzek
– cz. I”

15-16.11.2012
(czw.-pt)

Miejsce. Politechnika Krakowska
Kraków

21.11.2012
(Êroda)

godz. 13.00
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala „B”

21-23.11.2012
(Êr.-pt)

Hotel „Novotel”
ul. Armii Krajowej 11

30-001 Kraków

26.11.2012
(poniedziałek)
godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

28.11.2012
(Êroda)

godz.10.00
Zakopane

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Krupówki 8

28.11.2012
(Êroda)
Kraków

Wieliczka

29.11.2012
(czwartek)

Kraków
godz. 14.00

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna ul. Rajska 1

Kraków

4.12. 2012
(wtorek)

godz.13.00
Dom Technika Kraków

ul. Straszewskiego 28, Sala ”B”

5.12.2012
(Êroda)

godz.10.00
Zakopane

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Krupówki 8

5.12.2012
(Êroda)

godz. 13.00
Budynek Krakusa
ul. Krakowska 11

Tarnów

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

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

Odpowiedzialny: Mariusz Szałkowski
tel. 608428602            

PZITS/O Kraków &MOIIB 
dr hab. in˝. Jadwiga Królikowska - PK

tel. PZITS:  12-422-26-98

PZITB-CUTOB O.Małopolski 
Patronat:  MOIIB

tel./fax:12 4214737
Joanna Kruk

e-mail: techbud@pzitb.org.pl
www.tech-bud.pzitb.org.pl

PZITS O.Kraków & MOIIB
Dr in˝. Andrzej Wał´ga UR
tel. PZITS:  12-422-26-98

PZITB-CUTOB O.Małopolski & MOIIB
Alicja Kotoƒska 609 489 518

Joanna Kruk
tel./fax:12 4214737

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

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

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

Odpowiedzialny: Marek Błeszyƒski

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITS O.Kraków & MOIIB
Mgr in˝. Bogumiła Matyasik

In˝. Wojciech Miłob´dzki
tel. PZITS: 12-422-26-98

PZITB-CUTOB O.Małopolski & MOIIB
Alicja Kotoƒska 609 489 518

Joanna Kruk
tel./fax:12 4214737

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

PZITB-CUTOB O.Małopolski & MOIIB
Kazimierz Âlusarczyk

tel. 602 590 749
Wacław Kawik

tel. 604 129 490
Joanna Kruk

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

www.pzitb.org.pl
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

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

Seminarium elektroinstalatorów O.Kr SEP:

„Ochrona odgromowa i przepi´ciowa – strefowa koncepcja
ochrony w praktyce”

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

Konferencja:
„Nowoczesne technologie i systemy zarzàdzania w transpor-
cie szynowym (XI edycja)”

Bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji ˝elbetowych i posadzek
– cz. II”

Bran˝a mostowa – ZMRP:

Seminarium:
„Najpi´kniejsze mosty Êwiata – wspomnienia z XVII wyprawy
mostowej Austria – Korsyka i  V Êwiatowej wyprawy mosto-
wej do Emiratów Arabskich” 

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Post´p w metodach szybkiego pomiaru nat´˝enia przepływu
Êcieków”

6.12.2012
(czwartek)
godz. 10.00

Dom Technika
Kraków

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

II pi´tro

6.12.2012
(czwartek)

godz. 11-14
DOM TECHNIKA

NOT
Kraków

5-7.12.2012
(Êr.-pt)
WZW

KoÊcielisko

12.12.2012
(Êroda)

godz. 13.00
Budynek Krakusa
ul. Krakowska 11

Tarnów

13.12.2012
(czwartek)

Kraków
Sala konferencyjna Hotelu ASPEL

ul. Bratysławska 2

13.12.2012r
(czwartek)
godz. 13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Firma DEHN Polska Sp. z o.o.
mgr in˝. Krzysztof Wincencik

tel. 606 826 782
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: Józefa Majerczak

PZITB-CUTOB O.Małopolski & MOIIB
Kazimierz Âlusarczyk

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

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

www.pzitb.org.pl

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

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

MOIIB & PZITS O.Kraków
Prof. dr hab. in˝. Wojciech Dàbrowski - PK

Mgr in˝. Joanna Bàk - PK
tel. PZITS:  12-422-26-98

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

UWAGA !

1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez sto-
wa rzyszenia naukowo–techniczne (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, SITK RP, SITNiG, ZMRP) i MOIIB rozliczenie finansowe nast´puje
w wyniku przed∏o˝enia – bezpoÊrednio u g∏ównej ksi´gowej MOIIB i bez opiniowania przez ZP–SiSD – zbiorczej faktury za zor-
ganizowanie kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr cz∏onkostwa w MOIIB oraz podpisem uczest-
nika na liÊcie obecnoÊci. W tych przypadkach nie ma mo˝liwoÊci indywidualnego rozliczania dofinansowania ka˝dego uczestnika
przez ZP–SiSD!

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

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

JAN ˚AKOWSKI

PRZEWODNICZÑCY ZESPOŁU DS. USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
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Informacje dla uczestników:
1. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł

i obejmuje:
– materiały konferencyjne,
– udział w konferencji,
– zwiedzanie wystawy towarzyszàcej,
– lunch.
2. Opłata dla firm – wystawców wynosi

700 zł i obejmuje:
– rezerwacj´ stanowiska w sali wystawo-

wej (2mx1m),
– reklam´ firmy i produktów w katalogu

wystawy,
– mo˝liwoÊç prezentacji firmy w trakcie ob-

rad.

Zgłoszenia i opłaty prosimy dokonywaç do
dnia 15.10. 2012 r. na adres:

Oddział Krakowski SEP
ul. Straszewskiego 28/8

31–113 Kraków 
tel. 012/422–58–04
fax. 012/428–38–30

e–mail: biuro@sep.krakow.pl

Numer  konta:
O/Kr SEP w PKO S.A. I O/Kraków nr
50 1020 2892 0000 5102 0230 9367

Informacje dla Autorów
Osoby chcàce przygotowaç i wygłosiç re-
ferat (komunikat) proszone sà o przesłanie
zgłoszenia zawierajàcego tytuł i krótkie
streszczenie w terminie do 31.07.2012 r.
Po akceptacji przez Komitet Programowo
– Organizacyjny Autorzy otrzymajà zasa-
dy przygotowania referatów, których peł-
ne teksty powinny zostaç przesłane w ter-
minie do 15.09.2012 r.

Tematyka konferencji
Celem kolejnej piàtej konferencji jest pre-
zentacja osiàgni´ç i nowoÊci w zakresie in-
˝ynierii elektrycznej w budownictwie, w na-
st´pujàcych obszarach tematycznych:
– projektowanie, budowa i eksploatacja in-

stalacji elektrycznych,
– bezpieczeƒstwo pora˝eniowe i prze-

pi´ciowe,
– normalizacja i aspekty prawne,
– zasilanie obiektów budowlanych i jakoÊç

energii elektrycznej,

– kompatybilnoÊç elektromagnetyczna,
– instalacje elektryczne specjalnego prze-

znaczenia,
– badania odbiorcze i eksploatacyjne.

Konferencja stanowiç b´dzie forum wy-
miany informacji specjalistów naukow-
ców i praktyków, projektantów i wyko-
nawców zajmujàcych si´ zawodowo pro-
jektowaniem, monta˝em i eksploatacjà in-
stalacji elektrycznych w obiektach bu-
dowlanych.

Wszyscy Uczestnicy otrzymajà Certyfikat
Stowarzyszenia Elektryków Polskich i MO-
IIB potwierdzajàcy udział w konferencji.

Termin i miejsce obrad Konferencji
25 paêdziernika 2012 r.
Kraków, Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28
Sala im. W. Goetla – I pi´tro

Patroni Medialni

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Oddział Krakowski
31–113 Kraków, 
ul. Straszewskiego 28/8
tel. 12/422–58–04
fax. 12/428–38–30
email: biuro@sep.krakow.pl

Przewodniczàcy Komitetu 
Programowo – Organizacyjnego
dr in˝. Jan Strzałka – wiceprezes SEP
tel. 603/77–61–23

Zast´pca przewodniczàcego
mgr in˝. Andrzej Boczkowski CKSIiUE SEP
tel. 606/50–27–33

Sekretarz naukowy 
dr hab. in˝. Zbigniew Hanzelka, 
prof. AGH
tel. 12/617–28–78
fax. 12/633–22–84

Sekretarz organizacyjny
mgr in˝. Katarzyna Strzałka – Gołuszka
tel. 609/456–780

Komisarz wystawy
mgr in˝. Krzysztof Wincencik 
tel. 606/826–782

Członkowie komitetu:
mgr in˝. Ryszard Damijan
dr in˝. Marek Rejmer

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Oddział Krakowski 
przy współpracy 

Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji  i Urzàdzeƒ Elektrycznych SEP
Polskiego  Komitetu JakoÊci i Efektywnego U˝ytkowania Energii Elektrycznej SEP

Wydziału In˝ynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej
oraz 

Małopolskiej  Okr´gowej Izby In˝ynierów  Budownictwa
organizuje 

V Krajowà Konferencj´ N-T pt.: 
„IN˚YNIERIA ELEKTRYCZNA W BUDOWNICTWIE”

KRAKÓW - 25 paêdziernika 2012 r.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

…………………………………................……..
Pieczàtka firmy 

…………………………………….............……
NIP

1. Zgłaszamy uczestnictwo w konferencji
nast´pujàcych osób:

1)…………………………………................…
… 
2)………………………………...............……… 
3)………………………………...............……… 
4)………………………………..............……… 

2. Zgłaszamy udział naszej firmy w wystawie
towarzyszàcej konferencji jako wystawcy
(tak /nie*)

3. Potwierdzamy dokonanie wpłaty konferen-
cyjnej w łàcznej wysokoÊci .................. zł na
konto O/Kr SEP w PKO S.A. I O/Kraków 

nr 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367

..............................               ...............................
Gł. Ksi´gowy                     Dyrektor-Prezes

Prosz´ odciàç i przesłaç do dnia 15.10.2012r.
* niepotrzebne skreÊliç
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1. ORGANIZATOR KONFERENCJI

• Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownic twa
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 Budow-

nictwo

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

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

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
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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.

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
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Prezydium Rady:
1. Karczmarczyk Stanisław 

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

Okr´gowa Rada:
1. Biliƒski Wojciech
2. Boryczko Mirosław
3. Dro˝d˝ Andrzej
4. Godek Jarosław
5. Gogola Katarzyna
6. Guzik Gabriela
7. Janusz Krzysztof
8. Karczmarczyk Stanisław
9. Kawik Antoni

10. Knapik Adam
11. Korkowski Jerzy
12. Korniak – Figa Krystyna
13. Kot Zbigniew
14. Kucharski Andrzej
15. Lisak Stanisław
16. Lysy Michał
17. Łukasik Krzysztof
18. Majda Krzysztof
19. Majka Władysław
20. Màka Józef
21. Oprocha Jerzy
22. Pasich Halina
23. Skawiƒski Jan
24. Strzałka Jan
25. Âlusarczyk Kazimierz
26. Tr´bacz Henryk 
27. Tr´bacz – Piotrowska Małgorzata
28. ˚akowski Jan
29. ˚akowski Ryszard
30. ˚uławiƒska Gra˝yna

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:
1. Rawicki Zygmunt – przewodniczàcy
2. Borsukowska – Stefaniczek Małgorzata
3. Boryczko Małgorzata
4. Butrymowicz Stanisław
5. Chmiel Roman
6. Chrobak Stanisław – wiceprzewodniczàcy
7. CieÊliƒski Janusz – wiceprzewodniczàcy
8. Damijan Ryszard
9. Duma Maria

10. Duraczyƒska Krystyna
11. Dziedzic Jan
12. GabryÊ El˝bieta – sekretarz
13. Jamborski Marian
14. Kuldanek Andrzej
15. Płachecki Marian
16. Seweryn Krzysztof
17. Sułkowski Tadeusz

Okr´gowy Rzecznik 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej:

1. Franczak Zbigniew – koordynator
2. Ciasnocha Andrzej

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

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny:
1. Abrahamowicz Stanisław 

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

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

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

Delegaci 
na Krajowe Zjazdy PIIB: 

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

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

Cz∏onkowie MOIIB 
we w∏adzach Krajowych 

Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (PIIB):

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

Członkowie organów MOIIB

DZIAŁALNOÂå IZBY
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Uroczyste rozdanie uprawnieƒ budowlanych 
XIX sesji egzaminacyjnej „Wiosna’2012”
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