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Niemal we wszystkich tegorocznych publikacjach małopolskiego biuletynu „Budowlani”
pojawiał si´ temat przyszłoÊci naszego samorzàdu w Êwietle dyskutowanej deregula-
cji. Ponad 10 lat istnienia samorzàdu daje podstaw´ do bilansowania zalet i wad obo-
wiàzkowej przynale˝noÊci do izby. Jestem Êwiadom wyników hipotetycznego plebis-
cytu przeprowadzonego w grupie członków naszej izby, w którym ka˝dy miałby do wy-
boru zadeklarowaç poparcie dla obecnie obowiàzujàcych przepisów, bàdê te˝ całko-
wicie swobodny dost´p do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, bez obowiàzku
ubezpieczenia i nawet bez obowiàzku posiadania odpowiednich uprawnieƒ. Na pew-
no wi´kszoÊç dostrzega przewag´ ucià˝liwoÊci składek i nadzoru nad – nie zawsze do
koƒca uÊwiadomionymi – korzyÊciami płynàcymi z przynale˝noÊci do izby. 

W tym numerze „Budowlanych” zamieÊciliÊmy pismo prezesa PIIB do ministra spra-
wiedliwoÊci oraz stanowisko Grupy B–8 w sprawie rzàdowych propozycji dotyczàcych
deregulacji naszego samorzàdu. Zach´cam do zapoznania si´ z tymi tekstami, poniewa˝
zawarte w nich uwagi Êwiadczà o dobrym rozeznaniu mechanizmów warunkujàcych
wzrost zatrudnienia. Uzasadniony i w pełni zrozumiały jest równie˝ niepokój autorów
tych stanowisk wobec skutków wprowadzenia przepisów regulacyjnych w proponowanej
obecnie formie dla jakoÊci usług w budownictwie i dla bezpieczeƒstwa.

Oba teksty stanowià przy tej okazji bardzo obiektywne i przekonujàce uzasadnienie
działalnoÊci naszego samorzàdu zawodowego. Warto zwróciç uwag´ na ciàgle po-
wtarzane przez nas postulaty potrzeby przywrócenia mo˝liwoÊci uzyskiwania ograni-
czonych uprawnieƒ przez techników budowlanych oraz zasadnoÊci uzyskiwania
uprawnieƒ do kierowania robotami bez ograniczeƒ przez absolwentów legitymujàcych
si´ tytułem in˝yniera. Realizacja tych postulatów mo˝e rzeczywiÊcie ułatwiç dost´p do
uprawiania zawodu.

W tych sprawach obserwujemy integrowanie si´ ró˝nych stowarzyszeƒ i organiza-
cji zwiàzanych z budownictwem. Poglàdy wszystkich sà podobne – niezale˝nie od tego,
czy sà to grupy zawodowe zwiàzane bezpoÊrednio z izbami architektów, in˝ynierów i urba-
nistów, czy te˝ nie. 

Mija tegoroczny sezon budowlany, zbli˝amy si´ do koƒca 2012 roku i myÊl´, ˝e mi-
niony rok bilansuje si´ pozytywnie w budownictwie. Pomimo nagłoÊnionych medialnie
niepowodzeƒ przy budowie kolejnych odcinków autostrad,  bilans budowlanych jest
pozytywny.

Biuletyn trafi do ràk naszych członków w okresie przedÊwiàtecznym i przed Nowym
Rokiem. ˚ycz´ przy tej okazji powodzenia i satysfakcji z uprawianego zawodu, du˝o
sił i zdrowia oraz pomyÊlnoÊci w ˝yciu rodzinnym. 

STANISŁAW KARCZMARCZYK

przewodniczàcy Rady MOIIB
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Jednym z podstawowych zadaƒ samorzàdu zawodowego w budownictwie jest współ-
działanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych swoich członków. 

W celu realizacji tego zadania Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownict-
wa przyj´ła w swoim programie działania organizacj´ szkoleƒ i systematyczne do-
kształcanie m. in. poprzez prenumerat´ dla członków podstawowych czasopism tech-
nicznych, rekomendowanych przez Polskà Izb´ In˝ynierów Budownictwa i bran˝owe
stowarzyszenia. Ka˝dy region ma jednak swojà specyfik´, co odzwierciedla si´ w wy-
dawaniu własnych biuletynów informacyjnych  przez prawie wszystkie okr´gowe izby.
Nasza małopolska izba, zaliczajàca si´ do jednej z najwi´kszych w kraju (aktualnie mamy
ok. 11 000 tzw. czynnych członków) podj´ła jako jedna z pierwszych w kraju prób´
wydawania własnego biuletynu o nazwie „Budowlani”. Pierwszy numer biuletynu zos-
tał wydany w paêdzierniku 2003 roku, a kolejne ukazały si´ w cyklu dwu lub trzymie-
si´cznym. Obecny biuletyn ma ju˝ numer 50, a wi´c doczekaliÊmy si´ złotego jubi-
leuszu. Biuletyn otrzymujà bezpłatnie wszyscy członkowie MOIIB, majàcy na bie˝à-
co opłacone składki. Wysyłany jest on tak˝e do wszystkich instytucji i władz w Mało-
polsce zwiàzanych z bran˝à budowlanà. Wydawcà biuletynu jest nasza Małopolska
Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa, co zwiàzane jest ze znacznym obni˝eniem
kosztów jego wydawania (biuletyn jest rozsyłany razem z „In˝ynierem Budownictwa”,
czasopismem wydawanym przez PIIB). Aby doskonaliç biuletyn, została powołana Rada
Programowa, składajàca si´ z przedstawicieli wszystkich 7 bran˝ wchodzàcych w skład
Izby In˝ynierów Budownictwa. Bardzo nam zale˝y, aby biuletyn kompetentnie przed-
stawiał problemy n´kajàce wszystkie bran˝e budowlane. Publikujemy w nim naj-
wa˝niejsze informacje przede wszystkim z działalnoÊci Małopolskiej Izby, ale tak˝e
z Rady Krajowej PIIB, informacje o zmieniajàcych si´ przepisach prawnych, ustawach,
rozporzàdzeniach, nowoÊciach materiałowo-technologicznych oraz wa˝nych wyda-
rzeniach interesujàcych Êrodowiska budowlane z naszego regionu. Publikujemy tak-
˝e plany szkoleƒ, kursów, seminariów, które dla członków izby sà bezpłatne. Ponad-
to w ka˝dym numerze staramy si´ zamieÊciç wywiad z przedstawicielem władz regionu
oraz interesujàcy artykuł bran˝owy.

Bardzo pochlebne opinie dotyczàce zarówno treÊci merytorycznych, jak i strony re-
dakcyjnej naszego biuletynu, które docierajà do nas od Czytelników, przede wszyst-
kim członków Małopolskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, ale tak˝e z innych okr´gów
cieszà, ale zarazem zobowiàzujà do dalszego doskonalenia naszego biuletynu 
„Budowlani”.

ZYGMUNT RAWICKI

redaktor naczelny „Budowlanych”              

Zygmunt
Rawicki

Złoty Jubileusz 

„Budowlanych”
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Co w Małopolskiej Okr´gowej 
Izbie In˝ynierów Budownictwa?
Kraków. Kontynuujemy współprac´ regionalnà z samorzàdem architektów 
i mi´dzynarodowà z organizacjami budowlanymi

Wostatnich
dwóch mie-
siàcach, tj. od

15 wrzeÊnia do 15 lis-
topada 2012 r., odno-
towaliÊmy wa˝ne wy-
darzenia dla naszego
Êrodowiska zrzeszo-
nego 
w MOIIB: 

1) 29 wrzeÊnia  – uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Budowlanych,  wspól-
nie zorganizowane w Operze Kra-
kowskiej przez naszà Małopolskà
Izb  ́In˝ynierów Budownictwa (MOIIB)
i Małopolskà Izb  ́Architektów (MOIA)
z udziałem zaproszonych goÊci (o
tym spotkaniu piszemy oddzielnie);  

2) 14/15 wrzeÊnia – wyjazdowe posie-
dzenie członków Rady MOIIB w Kry-
nicy–Zdroju;  

3) 9 paêdziernika i 6 listopada – dwa ze-
brania Prezydium Rady MOIIB.

Przedmiotem obrad zarówno Rady, jak
i Prezydium było przedstawienie i przedy -
skutowanie najwa˝niejszych problemów
nurtujàcych nasze Êrodowisko oraz pod-
j´cie działaƒ zwiàzanych z bie˝àcym
funkcjonowaniem MOIIB, m.in.:
– przedstawiono do zatwierdzenia pro-

tokoły z poprzednich zebraƒ: Rady
z 3.07.2012 r. oraz Prezydium MOIIB
z 7.08.2012 r. i z 9.10.2012 r.; 

– przekazano informacje nt. bie˝àcej
działalnoÊci MOIIB, tzn. najwa˝niej-
szych wydarzeƒ, jakie miały miejsce
w okresie 3.07–6.11.2012 r.;

– na posiedzeniu Rady MOIIB podj´to
łàcznie 9 uchwał (nr 79÷87/R/2012)
oraz 5 uchwał na dwóch kolejnych po-
siedzeniach Prezydium (nr
64÷68/P/2012), w tym m.in. w sprawie: 

a) zatwierdzenia pomocy finansowej
łàcznie dla 9 członków MOIIB, 

b) w sprawie dofinansowania uczest-

nictwa 12 członków MOIIB w szko-
leniach naukowo–technicznych, z ty-
tułu zakupu wydawnictw technicz-
nych oraz oprogramowania kompu-
terowego, 

c) w sprawie współudziału m.in. z De-
partamentem Polityki Regionalnej
Urz´du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego i Politechni-
kà Krakowskà – w organizacji semi-
narium nt. „Innowacje w budownic-
twie energooszcz´dnym, pasywnym,
niemal zero energetycznym. Prawo,
doÊwiadczenia, prognozy”, 

d) współudziału w organizacji dwóch
konferencji naukowo–technicznych
oraz przyznania dofinansowania dla
dwóch konferencji (krajowej i zagra-
nicznej) w celu pokrycia kosztów
druku materiałów konferencyjnych, 

e) zakupu kalendarzy na 2013 rok dla
wszystkich czynnych członków 
MOIIB,  

f) w sprawie likwidacji Êrodków trwałych
(zu˝ytego sprz´tu komputerowego), 

g) przyj´cia patronatu nad Targami Mo-
dernizacji Budynków (27–
28.11.2012 r. w Krakowie); 

– podano bie˝àcà informacj´ nt. statu-
towej działalnoÊci organów MOIIB
(OKK, ORzOZ, OSD, OKR), w tym rów-
nie˝ dot. przygotowaƒ do sesji egza-
minacyjnej na uprawnienia budowla-
ne – Jesieƒ ’2012;

– przedstawiono stan realizacji wniosków
z XI Okr´gowego Zjazdu Delegatów
MOIIB;

– omówiono bie˝àce sprawy finansowe
i realizacj´ bud˝etu za  kolejne 6 i 7
miesi´cy br. oraz propozycj´ korek-
ty bud˝etu w 2012 r. (na zebraniu
Rady MOIIB), oraz za  8 i 9 miesi´cy
br. (na 2 zebraniach Prezydium Rady
MOIIB);
Członkowie Prezydium zapoznali si´

ze wst´pnà koncepcjà architektonicznà

zagospodarowania pomieszczeƒ na
Archiwum Biura MOIIB w Krakowie oraz
przedstawionà przez  mgr. in˝. J. Wow-
czaka sylwetkà wybitnego krakowskie-
go architekta–in˝yniera – prof. Jana
Sasa Zubrzyckiego, jego dokonaniami
zawodowymi oraz  pomysłem przygo-
towania wydania ksià˝kowego i proÊbà
o ewentualne wsparcie finansowe tego
zamierzenia przez MOIIB.

Członkowie Prezydium zapoznali si´
z informacjà przedstawionà przez skarb-
nika MOIIB – M. Boryczk´ odnoÊnie za-
mierzeƒ dotyczàcych prac zabezpie-
czajàcych przed zimà i przeniesieniem
na 2013 r. remontu budynku Punktu In-
formacyjnego MOIIB w OÊwi´cimiu;
– przedstawiono informacj́  dot. zakupu

kalendarzy na 2013 roku;
– przedstawiono plan zebraƒ Prezy-

dium i Rady MOIIB w 1 półroczu 2013
roku;

– omówiono równie˝ inne sprawy or-
ganizacyjne oraz wolne wnioski.
Przewodniczàcy oraz członkowie

Rady MOIIB uczestniczyli m.in. w uro-
czystoÊciach jubileuszowych, semina-
riach, spotkaniach,  zebraniach oraz kon-
gresach itp.: 
– w zebraniu przewodniczàcych OIIB

z Prezydium Rady PIIB w Krynicy 
- Zdroju,

– w uroczystoÊciach jubileuszu 10–lecia:
Mazowieckiej OIIB w Warszawie, Dol-
noÊlàskiej OIIB we Wrocławiu oraz Âlà-
skiej OIIB w Katowicach;

– w centralnych uroczystoÊciach Dnia
Budowlanych ‘2012 w Warszawie;

– w XIX spotkaniu przedstawicieli izb sa-
morzàdu zawodowego In˝ynierów
Budownictwa Grupy Wyszehradzkiej
V–4 w Budapeszcie;

– w XL Krakowskich Targach Budow-
nictwa Jesieƒ ‘2012;

Wojciech
Biliƒski

Dokoƒczenie na str. 6
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– w IV Forum Inwestycyjnym w Katowi-
cach;

– w uroczystej inauguracji roku akade-
mickiego 2012/2013: wydziałowych
(Wydział In˝ynierii Làdowej, Wydział In-
˝ynierii Ârodowiska) i centralnej Poli-
techniki Krakowskiej; 

– w XII Nadzwyczajnym Zjeêdzie PIIB
w Warszawie z udziałem delegatów
MOIIB;

– w uroczystej naradzie zorganizowanej
przez Galicyjskà Izb´ Budownictwa;

– w zebraniu Krajowej Komisji Prawno–
Regulaminowej PIIB w Warszawie;

– w zebraniu Krajowej Rady PIIB w War-
szawie;

– w uroczystoÊci Jubileuszu 50–lecia
Szkoły Budowlanej w Tarnowie,

– w Kongresie In˝ynierów Amerykaƒ-
skich ACCE w Kanadzie w Montrealu,
Członkowie poszczególnych orga-

nów, komisji i zespołów problemowych
MOIIB uczestniczyli na szczeblu regio-
nalnym w 63 posiedzeniach, zebra-
niach, seminariach, szkoleniach, kon-
ferencjach, wycieczkach naukowo–tech-
nicznych, w tym m.in. w:
– 1  posiedzeniu wyjazdowym Rady

MOIIB,
– 2  posiedzeniach Prezydium Rady

MOIIB, 
– 2  zebraniach Okr´gowej Komisji Kwa-

lifikacyjnej ( w tym jedno szkoleniowe
w Sromowcach Ni˝nych),

– 2 zebraniach Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego (w tym jednym wyjazdo-
wym zebraniu szkoleniowym  członków
OSD i ORzOZ Małopolskiej, DolnoÊlà-
skiej, Âlàskiej, Podkarpackiej i Opolskiej
OIIB w Sromowcach Ni̋ nych),

– 1  zebraniu Okr´gowych Komisji Re-
wizyjnych OIIB oraz KKR PIIB w Mu-
szynie Złockiej,

– 1  zebraniu  Rady Programowej biu-
letynu informacyjnego MOIIB „Bu-
dowlani”,

– 4  posiedzeniach Zespołów Proble-
mowych MOIIB,

– 3  posiedzeniach Składów Orzekajà-
cych nr 1 i nr 2 ds. Członkowskich,

– 37  kursach, seminariach i szkole-
niach,

– 7  konferencjach  naukowo–technicz-
nych,

– 3  wycieczkach naukowo–technicz-
nych.
W ramach cotygodniowych dy˝u-

rów sekretarza pełnionych we wtorki
i czwartki w siedzibie MOIIB chciałem po-
dzieliç si´ pewnymi spostrze˝eniami
na podstawie analizy treÊci  przycho-
dzàcej korespondencji: 
1) zwi´ksza si´ liczba wniosków do

Składów Orzekajàcych ds. Człon-
kowskich z proÊbami o zawieszenie
członkostwa (m.in. w zwiàzku z bra-
kiem pracy), 

2) znaczna cz´Êç korespondencji skie-
rowana jest do OKK MOIIB z zapyta-
niem o wykładní  prawnà ró˝nego ro-
dzaju posiadanych uprawnieƒ przez
uczestników procesu budowlanego,
pełniàcych samodzielnie funkcje tech-
niczne w budownictwie, 

3) zwi´ksza si´ równie˝ liczba przysy-
łanych wniosków do Zespołu Pro-
blemowego ds. Ustawicznego Do-
skonalenia Zawodowego w sprawie
dofinansowania uczestnictwa człon-

ków MOIIB w szkoleniach naukowo–
technicznych, z tytułu zakupu wy-
dawnictw technicznych i oprogra-
mowania komputerowego oraz 

4) cz´Êç korespondencji dot. interpretacji
prawnej zapisów prawa budowlane-
go i stosownych rozporzàdzeƒ kie-
rowana jest do Zespołu Radcy Praw-
nego obsługujàcego MOIIB. 
Małopolska Okr´gowa Izba Budow-

nictwa kontynuuje dobrà, partnerskà
współprac´ z Małopolskà Okr´gowà
Izbà Architektów w celu wspólnego re-
prezentowania zbie˝nych interesów
obu Izb na forum regionalnym oraz
krajowym, a w szczególnoÊci w zakre-
sie informowania i dyskutowania w Êro-
dowisku budowlanych nt. nowego pro-
jektu ustawy Prawo budowlane.

Na zakoƒczenie przekazuj´ smutnà
wiadomoÊç, ˝e w ostatnim okresie
odeszło z naszego grona na wieczny
spoczynek dwóch Kolegów z Okr´go-
wej Komisji Rewizyjnej MOIIB –  Andrzej
Turowicz i Józef Kurelewicz. Zacho-
wajmy w naszej wdzi´cznej pami´ci
obu zmarłych Kolegów, ich zaanga˝o-
wanie i wło˝ony trud organizacyjno–
merytoryczny w sprawne działanie
OKR MOIIB.  

WOJCIECH BILI¡SKI

sekretarz Rady MOIIB

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

Dokoƒczenie ze str. 5

Posiedzenia
Prezydium:

22 stycznia
19 marca
14 maja

Posiedzenia
Rady:
12 lutego
9 kwietnia

11 czerwca

XII Okr´gowy
Zjazd MOIIB:

20 kwietnia

TERMINARZ POSIEDZE¡
Prezydium i Rady MOIIB w I półroczu 2013



Naostatnim
plenar-
nym po-

siedzeniu Rady Kra-
jowej Izby, w dniu
24 paêdziernika,
zostały  omówione
i podj´te decyzje do-
tyczàce spraw orga-
nizacyjnych.

Dyskusja towarzyszyła punktowi
programu: „Omówienie i przyj´cie za-
ło˝eƒ programowych czasopisma „In-
˝ynier Budownictwa w 2013 roku” –
przygotowanemu przez prezesa Spół-
ki Wydawniczej Jaromira  KuÊmidra i re-
daktor naczelnà Barbar´ Mikulicz–Tra-
czyk. Przedło˝one zało˝enia progra-
mowe zakładajà poszerzenie – co
Rada zaaprobowała –  treÊci tech-
nicznych oraz materiałów dotyczà-
cych naszego Êrodowiska budowla-
nych oraz rozbudowanie działu „Listy
do Redakcji” w celu publikacji wi´kszej
liczby odpowiedzi na pytania czytelni-
ków. Przewiduje si´ wzrost obj´toÊci
pisma do 120 stron. Redakcja chce za-
mieszczaç w ka˝dym numerze mie-
si´cznika dodatek tematyczny po-
Êwi´cony konkretnemu zagadnieniu
technicznemu. Zapowiada te˝ „roz-
luênienie” makiety pisma w kierunku
zwi´kszenia iloÊci publikowanych
zdj´ç, infografiki – generalnie informacji
wizualnej. Kryzys i dalsze ograniczenia
w wydatkach reklamowych powodujà
spadki w przychodach reklamowych.
Po trzech kwartałach spółka szacuje,
˝e rok 2012 zostanie zamkni´ty wyni-
kiem ekonomicznym w okolicach zera.
Na taki wynik majà istotny wpływ inne
formy działalnoÊci, których podj´ła
si´ i prowadzi redakcja.

***

W poprzednim naszym biuletynie
(nr 3 (49) z III kwartału br.)  informo-

wałem, ˝e 30 sierpnia Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej opublikowało tekst „Za-
ło˝eƒ do projektu ustawy – Prawo bu-
dowlane”. Rada Krajowa PIIB przed-
ło˝yła w terminie,  zbiorczà, a z ko-
niecznoÊci syntetycznà, opini´ do
tego projektu zało˝eƒ. Nie mog´, nie-
stety, poinformowaç Paƒstwa o dal-
szym przebiegu prac i dyskusji nad
tymi opiniami przesłanymi do Minis-
terstwa przez liczne (przypuszczal-
nie!) instytucje i organizacje, ani o to-
czàcych si´ dyskusjach roboczych i –
tym bardziej – ich rezultatach. W pro-
gramie tego posiedzenia Rady Krajo-
wej PIIB nie było ̋ adnego punktu do-
tyczàcego tej podstawowej dla na-
szego Êrodowiska kwestii. Tak˝e w jej
kuluarach nic wià˝àcego nie mo˝na
było usłyszeç. Nie wiem wi´c co rela-
cjonowaç?  A to przecie˝ gorsze, ni˝
wiadomoÊci o istniejàcych nadal ró˝-

nicach poglàdów naszych i autorów
opracowanych „Zało˝eƒ do projektu
ustawy”.

Członkowie Rady Krajowej otrzy-
mali w czasie obrad powielony przez
nasze Biuro bardzo interesujàcy głos
w dyskusji autorstwa dra in˝. Tomasza
Wiatra, pracownika naukowego poli-
techniki w Poznaniu. Zawiera udoku-
mentowanà krytyk´ zało˝eƒ progra-
mowych. Głównà cz´Êç tego materiału
stanowià: list autorski do Ministra
SprawiedliwoÊci Jarosława Gowina
oraz tekst zatytułowany: Uwagi do za-
ło˝eƒ do projektu ustawy Prawo bu-
dowlane (…).

Odbitk´ tego materiału posiadajà
wszyscy członkowie Rady Krajowej,
a ja zach´cam zainteresowanych do
zapoznania si´ z tym Êwietnym ma-
teriałem!

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI
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Co w Krajowej Radzie?…
Polityka informacyjna. Zwi´kszamy obj´toÊç 
oraz poszerzamy formuł´ „In˝yniera Budownictwa”

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

MOIIB w liczbach
Według stanu na 15 listopada 2012 roku w naszej Małopolskiej Okr´-

gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 15945
osób, w tym: 10917 czynnych członków, 1216 członków, którzy zos-
tali zawieszeni na własnà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek
członkowskich ponad 6 miesi´cy, 3590 skreÊlonych członków i 222 kan-
dydatów na członków.

Podział według bran˝ był nast´pujàcy:
konstrukcyjno – budowlana (BO) – 8697 – 55,31%,
mostowa (BM) – 238 – 1,51%,
drogowa (BD) – 920 – 5,85%,
instalacji sanitarnych (IS) – 2813 – 17,90%,
instalacji elektrycznych (IE) – 2451 – 15,60%,
wodno – melioracyjna (WM) – 357 – 2,30%,
kolejowa (BK) – 182 – 1,15%,
telekomunikacyjna (BT) – 57 – 0,36%,
wyburzeniowa (BW) – 8 – 0,05%.

ZYGMUNT RAWICKI



■ 17.09.2012 – zebranie Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Prawo budowlane – aktualne regulacje.
Kodeks budowlany – proponowane
zmiany, opinie, dyskusja”
■ 18.09.2012 – zebranie Okr´gowego

Sàdu Dyscyplinarnego
– zebranie przewodniczàcych OIIB
w Krynicy–Zdroju z Prezydium Rady PIIB
z udziałem St. Karczmarczyka
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Mo l̋iwoÊci wykorzystania stawów ryb-
nych do polepszenia jakoÊci wody”
– seminarium szkoleniowe na temat:

„Jak uniknàç kłopotów wynikajàcych
z przepisów Prawa budowlanego w trak-
cie realizacji i oddania obiektu budow-
lanego do u˝ytkowania”
■ 19.09.2012 – konferencja naukowo–

techniczna „Ocena zgodnoÊci wyro-
bów budowlanych w Êwietle wyma-
gaƒ UE – konstrukcje stalowe i alu-
miniowe” z udziałem M. Boryczko

– seminarium szkoleniowe na temat:
„OdpowiedzialnoÊç, ryzyka i konsek-
wencje przy pełnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,
a w szczególnoÊci funkcji inspektorów
nadzoru inwestorskiego”
– seminarium szkoleniowe na temat:

„Nieniszczàce i mało niszczàce metody
badania betonu w konstrukcjach wraz
z pokazem wybranych metod”
■ 19–21.09.2012– seminarium szkole-

niowe na temat: „Co nowego w mos-
townictwie”

■ 20.09.2012 – seminarium szkolenio-
we na temat:„Pomiary eksploatacyj-
ne instalacji i urzàdzeƒ elektrycz-
nych”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Proces budowy w praktyce – kierow-
nik budowy”
■ 20–21.09.2012– XVII Mi´dzynarodo-

wa Konferencja Naukowo–Technicz-
na „ENVIRO`2012. Racjonalne kształ-
towanie i ochrona zasobów wod-
nych na obszarach wiejskich”

■ 21.09.2012 – uroczystoÊci 10–lecia
Mazowieckiej OIIB w Warszawie
z udziałem M. Płacheckiego i M. Bo-
ryczko

– wycieczka techniczna „Zwiedzanie
Małych Elektrowni Wodnych MEW
w okolicach Krakowa”
■ 21–22.09.2012– XL Krakowskie Tar-

gi Budownictwa z udziałem H. Tr´-
bacza

■ 25.09.2012 – uroczystoÊci 10–lecia
DolnoÊlàskiej OIIB we Wrocławiu
z udziałem St. Karczmarczyka

– zebranie Rady Programowej biulety-
nu informacyjnego MOIIB „Budowlani”
– zebranie Składu Orzekajàcego Nr 2
ds. Członkowskich
– seminarium szkoleniowe na temat:

„Zharmonizowane warunki wprowa-
dzania do obrotu wyrobów budowla-
nych. Zasady stosowania oznakowania
CE”
– seminarium szkoleniowe na temat:

„Odnawialne êródła energii”
■ 25–27.09.2012– IV Forum Inwesty-

cyjne w Katowicach z udziałem A. Ka-
wika i K. Âlusarczyka

■ 26.09.2012 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Nowoczesne labora-
torium drogowe”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie geotechniczne w Êwiet-
le Eurokodu 7. Zmiana Rozporzàdzenia
MTB i GM (Dz.U.nr.0 poz.463) z dnia
25.04.2012 r. w sprawie geotechnicz-
nych warunków posadawiania obiektów
budowlanych – cz. I”
■ 27.09.2012 – uroczystoÊci 10–lecia

Âlàskiej OIIB w Katowicach z udzia-
łem St. Karczmarczyka

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budowla-
nych wg Eurokodów – konstrukcje sta-
lowe”
– seminarium szkoleniowe na temat:

„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
˝elbetowych i posadzek – cz. I”
■ 28.09.2012 – centralne uroczystoÊci

Dnia Budowlanych w Warszawie
z udziałem K. Korniak – Figi

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
˝elbetowych i posadzek – cz. II” 
■ 29.09.2012 – inauguracja roku aka-

demickiego 2012/2013 na Wydziale
In˝ynierii Ârodowiska PK z udziałem
W. Biliƒskiego

– uroczystoÊci Dnia Budowlanych’
2012 zorganizowane wspólnie przez
MOIIB i MOIA w Operze Krakowskiej
z udziałem podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej – Janusza ̊ bika
■ 1.10.2012 – inauguracja roku akade-

mickiego 2012/2013 na Wydziale In-
˝ynierii Làdowej PK z udziałem St.
Karczmarczyka

– wydanie biuletynu MOIIB „Budowlani”
nr 49

■ 3.10.2012 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Termowizja – wykorzysta-
nie w praktyce”

■ 3–5.10.2012– I Konferencja ochrony
Êrodowiska przed hałasem drogo-
wym TRANSNOISE’ 2012

■ 4–6.10.2012– XIX spotkanie Grupy
Wyszehradzkiej w Budapeszcie
z udziałem Z. Kałkowskiego i Z. Ra-
wickiego 

■ 5.10.2012 – centralna inauguracja
roku akademickiego 2012/2013 na
Politechnice Krakowskiej z udziałem
St. Karczmarczyka

– zebranie Zespołu Problemowego ds.
Działaƒ Samopomocowych
■ 5–7.10.2012– zebranie Okr´gowych

Komisji Rewizyjnych oraz Krajowej
Komisji Rewizyjnej PIIB w Muszynie
Złockiej z udziałem K. Âlusarczyka i J.
Misygar

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zasilanie gwarantowane – zespoły
pràdotwórcze i UPS–y” 
9.10.2012 – XVIII zebranie Prezydium
Rady MOIIB
– zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1
ds. Członkowskich
■ 10.10.2012 – Seminarium szkolenio-

we na temat: „Innowacje w budow-
nictwie energooszcz´dnym, pasyw-
nym, niemal zero energetycznym.
Prawo, doÊwiadczenia, prognozy”
z udziałem W. Biliƒskiego

■ 11.10.2012 – XII Nadzwyczajny Zjazd
PIIB z okazji X–lecia PIIB w Warsza-
wie z udziałem delegatów MOIIB

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Najnowsze rozwiàzania technologicz-
ne stosowane w produkcji rozdzielnic
i stacji transformatorowych ZPUE Włosz-
czowa”
– seminarium szkoleniowe na temat:

„Biogaz w przemyÊle gazowniczym –
aspekty techniczne, umocowania praw-
ne”
■ 12.10.2012 – uroczysta narada zor-

ganizowana przez Galicyjskà Izb´
Budownictwa z udziałem H. Tr´bacza
i M. Boryczko

■ 16.10.2012 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Prawno–Regulami-
nowych

– zebranie Zespołu MOIIB ds. Opraco-
wania Standardów Dotyczàcych Opinii
i Ekspertyz Technicznych
– zebranie Krajowej Komisji Prawno–

Regulaminowej w PIIB Warszawa
z udziałem H. Pasich

KA LEN DA RIUM MO IIB

DZIAŁALNOÂå IZBY
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■ 17–20.10.2012 – Kongres In˝ynie-
rów Amerykaƒskich ACCE w Mon-
trealu – z udziałem St. Karczmarczy-
ka 

■ 18.10.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Projektowanie geo-
techniczne w Êwietle Eurokodu 7.
Rozpoznanie i badania podło˝a
gruntowego. Badania laboratoryjne
– cz. II”

■ 18–20.10.2012– zebranie szkolenio-
we członków Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego i Okr´gowych
Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej z DolnoÊlàskiej, Âlàskiej,
Podkarpackiej, Opolskiej i Małopol-
skiej oraz przedstawicieli PIIB w Sro-
mowcach Ni˝nych z udziałem R. ̊ a-
kowskiego

■ 19–20.10.2012– seminarium szkole-
niowe na temat: „DziałalnoÊç egza-
minacyjna a bezpieczeƒstwo eks-
ploatacji urzàdzeƒ energetycznych”

■ 23.10.2012 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Procesów Budowla-
nych 

– zebranie Składu Orzekajàcego Nr 2
ds. Członkowskich
– seminarium szkoleniowe na temat:

„Najcz´Êciej popełniane bł´dy projek-
towe i wykonawcze w procesie inwe-
stycyjnym oraz ich konsekwencje w ro-
zumieniu Prawa budowlanego”
■ 24.10.2012 – zebranie Krajowej Rady

PIIB w Warszawie z udziałem Zb. Kał-
kowskiego, K. Korniak–Figi, M. Pła-
checkiego i Z. Rawickiego

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Odbiory obiektów budowlanych z pun-
ktu widzenia ochrony przeciwpo˝arowej,
wymagania techniczne”
– konferencja naukowo–techniczna:

„Ograniczenia praw własnoÊci właÊci-
cieli lub u˝ytkowników nieruchomoÊci
na rzecz przedsi´biorstw przesyło-
wych, a w szczególnoÊci – właÊcicieli
lub u˝ytkowników nieruchomoÊci
w drodze administracyjnej – w przy-
padku nieruchomoÊci o nieuregulo-
wanym stanie prawnym”
■ 24–26.10.2012– V Konferencja Nau-

kowo–Techniczna: „Funkcjonowa-
nie, Eksploatacja i Bezpieczeƒstwo
Systemów Gazowych, Wodociàgo-
wych, Kanalizacyjnych i Grzew-
czych”

■ 25.10.2012 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Współczesne metody
diagnostyki betonowych konstrukcji
mostowych”

– V Krajowa Konferencja Naukowo–
Techniczna „In˝ynieria elektryczna w bu-
downictwie”
– semnarium szkoleniowe na temat:

„Projektowanie geotechniczne w Êwiet-
le Eurokodu 7. Rozpoznanie i badania
podło˝a gruntowego. Badania tereno-
we – cz. III”
■ 26.10.2012 – uroczystoÊç Jubileuszu

50–lecia Szkoły Budowlanej w Tar-
nowie z udziałem J. Wisor – Pronobis

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Lokalizacja i identyfikacja zbrojenia
w ˝elbecie, metody wykrywania wad
wewn´trznych w konstrukcjach ˝e-
lbetowych (pustek, obszarów rozse-
gregowanego kruszywa, p´kni´ç)”
– „Energetyka Górnej Wisły”. Zwie-

dzanie Małych Elektrowni – Przewóz
i Smolice
■ 26–27.10.2012– zebranie i szkolenie

Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
w Sromowcach Ni˝nych

■ 29.10.2012 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Najlepsze praktyki za-
rzàdzania projektami budowlano–in-
westycyjnymi na przykładzie reali-
zacji PGE Arena w Gdaƒsku oraz tu-
nelu drogowego pod Martwà Wisłà
w Gdaƒsku”

■ 30.10.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Ochrona przeciw-
pora˝eniowa w instalacjach elek-
trycznych niskiego napi´cia. Po-
miary okresowe w instalacjach elek-
trycznych” 

■ 6.11.2012 – XIX zebranie Prezydium
Rady MOIIB

■ 7.11.2012 – seminarium szkoleniowe
na temat: „ZmiennoÊç temperatury
w bioreaktorach małych oczyszczal-
ni Êcieków”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
˝elbetowych i posadzek – cz. I”
■ 7–9.11.2012– seminarium szkolenio-

we na temat: „Co nowego w mos-
townictwie”

■ 8.11.2012 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Rozwiàzania konstrukcji
wsporczych dla linii SN i WN – aspek-
ty prawne i dobór konstrukcji”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Jak uniknàç kłopotów wynikajàcych
z przepisów Prawa budowlanego w trak-
cie realizacji i oddania obiektu budow-
lanego do u˝ytkowania”
■ 12.11.2012 – seminarium szkolenio-

we na temat: „Strefy ochrony sani-
tarnej uj´ç wody dla miasta Krakowa

w aspekcie badaƒ mikrobiologicz-
nych wody”

– zebranie Okr´gowej Komisji Rewi-
zyjnej z udziałem T. Duraka – przewod-
niczàcego Krajowej Komisji Rewizyjnej
PIIB
■ 14.11.2012 – seminarium szkolenio-

we na temat: „Naprawy i wzmocnie-
nia konstrukcji ˝elbetowych i posa-
dzek – cz. II”

– zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1
ds. Członkowskich
■ 15.11.2012 – wycieczka techniczna

„Zapoznanie z zapleczem technicz-
nym Kopalni Soli w Wieliczce”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie geotechniczne w Êwiet-
le Eurokodu 7. Projektowanie geo-
techniczne na podstawie parametrów
pozyskanych z badaƒ laboratoryjnych
– cz. IV”
■ 15–16.11.2012– konferencja „Mode-

lowanie podró˝y i prognozowanie
ruchu”

■ 21.11.2012 – seminarium szkolenio-
we na temat: „PodejÊcie do rozlicze-
nia wód opadowych u naszych sà-
siadów

– zebranie Rady Programowej biulety-
nu informacyjnego MOIIB „Budowlani”
■ 21–23.11.2012– I Konferencja TECH–

BUD`2012. „Problematyka projek-
towania i wykonawstwa w aspekcie
stosowania nowych technologii i ma-
teriałów w budownictwie, normy eu-
ropejskie – teoria i praktyka”

■ 23.11.2012 – egzamin testowy na
uprawnienia budowlane w XX sesji eg-
zaminacyjnej JESIE¡’ 2012

■ 24.11–02.12.2012 – egzaminy ustne
na uprawnienia budowlane w XX 
sesji egzaminacyjnej JESIE¡’ 2012

■ 26.11.2012 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Ocena przepustowo-
Êci odbiorników wód opadowych na
przykładzie aglomeracji krakowskiej”

■ 27.11.2012 – zebranie Składu Orze-
kajàcego Nr 2 ds. Członkowskich

■ 28.11.2012 – seminarium szkolenio-
we na temat: „155 lat linii kolejowej
Kraków–Wieliczka”

■ 29.11.2012 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Projektowanie geo-
techniczne wg Eurokodu 7. Projek-
towanie geotechniczne na podstawie
parametrów pozyskanych z badaƒ te-
renowych – cz. V”

■ 30.11.2012 – wydanie biuletynu
MOIIB „Budowlani” nr 50

KA LEN DA RIUM MO IIB

DZIAŁALNOÂå IZBY
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29wrzeÊnia 2012 roku w Ope-
rze Krakowskiej odbyło si´
spotkanie  architektów i in-

˝ynierów budownictwa zrzeszonych
w okr´gowych izbach naszego regio-
nu. W spotkaniu tym uczestniczyli tak-
˝e zaproszeni goÊcie oraz towarzyszà-
cy nam bliscy i przyjaciele. Uroczysty
wieczór był ju˝ drugà wspólnà uro-
czystoÊcià Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa oraz Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby Architektów.

Pierwsze takie spotkanie odbyło si´
w paêdzierniku 2011 roku z okazji jubi-
leuszu dziesi´ciolecia powołania samo-
rzàdów zawodowych w budownictwie
i stało si´ poczàtkiem integrujàcym oba
nasze Êrodowiska – architektów i in˝y-
nierów budownictwa.

Cz´Êç oficjalnà uÊwietnił swojà osbec-
noÊcià Janusz ˚bik – podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej. W swoim
wystàpieniu podkreÊlił mi´dzy innymi
znaczenie i rol´, jakà pełnià samorzàdy
zawodowe w budownictwie. Nast´pnie
wr´czył znanemu krakowskiemu archi-
tektowi Stanisławowi Deƒce, przyznany
przez Prezydenta RP, Krzy˝ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski. W cz´Êci ofi-
cjalnej krótkie wystàpienia mieli tak˝e Sta-
nisław Karczmarczyk – przewodniczàcy
Rady MOIIB i Stanisław Deƒko – wice-
przewodniczàcy Rady MOIA.

Artystycznà czeÊç wieczoru zapewnił
Zespół Opery Krakowskiej spektaklem
operetkowym „Baron Cygaƒski” Johan-
na Straussa.

Po nim spotkaliÊmy si´ na bankiecie
przy lampce wina lub soku we foyer
Opery.

ChcielibyÊmy, aby nasze spotkania
stały si´ tradycjà Dnia Budowlanych,
dlatego ju˝ rozpocz´liÊmy planowanie
trzeciego operowego wieczoru jesienià
2013 roku.

MAŁGORZATA 

TR¢BACZ – PIOTROWSKA

Dzieƒ Budowlanych 
w Operze Krakowskiej
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10-lecie samorzàdu 
zawodowego budowlanych
JUBILEUSZ. Nadzwyczajny Jubileuszowy Krajowy Zjazd 
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa 

11paêdziernika br. w Sali
Wielkiej (Balowej) Zamku
Królewskiego w Warsza-

wie odbył si´ Nadzwyczajny Jubi-
leuszowy Krajowy Zjazd Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa zwo-
łany z okazji X-lecia PIIB. 

Honorowymi goÊçmi Zjazdu
byli m.in.: marszałek Senatu RP Bog-
dan Borusewicz, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd
Dziekoƒski, przewodniczàcy Komisji
Infrastruktury Sejmu RP Zbigniew Ry-
nasiewicz, zast´pcy przewodniczà-
cego Komisji Infrastruktury Sejmu RP
– Andrzej Adamczyk, Krzysztof Tchó-
rzewski i Stanisław ˚mijan, podse-
kretarze stanu w Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej – Janusz ̊ bik i Piotr Styczeƒ,
przewodniczàcy Zwiàzku Zawodo-
wego Budowlani Zbigniew Janowski,
prezes Krajowej Rady Izby Architektów
RP Wojciech G´siak, prezes Krajowej
Rady Izby Urbanistów Jacek Sztech-
man, prezes Federacji Stowarzyszeƒ
Naukowo-Technicznych NOT Ewa
Maƒkiewicz-Cudny. W obradach
uczestniczyli tak˝e przedstawiciele
zagranicznych organizacji budowla-
nych, m.in. prezydent Âwiatowej Rady
In˝ynierów Budownictwa (WCCE)
Emilio Colon, prezydent Europejskiej
Rady In˝ynierów Budownictwa
(ECCE) Gorazd Humar, prezydent
Europejskiej Rady Izb In˝ynierów
(ECEC) Josef Robl, a tak˝e przed-
stawiciele stowarzyszeƒ naukowo-
techniczych.

Prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej
Roch Dobrucki rozpoczynajàc Zjazd
podkreÊlił, „˝e  powstanie samorzàdu
zawodowego in˝ynierów budownict-
wa było i jest wiekopomnym wyda-
rzeniem dla Êrodowiska budowlanego
oraz demokratycznego paƒstwa pol-

skiego. Została zrealizowana szczyt-
na idea z koƒca lat 30. XX wieku po-
wołania samorzàdu zawodowego in-
˝ynierów budownictwa….”.

W wystàpieniach goÊci Zjazdu
(Bogdana Borusewicza, Olgierda Dzie-
koƒskiego, Zbigniewa Rynasiewicza,
Janusza ˚bika, Roberta Dziwiƒskiego,
Emilio Colona, Gorazda Humara i Jo-

sefa Robla) oprócz gratulacji z okazji Ju-
bileuszu 10-lecia PIIB padło wiele
ciepłych słów pod adresem PIIB, wy-
kazujàcej m.in. du˝à dbałoÊç o pra-
widłowoÊç procesu budowlanego
i bezpieczeƒstwo obiektów budowla-
nych, dobrze wykonujàcej powierzo-

Dokoƒczenie na str. 12
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nà jej misj´ publicznà, wypełniajàcà
wiele funkcji, które niegdyÊ nale˝ały do
administracji paƒstwowej i sàdow-
nictwa, dobrze współpracujàcej w za-
kresie legislacyjnym i majàcej rang´
oraz presti˝ na forum mi´dzynarodo-
wym.     

Odczytane zostały tak˝e listy gra-
tulacyjne od: Bronisława Komorow-
skiego – prezydenta RP,   Ewy Kopacz
– marszałka Sejmu, Roberta Dziwiƒ-
skiego – Głównego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, Iwony Hickiewicz
– Głównego Inspektora Pracy

Andrzej Roch Dobrucki w swoim
wystàpieniu podsumował dotych-
czasowà działalnoÊç Izby oraz omó-
wił plany na przyszłoÊç. Wyraził tak-
˝e serdeczne podzi´kowania przed-
stawicielom stowarzyszeƒ naukowo-
technicznych, które aktywnie uczest-
niczyły i wspierały działania PIIB
w poczàtkowym okresie funkcjono-
wania. 

Na koniec obrad delegaci przyj´li
przez aklamacj´ Rezolucj´ Nadzwy-
czajnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB,
którà zamieszczamy obok.

Podczas uroczystoÊci odznaczono
zasłu˝onych członków PIIB. Minister
Olgierd Dziekoƒski wr´czył nast´pu-
jàcym osobom ordery i odznaczenia:
Andrzejowi Orczykowskiemu (dyrek-
tor krajowego biura PIIB) – Krzy˝ Ofi-
cerski Orderu Odrodzenia Polski, Ka-
zimierzowi Szulborskiemu (wiceprze-
wodniczàcy KKK PIIB) i Ryszardowi
Trykosko (Pomorska OIIB) – Krzy˝e
Kawalerskie Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz Ewie Barcickiej (Zachodnio-
pomorska OIIB), Ryszardowi Dobro-
wolskiemu (Podlaska OIIB), Zyg-
muntowi Garwoliƒskiemu (Mazo-
wiecka OIIB), Mieczysławowi Grodz-
kiemu (Mazowiecka OIIB), Józefowi
Krzy˝anowskiemu (Lubuska OIIB),
Zbigniewowi Miturze (Lubelska OIIB),

Tadeuszowi Olichwerowi (DolnoÊlàs-
ka OIIB) i Andrzejowi Pienià˝kowi
(Âwi´tokrzyska OIIB) - Złote Medale za
Długoletnià Słu˝b´.

Obrady Nadzwyczajnego Jubileu-
szowego Krajowego Zjazdu Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa pro-
wadził prof. Zbigniew Kledyƒski -
wiceprezes PIIB.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzy-
mali Medal Pamiàtkowy  X-lecia Pol-
skiej Izby In˝ynierów Budownictwa,
tekst Rezolucji (pi´knie wydany na
czerpanym papierze!) oraz okolicz-
noÊciowe wydawnictwo „10 lat Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa”.

Po zamkni´ciu obrad Jubileuszo-
wego Zjazdu PIIB odbył si´ koncert
w wykonaniu Królewskiej Orkiestry
Symfonicznej przy Pałacu w Wilano-
wie z udziałem solistów, wirtuozów
skrzypiec, Vadima Brodskiego i Bog-
dana Kierejszy. 

Nast´pnie w salach Skarbca Wiel-
kiego, w czasie pocz´stunku, uczest-
nicy Zjazdu mieli okazj´ do kuluaro-
wych rozmów i wspomnieƒ.

W Jubileuszowym Zjeêdzie z naszej
Małopolskiej Izby uczestniczyło 12
delegatów.

ZYGMUNT RAWICKI

Zdj´cia PAWEŁ BALDWIN 

10-lecie samorzàdu 
zawodowego budowlanych

Dokoƒczenie ze str. 11
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Stanowisko PIIB w sprawie projektu ustawy 
z dnia 27 wrzeÊnia 2012 r. o ułatwianiu dost´pu do wykonywania 

zawodów finansowych, budowlanych i transportowych
Poni˝ej zamieszczamy scan pisma jakie Polska Izba In˝ynierów Budownictwa skierowała 

do p. Jarosława Gowina – Ministra SprawiedliwoÊci oraz stanowisko Grupy B-8 w sprawie deregulacji
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23paêdziernika br. z inicjaty-
wy Polskiej Izby In˝ynie-
rów Budownictwa odbyło

si´  w Warszawie posiedzenie człon-
ków Grupy B-8. Podczas obrad wy-
ra˝ono sprzeciw w zwiàzku z propo-
zycjà drugiej transzy deregulacji za-
wodów, zaproponowanà przez rzàd.
Członkowie Grupy B-8 swoje obu-
rzenie wyrazili w pismach do Pre-
miera RP Donalda Tuska i przewod-
niczàcego Komisji Kodyfikacyjnej
Zygmunta Niewiadomskiego.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes Kra-
jowej Rady Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa, rozpoczynajàc posiedze-
nie członków Grupy B-8 odniósł si´ do
proponowanych zmian w projekcie
ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 2012 r.
o ułatwieniu dost´pu do wykonywania
zawodów finansowych, budowlanych
i transportowych przygotowanym
przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem Prawa
budowlanego oraz ustawy o samo-
rzàdzie zawodowym architektów, in-
˝ynierów budownictwa i urbanistów.
Projekt ten został skierowany do kon-
sultacji społecznych oraz uzgodnieƒ
mi´dzyresortowych, które miały byç
zakoƒczone 31 paêdziernika 2012 r.
Prezes PIIB podkreÊlił solidarnoÊç
członków Grupy B-8, którzy zgodnie
zło˝yli podpisy pod pismami skiero-
wanymi do Zygmunta Niewiadom-
skiego przewodniczàcego Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Budowlanego i do
Donalda Tuska premiera RP, proszàc
o interwencj´ oraz powstrzymanie
procedury opiniowania i uchwalania
ustawy w zakresie zawodów budow-
lanych.

Członkowie Grupy B-8 w piÊmie do
Z. Niewiadomskiego zauwa˝yli, ˝e
zgodnie z paragrafem 7 rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dn. 10 lipca
2012 r. w sprawie utworzenia, organi-

zacji i trybu działania Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Budowlanego, opra-
cowanie projektów przepisów rangi
ustawowej w zakresie kompleksowej
regulacji, dotyczàcej procesu inwe-
stycyjno-budowlanego nale˝y do za-
daƒ Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bu-
dowlanego. „Tymczasem podejmo-
wane sà działania majàce na celu
szczàtkowe regulacje dotyczàce zmian
w ustawie – Prawo budowlane, w tym
dotyczàce zasad nadawania upraw-
nieƒ budowlanych oraz zasad funk-
cjonowania samorzàdów, które nie
rozwiàzujà kompleksowo problemów
i nie muszà byç kompatybilne z całym
systemem planowanych przez Ko-
misj´ Kodyfikacyjnà Prawa Budowla-
nego zmian”.

Wyra˝ajàc swoje niezadowolenie
i proszàc o interwencj´, członkowie
Grupy B-8 zadeklarowali jednoczeÊnie
swojà merytorycznà pomoc w ramach
planowanych prac kodyfikacyjnych.

W piÊmie do premiera RP Donalda
Tuska wyra˝ono zaniepokojenie za-
miarem deregulacji Izby Urbanistów,
uwzgl´dniajàc obecny system plano-
wania, projektowania i realizacji inwe-
stycji. Decyzja ta burzy regulacje sa-
morzàdowe oparte o trójczłonowy
układ: planowanie przestrzenne – ar-
chitektura – in˝yniera budowlana. De-
monta˝ któregoÊ z tych elementów jest
zagro˝eniem dla wszystkich uczest-
ników i skutków procesu inwestycyj-
nego.

– Proponowane nowe regulacje
najbardziej dotykajà urbanistów – za-
uwa˝ył Jacek Banduła z Polskiej Izby
Urbanistów. – Mamy konkretne argu-
menty przeciw wprowadzaniu rzàdo-
wej propozycji zmian. Czy b´dà one
jednak uwzgl´dnione przez pomysło-
dawców, czy te˝ zwyci´˝y populizm?
Trudno na obecnym etapie to oceniç.

Uczestnicy obrad zwrócili tak˝e
uwag´, ˝e wprowadzanie zapropo-
nowanych zmian mo˝e przyczyniç
si´ do rozbudowywania administracji,
która b´dzie musiała przejàç cz´Êç za-
daƒ od urbanistów i samorzàdu za-
wodowego.

– Nie jest prawdà, ̋ e wprowadzenie
drugiej transzy deregulacji przyczyni
si´ do uwolnienia kilku tysi´cy miejsc
pracy w zawodach budowlanych. Nie-
które posuni´cia przyczynià si´ wr´cz
do ograniczenia dost´pu do wykony-
wania zawodu – podkreÊlił Wojciech
G´siak z Izby Architektów RP.

Grzegorz Chodkowski ze Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich zwró-
cił natomiast uwag´, ˝e została opra-
cowana i przyj´ta przez Sejm RP
„Koncepcja przestrzennego zagos-
podarowania kraju do roku 2030 r.,
w której znaczàcà rol´ majà odgrywaç
urbaniÊci. Proponowane regulacje
zaÊ sà tego zaprzeczeniem.

Na koniec obrad przedstawiciele
Grupy B-8 uczestniczàcy w posie-
dzeniu ustalili, ̋ e ka˝dy z samorzàdów
i organizacji budowlanych przygotuje
swojà opini´ o przedło˝onym projek-
cie ustawy, uwzgl´dniajàcà prioryte-
towe zało˝enia przyj´te przez wszyst-
kich. 

W obradach Grupy B-8 uczestniczyli
przedstawiciele: Izby Architektów RP,
Polskiej Izby Urbanistów, Polskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa, Polskiego
Zwiàzku In˝ynierów i Techników Bu-
downictwa, Stowarzyszenia Architek-
tów Polskich, Towarzystwa Urbanistów
Polskich, Izby Projektowania Budow-
lanego, Stowarzyszenia Geodetów
Polskich i Geodezyjnej Izby Gospo-
darczej.

/zródło: www.piib.org. pl/

Stanowisko Grupy B-8 
w sprawie deregulacji
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– Czy jest takie miasto w Europie,
które stanowi dla Pani Dyrektor wzór
dobrego zarzàdzania miejskà infras-
trukturà i komunikacjà? Co z tego wzo-
ru przeniosłaby Pani w pierwszej ko-
lejnoÊci pod Wawel?

– Obserwujemy wiele miast, nie
tylko w Europie, i staramy si´ jak naj-
wi´cej czerpaç z ich doÊwiadczeƒ.
Trudno wskazaç jednak jeden kon-
kretny przykład – idealnego systemu
nie ma, ale mo˝e on byç kompilacjà
rozwiàzaƒ stosowanych w wielu aglo-
meracjach. Współpracuje ze mnà ze-
spół młodych osób, otwartych na
nowe rozwiàzania, a ja ch´tnie wsłu-
chuj´ si´ w ich propozycje.

– W rankingu serwisu internetowego
Korkowo.pl Kraków wprawdzie upla-
sował si´ ju˝ za niechlubnym podium,
na czwartym miejscu, ale Êrednia (34
km/h), z jakà poruszajà si´ kierowcy
w naszym mieÊcie, frustruje nie tylko
mieszkaƒców, ale równie˝ urz´dników.
Czy kiedyÊ uda si´ odkorkowaç Kra-
ków? Czy ZIKiT ma na to jakiÊ pomysł?

– Z roku na rok wyniki, jakie osià-
gamy w tych rankingach, sà coraz bar-
dziej zadowalajàce. Jest to wynikiem
zarówno inwestycji w infrastruktur´
(np. rondo Ofiar Katynia, estakada nad
ul. Nowohuckà), jak równie˝ rozwija-
nia Inteligentnych Systemów Trans-
portowych. Mamy w Krakowie chyba
najlepszy tego typu system w Polsce,
wcià˝ go rozbudowujemy i dostoso-
wujemy do specyfiki miasta. Kompu-
terowe systemy sterowania Êwiatłami
i priorytet dla komunikacji miejskiej to
nasze główne narz´dzie w zwalczaniu
kongestii.

– W listopadzie fora internetowe roz-
grzał pomysł budowy metra w Kra-
kowie. Temat nie jest nowy w naszym
mieÊcie, ale tym razem idea wyszła od
miejskich planistów. Jak pomysł zos-
tał przyj´ty przez Panià Dyrektor?

– Na razie opieramy si´ na sieci
tramwajów wspomaganych przez au-
tobusy. Uwa˝am, ˝e rozbudowa KST
jest wystarczajàca dla obsługi rozwi-
jajàcego si´ Krakowa. Planom budo-
wy metra przyglàdam si´ jednak
z uwagà.

– Od poczàtku 2013 r. planuje si´
doÊç radykalne rozszerzenie stref
płatnego parkowania w Krakowie.
Czy to sposób na dopływ Êrodków do
miejskiej kasy, czy raczej na odstra-
szenie kierowców od poruszania si´
samochodami osobowymi po mie-
Êcie?

– Na pewno nie kieruje nami pierw-
sza motywacja. PrzedstawiliÊmy obli-
czenia wskazujàce jednoznacznie, ̋ e
poszerzenie strefy nie b´dzie wiàzało
si´ ze zwi´kszeniem dochodów mias-
ta. Głównym celem poszerzania stre-
fy jest wymuszanie rotacji parkujàcych
samochodów i w ten sposób rozwià-
zywanie realnych problemów w par-
kowaniu na obszarach, na których wy-
st´puje deficyt miejsc parkingowych.

Na poszerzenie strefy nie mo˝na pat-
rzeç wàsko, jest ono bowiem jednym
z puzzli w układance, którà tworzymy
– czyli rozwoju transportu zrównowa-
˝onego w Krakowie. Dlatego inwes-
tujemy w linie tramwajowe, zaczynamy
uruchamiaç parkingi na obrze˝ach
Krakowa i staramy si´ o Êrodki na bu-
dow´ Êcie˝ek rowerowych. Budujemy
wi´c realnà alternatyw´ dla samo-
chodu jako Êrodka dojazdu do cen-
trum Krakowa, a strefa płatnego par-
kowania jest tu jednym z elementów
i to wcale nie najwa˝niejszym.

– Jaka jest opłacalnoÊç budowy
i zarzàdzania parkingami w Krakowie?
Jakie doÊwiadczenia płynà z funk-
cjonowania pierwszego podziemnego
parkingu przy placu Na Groblach?
W planach sà budowy kolejnych. Któ-
re wskazywane wczeÊniej lokalizacje
zamienià si´ w najbli˝szym czasie
w place budów podziemnych parkin-
gów?

– ZaproponowaliÊmy, aby powsta-
ła w Krakowie, zale˝na od ZIKiT, spół-
ka miejska. Spółka ta, czerpiàc do-

Dokoƒczenie na str. 18

Nowa, 
lepsza komunikacja w Krakowie
Rozmowa z dyrektor Zarzàdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 
 – Joannà Niedziałkowskà

Joanna Niedziałkowska

Inwestujemy w linie
tramwajowe, zaczynamy
uruchamiaç parkingi na
obrze˝ach Krakowa
i staramy si´ o Êrodki 
na budow´ Êcie˝ek
rowerowych. Budujemy
wi´c realnà alternatyw´
dla samochodu jako
Êrodka dojazdu do
centrum Krakowa.
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Nowa, 
lepsza komunikacja w Krakowie

chody ze strefy płatnego parkowania,
utrzymywałaby stref´, a zyski inwes-
towała w budow´ parkingów. Dzi´ki
temu moglibyÊmy wybudowaç par-
kingi w ciàgu kilku lat, b´dàc tym sa-
mym przygotowanym na problemy
parkingowe, jakie za kilkanaÊcie lat po-
jawià si´ w centrum, a które wyniknà
z obserwowanego wzrostu liczby sa-
mochodów. Nasze analizy i doÊwiad-
czenia jednoznacznie wskazujà, ˝e
optymalnym rozwiàzaniem jest sku-
pienie w jednej firmie obsługi strefy (i
wpływów z parkowania na ulicach)
oraz obsługi parkingów (i wpływów od
kierowców pozostawiajàcych w nich
pojazdy). Trudno powiedzieç, która
z najcz´Êciej wskazywanych lokalizacji
(obok Muzeum Narodowego, Diet-
la/StarowiÊlna, Korona – przyp. red.)
b´dzie pierwsza. PróbowaliÊmy zna-
leêç koncesjonariusza na parking
przy Kleparzu. Pierwszy b´dzie ten,
dla którego wczeÊniej uda si´ stwo-
rzyç konsensus.

– Przetestowanà przy budowie par-
kingu przy placu Na Groblach formu-
ł´ partnerstwa publiczno–prywatnego
zamierzano przenieÊç na inne zada-
nia realizowane przez ZIKiT? Czy
udało si´ ogłosiç przetargi i znaleêç
partnerów w prywatnych spółkach?
Jakie ta formuła ma wady i zalety?

– Ideà partnerstwa publiczno–pry-
watnego jest wykorzystanie podmio-
tów prywatnych do realizacji zadaƒ
publicznych, bez koniecznoÊci wy-
datkowania Êrodków publicznych.
Praktyka wskazuje, ˝e PPP najlepiej
sprawdza si´ przy realizacji zadaƒ
publicznych przejawiajàcych komer-
cyjny charakter. Udanym przykładem
jest przejÊcie pod ul. Basztowà, które
zostało wyremontowane w systemie
koncesji na roboty budowlane.
W obecnej sytuacji finansowej sa-
morzàdów jest to właÊciwy kierunek

działaƒ, który umo˝liwia realizacj´
pewnej grupy zadaƒ komunalnych.

– SpoÊród wielu zadaƒ, które rea-
lizuje Zarzàd Infrastruktury Komunal-
nej i Transportu, naszych Czytelników,
in˝ynierów ró˝nych specjalnoÊci bu-
dowlanych, najbardziej interesujà in-
westycje. Te sztandarowe – stadion
Wisły oraz rondo Ofiar Katynia – ZIKiT
ma ju˝ za sobà. Finalizowana jest bu-
dowa torowiska szybkiego tramwaju
na Ruczaj. Jakie wa˝ne inwestycje
w infrastruktur´ komunalnà zostały za-
planowane na najbli˝sze lata?

– Najwa˝niejszà i o porównywalnej
skali jest modernizacja linii tramwa-
jowej wraz z układem drogowym na
odcinku od ronda Mogilskiego do
pl. Centralnego, na którà uzyskaliÊmy

dofinansowanie w wysokoÊci 59 proc.
z Programu Operacyjnego Infras-
truktura i Ârodowisko. Przygotowuje-
my si´ do rozpocz´cia realizacji roz-
budowy linii tramwajowej KST, etap II
B na odcinku Lipska–Wielicka. To za-
danie ma równie˝ realnà szans´ na
uzyskanie dofinansowania z POIÂ.

– Czy w planie przebudowy ul. Mo-
gilskiej mo˝liwe jest jeszcze uwzgl´d-
nienie doÊç atrakcyjnych  – z punktu
widzenia mieszkaƒców – propozycji
zgłoszonych przez Stowarzyszenie
Przestrzeƒ – Ludzie – Miasto? Mniej
samochodów, wi´cej ruchu pieszego
i Êcie˝ek rowerowych...

– Jest to propozycja zdecydowanie
zmieniajàca charakter tej ulicy i raczej
zbyt daleko idàca. To wa˝na dla ruchu
w skali miasta ulica i takà funkcj´ po-
winna nadal powinna pełniç.

– Jaki b´dzie zakres prac realizo-
wanych na tej jednej z najwa˝niej-
szych tras komunikacyjnych łàczàcej
centrum miasta z Nowà Hutà. Kiedy
dokładnie zostanà rozpocz´te prace?

– Przetarg na realizacj´ tego zada-
nia odbył si´ w formule „zaprojektuj
i zbuduj”. Budimex ju˝ rozpoczàł pra-
ce projektowe. W terenie pracowników
b´dzie widaç byç mo˝e ju˝ w przy-
szłym roku. CałoÊç inwestycji zakoƒ-

Dokoƒczenie ze str. 17

Kładka o. Bernatka

Udanym przykładem
partnerstwa publiczno-
prywatnego jest przejÊcie
pod ul. Basztowà, które
zostało wyremontowane
w systemie koncesji na
roboty budowlane.
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czy si´ w ciàgu 2 lat. Najwa˝niejsze
elementy to modernizacja torowiska,
wprowadzenie systemu sterowania
ruchem oraz modernizacja jezdni.

– Wróçmy do budowy ronda Ofiar
Katynia, która miała bardzo złà pras´,
mimo ˝e uzyskała tytuł Najlepszego
Przedsi´wzi´cia przyznanego przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma-
łopolski. Rondo było tym dla Krakowa,
czym Stadion Narodowy dla Warsza-
wy. Generalny wykonawca ogłosił
upadłoÊç, pociàgajàc za sobà małych
podwykonawców. Małe firmy uczest-
niczàce w budowie Stadionu Naro-
dowego z trudem, ale odzyskujà na-
le˝noÊci. Co dzieje si´ z roszczenia-
mi podwykonawców firmy Radko,
które kierujà do inwestora publiczne-
go, a wi´c ZIKiT–u?

– Zamawiajàcy, czyli ZIKIT, zawarł
umowy z podwykonawcami  Do sàdu
trafiły tylko dwie sporne  sprawy – ak-
tualnie si´ toczà, wi´c trudno wyro-
kowaç o efekcie tego post´powania.

– Ostatnio w Krakowie głoÊno jest
o innym rondzie – Grzegórzeckim. To
z powodu budowy nowych i pod-
wy˝szania istniejàcych ekranów aku-
stycznych. Decydujàc si´ na takà in-
westycj´, ZIKiT musi si´ zmierzyç
z zarzutami szpecenia przestrzeni
publicznej, a nawet generowania no-
wych zagro˝eƒ dla u˝ytkowników
dróg. Czy nie ma innego sposobu wal-
ki z hałasem w centrum miasta ni˝ sta-
wianie ekranów?

– JeÊli decyzja Êrodowiskowa albo
analiza akustyczna jasno wskazujà, ̋ e
trzeba zbudowaç ekrany akustyczne,
to jakie ZIKiT jako inwestor ma pole
manewru? Ekrany pojawiajà si´ tylko
tam, gdzie jest to od nas wymagane.

– Jak Pani Dyrektor ocenia do-
tychczasowe doÊwiadczenia w funk-
cjonowaniu miejskiej wypo˝yczalni
rowerów? Do rozpocz´cia kolejnego
sezonu du˝o czasu. Co powinno si´
zmieniç wiosnà? Co miejskiej wypo-
˝yczalni rowerów mo˝na zapisaç jako
sukces, a co jako pora˝k´?

– Nowy operator w pełni, na swo-
im systemie, uruchomi wypo˝yczalni´
od wiosny. Ten rok nale˝y traktowaç
jako rozruchowy, ocen´ b´d´ wysta-
wiała po kolejnym sezonie. Od 2013 r.
na ulicach Krakowa ma byç wi´cej ro-

werów, wi´cej stacji i nowy, prostszy,
system wypo˝yczania. Za sukces
mo˝na natomiast uznaç to, ˝e funk-
cjonuje on bez nakładów miasta. Zna-
my przecie˝ przykłady miast, które za
funkcjonowanie wypo˝yczalni płacà
operatorowi setki tysi´cy złotych mie-
si´cznie.

– ZIKiT podjàł prób´ nawiàzania do-
brych stosunków z rowerzystami. Na
razie dobrze układa si´ komunikacja
na linii urzàd – cykliÊci za pomocà Fa-
cebooka. Czy b´dà efekty wymiany in-
formacji w postaci nowych tras rowe-
rowych i udogodnieƒ dla poruszajà-
cych si´ na dwóch kółkach?

– Oprócz kontaktów na portalu sà
jeszcze spotkania robocze. Słuchamy
głosu rowerzystów i gdzie tylko to
mo˝liwe, przychylamy si´ do ich po-
stulatów. RowerzyÊci robià zawsze
dwa kroki do przodu, bo nie ograni-
czajà ich przepisy, ale i my staramy si´
poprzez gàszcz przepisów i interesów
innych grup (np. kierowców) zrobiç je-
den krok, dzi´ki temu zmierzamy
w dobrym kierunku.

– Wi´kszoÊç krakowian na co dzieƒ
porusza si´ komunikacjà miejskà.
Wiemy ju˝, ˝e w noworocznym „pre-
zencie” otrzymamy podwy˝k´ cen
biletów. Mamy nadziej´, ˝e razem ze
wzrostem cen biletów, krakowianie do-
stanà znacznie lepszà jakoÊç zbioro-
wego podró˝owania. Jakich zmian
w komunikacji miejskiej mo˝emy si´
spodziewaç w 2013 r.?

– Proponujemy wzrost cen, ale
podwy˝ki nie dotknà tych, którzy
cz´sto korzystajà z KMK – nie chcemy
zmieniaç cen biletów okresowych.
Ostateczna decyzja o kształcie taryfy
biletowej nale˝y jednak do Rady Mias-
ta. Zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e
Kraków si´ zmienia i ˝e zmieniajà si´
potrzeby komunikacyjne mieszkaƒ-
ców, dlatego zainicjowaliÊmy proces
zmiany marszrutyzacji. 17 listopada
pierwsze zmiany weszły w ˝ycie i moc-
no wierz´ w to, ˝e b´dzie to poczàtek
nowej, jeszcze lepszej komunikacji
w Krakowie.

Rozmawiała 

ALEKSANDRA VEGA

Skatepark

59
tyle proc.dofinansowania
z Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Ârodowisko otrzymano
na  modernizacj´ linii
tramwajowej wraz
z układem drogowym na
odcinku od ronda
Mogilskiego do 
pl. Centralnego
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Nowe ˝ycie 
dawnych budynków przemysłowych
KRAKOWSKI SZLAK TECHNIKI. Zaczyna si´ na Dworcu Głównym, 
a koƒczy w Fabryce Schindlera. 16 budynków na 6-kilometrowej trasie. 

Krakowski Szlak Techniki uru-
chomiony w 2006 roku jest
miejskim szlakiem dziedzictwa

przemysłowego – pierwszà tego typu
trasà w Polsce, obejmujàcà tylko jed-
no miasto. Inna znana trasa po dzie-
dzictwie przemysłowym – szlak nafto-
wy na Podkarpaciu  – obejmuje bo-
wiem obiekty znajdujàce si´ w ró˝-
nych miastach, miasteczkach
i wsiach.

Głównym celem utworzenia szlaku
było wzbogacenie i urozmaicenie ofer-
ty turystycznej miasta oraz pokazanie, ̋ e
Kraków był nie tylko centrum ˝ycia po-
litycznego i kulturalnego, ale i wa˝nym
oÊrodkiem myÊli in˝ynierskiej oraz tech-
niki, w którym szybko wdra˝ano Êwia-
towe osiàgní cia post́ pu technicznego. 

Trasa obejmuje 16 obiektów usy-
tuowanych w Êcisłym centrum miasta
i jego bliskim sàsiedztwie, wyró˝niajà-
cych si´ ze wzgl´du na ich wyjàtkowe
znaczenie historyczne i architektonicz-
ne, stanowiàcych symbole rozwoju cy-
wilizacyjnego miasta. Wi´kszoÊç z nich
została wzniesiona w XIX i XX wieku
według projektów najwybitniejszych
w tym czasie polskich architektów, kon-
serwatorów i budowniczych (m.in. Ta-
deusza Stryjeƒskiego, Franciszka Mà-
czyƒskiego, Zygmunta Hendla, Wacła-
wa Krzy˝anowskiego, Teodora Talow-
skiego czy Karola Knausa), ale niektó-
re sà autorstwa in˝ynierów zagranicz-
nych, co czyni je cz´Êcià wí kszego eu-
ropejskiego dziedzictwa kulturowego.
Niektóre wcià˝ funkcjonujà, pełniàc
pierwotne funkcje, inne zostały za-
adaptowane do pełnienia innych –
w tym publicznych funkcji. Natomiast
ka˝dy z dost´pnych zabytków posiada
specjalnie oznakowanie – tabliczk´ in-
formacyjnà w kształcie koła z´batego,
podkreÊlajàcà specyficzny charakter
szlaku techniki.

Trasa, reprezentujàca wybrane, klu-
czowe obiekty dla rozwoju miasta ery
przemysłowej, zaczyna si´ na Dworcu
Głównym, a koƒczy w Podgórzu w fab-
ryce Schindlera, bohatera filmu Steve-
na Spielberga.  Ponadto szlak techniki
obejmuje Muzeum In˝ynierii Miejskiej,
wiadukt i przepust kolejowy, browar ro-
dziny Götzów, elektrowni´ teatru miej-
skiego, kuêní  Zieleniewskich, stra˝nic´
po˝arniczà, zajezdní  tramwajowà, elek-
trowni´ krakowskà, gazowni´ kra-
kowskà, przyczółki mostu Podgórskie-
go, most Piłsudskiego, elektrowní  pod-
górskà oraz bulwary wiÊlane. Trasa nie
jest długa, liczy bowiem około 6 km
i mo˝na jà łatwo przejÊç pieszo. 

Głównà atrakcjà trasy jest dawna
zajezdnia tramwajowa i działajàce w niej
Muzeum In˝ynierii Miejskiej, w którym

znajduje si´ Punkt Informacji Tury-
stycznej o Krakowskim Szlaku Techni-
ki i dziedzictwie przemysłowym miasta.

Jednym z obiektów umieszczonych
na szlaku sà budynki krakowskiej ga-
zowni. Gazownictwo w Krakowie ma bo-
gate, ponad 180–letnie tradycje. W Kra-
kowie bowiem, jako pierwszym pol-
skim mieÊcie zademonstrowano oÊwiet-
lenie gazowe. Było to w 1830 roku, kie-
dy to profesor Instytutu Technicznego
w Krakowie Karol Mohr, dla zapoznania
swoich uczniów z nowym wynalaz-
kiem, zainstalował kilka lamp gazo-
wych przy ul. Goł´biej. 

Poczàtek gazowni w Krakowie, jako
zakładu, którego celem działalnoÊci
było poczàtkowo wytwarzanie z w´gla
gazu, słu˝àcego do oÊwietlenia miej-
skich ulic, datowany jest na 16 kwietnia
1856 roku, kiedy to władze miasta Kra-
kowa podpisały układ z Niemieckim
Kontynentalnym Towarzystwem Gazo-
wym w Dessau, na mocy którego uzys-
kało ono na 25 lat wyłàczne prawo
oÊwietlania miasta, dostarczania gazu
konsumentom prywatnym i wykony-
wania urzàdzeƒ gazowych. Wydarzenie
to rozpocz´ło nowy etap w dziejach
miasta. Sam zakład gazowy wybudo-
wany został „na gruntach Riedmüllerów"

Budynek byłej fabryki gazu wodnego

Budynek byłej fabryki amoniaku
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na Kazimierzu nad Wisłà przy ulicy Ga-
zowej (nazwa ulicy od około 1880 roku),
w miejscu, w którym funkcjonuje do dnia
dzisiejszego. Główne, najstarsze obiek-
ty produkcyjne zaprojektował niemiec-
ki projektant in .̋ Sezig pracujàcy dla nie-
mieckiego inwestora. Pierwszym dy-
rektorem gazowni został niemiecki in-
˝ynier Konrad Voss. Pierwsze rury, któ-
rymi przesyłaç miano gaz, sprowadzo-
no z Anglii. 

Samà „er´ gazyfikacji” w podwa-
welskim grodzie rozpocz´to 22 grudnia
1857, kiedy to uruchomiono w mieÊcie
gazowni´, oddano pierwsze odcinki
sieci gazowej i co najwa˝niejsze – za-
płon ł́y wokół Rynku pierwsze lampy ga-
zowe. Wkrótce tak˝e oÊwietlono gazem
główne ulice Kazimierza, Stradomia,
Starego Miasta oraz ul. Lubicz. Przed
uruchomieniem gazowni ulice Krakowa
oÊwietlały lampy na olej rzepakowy
i lampy naftowe.

Od tych lat gazownia pozostaje jed-
nym z najwa˝niejszych przedsí biorstw
realizujàcych zadania z zakresu miejskiej
gospodarki komunalnej, nale˝àcych –
analogicznie jak wodociàgi, elektrownia,
komunikacja miejska – do standardo-
wego „klucza” słu˝b in˝ynierii miejskiej,
charakterystycznych dla ka˝dego no-
woczesnego miasta europejskiego
w epoce po II rewolucji przemysłowej
(przełom XIX – XX w.). W 1864 roku gaz
zacz´to dostarczaç na drugà stron´ Wi-
sły do Podgórza, b´dàcego do 1915
roku samodzielnym miastem. 

Gazownia funkcjonujàca poczàtkowo
jako przedsi´biorstwo prywatne, opar-
te na kapitale zagranicznym, została wy-
kupiona w 1886 roku przez Miasto Kra-
ków, stajàc sí  pierwszà gazownià na zie-
miach polskich nieuzale˝nionà od przed-
si´biorstw niemieckich, a po II wojnie
Êwiatowej, w 1950 roku upaƒstwowiona.

Przez cały okres swojego istnienia
była klasycznym przykładem przedsi´-
biorstwa działajàcego z jednej strony
w oparciu o kryterium rynkowe (zysku),
z drugiej zaÊ realizujàcego zadania
z zakresu u˝ytecznoÊci publicznej. 

Kompleks budynków przy ul. Gazo-
wej zachował sí  do dzisiaj, choç w spo-
sób mocno ograniczony i wchodzi
w skład tzw. kwartału przemysłowego na
Kazimierzu, obj´tego strefà ochrony
konserwatorskiej. W XIX i XX wieku był

wyraênym elementem w krajobrazie
miasta. Jego historyczne zało˝enia in-
˝ynieryjne nale˝à do jednych z najcie-
kawszych w Krakowie. Fragmentem
gazowni była równie˝, póêniej usamo-
dzielniona, elektrownia i jej obiekty przy
ul. Dajwór. 

W poczàtkowym okresie w krakow-
skiej gazowni produkowano gaz w´g-
lowy, amoniak, koks, benzol, a od 1907
roku równie˝ gaz wodny, powstały po-
przez wdmuchiwanie pary wodnej do
rozgrzanego do wysokich temperatur
koksu. Zakład posiadał tak˝e własne uj́ -
cie wody i wie˝´ ciÊnieƒ, a tak˝e bocz-
nic´ kolejowà prowadzàcà do stacji
Grzegórzki (znajdujàcej si´ w miejscu,
w którym stoi teraz Galeria Kazimierz). 

Z zało˝eƒ z tych do chwili obecnej nie
pozostało zbyt wiele – znikły z krajobrazu
najbardziej charakterystyczne i wyraêne
obiekty, jak m.in. gazometry – cylin-

dryczne zbiorniki na gaz, których ga-
zownia miała trzy (najwí kszy, ostatni wy-
budowany 1900 roku, został wyburzo-
ny w 1973 roku), składy w´gla, pompy
wodne, wie˝a wodna, wie˝a koksowa
oraz wysokie wielokomorowe piece
systemu Koppersa – pierwszy urucho-
miony w 1925 roku. Było to wówczas
pionierskie przedsi´wzi´cie, pierwsza
tego rodzaju inwestycja w Polsce, sam
system był zupełnà nowoÊcià w ga-
zownictwie Êwiatowym. Wybór piecow-
ni systemu Koppersa umo˝liwił uzys-
kanie znacznie zwi´kszonej zdolnoÊci
produkcyjnej na dotychczas zajmowa-
nym terenie. Piece te produkowały gaz
w´glowy do 30 czerwca 1968 roku, kie-
dy to ostatecznie zaprzestano jego pro-
dukcji (zostały wysadzone w 1977 roku).
Od tego momentu zakład zajmował
si´ ju˝ tylko dystrybucjà gazu ziemne-
go i gazu koksowniczego, a od 1982
roku wyłàcznie gazu ziemnego. Stał si´
przedsi´biorstwem gazowniczym ty-
powo przesyłowo–rozdzielczym.

Do dnia dzisiejszego przetrwały bu-
dynki wytwórcze, które po wielokrotnych
remontach i przebudowach cz´sto zmie-
niały swoje przeznaczenie. Szczególnie
okazale, po ostatnich gruntownych re-
montach przeprowadzonych w latach
2006 – 2008, wyglàdajà budynki byłej
aparatowni i kotłowni, fabryki amoniaku
i fabryki gazu wodnego. Najstarszy
z nich powstał w trakcie budowy zakła-
du na przełomie lat 1856/57 jako pie-

Dokoƒczenie na str. 22

Kraków był nie tylko
centrum ˝ycia
politycznego
i kulturalnego, ale
i wa˝nym oÊrodkiem
myÊli in˝ynierskiej oraz
techniki, w którym
szybko wdra˝ano
Êwiatowe osiàgni´cia
post´pu technicznego.

Budynek byłej aparatowni i kotłowni
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cownia retortowa. W 1889 roku w wyniku
przebudowy usytuowano w nim nowà
piecowní , czyszczalní , kotłowní  oraz
izb´ maszyn, a w 1929 roku po po-
nownej przebudowie kotłowni´ oraz
dalekotłoczni´, słu˝àcà tłoczeniu gazu
wysokopr´˝nego. Budynek byłej fabry-
ki amoniaku – produktu ubocznego
w procesie destylacji w´gla, został wy-
budowany w 1900 roku.  Natomiast bu-
dynek byłej fabryki gazu wodnego po-
wstał w 1907 roku.  Obecnie budynki te
pełnià funkcje biurowe.

Zachował si´ równie˝ magazyn, słu-
˝àcy poczàtkowo do regeneracji masy,
którego główna cz´Êç została w ostat-
nich latach przekształcona w Êwietlic´
oraz obecny budynek dyspozycji gazu,
wybudowany w 1905 roku z przezna-
czeniem na elektrowni´ zakładowà,
produkujàcà pràd z gazu w´glowego
oraz stacj´ pomp. Istniejà gara˝e, wy-
budowane w 1897 roku z przeznacze-
niem na wozowni´ i stolarni´, które
obecne przeznaczenie otrzymały po
rozbudowie taboru samochodowego
w latach 30. Jednak jest to obiekt wy-
magajàcy kapitalnego remontu. Ostały
si´ tak˝e obiekty administracyjne poło-
˝one bezpoÊrednio przy ul. Gazowej, jak
pochodzàcy z 1819 roku dom zaadap-
towany w 1856 roku na siedzib´ dyrek-
cji i wybudowany w latach 1895/96
z przeznaczeniem na magazyn budy-
nek, który po gruntownym remoncie
w 1937 roku pomieÊcił laboratorium.

Do zachowania wszystkich tych
obiektów, jak równie˝ funkcjonowania
zakładu w obecnym miejscu na Kazi-
mierzu przyczynił si´, co jest parado-
ksem, wybuch wojny Êwiatowej w 1914
roku. Utworzenie, za prezydentury
prof. Juliusza Leo 1 kwietnia 1910 roku
tzw. Wielkiego Krakowa przez przyłà-
czenie przyległych gmin: Zakrzówka, D -́
bnik, Zwierzyƒca, Czarnej Wsi, Nowej
Wsi, Łobzowa, Krowodrzy, Pràdnika

Czerwonego było przełomem zarówno
w dziejach Krakowa, jak i samej gazowni
miejskiej.  Decyzja ta pociàgn ł́a za sobà
znaczne rozszerzenie kr´gu odbiorców
gazu oraz wzrost zapotrzebowania na
gaz, co spowodowało potrzeb´ budo-
wy nowego zakładu. W 1911 roku pod-
j´to decyzj´ o budowie nowej gazowni
na peryferiach miasta Krakowa, na Dà-
biu, ale te wielkie plany zostały całkowicie
przekreÊlone z chwilà wybuchu I wojny

Êwiatowej. Zacz´to realizowaç szeroki
program przebudowy i modernizacji
gazowni w dawnym miejscu, majàcy na
celu podniesienie jej nominalnej zdol-
noÊci produkcyjnej opracowany ówczes-
nego dyrektora Krakowskiej Gazowni
Miejskiej – in˝. Mieczysława Seiferta.

GRZEGORZ MLECZKO
Fot. MARIUSZ DOBRZA¡SKI

KSG sp. z o.o. Oddział 
zakład Gazowniczy w Krakowie

Dokoƒczenie ze str. 21

Nowe ˝ycie 
dawnych budynków przemysłowych
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Kosmiczna in˝ynieria 
po arabsku
Komunikacja. Wybitne dzieła myÊli in˝ynierskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(cz´Êç I)

Od10 do 19 paêdziernika
2012 r. odbyła si´ V
Wyprawa Mosty Âwiata

"Zjednoczone Emiraty Arabskie",
której organizatorem był prof. dr
hab. in˝. Kazimierz Flaga z Politech-
niki Krakowskiej. 

W toku wyprawy odwiedzono naj-
ciekawsze miejsca oraz najwa˝niejsze
obiekty budowlane i in˝ynieryjne
w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Wyniesiona z wyprawy bezpo-
Êrednia wiedza, wykonana obszerna
dokumentacja fotograficzna, ogrom
doznaƒ i wra˝eƒ z bliskiego kontaktu
z niezwykłymi  budowlami stanowiły
kanw´ oraz inspiracj´ do przedsta-
wienia wybranych zagadnieƒ na szer-
szym forum, w postaci artykułu zło˝o-
nego z dwóch cz´Êci. Pierwsza doty-
czy nowoczesnych dzieł in˝ynierii là-
dowej z zakresu mostownictwa i ko-

munikacji szynowej. W drugiej cz´Êci
(w kolejnym numerze biuletynu) przed-
stawione zostanà wybitne w skali
współczesnego Êwiata budowle z ob-

szaru budownictwa ogólnego, sakral-
nego i zwiàzanego ze sportem. 

Estakada zielonej linii metra w Dubaju

Typowa stacja metra wÊród wysokiej zabudowy Dubaju 

Dokoƒczenie na str. 24
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Kosmiczna in˝ynieria 
po arabsku

Zjednoczone Emiraty
Arabskie – obszar

intensywnego rozwoju
infrastruktury

Zjednoczone Emiraty Arabskie
(ZEA) sà niewielkim krajem (83,6 tys.
km2) poło˝onym na Półwyspie Arab-
skim. Granic´ morskà stanowi Zatoka
Perska oraz Zatoka Omaƒska przy-
nale˝àca do Morza Arabskiego, a sze-
rzej, do Oceanu Indyjskiego. Obie za-
toki rozdziela CieÊnina Ormuz, stra-
tegiczny przesmyk w tym rejonie
Êwiata.

Obecna struktura paƒstwa, jedno-
czàca siedem emiratów, powstała
2 grudnia 1971 roku, kiedy Sheikh Za-
yed bin Sultan Al Nahyan doprowadził
do porozumienia i zjednoczenia. W ten
sposób zakoƒczył si´ równie˝ okres
dominacji brytyjskiej. Sheikh Zayed
został pierwszym prezydentem, wdro-
˝ył nowe zasady polityki zdrowotnej,
edukacji, zainicjował rozwój infras-

truktury oraz solidarnego wspierania
wszystkich emiratów. Za swe zasługi
traktowany jest dzisiaj jako „ojciec na-
rodu”, a jego nazwisko pojawia si´
w wielu nazwach, równie˝ odnoszà-
cych si´ do znaczàcych budowli
w paƒstwie.

Dwie daty odegrały istotnà rol´
w najnowszej historii ZEA. W 1958
roku odkryto du˝e zło˝a ropy naftowej,
zwłaszcza w Emiracie Abu Dhabi.
W 1962 roku rozpocz´to trwajàcy do
dzisiaj eksport, który stanowi główne
êródło dochodów paƒstwa. Bardzo

Dokoƒczenie ze str. 23

Obudowana kładka dla pieszych – dojÊcie do stacji metra nad dwujezdniowà arterià
komunikacyjnà

Koƒcowa stacja zielonej linii metra
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wysoki dochód na głow´ mieszkaƒca
(60 tys. $ rocznie) sprawia, ˝e mo˝li-
woÊci finansowe paƒstwa sà ogrom-
ne. Znajdujà one wyraz mi´dzy inny-
mi w niespotykanym na skal´ Êwia-
towà intensywnym rozwoju szeroko
poj´tej infrastruktury, w tym biuro-
wej, mieszkaniowej, hotelowej, hand-
lowej i komunikacyjnej.

ZEA zamieszkuje dzisiaj ponad
8 mln mieszkaƒców, z czego ok. 20%
to lokalni Arabowie (obywatele z peł-
nymi uprawnieniami), pozostali to
Hindusi, Pakistaƒczycy, Filipiƒczycy,
przybysze z Bangladeszu, paƒstw af-
rykaƒskich i inne narodowoÊci z Da-
lekiego Wschodu oraz biali rezyden-
ci, głównie z Europy i Ameryki. Stoli-
ca ZEA znajduje si´ w Abu Dhabi, na-
tomiast najbardziej znanà na Êwiecie
metropolià emirackà jest Dubaj, któ-
ry wyró˝nia si´ wspaniałà, nowo-
czesnà infrastrukturà. 

Dubaj i Abu Dhabi – nowe,
wielkie metropolie na
Półwyspie Arabskim

Przełom XX i XXI wieku stanowił
okres niesłychanie intensywnego roz-
woju infrastruktury w niektórych mias-
tach emirackich.  W pewnym okresie
pojawiały si´ informacje, ̋ e 75% Êwia-
towego potencjału dêwigów wie˝o-
wych wykorzystywanych jest właÊ-
nie w ZEA.

Dubaj stał si´  realnà emanacjà uto-
pijnych marzeƒ budowy miasta ideal-
nego. To tutaj właÊnie odbywał si´ i na-
dal trwa, chocia˝ po 2008 roku nastà-
piło pewne spowolnienie i korekta, po-
kaz najnowoczeÊniejszych technologii
stosowanych w budownictwie, a ar-
chitektura doczekała si´ wielu wybit-
nych realizacji, które ju˝ dzisiaj weszły
do zasobów Êwiatowego dziedzictwa.

Na nieprzyjaznych piaskach pu-
styni, w warunkach bardzo ucià˝li-
wego klimatu (lato z temperaturami ok.
50 stopni Celsjusza w cieniu) pobu-
dowano miasto jak z baÊni, miasto,
które przyciàga zarówno milionerów
rodzimych, przyjezdnych, jak i mniej
zamo˝nych turystów z całego Êwiata
pragnàcych zobaczyç najnowoczeÊ-
niejsze na Êwiecie linie metra i kolei
jednoszynowej, sprawdziç klimatyza-

cj´ na przystankach autobusowych
i stacjach metra, wznieÊç głow´ w kie-
runku wierzchołka najwy˝szego bu-
dynku Êwiata, obejrzeç lub sprawdziç
najlepszy na Êwiecie hotel, dotrzeç po
pniu na gał´zie i wierzchołek sztucz-
nej wyspy z piasku w kształcie palmy
(znanej dotychczas z map satelitar-
nych), zrobiç zakupy w najwi´kszych
centrach handlowych, pojeêdziç na
nartach na sztucznym, górskim stoku,
na pustyni, w Êrodku upalnego lata,
zobaczyç najwi´ksze na Êwiecie akwa-
rium (szyby w Ksi´dze Rekordów
Guinnessa), uczestniczyç w wyÊci-
gach samochodowych Formuły I lub
turniejach tenisowych wysokiej rangi.

Na poczàtku XX wieku Dubaj i Abu
Dhabi praktycznie nie istniały. Obec-
nie Dubaj jest w pierwszej dziesiàtce
najch´tniej odwiedzanych przez tu-
rystów miast Êwiata.

Wydaje si´, ˝e zrealizowana do tej
pory niesłychanie atrakcyjna infras-
truktura b´dzie wystarczajàcym mag-
nesem dla turystów z całego Êwiata na
najbli˝sze kilkadziesiàt lat. Warto poz-
naç jà bli˝ej, gdy˝ w wielu przypad-
kach zawiera w sobie najnowszà myÊl
technicznà oraz wyznacza wiodàce
w Êwiecie trendy architektoniczno-es-
tetyczne na najbli˝sze lata.

Konstrukcja torów metra na estakadzie 

Wystrój architektoniczno-estetyczny stacji metra

Dokoƒczenie na str. 26
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Metro bezobsługowe 
– nowa jakoÊç w systemie

komunikacji zbiorowej
Dubaju

Obecnie eksploatowane w Dubaju
metro składa si´ z dwóch linii – zielo-
nej i czerwonej. Linia zielona i czer-
wona na odcinku koƒcowym obsłu-
gujà obszary wzdłu˝ zatoki Creek. Po-
została cz´Êç linii czerwonej oraz pla-
nowane linie nowe usytuowane sà
równolegle do linii brzegowej Zatoki.
W planach rozwojowych sieci prze-
widuje si´ kolejno budow´ dwóch li-
nii – niebieskiej i fioletowej.

Linia czerwona ma długoÊç 52,1
km. 5 km linii poprowadzono w tune-
lu, pozostała cz´Êç usytuowana jest
na estakadach. W obr´bie linii znaj-
duje si´ 29 stacji (9 podziemnych).
Pr´dkoÊç eksploatacyjna na linii wy-
nosi 46 km/h. Budow´ linii rozpocz´-
to w sierpniu 2005 roku. Ruch pocià-
gów uruchomiono we wrzeÊniu 2009
roku.

Linia zielona ma długoÊç 22,5 km.
8 km linii poprowadzono w tunelu, po-
została cz´Êç usytuowana jest równie˝
na estakadach. W obr´bie linii znaj-
duje si´ 16 stacji. Pr´dkoÊç eksploa-
tacyjna na linii wynosi 35 km/h. Bu-
dow´ linii rozpocz´to w lipcu 2006
roku. Ruch pociàgów uruchomiono
we wrzeÊniu 2011 roku.

ZdolnoÊç przewozowa metra w Du-
baju wynosi odpowiednio: 1,2 miliona
pasa˝erów dziennie, 27 tysi´cy pa-
sa˝erów na godzin´ dla ka˝dej linii i
355 milionów pasa˝erów rocznie.

Na czołach wsporników jednosłu-
powych podpór estakad zaznaczono
kolor linii, co bardzo ułatwia orienta-
cj´, zwa˝ywszy na du˝e podobieƒ-
stwo konstrukcji całego systemu met-
ra. Szyny tworzàce tory przytwier-
dzono bezpoÊrednio do prz´seł pły-

towych estakad.  Prz´sła płytowe
(betonowe) sà wspólnymi konstruk-
cjami pod oba tory ka˝dej linii. Prze-
Êwit torów wynosi 1435 mm. Metro za-
silane jest z trzeciej szyny – napi´cie
pràdu 650VDC.

Szlakowe stacje metra majà po-
dobnà konstrukcj´, o bardzo futury-
stycznym wyglàdzie, Êwietnie kom-
ponujàcym si´ z ultranowoczesnymi

obszarami Dubaju z wysokà zabudo-
wà. Wszystkie stacje sà klimatyzowa-
ne. Wn´trza stacji majà zró˝nicowany
wystrój architektoniczno-estetyczny
(kilka odmian stylistycznych). Cieka-
wym rozwiàzaniem stosowanym w Du-
baju jest zapewnienie pasa˝erom met-
ra dotarcie do celu po opuszczeniu
stacji. Omówienie go wykracza  jednak
poza ramy niniejszego artykułu.

Dokoƒczenie ze str. 25

Estakada kolei jednoszynowej na sztucznej wyspie Palma Jumeirah 

Terminal kolei jednoszynowej u podstawy pnia palmy
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Czerwonà i zielonà linie metra wy-
budowało konsorcjum zło˝one z firm
Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi
Corporation, Obayashi Corporation,
Kajima Corporation oraz tureckiej  fir-
my Yapi Markezi.

Pociàgi metra eksploatowane w Du-
baju (87 składów 5-wagonowych)
produkuje japoƒska firma Kinki Sha-
ryo. Wyglàd zewn´trzny pociàgów
przypomina troch´ niektóre produ-
kowane w Polsce składy pociàgów
elektrycznych (PESA). Pociàgi te cha-
rakteryzuje wysoki komfort i bezpie-
czeƒstwo. W ka˝dym pociàgu wyod-
r´bniono trzy klasy: złota klasa na czo-
le składu (skóra, dywany, wygodniej-
sze siedzenia, lepsze oÊwietlenie, pa-
noramiczna szyba czołowa, dro˝sze
bilety), klasa tylko dla kobiet i dzieci
usytuowana bezpoÊrednio za klasà
złotà oraz pozostałe cztery wagony
w składzie to klasa standard (ekono-
miczna).

W metrze zastosowano w pełni
automatyczne sterowanie pociàgami
(Driverless). Nadzór nad ruchem po-
ciàgów dokonujà Kontrolery Stacyjne
(STC) oraz Centra Kontroli Pociàgów
(VCC). Nad pracà całego systemu
czuwa Centralny OÊrodek Nadzoru
(OCC) zlokalizowany w zajezdniach
metra. W pociàgach nie ma tradycyj-
nych maszynistów sterujàcych skła-
dem pociàgów.

Metro w Dubaju jest najdłu˝szym
w pełni zautomatyzowanym syste-
mem kolei na Êwiecie. Liczy obecnie
74,6 km i jest dłu˝sze od podobnej sie-
ci metra w Vancouver, w Kanadzie,
które ma długoÊç 68 km.

Kolej jednoszynowa 
na wyspie Palma D˝amira

(ang. Palm Jumeirah Monorail)

Rozwojowi metropolii Dubaju
w ostatnich latach towarzyszy budo-
wa sztucznych wysp zlokalizowanych
w pobli˝u brzegu Zatoki Perskiej. Na
sztucznej wyspie zbudowano słynny
hotel Burj Arab w kształcie ̋ agla (opis
zostanie zamieszczony w cz´Êci II ar-
tykułu). Przy kolejnych odcinkach Za-
toki powstały słynne ju˝ Wyspy Pal-
mowe (najwi´ksze sztuczne wyspy na
Êwiecie), Wyspa Âwiat i inne. Wyspy

widoczne sà z Kosmosu i stanowià
niezwykłe logo Dubaju przy jego ob-
serwacji z du˝ych wysokoÊci. W chwi-
li obecnej najsłynniejsza jest Palma
D˝amira (Palm Jumeirah). Zbudowa-

na jest, podobnie jak inne wyspy,
z materiału skalnego wydobywanego
z dna Zatoki. Wyspa składa si´ z pal-
my oraz okalajàcego jà falochronu.
CałoÊç mieÊci si´ w obrysie 5 x 5 km,
a długoÊç linii brzegowej wyspy wy-
nosi 75 km. Ju˝ w chwili obecnej wy-
s pa ma charakter ekskluzywny. Po-
wstajà tu apartamentowe kompleksy
mieszkalne (w tym letniskowe) z włas-
nymi marinami, luksusowe hotele (np.
Atlantis Hotel na wierzchołku wyspy),
kompleks jedenastu wie˝owców (Du-
bai Perl) u podstawy pnia z po-
wierzchniami mieszkalnymi, biuro-

Terminal kolei jednoszynowej na szczycie palmy obok hotelu Atlantis 

Sztuczna wyspa Palma Jumeirah wraz z kolejà jednoszynowà wzdłu˝ pnia (Google Maps)

Dokoƒczenie na str. 28

Metro w Dubaju jest
najdłu˝szym w pełni
zautomatyzowanym
systemem kolei na
Êwiecie.
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wymi i handlowymi, sklepy i restau-
racje, jak równie˝ parki wodne i par-
ki rozrywki.

Komunikacja wyspy z làdem od-
bywa si´ drogà wodnà i làdowà.
Wzdłu˝ pnia poprowadzona jest ar-
teria drogowa, która na ostatnim od-
cinku tunelem pod dnem morza po-
zwala dostaç si´ w rejon hotelu At-
lantis. Dla obsługi komunikacji zbio-
rowej (turyÊci, obsługa oraz miesz-
kaƒcy) zbudowano kolej jednoszy-
nowà (ang. monorail), którà popro-
wadzono wzdłu˝ pnia palmy a˝ na jej
wierzchołek.

Idea kolei jednoszynowej pojawiła
si´ po raz pierwszy w 1821 roku (pa-
tent Henry Robinson Palmer, układ
podwieszony kolejki na jednej szynie).
Póêniej (poczàtek XX wieku) pojawi-
ły si´ pomysły zastosowania ˝yro-
skopu do stabilizacji pionowej kolej-
ki jednoszynowej (Brennan i Scherla).
Ewolucja rozwiàzaƒ doprowadziła do
wykształcenia si´ dwóch podstawo-
wych systemów. W systemie pierw-
szym kolej podwieszona jest do na-

powietrznej szyny. W systemie drugim
szyna poprowadzona jest ponad zie-
mià na specjalnej estakadzie.

System drugi zastosowano na Pal-
mie D˝amira w Dubaju. Szyn´ stanowi
belka betonowa o przekroju prosto-
kàtnym i szerokoÊci kilkudziesi´ciu
centymetrów. Po takiej szynie kolejka,
o specjalnie ukształtowanej kon-
strukcji, porusza si´ okrakiem. Pio-

nowe poło˝enie kolejki stabilizujà
koła stykajàce si´ zarówno z po-
wierzchnià górnà, jak i bocznymi be-
tonowej belki-szyny. Wszystkie stacje
kolejki, z powodu wysokich tempe-
ratur panujàcych tutaj przez znacznà
cz´Êç roku, sà klimatyzowane.
W zwiàzku z tym przy kraw´dziach
peronów zjawiajà si´ szczelne, prze-
zroczyste ekrany, które otwierane sà
w miejscach drzwi kolejki, po jej za-
trzymaniu. Ekrany te stanowià równie˝
barier´ bezpieczeƒstwa dla pasa˝e-
rów oraz w pewnym stopniu porzàd-
kujà ruch podró˝nych na peronach
przy wsiadaniu do kolejki.

Podobne realizacje kolejki jedno-
szynowej spotykane sà współczeÊnie
w wielu du˝ych miastach Japonii.
Wiodàcym producentem takich sys-
temów komunikacyjnych jest firma
Hitachi Transportation Systems. Zwra-
ca si´ uwag´ na futurystyczny wyglàd
systemu kolejki oraz łatwoÊç budowy
estakad (powtarzalnoÊç i znaczna
prostota konstrukcji podpór), które
majà szereg zalet w porównaniu z roz-
wiàzaniami naziemnymi i podziem-
nymi.

Dokoƒczenie ze str. 27

Pociàg jednoszynowy na wyspie Palma Jumeirah 

Dêwigary betonowe (szyny) kolei w obr´bie falochronu wyspy
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Most Szejka Zayeda 
w Abu Dhabi

Abu Dhabi – stolica ZEA poło˝one
jest na wyspie. Arterie komunikacyj-
ne wiodàce do miasta, w pierwszej
kolejnoÊci, prowadzone sà po mos-
tach. W 2010 roku przekazano do
eksploatacji, po 7 latach budowy,
nowy most nazwany imieniem Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, wpro-
wadzajàcy do miasta trzeci główny
szlak komunikacyjny w postaci czte-
ropasmowej autostrady łàczàcej Pół-
wysep Arabski z wyspà nad kanałem
Maqta.

Projekt techniczny mostu opraco-
wała firma Buckland & Taylor Ltd.,
zgodnie z projektem architektonicz-
nym autorstwa słynnej w całym Êwie-
cie Zaha Hadid. Wykonawstwem
obiektu (główny kontraktor) zajmowały
si´ firmy Archirodon Construction
(Overseas) Co. S.A. oraz Six Construct
Ltd. Spr´˝enie wykonała firma VSL In-
ternational. Koszt budowy wyniósł
ok. 300 mln $.

Ju˝ w chwili obecnej konstrukcja
mostu została uznana za najbardziej

skomplikowanà na Êwiecie pod wzgl´-
dem geometrycznym. Łàczna dłu-
goÊç obiektu wynosi 842 metry. Prze-
Êwit pod najwi´kszym prz´słem wy-
nosi 16 m.

Ustrój noÊny mostu ma zasadni-
czo trzy główne prz´sła (najwi´ksze
o rozpi´toÊci 234 m), chocia˝, prze-
prowadzajàc dokładniejszà analiz´
mo˝na wyodr´bniç jeszcze dodatko-
we prz´sła o mniejszej rozpi´toÊci.
Głównym elementem konstrukcji sà
dwa ciàgłe łuki ukształtowane w po-
staci nieregularnej  sinusoidy, ze
zmiennymi amplitudami. Łuki te wy-
konane sà z betonu i stali (przekrój
skrzyniowy), a ich usytuowanie
w przestrzeni jest zmienne w stosun-
ku do płaszczyzny pionowej popro-
wadzonej w osi obiektu. Łuki przeni-
kajà si´ wzajemnie z ciàgłymi skrzy-
niowymi dêwigarami, podwieszonymi
do trzech głównych prz´seł. W spr´-
˝onych, betonowych skrzyniach roz-
wini´to silnie partie wspornikowe.
Wsporniki, tworzàce wraz z pasem
górnym skrzyƒ pomost obiektu, wy-
posa˝ono w silne elementy kraw´-
dziowe oraz tarczowe u˝ebrowanie,

które tworzy bardzo charakterystycz-
ny układ komór w podniebieniu kon-
strukcji mostu.

Dêwigary betonowe (szyny) kolei w obr´bie zabudowanego pnia wyspy

Wn´trze terminalu kolei jednoszynowej na
szczycie palmy

Dokoƒczenie na str. 30
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Kosmiczna in˝ynieria 
po arabsku

Most Zayeda został zaprojektowa-
ny jako wybitne dzieło sztuki in˝y-
nierskiej oraz jako obiekt o niespoty-
kanych walorach architektoniczno-
estetycznych, który w metropolii Abu
Dhabi ma pełniç funkcj´ „landmark”,
czyli wyró˝nika miejsca. Wskazuje
si´, ˝e nieregularna, sinusoidalna ar-
chitektura mostu nawiàzuje do t´s-
knoty Arabów za pustynià, za pofalo-
wanymi wydmami piasku, w´drujà-
cymi po pustyni podczas wiosen-
nych burz.

Dopełnieniem dziennych walorów
estetycznych mostu jest dynamiczny
projekt oÊwietlenia oparty na subtel-
nej kolorystyce. CałoÊç sterowana
jest elektronicznie, a system stwarza
mo˝liwoÊç realizacji ró˝nych progra-
mów iluminacji. Układ komór w pod-

niebieniu konstrukcji mostu wyko-
rzystano w projekcie iluminacji do
uzyskania niecodziennych efektów,

które dajà obiektowi drugie, nocne,
bardzo atrakcyjne ˝ycie. Projekt ilu-
minacji wykonał Rogier van der Hei-

Dokoƒczenie ze str. 29

Wsiadanie do pociàgu jednoszynowego na stacji poczàtkowej 

Most Zayeda w Abu Dhabi – widok ogólny
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de Dyrektor ds. Projektowania firmy
Philips Lighting. Architekt Zaha Hadid
stwierdził, ˝e nocna iluminacja dyna-
micznie uczytelnia przestrzennà struk-
tur´ konstrukcji mostu. Podobno
w nocy most fascynuje, emanujàc ra-
doÊcià w stron´ u˝ytkowników i ob-
serwatorów. ZagoÊcił tu „genius loci”
tak bardzo oczekiwany przez szczod-
rych inwestorów obiektu.

Podsumowanie

Przedstawione w cz´Êci I dwa przy-
kłady zrealizowanych w Dubaju ele-
mentów infrastruktury komunikacyjnej
(bezobsługowe metro i kolej jedno-
szynowa na Palm Jumeirah) oraz most
Szejka Zayeda w Abu Dhabi wskazujà,
˝e mamy do czynienia z przedsi´wzi´-
ciami najwy˝szej Êwiatowej klasy. Po-
chłaniajà one wielkie nakłady finanso-
we, jednak stanowià jednoczeÊnie wy-
znaczniki nowych trendów i dokonaƒ
w Êwiatowej in˝ynierii komunikacyjnej
i mostownictwie. Wdro˝enie innowa-
cyjnych rozwiàzaƒ w komunikacji zbio-
rowej Dubaju stanowi wa˝ny, prekur-
sorski test dla metropolii całego Êwiata
w obszarze nowoczesnych systemów
bezobsługowych. W cz´Êci II zostanà

zaprezentowane wiodàce budowle ZEA
w obszarach budownictwa ogólnego
(Burj Khalifa-najwy˝sza budowla Êwia-
ta, Burj Arab, Emirates Palace), sakral-
nego (meczet Zayeda) i zwiàzanego ze
sportem (tor formuły I w Abu Dhabi). 

Tekst i zdj´cia dr in˝. KAROL RY˚
Katedra Budowy Mostów i Tuneli, 

Politechnika Krakowska,
Przedsi´biorstwo Usług In˝ynierskich

„PROKOM” S.C. 
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Dêwigar skrzyniowy mostu Zayeda 

Most Zayeda w Abu Dhabi – widok na główne prz´sło łukowe wraz z dêwigarem  skrzyniowym
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25paêdziernika br. w War-
szawie odbyło si´ wspól-
ne posiedzenie Krajowej

Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i prze-
wodniczàcych Okr´gowych Komisji
Kwalifikacyjnych. 

W programie zebrania  prof. Kazi-
mierz Szulborski – wiceprzewodni-
czàcy KKK – przekazał informacje
o pracach KKK w zakresie standardów
kształcenia w nowej rzeczywistoÊci
prawnej, omówiono efekty wspólnego
szkolenia KKK i przewodniczàcych
OKK w dniach 7-8 sierpnia br. w Ja-
chrance (pełnà informacj´ z tego
spotkania podaliÊmy w naszym po-
przednim biuletynie), omówiono pis-
mo prezesa Krajowej Rady PIIB
w sprawie ˝àdania oryginałów lub
potwierdzonych notarialnie kopii
uprawnieƒ budowlanych osób nad-
zorujàcych praktyki zawodowe, prze-
kazano informacj´ o zmianach pytaƒ
wprowadzonych do CZPE przed XX
sesjà egzaminacyjnà oraz podj´to
decyzj´ w sprawie zmiany czasu trwa-
nia egzaminu testowego i przygoto-
wania si´ do odpowiedzi na egzami-
nie ustnym na uprawnienia budowla-

ne. Ponadto przypomniano harmo-
nogram XX sesji egzaminacyjnej.
W trakcie posiedzenia prowadzona
była o˝ywiona dyskusja i mo˝liwoÊç
wyjaÊniania ró˝nych wàtpliwoÊci zwià-
zanych z działalnoÊcià OKK. 

***

JesteÊmy ju˝ po weryfikacji doku-
mentów potwierdzajàcych praktyk´
zawodowà kandydatów ubiegajàcych
si´ o nadanie uprawnieƒ budowla-

nych w dwudziestej, a wi´c w jubileu-
szowej, sesji egzaminacyjnej na upraw-
nienia budowlane „Jesieƒ’2012”.
Członkowie poszczególnych zespołów
kwalifikacyjnych bardzo szczegółowo
sprawdzali „Dzienniki praktyk” pod
wzgl´dem ich merytorycznej zawarto-
Êci, zakresu, rodzaju i czasu odbytej
praktyki budowlanej, a tak˝e uprawnieƒ
osób potwierdzajàcych praktyk´. Kan-
dydaci zło˝yli łàcznie 287 wniosków
w dziewi´ciu specjalnoÊciach, osta-
tecznie po weryfikacji dopuszczono do
egzaminu testowego 278 osób (3 od-
mowy, 4 osoby zawiesiły post´powa-
nie, 2 wnioski wycofane). W dniach 26-
27 paêdziernika odbyło si´ wyjazdowe
zebranie naszej Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej w Sromowcach Ni˝-
nych, na którym oprócz spraw bie˝à-
cych powołano zespoły egzaminacyj-
ne oraz przygotowano pytania z prak-
tyki zawodowej na egzaminy ustne. Eg-
zamin testowy odbył si´ 23 listopada
br. W chwili, kiedy obecny numer biu-
letynu otrzymajà nasi Czytelnicy (ok. 10
grudnia), b´dziemy ju˝ tak˝e po eg-
zaminach ustnych. Wyniki tej sesji po-
damy w kolejnym biuletynie.

ZYGMUNT RAWICKI

przewodniczàcy OKK

Przygotowania do egzaminu
Uprawnienia budowlane. Przed XX sesjà egzaminacyjnà - Jesieƒ’2012
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Z apraszamy do udziału w ko-
lejnych, ju˝ w szóstych zawo-
dach w narciarstwie alpejskim

o Puchar Przewodniczàcego Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w Krakowie.

Zawody w konkurencji slalom gi-
gant, zostanà rozegrane w niedziel´ 17
lutego 2013 roku na stokach oÊrodka
Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach (w tym
samym miejscu, co w latach poprzed-
nich). Wszystkich członków MOIIB oraz

osoby towarzyszàce chcàce wziàç udział
w zawodach, prosimy o rejestracj´ na
stronie www.rapid.krakow.pl/zawody
w terminie do 2 lutego 2013 roku. 

Głównym organizatorem zawodów
b´dzie Adam KNAPIK, członek Rady
MOIIB.

Do rejestracji nale˝y podaç nast´-
pujàce dane: imi´ i nazwisko, adres,
nr PESEL, nr członkowski w MOIIB
oraz e-mail do korespondencji. 

Dane te potrzebne sà do stworze-
nia list startowych oraz ubezpieczenia
uczestników. W ciàgu kilku dni od za-
rejestrowania Adam Knapik wyÊle po-
twierdzenie przyj´cia zgłoszenia.

Wst´pny program zawodów:
– godz. 9.30 do 11.00 rejestracja

zawodników
– 9.30 do 11.30 -jazdy treningowe
– od 12.30 zawody

Szczegółowy program zawodów
oraz regulamin zostanà przesłane
pocztà elektronicznà na adres e-mail
podany w zgłoszeniu. Ze wzgl´du na
ograniczonà liczb´ miejsc, w przy-
padku zbyt du˝ej liczby ch´tnych,
o udziale w zawodach b´dzie decy-
dowała kolejnoÊç zgłoszeƒ. 

Ewentualne pytania prosz´ 
przesyłaç na adres e-mail: 
narty@rapid.krakow.pl

Liczymy na liczny udział w zawo-
dach (co najmniej jak w latach po-
przednich!)

Do zobaczenia na stoku!

Slalom w Kluszkowcach 
po raz szósty
SPORT. 17 lutego - zawody narciarskie dla członków MOIIB 
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Zatrzymajmy 
nierealistycznie niskie ceny!
Budapeszt. Podczas XIX spotkania organizacji budowlanych z krajów 
Grupy Wyszehradzkiej zapowiedziano ingerencj´ w ustawy 
o zamówieniach publicznych na poziomie europejskim

Poczàwszy od 1994 roku, corocz-
nie, ka˝dorazowo w innym kraju
Grupy Wyszehradzkiej  (V–4)

odbywajà si´ spotkania organizacji
budowlanych (izb i zwiàzków).
W dniach 3–6 paêdziernika 2012 roku
w Budapeszcie odbyło si´ kolejne, ju˝
dziewi´tnaste,  spotkanie  in˝ynierów
z krajów V–4. 

Tym razem gospodarzami spotkania
była W´gierska Izba In˝ynierów (MMK),
a uczestnikami były delegacje Słowackiej
Izby In˝ynierów Budownictwa (SKSI), Sło-
wackiego Zwiàzku In˝ynierów Budow-
nictwa (SZSI),  Czeskiej Izby Autoryzo-
wanych In˝ynierów i Techników Budow-
nictwa (CKAIT) i Czeskiego Zwiàzku In-
˝ynierów Budownictwa (CSSI) oraz Pol-
ska Izba In˝ynierów Budownictwa (PIIB)
i Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników
Budownictwa (PZITB). Stron´ polskà
reprezentowali: ze strony PIIB – Stefan
Czarniecki – wiceprzewodniczàcy  i Zby-
sław Kałkowski – członek Rady Krajowej
oraz ze strony PZITB – Ryszard Trykosko
– przewodniczàcy i Zygmunt Rawicki –
członek  Zarzàdu Głównego.

W pierwszym dniu odbyła si´ mi´-
dzynarodowa konferencja wyszehradz-

ka na temat: „Scenariusze energetycz-
ne, harmonizacja sieci i bezpieczeƒ-
stwo dostaw  w krajach V–4”, w czasie
której zostało wygłoszonych 16 refera-
tów. W referatach przedstawiono m.in.
aktualne zało˝enia w polityce energe-
tycznej w poszczególnych krajach Gru-
py Wyszehradzkiej oraz propozycje roz-
wiàzaƒ szczególnie w zakresie ograni-
czenia emisji CO2. 

W roboczej cz´Êci spotkania prze-
wodniczàcy poszczególnych delegacji

dokonali oceny realizacji Deklaracji przy-
j´tej na XVIII spotkaniu we Wrocławiu
w paêdzierniku 2011 r., poinformowali sí
wzajemnie o istotnych wydarzeniach, ja-
kie miały miejsce w poszczególnych or-
ganizacjach w ostatnim roku, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem stanu przepi-
sów prawnych dotyczàcych budow-
nictwa, a tak˝e przedstawili informacje
o działalnoÊci izb in˝ynierskich w krajach
Grupy Wyszehradzkiej.

– Dyskutowano nad pytaniami, które
zrodziły si´ w zwiàzku z proponowany-
mi zmianami Dyrektywy 2005/36/EU
w sprawie wzajemnego uznawania kwa-
lifikacji zawodowych. Wszystkie izby in-
˝ynierskie z krajów V–4 biorà udział
w europejskiej współpracy, uwa˝ajàc
swobodny przepływ i zatrudnienie fa-
chowców jako wa˝nà kwesti´, ale rów-
noczeÊnie sà one przekonane, ̋ e jakoÊç
pracy in˝yniera mo˝e byç utrzymana na
wysokim poziomie jedynie, jeÊli projek-
towanie i wykonawstwo b´dà zawo-
dem regulowanym w ka˝dym kraju.
Izby odgrywajà decydujàcà rol´ w do-
st´pie do działalnoÊci zawodowej oraz
w procesie kwalifikacji uprawnionych in-

Obrady delegacji z krajów V-4

Delegacja polska
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˝ynierów. Jednym z głównych czynników
musi byç uregulowanie „cz´Êciowego
dost´pu do zawodu”, jak to jest roz-
strzygane w proponowanej zmianie dy-
rektywy.

– Uczestnicy spotkania zgodzili si´ na
wprowadzenie tzw. europejskiej karty in-
˝ynierskiej (legitymacji zawodowej), któ-
ra wydawana b´dzie przez izby in˝y-
nierskie (na podstawie odpowiednich
ustaw w poszczególnych krajach) lub je-
Êli nie ma takich organizacji przez inny
właÊciwy organ paƒstwa. Uczestnicy
zwrócili uwag´, ˝e legitymacja zawo-
dowa nie powinna byç narz´dziem do
„drena˝u mózgów”, lecz zabezpiecze-
niem przed takim działaniem.
– Uczestnicy zastanawiali si´ tak˝e nad

problemami w zakresie doskonalenia za-
wodowego i praktyki zawodowej in˝y-
nierów. Problem ten musi byç rozwià-
zany przy wypracowaniu wspólnych
zasad na poziomie europejskim, ale ure-
gulowany w szczegółach na poziomie
krajowym w ka˝dym paƒstwie. Organi-
zacje in˝ynierskie Grupy Wyszehradz-
kiej sugerujà, aby wzmocniç współ-
prac´ z uczelniami z własnych krajów.

– W 2013 roku dyrektywa w sprawie za-
mówieƒ publicznych zostanie zaktuali-
zowana na poziomie europejskim. Pod-
czas tych prac organizacje zawodowe
muszà podjàç wysiłek, aby zatrzymaç
korzystanie z nierealistycznie niskich cen
na rynku inwestycyjnym. Wnioskujà
do Komisji oraz Parlamentu Europej-
skiego o wsparcie interesu publiczne-
go w obszarze usług in˝ynierskich
w celu przejÊcia od oceny cenowej do

oceny jakoÊciowej przetargów pub-
licznych. Innowacyjne rozwiàzania mu-
szà uzyskaç poparcie w przetargach
publicznych, odnoszàc koszty do ca-
łego procesu inwestycyjnego.
Uczestnicy podkreÊlajà wag´ i rol´

małych i Êrednich przedsi´biorstw pod-
czas oceny przetargów publicznych,
jako ̋ e te podmioty stanowià najwí kszà
cz´Êç uczestników rynku.

Organizacje in˝ynierskie krajów Gru-
py Wyszehradzkiej podj́ ły decyzj́  o po-
wołaniu grupy roboczej w celu wypra-
cowania poprawek do Dyrektywy doty-
czàcych przetargów publicznych tak, aby
wszystkie uwagi zostały  wprowadzone.
W´gierska Izba In˝ynierów podj´ła si´
koordynacji tych działaƒ.

– Niemiecka Izba In˝ynierska rozpo-
cz´ła przeglàd Eurokodów, w celu zbli-
˝enia metod obliczeƒ teoretycznych do
praktyki. Uczestnicy zgodzili si´ z wa˝-

noÊcià i nagłà potrzebà tych prac oraz
potwierdzili swojà gotowoÊç do współ-
pracy, je˝eli tylko strona niemiecka wy-
razi takà potrzeb´. Professional Section
for Structural Engineering (Profesjonal-
na sekcja ds. konstrukcji budowlanych)
W´gierskiej Izby In˝ynierów jest gotowa
do koordynacji tych prac, zwa˝ywszy na
ich wag´ i wynikajàce z tego dodatko-
we ułatwienia.
– Kolejne, XX spotkanie organizacji bu-

dowlanych z krajów Grupy Wyszeh-
radzkiej odb´dzie si´ w paêdzierniku
2013 roku w Republice Czeskiej. Or-
ganizatorem tego spotkania b´dà
Czeska Izba Autoryzowanych In˝ynie-
rów i Techników Budownictwa i Czeski
Zwiàzek In˝ynierów Budownictwa.

– Delegacje wyraziły zadowolenie z do-
tychczasowej współpracy i potwierdzili,
˝e odbyte spotkanie spełniło swoje za-
ło˝enia programowe. Delegacje za-
graniczne podkreÊliły tak˝e dobre
przygotowanie tego spotkania zarów-
no od strony merytorycznej, jak i or-
ganizacyjnej.  
W wyniku plenarnej dyskusji uzgod-

niono tekst wspólnej deklaracji, którà na
zakoƒczenie spotkania podpisali prze-
wodniczàcy delegacji.

W czasie spotkania odbyła si´ tak˝e
oficjalna prezentacja pierwszego tomu
ksià˝ki z nowej serii „Obiekty in˝ynierskie
krajów wyszehradzkiej czwórki”, wyda-
nej przez stron´ czeskà.

Delegacje w trakcie programu tech-
nicznego zapoznały sí  z budowà czwar-
tej linii metra w Budapeszcie.

Tekst i zdj´cia ZYGMUNT RAWICKI

Podpisanie protokołu koƒcowego 

Zwiedzanie budowy 4 linii metra
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Wdniach 24 –26 paêdzierni-
ka 2012 r. odbyła si´
w Krynicy–Zdroju V Ogól-

nopolska Konferencja Naukowo–
Techniczna „Funkcjonowanie, eks-
ploatacja i bezpieczeƒstwo syste-
mów gazowych, wodociàgowych,
kanalizacyjnych i grzewczych”.
Konferencja została zorganizowa-
na przez  Polskie Zrzeszenie In˝y-
nierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Krakowie, przy współ-
pracy oddziałów terenowych
PZITS, uczelni oraz Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa.  

Otwarcia Konferencji dokonał pre-
zes Krakowskiego Oddziału PZITS –
Mariusz Olko.  Krystyna Korniak–
Figa – prezes ZG PZITS, reprezen-
tujàca jednoczeÊnie MOIIB, odczytała
adres przewodniczàcego Rady 
MOIIB dr. in˝. Stanisława Karczmar-
czyka. Przekazujàc go na r´ce prze-
wodniczàcego Komitetu Organiza-
cyjnego – Krzysztofa Marendziuka ˝y-
czyła sukcesów, powodzenia i sa-
tysfakcji  z udziału w V Ogólnopolskiej
Konferencji. Konferencj´ zaszczycili
swojà obecnoÊcià członkowie Ko-
mitetu Honorowego: Zdzisława Głód
– prezes Zarzàdu Miejskiego Przed-
si´biorstwa Energetyki Cieplnej
S.A. w Krakowie, Janusz Adamek –
prezes Sàdeckich Wodociàgów
Sp. z o.o., Grzegorz Ostrzołek –  pre-
zes Zarzàdu Krakowskiego Holdingu
Komunalnego, Mieczysław Góra –
prezes Zarzàdu Miejskiego Przed-
si´biorstwa Wodociàgów i Kanaliza-
cji S.A. w Krakowie oraz uczestnicy
– reprezentanci przedsi´biorstw ko-
munalnych, budowlano–produkcyj-
nych, biur projektów i 6 uczelni.
W sumie ponad 70 osób.

Tematyka konferencji przedsta-
wiona w 30 referatach obejmowała na-
st´pujàce zagadnienia:                                                                           

– technologie i techniki procesów
przesyłu i dystrybucji gazu,

– metrologie i niezawodnoÊç funk-
cjonowania przemysłu gazowni-
czego,

– systemy gazownicze – êródła gazu,
magazynowanie gazu, gospodarka
i wykorzystanie gazu, 

– bezpieczeƒstwo dostaw – własne
zło˝a, import gazu, połàczenia z ryn-
kami europejskimi, europejskie dy-
rektywy energetyczne,

– jakoÊç i niezawodnoÊç procesów
uzdatniania wody, oczyszczania
Êcieków oraz unieszkodliwiania osa-
dów Êciekowych,

– informatyczne narz´dzia zarzàdzania
systemami wodociàgowymi, kanali-
zacyjnymi, ciepłowniczymi i gazowymi,

– awaryjnoÊç wraz z odnowà sieci
wodociàgowych, kanalizacyjnych,
ciepłowniczych i gazowych,

– ryzyko i bezpieczeƒstwo funkcjo-
nowania systemów zaopatrzenia

Teoria i praktyka miejskiej in˝ynierii
KRYNICA-ZDRÓJ. V Konferencja naukowo-techniczna „Funkcjonowanie, eksploatacja 
i bezpieczeƒstwo systemów gazowych, wodociàgowych, kanalizacyjnych i grzewczych”  
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Składki i opłaty na ubezpieczenie OC w 2013 roku
Opłaty na obowiàzkowe 

ubezpieczenie OC
Członkowie Izby, którzy okres

ubezpieczenia rozpoczynajà 1 stycz-
nia 2013 roku i póêniej opłacajà
rocznà składk´ w wysokoÊci 79 zł
(składka ponownie obni˝ona).

Członkowie, którzy w roku 2012
nadpłacili opłat´ ubezpieczeniowà
o kwot´ 13 zł wnoszà opłat´ po-
mniejszonà o powy˝szà kwot´. Wy-
syłane druki przelewów b´dà
uwzgl´dniały powy˝sze zmiany.

Opłat´ na ubezpieczenie OC na-
le˝y regulowaç łàcznie ze składkà na
Izb´ Krajowà.

Składki członkowskie

Składki członkowskie w Polskiej Iz-
bie In˝ynierów Budownictwa w roku
2013 sà nast´pujàce:
- na okr´gowà izb´, płatne jednora-

zowo za 12 m-cy 348 zł lub
w dwóch ratach po 174 zł ka˝da (za
6 miesi´cy),

- na krajowà izb´ 6 zł/miesiàc, płat-
ne jednorazowo za cały rok 72 zł.
Członkowie, którzy opłacili w roku

2012 składki (zarówno na okr´gowà,
jak i Krajowà Izb´) obejmujàce rów-
nie˝ miesiàce w roku 2013, przy
najbli˝szej płatnoÊci b´dà zobowià-
zani do wyrównania nale˝nych skła-
dek do wysokoÊci obowiàzujàcej
w roku 2013. WielkoÊç dopłaty b´-
dzie zale˝ała od liczby miesi´cy,
których dopłata dotyczy.

Członkowie PIIB w przesyłce cza-
sopisma „In˝ynier Budownictwa”
otrzymajà blankiety płatnicze. Na
blankietach wydrukowano wszystkie
niezb´dne informacje. W przypadku
zlecenia płatnoÊci drogà elektro-
nicznà nale˝y w dyspozycji umieÊciç
wszystkie dane znajdujàce si´ na
drukach.

Uwaga! Składka na ubezpieczenie
powinna byç zapłacona co najmniej
15 dni przed koƒcem poprzedniego
okresu ubezpieczenia.

Podane na drukach numery kont
sà indywidualne (ka˝dy członek po-
siada własne wirtualne konto), dla-
tego te˝ prosimy o niedokonywanie
opłat za kilka osób na jedno wirtualne
konto.

Na stronie internetowej Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa
www.piib.org.pl w zakładce „Lista
członków ” został uruchomiony ser-
wis umo˝liwiajàcy wydruk sperso-
nalizowanych blankietów opłat na
rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

W przypadku nieotrzymania lub
zagubienia przekazów oraz wàtpli-
woÊci zwiàzanych z opłacaniem
składek, Krajowe Biuro jest do Paƒ-
stwa dyspozycji.
- korespondencyjnie na adres:
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 War-
szawa
- telefonicznie:
tel. (22) 828-31-89 wew. 121 i 127
od poniedziałku do piàtku w godz.
od 9:00 do 15:00
fax (22) 827-07-51
e-mail: skladki@piib.org.pl

Przypominamy, ˝e zaÊwiadcze-
nia o członkostwie wydawane sà wy-
łàcznie na podstawie wpływu składek
na konto. Okazanie dowodu wpłaty
nie stanowi podstawy do wystawie-
nia zaÊwiadczenia o członkostwie
w Izbie!

w wod´ oraz odprowadzania Êcie-
ków i wód deszczowych,

– urzàdzenia pomiarowe do wody
i ciepła w aspekcie bezpieczeƒstwa,

– analiza niezawodnoÊci elementów
systemu zaopatrzenia w ciepło,

– badania awaryjnoÊci sieci i w´złów
cieplnych,

– wpływ przyj´tej technologii wytwa-
rzania ciepła na niezawodnoÊç lo-
kalnego systemu ciepłowniczego,

– wytwarzanie ciepła – technologie,
sprawnoÊç i ekonomika.
W trakcie obrad  wygłoszono 20 re-

feratów, 10 zaprezentowano w formie
posterów Przedstawiana problema-
tyka zach´cała do aktywnego uczest-
nictwa, wywoływała wyjàtkowo  ̋ ywe
dyskusje, jak te˝ ukazywała szerokie
mo˝liwoÊci badawcze, pomysły i do-
Êwiadczenia. Podsumowujàcy kon-
ferencj´, przewodniczàcy Rady Pro-

gramowej – Jan Pawełek – wysoko
ocenił poziom merytoryczny, zwrócił
uwag´ na spełnienie zakładanych ce-
lów, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
problematyki instalacji i modernizacji

systemów gazowych, wodociàgo-
wych, kanalizacyjnych i grzewczych.                         

KRZYSZTOF   MARENDZIUK
przewodniczàcy 

Komitetu Organizacyjnego
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25paêdziernika 2012 r.
w Domu Technika NOT
w Krakowie odbyła si´ V

Krajowa Konferencja Naukowo –
Techniczna „In˝ynieria Elektryczna
w Budownictwie”. Organizatorem
konferencji był Oddział Krakowski
Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich, a współorganizatorami: Cen-
tralne Kolegium Sekcji Instalacji
i Urzàdzeƒ Elektrycznych SEP, Pol-
ski Komitet JakoÊci i Efektywnego
U˝ytkowania Energii Elektrycznej
SEP, Wydział In˝ynierii Elektrycznej
i Komputerowej Politechniki Kra-
kowskiej oraz Małopolska Okr´go-
wa Izba In˝ynierów Budownictwa.

Przewodniczàcym Komitetu Pro-
gramowo – Organizacyjnego konfe-
rencji był dr in˝. Jan Strzałka wice-
prezes ZG SEP, wiceprezes Oddziału
Krakowskiego SEP i członek Rady
MOIIB, a sekretarzem naukowym
prof. dr hab. in˝. Zbigniew Hanzelka
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie.

Obrady konferencji otworzył prezes
O.Kr SEP in˝. Władysław Waga, któ-
ry przekazał prowadzenie przewod-
niczàcemu Komitetu Programowo–
Organizacyjnego. Dr in˝. Jan Strzałka
powitał: wiceprzewodniczàcego Ko-
mitetu i zarazem przewodniczàcego
Centralnego Kolegium Sekcji Instala-
cji i Urzàdzeƒ Elektrycznych SEP An-
drzeja Boczkowskiego, redaktora na-
czelnego czasopisma ELEKTRO.INFO
mgr. in˝. Juliana Wiatra, który był
jednym z dwóch patronów medialnych
konferencji, prof. Zbigniewa Porad´
z Wydziału In˝ynierii Elektrycznej
i Komputerowej Politechniki Krakow-
skiej oraz szeÊciu wystawców, którzy
w prezentowali swoje wyroby. W kon-
ferencji uczestniczyło 65 osób, wÊród
których było 20 członków MOIIB oraz

15 studentów z Instytutu Politech-
nicznego Paƒstwowej Wy˝szej Szko-
ły Zawodowej w Tarnowie.

Celem konferencji organizowanej
cyklicznie w Krakowie (poprzednie
odbyły si´ w latach 1997, 2003, 2006
i 2009) była prezentacja osiàgni´ç i no-
woÊci w zakresie in˝ynierii elektrycz-
nej w budownictwie w nast´pujàcych
dziedzinach: 
– projektowanie, budowa i eksploa-

tacja instalacji elektrycznych, 
– bezpieczeƒstwo pora˝eniowe i prze-

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

i jakoÊç energii elektrycznej, 
– kompatybilnoÊç elektromagnetycz-

na, 
– instalacje elektryczne specjalnego

przeznaczenia, 
– badania odbiorcze i eksploatacyjne.

W czasie konferencji przedstawio-
no i przedyskutowano 11 referatów
przygotowanych przez autorów z sied-
miu oÊrodków krajowych i jednego
oÊrodka zagranicznego (Szwecja) zaj-
mujàcych si´ problematykà instala-
cyjnà. Obrady poszczególnych trzech

sesji konferencji prowadzili: dr in˝. Jan
Strzałka, mgr in˝. Andrzej Boczkowski
i dr hab. in˝. Zbigniew Porada,
prof. PK. Ka˝dà seri´ prezentacji koƒ-
czyła dyskusja, w trakcie której domi-
nujàcymi tematami były zmiany prze-
pisów i norm oraz energooszcz´dno-
Êci w instalacjach elektrycznych.

Wszyscy uczestnicy konferencji
otrzymali komplet starannie wyda-
nych drukiem materiałów konferen-
cyjnych oraz materiały reklamowe
szeÊciu firm, które prezentowały swo-
je wyroby na wystawie towarzyszàcej
konferencji.

W podsumowaniu konferencji
dr in˝. Jan Strzałka wskazał na du˝e
zainteresowanie tematykà obrad oraz
wyraził podzi´kowania dla autorów re-
feratów, wystawców oraz sponsorów
konferencji, do których oprócz Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa nale˝ały Przedsi´bior-
stwo Wielobran˝owe „ELTOR – Kra-
ków”Sp. z o.o. oraz Zakład Elektroin-
stalacyjny ELEKTRICAL.

JAN STRZAŁKA

Oddział Krakowski SEP

Instalacje elektryczne 
– osiàgni´cia i nowoÊci
KRAKÓW. V Krajowa Konferencja Naukowo–Techniczna 
„IN˚YNIERIA ELEKTRYCZNA W BUDOWNICTWIE”
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OdszedłeÊ za wczeÊnie, 
Andrzeju!

16 paêdziernika br. zmarł nasz Kolega, 
mgr in˝. Andrzej Turowicz - Przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Rewizyjnej MOIIB. 

Andrzej Turowicz urodził si´ 22 lutego 1945 r. w Bieczu. W 1961 r. ukoƒczył Szkoł´ Rzemiosł Bu-
dowlanych w Rzeszowie, a w 1964 r. Technikum Budowlane. Swoje ˝ycie zawodowe zwiàzał z Woj-
skiem Polskim. Po ukoƒczeniu w 1970 r. Wojskowej Akademii Technicznej, jako mgr in˝. budow-
nictwa ogólnego pracował do 1982 r. w Wojskowym Przedsi´biorstwie In˝ynieryjno-Budowlanym
w Szczecinie, pełniàc ró˝ne funkcje od kierownika robót do naczelnego in˝yniera. W 1979 r. ukoƒ-
czył studia podyplomowe w specjalnoÊci konstrukcje budowlane. Od 1982 r. do 1987 r. był Dyrek-
torem Wojskowego Przedsi´biorstwa In˝ynieryjno-Budowlanego w Grudziàdzu, a od 1987 do 1993 r.
był szefem Inwestycji i Remontów Wojskowych w Krakowie. W latach 1993-2000, tj. do przejÊcia na
emerytur´ wojskowà, był szefem Wojskowej Inspekcji Architektoniczno-Budowlanej. Słu˝b´ wojskowà
zakoƒczył w randze pułkownika. Po przejÊciu na emerytur´ do 2005 r.  pracował w Urz´dzie Wo-
jewódzkim w Krakowie w administracji architektoniczno-budowlanej, a póêniej do 2010 r. w koncernie
budowlanym STRABAG.

Za swà prac´ był wielokrotnie wyró˝niany odznaczeniami resortowymi - wojskowymi i budow-
lanymi. Był równie˝ odznaczony Złotym Krzy˝em Zasługi i Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Był członkiem Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa. Do Małopolskiej Izby In-
˝ynierów Budownictwa nale˝ał od 2001 roku. W 2002 roku na pierwszym Zjeêdzie MOIIB został wy-
brany w skład Okr´gowej Komisji Rewizyjnej i przez dwie kadencje, do 2010 roku, był zast´pcà Prze-
wodniczàcego OKR. W 2010 r. Okr´gowy Zjazd MOIIB powierzył mu funkcj´ Przewodniczàcego Okr´-
gowej Komisji Rewizyjnej. W 2009 r. został odznaczony Srebrnà Odznakà PIIB.

Swojà działalnoÊç w Małopolskiej OIIB traktował z najwy˝szà starannoÊcià. Był dobrym i ˝yczli-
wym Kolegà i taki pozostanie w naszej pami´ci. Odszedł zbyt wczeÊnie.

HENRYK TR¢BACZ

wiceprzewodniczàcy Rady MOIIB
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Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Nowe rozwiàzania kształtek - Produkty firmy PLASSON do
sieci wodociàgowych.

Seminarium Elektroinstalatorów - O.Kr SEP:

Nowoczesne urzàdzenia poprawiajàce efektywnoÊç rozwià-
zaƒ instalacji elektrycznych w oparciu o produkty firmy:
Hager, Polo, Berker.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania budynków i mieszkaƒ – zagro-
˝enia zwiàzane z wentylacjà. 
Przewody kominowe. 
Uregulowania prawne.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

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

Seminarium Elektroinstalatorów - O.Kr SEP:

OÊwietlenie awaryjne i ewakuacyjne z uwzgl´dnieniem wy-
mogów CNBOP w oparciu o produkty TM Technologie.

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

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

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Nowoczesne technologie: Consolid System – innowacyjna
technologia wykonywania podbudów drogowych.

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Regulacja hydrauliczna II i III generacji.

9.01.2013 r.
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B”
godz. 13.00

10.01.2013 r.
godz.17-20

Kraków
DOM TECHNIKA NOT

w Krakowie

10.01.2013 r. 
Kraków godz. 14.00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

15.01.2013 r.
Kraków

godz. 14.00
Dom Technika 

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

II pi´tro

17.01.2013 r.
godz.11-14

Kraków
DOM TECHNIKA NOT

w Krakowie

17.01.2013 r. 
Godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

24.01.2013 r. 
Kraków godz. 14.00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

30.01.2013r
godz. 13.00

Dom Technika Kraków
ul.Straszewskiego 28

Sala ”B”

PZITS O Kraków & MOIIB
mgr in˝. Mariola Wadas

tel. PZITS: 12-422-26-98

O.Kr SEP - SIiUE
& MOIIB

Firmy Hager, Polo, Berkermgr 
in˝.Ryszard Damijan

tel. 601 497 125
Biuro SEP 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP - SIiUE
& MOIIB

Firma TMTechnologie
Marek Cabała

tel. 602 775 778
Biuro SEP 

tel. 12 422 58 04

PZITS O.Kraków
& MOIIB

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

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
NASCON Spółka z o.o.

43-100 Tychy ul. Harcerska 152
tel./fax (32) 219-79-22

Joanna Kruk
tel./fax (12) 4214737

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

PZITS O.Kraków 
&MOIIB

dr in˝. Grzegorz Ojczyk
tel. PZITS: 12-422-26-98

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 I kwartale 2013 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.

18.

19.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Utrzymanie obiektów budowlanych. 
Kontrole okresowe. Dokumentacja budynku.

Seminarium Elektryków - O.Kr SEP:

Diagnostyka bezinwazyjna maszyn elektrycznych on-line.
Prelegent: dr in˝. Janusz Petryna

Seminarium Elektroinstalatorów - O.Kr SEP:

Ochrona przepi´ciowa według PN-EN 62305.
Prelegent: mgr in˝. Krzysztof Wincencik

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

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

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Monitoring i sterowanie ciÊnieniem jako sposób obni˝ania
strat wody w systemach wodociàgowych.

Seminarium Energetyków – O.Kr SEP:

Sieç WN – połàczenia transgraniczne do Niemiec.
Prowadzàcy: dr in˝. Jerzy Szczepanik

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Tarnów:

OdpowiedzialnoÊç i konsekwencje wynikajàce z pełnienia sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a w
szczególnoÊci Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Warsztaty kosztorysowe: 
Znaczenie kosztorysów w budowlanym procesie inwestycyj-
nym. Rola przedmiaru robót, specyfikacji technicznych przy
sporzàdzaniu kosztorysów. 

Bran˝a mostowa – ZMRP:

Seminarium:
Projektowanie mostowych konstrukcji ˝elbetowych w Êwietle
EUROKODÓW.

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Kamionka – wybór materiału i technologii bez ryzyka.

Bran˝a ogólnobudowlana NOT-Tarnów:
Bezpieczeƒstwo przy wykonywaniu prac budowlanych, 

31.01.2013 r.
Godz.14.00 

Kraków Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

31.01.2013 r.
godz. 13-15

AGH –Bud. B1
Kraków

1.02.2013 r.
godz. 13-15

FTT S.A.
Wolbrom

5.02.2013 r. 
Kraków godz. 14.00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

6.02.2013 r. 
Godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

8.02.2013 r.
Kraków

godz. 13-16
Politechnika Krakowska

WIEiK

13.02.2013 r.
godz. 12.00

Âwietlica
GAZ-SYSTEM S.A. (parter)

Tarnów
ul. Bandrowskiego 16a

14.02.2013 r. 
Kraków godz.14.00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

14.02.2013
Kraków

Sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

19.02.2013 r.
Godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28

Sala „B”

20.02.2013 r.
Tarnów

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP – OÊrodek Rzeczoznawstwa
Koło SEP nr 65

& MOIIB
in˝. Maria Zastawny

tel. 601 335 113, 12 422 68 53
Biuro SEP 12 422 58 04

O.Kr SEP 
Koło Terenowe SEP nr 2

& MOIIB
mgr in˝. Andrzej Starostecki

tel. 602 280 536

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
mgr in˝. Adam Włodarczyk
mgr in˝. Agnieszka Fotyn
tel. PZITS: 12-422-26-98

O.Kr SEP – Koło SEP nr 75
Sekcja Energetyczna & MOIIB

dr in˝. Jerzy Szczepanik
tel. 12 628 26 23

Biuro SEP 12 422 58 04

PZITS Oddział w Tarnowie
& MOIIB

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl, www.pzitb.org.pl

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

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

PZITSO.Kraków & MOIIB
mgr in˝. Piotr Kosz

mgr in˝. Katarzyna Połaƒska –Zorychta
tel. PZITS: 12-422-26-98

Naczelna Organizacja Techniczna Rada 
w Tarnowie

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

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ze szczególnym uwzgl´dnieniem:
1) wymagaƒ w zakresie uprawnieƒ pracowników zatrudnio-

nych przy realizacji inwestycji;
2) zasad doboru i stosowania Êrodków ochrony zbiorowej

oraz Êrodków ochrony indywidualnej;
3) odpowiedzialnoÊci osób nadzoru budowy na przykładzie wy-

padku Êmiertelnego podczas budowy Stadionu Narodowego.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Nowoczesne technologie i materiały budowlane.
wi´cej: www.pzitb.org.pl

Seminarium Elektroinstalatorów - O.Kr SEP:

Zasady doboru i charakterystyki wkładek bezpiecznikowych
mocy w oparciu o aparatur´ Firmy JEAN MULLER.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Warsztaty kosztorysowe: 
Weryfikacja przedmiaru robót, sprawdzanie kosztorysu ofer-
towego w zamówieniach publicznych. 

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

Seminarium:
Nowoczesne laboratorium drogowe.

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Zagospodarowanie wód opadowych.

Seminarium Energetyków- O.Kr SEP:

Konfiguracje systemów PV i mo˝liwoÊci aplikacyjne fotowol-
taiki w Polsce
Prelegent: dr in˝. Janusz Teneta

Bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Nowa Huta:

Konferencja:
Rozwiàzania optymalizujàce zu˝ycie energii w zakładach
przemysłowych.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Cykl szkoleƒ: Projektowanie geotechniczne w Êwietle Eurokodu 7 -
cz. I . Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiek-
tów budowlanych w Êwietle Rozporzàdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia: 25 kwietnia 2012r.

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Zanim zakupisz rury ˝eliwne - wytyczne dotyczàce mikro-
struktury rur wodociàgowych z ˝eliwa sferoidalnego.

godz. 12.00
Miejsce szkolenia. 

Dom Technika NOT w Tarnowie
Rynek 10

21.02.2013 r.
Kraków godz.14.00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

21.02.2013 r.
Kraków

godz.11-14
DOM TECHNIKA NOT

w Krakowie

26.02.2013 r.
Kraków godz.14.00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

27.02.2013 r.
GDDKiA
Wieliczka

28.02.2013 r.
Godz. 13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala „B”

1.03.2013 r.
Kraków

godz. 12-15
AGH

paw. B1
sala H113a

5.03.2013 r.
godz.10-14

Kraków
Dom Technika

Nowa Huta
os.Centrum C bl.10

5.03.2013 r.
Kraków godz.14.00 Dom Technika

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

II pi´tro

5.03.2013 r.
Godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28

Sala” B”

& MOIIB
tel./fax.: 14 688 90 77, 

www.not-tarnow.pl

PZITB-CUTOB O.Małopolski 
& MOIIB

tel./fax (12) 4214737
Joanna Kruk

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

O.Kr SEP - SIiUE
& MOIIB

Firma JEAN MULLER
mgr in˝. Ryszard Damijan

tel. 601 497 125
Biuro SEP 12 422 58 04

PZITB-CUTOB O.Małopolski
& MOIIB

tel./fax  (12) 4214737
Joanna Kruk

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

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

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

Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

PZITS/O Kraków &MOIIB 
Mariusz Piasny- MPI Systemy dla Êrodowiska

tel. PZITS: 12-422-26-98

O.Kr SEP – Koło SEP nr 65
Sekcja Energetyczna 

& MOIIB
mgr in˝. Artur Gancarz

tel. 609 100 231
Biuro SEP 12 422 58 04

O. Nowa Huta SEP 
& MOIIB

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

tel. 603 306 036

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˝. Anna Wasilkowska 
Politechnika Krakowska

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
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg Eurokodów. 
Ogólne zasady projektowania konstrukcji budowlanych. 

Bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:

Seminarium:
Wymagania normy PN-EN 62305 dotyczàce urzàdzeƒ pioru-
nochronnych.

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Odnawialne êródła energii.

Bran˝a mostowa – ZMRP:

Seminarium:
Krakowskie metro.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB - Tarnów:

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

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg Eurokodów. 
Ogólne zasady projektowania konstrukcji budowlanych. 
Konstrukcje betonowe i murowe.

Seminarium Energetyków- O.Kr SEP:

Nowelizacja normy N-SEP-E-001 dot. ochrony przeciwpora-
˝eniowej w sieciach i nn.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg Eurokodów. 
Ogólne zasady projektowania konstrukcji budowlanych. 
Konstrukcje drewniane

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

Projektowanie konstrukcji wg Eurokodów
Konstrukcje stalowe i drewniane – przykłady.

12.03.2013 r.
Kraków godz.14.00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

12.03.2013 r.
Kraków

godz.11-14
Dom Technika

Nowa Huta
Os.Centrum C bl.10

14.03.2013 r. 
godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B”

14.03.2013 r.
Kraków

Sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska

14.03.2013 r.
Tarnów

godz.13.00
Budynek Krakusa
ul. Krakowska 11

14.03.2013 r.
Kraków godz.14,00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

15.03.2013 r.
Kraków

godz. 13-15
AGH

paw. B1
sala H113a

19.03.2013 r.
Kraków godz.14.00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

20.03.2013 r.
Zakopane

godz.10.00
Zespół Szkół Budowlanych

ul. Krupówki 8

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O. Nowa Huta SEP 
& MOIIB

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

tel. 603 306 036

PZITS O.Kraków
& MOIIB

AQUA S.A. Bielsko-Biała
mgr inz. Piotr Dudek

Mgr in˝. Kazimierz Oboza
tel. PZITS: 12-422-26-98

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

Informacje:
mgr in˝. Gra˝yna Czopek 
tel. kom:  605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski 

& MOIIB
Kazimierz Âlusarczyk

tel. 602 590 749
Antoni Kawik 604 129 490

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 13 i 65
& MOIIB

mgr in˝. Janusz Oleksa 
tel. 516 110 121

Biuro SEP 12 422 58 04

PZITB-CUTOB O.Małopolski
& MOIIB

tel./fax:  (12) 4214737
Joanna Kruk

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

PZITB-CUTOB O.Małopolski 
& MOIIB

Alicja Kotoƒska 
609 489 518
Joanna Kruk

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

www.pzitb.org.pl

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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38.

39.

40.

41.

42.

43.

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

Seminarium:
Ochrona Êrodowiska przed hałasem komunikacyjnym.

Seminarium Elektroinstalatorów - O.Kr SEP

Rozwiàzania sieci komputerowych i telefonicznych ADC
KRONE i AMP NETCONNECT zgodnie z najnowszymi normami.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg Eurokodów. 
Konstrukcje stalowe

Bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

Wpływ gospodarki osadowej na usuwanie fosforu ze Êcieków.

Bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Tarnów:

Zmiany w Prawie energetycznym i w przepisach wykonaw-
czych.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB:

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

20.03. 2013 r.
GDDKiA

Ul. Mogilska 25
Kraków

21.03.2013 r.
godz.11-14

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

26.03.2013 r.
Kraków godz.14.00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

26.03.2013r
Kraków 

godz. 13.00
Dom Technika

ul. Straszewskiego 28
Sala” B”

28.03.2013 r.
Tarnów

godz. 10.00
ul. Lwowska 72 – 96b, 

„niebieska sala” konferencyjna 
na I pi´trze.

28.03.2013 r.
Nowy Sàcz
godz.16.30

ul. Dunajewskiego 1
Punkt Informacyjny

MOIIB

SITK RP O. Kraków
& MOIIB 

Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, 

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

Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

O.Kr SEP - SIiUE & MOIIB
Firma LANSTER

mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601 497 125

Biuro SEP 12 422 58 04

PZITB-CUTOB O.Małopolski
& MOIIB

tel./fax:  (12) 4214737
Joanna Kruk

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

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

mgr in˝. Bartosz Łuszczek 
MPWiK S. A.

tel. PZITS: 12-422-26-98

Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków
Polskich
& MOIIB

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

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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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 – sekretarz
6. Opolska Danuta – wiceprzewodniczàca
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



Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Wszystkim naszym Czytelnikom 

radosnego i rodzinnego 
przeżywania tego wyjątkowego czasu.

Życzymy osobistego szczęścia i zawodowych sukcesów, 
a w Nowym 2013 Roku dużo optymizmu, 

dobrych wiadomości, 
powrotu koniunktury i wyłącznie udanych inwestycji.

Redakcja „Budowlanych”


