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

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

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

www.map.piib.org.pl
biu ro czyn ne po nie dzia ∏ek, Êro da, pià tek 9.00–14.00
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Ad res do ko re spon den cji: 
Ma ∏o pol ska Okr´ go wa Izba In ̋ y nie rów Bu dow nic twa w Kra ko wie

ul. Czarnowiejska 80, 30–054 Kraków

Dy˝ury w Punktach Informacyjnych MOIIB

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

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

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

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

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

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

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

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

Ubezpieczenia OC, NW, Na ˚ycie

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

Dy˝ury przewodniczàcych organów MOIIB

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

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

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

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

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

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

Składy Orzekajàce
drugie i czwarte wtorki miesiàca (w sprawach członkowskich)
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Przekazujemy trzeci w tej kadencji „Biuletyn” ze sprawozdaniami za miniony rok, za-
równo Rady MOIIB, jak i ustawowych organów oraz zespołów powołanych przez Rad´
w celu realizacji zadaƒ statutowych naszego samorzàdu. Z przedło˝onego sprawoz-
dania wynika, ̋ e wszystkie organy i zespoły wypełniały dobrze swoje obowiàzki, co po-
twierdzały równie˝  bie˝àce kontrole prowadzone systematycznie przez Komisj´ Re-
wizyjnà. Wyniki tych kontroli uj´te w protokołach były zawsze na bie˝àco analizowane
i dyskutowane na posiedzeniach Prezydium i Rady MOIIB. Niestety, bardzo aktywnie
działajàca Komisja Rewizyjna doznała bolesnego dla nas osłabienia, w krótkim czasie
odeszli z naszego grona przewodniczàcy i wiceprzewodniczàcy Komisji. Potrzebne były
zmiany organizacyjne w jej składzie, o czym informuje odr´bne sprawozdanie. 

Warto podkreÊliç, ˝e zrealizowano, zgłoszony na XI Zjeêdzie Sprawozdawczym na-
szej Izby w kwietniu 2012 roku, wniosek dotyczàcy zorganizowania na stronie internetowej
naszej izby forum dyskusyjnego dla członków Izby. Zach´cam do skorzystania z tej for-
my wymiany poglàdów. 

We wst´pie do biuletynu, zawierajàcego podsumowanie efektów pracy w 2012 roku,
nale˝y si´ odnieÊç do najwa˝niejszych wydarzeƒ z okresu sprawozdawczego. Gdybym
miał wymieniaç osiàgni´cia, to na pewno mo˝na do nich zaliczyç stworzenie dost´pu
dla wszystkich członków PIIB do pełnego zbioru Polskich Norm – niestety - do tej pory
bez mo˝liwoÊci ich wydruku. Dlatego pozostawiliÊmy w naszej Okr´gowej Izbie mo˝-
liwoÊç wydruku norm w biurze izby w Krakowie i w poszczególnych punktach infor-
macyjnych na podstawie odr´bnej umowy. 

W poprzednich numerach „Budowlanych” przekazaliÊmy informacj´ o dost´pie do szko-
leƒ e-learningowych w oparciu o materiały zamieszczone na stronach Krajowej Izby. Ta
forma szkoleƒ b´dzie musiała byç intensywnie rozwijana, na co wskazuje obecna dys-
kusja o podatkach. Okazuje si´, ˝e finansowanie szkoleƒ z bud˝etu izby, to dla szkolà-
cych si´ forma przychodu, która winna byç opodatkowana. Z naszego punktu widze-
nia jest to podwójne opodatkowanie korzystajàcego ze szkolenia członka izby. Je˝eli osta-
teczne rozstrzygni´cie zmusi nas do wysyłania ka˝demu uczestnikowi szkolenia formularza
PIT-8C, to w konsekwencji nale˝y si´ spodziewaç odwrotu od organizacji szkoleƒ. 

Lista dominujàcych wydarzeƒ w 2012 r. obejmuje oczywiÊcie wiele refleksji zwiàza-
nych z tzw. deregulacjà zawodu in˝yniera budownictwa. Kierunki zmian w tym zakre-
sie dajà wra˝enie raczej pozorowania działaƒ w ułatwianiu dost´pu do zawodu ni˝ rze-
czywistych ułatwieƒ. Kilka tygodni temu przeczytałem w „Rzeczpospolitej” wywiad
z prof. Balcerowiczem na ten temat. Z satysfakcjà znalazłem stwierdzenia, z którymi si´
w pełni zgadzam. Autor wywiadu widzi podstawowe trudnoÊci w uprawianiu wybranych
zawodów w złym prawie i od poprawy tego prawa proponuje rozpoczàç działania ułat-
wiajàce dost´p do zawodu. 

Chciałbym dodaç, ˝e podjàłem rozmowy z prezesem Sàdu Apelacyjnego w Krako-
wie w sprawie opiniowania biegłych sàdowych. Mog´ tylko zasygnalizowaç, ̋ e zarówno
sàdy, jak i nasz samorzàd, widzà du˝e mo˝liwoÊci zmian i poprawy w tym zakresie. 

STANISŁAW KARCZMARCZYK
przewodniczàcy Rady MOIIB
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Trwajà prace
rzàdowe nad
nowymi przepi-

sami prawnymi dla
budownictwa. 

Przeglàdam infor-
macje przekazywane
przeze mnie w po-
przednich numerach
„Budowlanych” - ju˝

w czerwcowym numerze ubiegłego
roku ukazała si´ radosna wiado-
moÊç, ˝e Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
opublikowało tekst „Zało˝eƒ do pro-
jektu ustawy – Prawo budowlane”, ˝e
rozesłano go do wielu instytucji.
Zrodziła si´ wi´c nadzieja, ˝e prace
w ministerstwie potoczà si´ ju˝
sprawnie, a ich finałem b´dzie zło-
˝enie rzàdowego projektu ustawy do
Sejmu. 

Do tego opiniowania czynnie
włàczyła si´ PIIB – zasadnicze ele-
menty izbowych wystàpieƒ, z paê-
dziernika ubiegłego roku wydruko-
wało w 12. numerze nasze czaso-
pismo „In˝ynier Budownictwa”.
O dalszych działaniach, niestety,
ciàgle nieefektywnych, sprowadza-
jàcych si´ do opracowywania kolej-
nych projektów zmian w przygoto-
wywanych aktach prawnych - pisa-
łem w „Budowlanych” w listopadzie
ubiegłego roku. Minàł  luty 2013
roku, a opisane uprzednio działania
trwajà nadal. Ju˝ ponad rok!  Nie-
stety, na ostatnim posiedzeniu Rady
Krajowej PIIB (23 stycznia br.)  nie
mogłem zapoznaç si´ z ˝adnymi, is-
totnymi do zacytowania, finalnymi
dokumentami z prac MTBiGM. 

***

Majàc mo˝liwoÊç przedstawienia
na łamach biuletynu naszej mało-
polskiej izby tak˝e własnych poglà-

dów, chciałbym podzieliç si´ z Kole-
˝ankami i Kolegami moim gł´bokim
wzburzeniem po relacjach medial-
nych dotyczàcych skandalicznych
bł´dów w praktyce budowlanej, w rea-
lizowanych i przekazanych nawet do
u˝ytku obiektach budowlanych, w tym

tak˝e in˝ynierskich. To, co szczegól-
nie razi – oprócz  bł´dów zawodo-
wych - to brak etyki i uczciwoÊci za-
wodowej licznych pracowników bu-
dowlanych i kadry in˝ynierskiej.

Uwa˝am za niezb´dne pilne pod-
j´cie tych zarzutów, rzeczowe
i uczciwe przedstawienie opinii Êro-
dowiska zawodowego. To, co nam
zaprezentowały media, informujàc
o stanie lotniska w Modlinie, a wkrót-
ce równie˝ innych miejsc w kraju,
powinno wstrzàsnàç uczciwà cz´-
Êcià naszego Êrodowiska zawodo-
wego.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

Co w Krajowej Radzie?…
REFLEKSJA. To, co nam zaprezentowały media, 
informujàc o stanie lotniska w Modlinie, a wkrótce równie˝ innych miejsc w kraju,
powinno wstrzàsnàç uczciwà cz´Êcià naszego Êrodowiska zawodowego.

Zbys∏aw 
Ka∏kowski

MOIIB w liczbach
Według stanu na 15 marca 2013 roku w naszej Małopolskiej Okr´gowej
Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 16141 osób
w tym: 10884 czynnych członków, 1411 członków, którzy zostali za-
wieszeni na własnà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek
członkowskich ponad 6 miesi´cy, 3609 skreÊlonych członków i 237 kan-
dydatów na członków.

Podział według bran˝ był nast´pujàcy:

konstrukcyjno – budowlana (BO) – 8783 - 55,22%,
mostowa (BM) – 243 - 1,52%,
drogowa (BD) – 934 - 5,87%,
instalacji sanitarnych (IS) – 2852 - 17,90%,
instalacji elektrycznych (IE) – 2481 - 15,60%,
wodno – melioracyjna (WM) – 357 - 2,24%,
kolejowa (BK) – 187 - 1,20%,
telekomunikacyjna (BT) – 59 - 0,40%,
wyburzeniowa (BW) – 8 - 0,05%.

Zygmunt RAWICKI

Minàł  luty 2013 roku,
a opisane uprzednio
działania  trwajà nadal.
Ju˝ ponad rok!
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Co w Małopolskiej Okr´gowej 
Izbie In˝ynierów Budownictwa?
PARTNERSTWO. Kontynuacja dobrej współpracy z wieloma instytucjami 
naukowymi, gospodarczymi, sàdowymi i samorzàdowymi regionu Małopolski

Wokresie
ostatnich 4
miesi´cy od

15 listopada 2012 r.
do 15 marca 2013 r.
miały miejsce nast´-
pujàce wydarzenia
organizacyjne w na-
szej Małopolskiej Iz-
bie In˝ynierów Bu-
downictwa: 

– w dniach 18.12.2012 r. i 12.02.2013 r.
odbyły si´ dwa posiedzenia człon-
ków Rady MOIIB w Krakowie, 

– w dniu 22.01.2013 odbyło si´ ze-
branie Prezydium Rady MOIIB.
Przedmiotem posiedzeƒ Rady oraz

Prezydium było przedstawienie i omó-
wienie problemów, a tak˝e podj´cie
działaƒ zwiàzanych z bie˝àcym funk-
cjonowaniem MOIIB, m.in.:
– przedstawiono do zatwierdzenia

protokoły z poprzednich zebraƒ
Rady: z 18.12.2012 r. i z 12.02.2013 r.
oraz Prezydium MOIIB
z 22.01.2013 r.; 

– przekazano informacje dotyczàce
bie˝àcej działalnoÊci MOIIB w okre-
sie 15.11.2012 – 12.02.2013 r.; 

– na kolejnych dwóch posiedzeniach
Rady MOIIB podj´to łàcznie 15
uchwał (nr 88–96/R/2012 i nr 97–
102/R/2013) oraz 4 uchwały Prezy-
dium (nr 69–72/P/2013), w tym m.in.
w sprawie: 
a) zatwierdzenia pomocy finanso-

wej łàcznie dla 18 członków 
MOIIB, 

b) w sprawie dofinansowania uczest-
nictwa 121 członków MOIIB
w szkoleniach naukowo–tech-
nicznych, z tytułu zakupu wy-
dawnictw technicznych oraz opro-
gramowania komputerowego, 

c) w sprawie przyj´cia prowizo-
rium bud˝etu na 2013 rok, 

d) w sprawie ustalenia terminu XII
Zjazdu Sprawozdawczego za
2012 rok MOIIB, 

e) w sprawie powołania składu
osobowego Zespołu Problemo-
wego ds. Standardów Opraco-
wania Opinii, Orzeczeƒ i Eks-
pertyz Technicznych w Budow-
nictwie, 

f) w sprawie dofinansowania wy-
dawnictwa materiałów konferen-
cyjnych dwóm ogólnopolskim
konferencjom naukowo–tech-
nicznym, w celu pokrycia kosztów
druku materiałów konferencyj-
nych, 

g) w sprawie obj´cia patronatem
honorowym jednej ogólnopol-
skiej konferencji naukowo–tech-
nicznej, 

h) w sprawie wyboru firmy i zle-
cenia do badania sprawozda-
nia finansowego za 2012 rok
MOIIB, 

i) w sprawie delegowania 8 osób
do udziału w WPPK WISŁA–2013, 

j) zatwierdzenia nowego regulami-
nu dotyczàcego udziału w orga-
nizacji i współfinansowaniu kon-
ferencji, pokrywania kosztów or-
ganizacji kursów, szkoleƒ, semi-
nariów i wycieczek technicznych
oraz cz´Êciowego dofinansowa-
nia dla członków MOIIB z tytułu
kosztów zakupu wydawnictw nie-
zb´dnych do podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych oraz z tytu-
łu udziału w ww. formach usta-
wicznego doskonalenia zawo-
dowego, 

k) w sprawie obj´cia patronatu nad
mi´dzynarodowà konferencjà
naukowà studentów i doktoran-
tów; 

l) w sprawie delegowania 1 osoby
– członka MOIIB – do udziału

w ogólnopolskiej konferencji Kor-
bielów–2013; 

– przedstawiono stan przygotowaƒ
do XII Zjazdu Sprawozdawczego
MOIIB w dniu 20.04.2013 r. ,

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

– przedstawiono sprawozdania z dzia-
łalnoÊci w 2012 r. 4 organów MOIIB
(OKK, ORzOZ, OSD, OKR), 

– oraz 6 Zespołów Problemowych;
– podano bie˝àcà informacj´ nt. sta-

tutowej działalnoÊci organów w tym
równie˝ dot. przeprowadzenia sesji
egzaminacyjnej na uprawnienia bu-
dowlane – Jesieƒ ’2012;

– omówiono bie˝àce sprawy finanso-
we i realizacj´ bud˝etu za kolejne 10
miesi´cy 2012 r. oraz w sprawie
przyj´cia prowizorium bud˝etu na
2013 rok;

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

Rady MOIIB uczestniczyli m.in. w uro-
czystoÊciach jubileuszowych, semi-
nariach, spotkaniach, zebraniach oraz
egzaminach itp.: 
– w 55. Konferencji pn. „Techniczne

Dni Drogowe”, zorganizowanej
przez SITK i GDDKiA (Generalnà Dy-
rekcj´ Dróg Krajowych i Autostrad)
w Ossie k. Rawy Mazowieckiej, 

– w XXIX Sesji Sejmiku Województwa
Małopolskiego w zwiàzku z podj´-
ciem rezolucji w sprawie zintensyfi-
kowania prac nad uchwaleniem
„Kodeksu budowlanego”;

– w zebraniu Krajowej Rady PIIB
w Warszawie;

– w uroczystym spotkaniu Izby Do-
radców Podatkowych w Krakowie;

– w spotkaniu z prezesem Sàdu Ape-

Wojciech
Biliƒski

Dokoƒczenie na str. 6
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lacyjnego w Krakowie, w sprawie
opiniowania powoływanych bieg-
łych sàdowych;

– w konferencji pt.: „Utrzymanie obiek-
tów budowlanych” zorganizowanej
przez GUNB w Warszawie;

– w uroczystym posiedzeniu Mało-
polskiej Rady ds. Bezpieczeƒstwa
w Budownictwie; 

– w spotkaniu z Okr´gowà Radà
PZITS;

– w VI mistrzostwach w narciarstwie al-
pejskim o Puchar Przewodniczà-
cego Rady MOIIB w Kluszkowcach; 

– w XXVI edycji eliminacji okr´go-
wych w ramach Olimpiady Wiedzy
Umiej´tnoÊci Budowlanych zorga-
nizowanych dla uczniów techników
budowlanych na terenie Zespołu
Szkół Budowlanych Nr 1 

– w Krakowie;
– w roboczym spotkaniu przedstawi-

cieli MOIA z Prezydium MOIIB;
– w XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej

Konferencji pt. „Metody kompute-
rowe w projektowaniu i analizie kon-
strukcji hydrotechnicznych” w Kor-
bielowie;

– w XXVIII Ogólnopolskich Warszta-
tach Pracy Projektanta Konstrukcji
w WiÊle.
Członkowie poszczególnych orga-

nów, komisji i zespołów problemo-
wych MOIIB uczestniczyli na szczeb-
lu regionalnym w 91 posiedzeniach,
zebraniach, seminariach, szkoleniach,
konferencjach, wycieczkach nauko-
wo–technicznych, w tym m.in. w:
– 2 posiedzeniach Rady MOIIB,
– 1 posiedzeniu Prezydium Rady MOIIB, 
– 2 zebraniach Okr´gowej Komisji

Kwalifikacyjnej,
– 5 zebraniach Okr´gowego Sàdu

Dyscyplinarnego (w tym 1 wyjaz-
dowym zebraniu szkoleniowym
członków OSD i ORzOZ zorganizo-

wanym przez PIIB w Jachrance k.
Warszawy),

– 4 zebraniach ORzOZ MOIIB (w tym
1 wyjazdowym zebraniu szkolenio-
wym członków ORzOZ i OSD zor-
ganizowanym przez PIIB w Ja-
chrance k. Warszawy),

– 4 zebraniach Okr´gowej Komisji Re-
wizyjnej MOIIB (w tym 1 wyjazdowym
zebraniu szkoleniowym zorganizo-
wanym przez KKR w Warszawie),

– 15 posiedzeniach Zespołów Pro-
blemowych MOIIB,

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

– 48 kursach, seminariach i szkole-
niach,

– 5 konferencjach naukowo–tech-
nicznych,

– 1 wycieczce naukowo–technicznej.
Małopolska Okr´gowa Izba Bu-

downictwa kontynuuje dobrà, part-
nerskà współprac´ z wieloma insty-
tucjami naukowymi, gospodarczymi,
sàdowymi i samorzàdowymi regionu
Małopolski: z Politechnikà Krakowskà,
z Akademià Górniczo–Hutniczà, z Ga-
licyjskà Izbà Budownictwa, z Sàdem
Apelacyjnym w Krakowie oraz z Ma-
łopolskà Okr´gowà Izbà Architektów
w celu reprezentowania wspólnych in-
teresów m.in. w szczególnoÊci w za-
kresie informowania zainteresowa-
nych stron nt. projektu nowej ustawy
Prawo budowlane. 

WOJCIECH BILI¡SKI

sekretarz Rady MOIIB

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

Dokoƒczenie ze str. 5
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■ 4.12.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „CNG, NG – wyko-
rzystanie gazu ziemnego do nap´du
samochodów”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budowla-
nych wg Eurokodów – konstrukcje
stalowe, przykłady – cz. II”

■ 5.12.2012 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Naprawy i wzmoc-
nienia konstrukcji ˝elbetowych i po-
sadzek – cz. I”

■ 5 –07.12.2012 – konferencja „No-
woczesne technologie i systemy za-
rzàdzania w transporcie szynowym (XI
edycja)”

■ 6.12.2012 – seminarium na temat:
„Prawo budowlane – aktualne regu-
lacje. Kodeks budowlany – propono-
wane zmiany, opinie, dyskusja”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Ochrona odgromowa i przepí ciowa –
strefowa koncepcja ochrony w praktyce”

■ 10.12.2012 – zebranie Zespołu
Problemowego ds. Działaƒ Samo-
pomocowych

■ 11.12.2012 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Ustawicznego Doskonalenia Za-
wodowego

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Prawno–Regulaminowych

– seminarium szkoleniowe na temat”
„Projektowanie konstrukcji budowla-
nych wg Eurokodów – konstrukcje
drewniane – cz. I”

■ 12.12.2012 –  zebranie Krajowej
Rady PIIB w Warszawie z udziałem Zb.
Kałkowskiego, St. Karczmarczyka, K.
Korniak – Figi i Z. Rawickiego

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
˝elbetowych i posadzek – cz. II”

■ 13.12.2012 – zebranie Okr´gowe-
go Sàdu Dyscyplinarnego

– zebranie Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Najpi´kniejsze mosty Êwiata –
wspomnienia z XVII wyprawy mosto-
wej Austria–Korsyka i V Âwiatowej Wy-
prawy mostowej do Emiratów Arab-
skich”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Post´p w metodach szybkiego po-
miaru nat´˝enia przepływu Êcieków”

■ 14.12.2012 – uroczyste spotkanie
Izby Doradców Podatkowych z udzia-
łem H. Tr´bacza

■ 18.12.2012 – XVI zebranie Rady
MOIIB

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 2 ds. Członkowskich

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych

■ 20.12.2012 – zebranie Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej 

■ 8.01.2013 – uroczyste wr´czenie
decyzji nadania uprawnieƒ budowla-
nych dla osób, które pozytywnie zda-
ły egzamin w sesji „JESIE¡’ 2012”

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 1 ds. Członkowskich

■ 9.01.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Nowe rozwiàzania
kształtek – Produkty firmy PLASSON
do sieci wodociàgowych”

■ 10.01.2013  – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Opracowania Stan-
dardów Dotyczàcych Opinii i Eks-
pertyz Technicznych

– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Etyki i Ochrony Zawodu

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania bu-
dynków i mieszkaƒ – zagro˝enia zwià-
zane z wentylacjà. Przewody komi-
nowe. Uregulowania prawne”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne urzàdzenia poprawia-
jàce efektywnoÊç rozwiàzaƒ instalacji
elektrycznych w oparciu o produkty fir-
my: Hager, Polo, Berker”

■ 14.01.2013 – spotkanie przewod-
niczàcego MOIIB dr. in˝. St. Karcz-

marczyka z prezesem Sàdu Apela-
cyjnego w Krakowie w sprawie opi-
niowania powoływanych biegłych sà-
dowych

■ 14–15.01.2013 – zebranie prze-
wodniczàcych Okr´gowych Komisji
Rewizyjnych w Warszawie w Krajowej
Komisji Rewizyjnej połàczone ze szko-
leniem, z udziałem D. Opolskiej

■ 15.01.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Naprawy i wzmoc-
nienia konstrukcji ˝elbetowych 
i posadzek – cz.I”

■ 15–16.01.2013 – konferencja na te-
mat: „Utrzymanie obiektów budow-
lanych” zorganizowania przez GUNB
w Warszawie z udziałem H. Pasich 

■ 17.01.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „OÊwietlenie awaryj-
ne i ewakuacyjne z uwzgl´dnieniem
wymogów CNBOP w oparciu o pro-
dukty TM Technologie”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Post´p w metodach szybkiego po-
miaru nat´˝enia przepływu Êcieków”

■ 18.01.2013 – uroczyste posiedze-
nie Małopolskiej Rady ds. Bezpie-
czeƒstwa w Budownictwie w Sali Se-
nackiej PK w Krakowie z udziałem St.
Karczmarczyka

– spotkanie z Zarzàdem Oddziału
PZITS w Krakowie z udziałem St.
Karczmarczyka

■ 22.01.2013 – zebranie Składu Orze -
kajàcego Nr 2 ds. Członkowskich

– XX zebranie Prezydium Rady MOIIB

■ 24.01.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Nowoczesne tech-
nologie: Consolid System – Innowa-
cyjna technologia wykonywania pod-
budów drogowych”

■ 29.01.2013 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej

– zebranie Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego

■ 30.01.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Regulacja hydrau-
liczna II i III generacji”



■ 31.01.2013 – seminarium szkolenio-
we na temat: „Diagnostyka bezinwa-
zyjna maszyn elektrycznych on–line”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Utrzymanie obiektów budowlanych.
Kontrole okresowe. Dokumentacja
budynku”

■ 1.02.2013 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Działaƒ Samopomo-
cowych

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Ochrona przepi´ciowa według PN–
EN 62305”.

■ 5.02.2013 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Ustawicznego Do-
skonalenia Zawodowego

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
˝elbetowych i posadzek – cz.II”

■ 6.02.2013  – seminarium szkole-
niowe na temat: „Monitoring i stero-
wanie ciÊnieniem jako sposób obni-
˝ania strat wody w systemach wodo-
ciàgowych”

■ 8.02.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Sieç WN – połà-
czenia transgraniczne do Niemiec”

■ 11.02.2013 – zebranie Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej

■ 12.02.2013 – zebranie Zespołu
Problemowego ds. Procesów Bu-
dowlanych

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 1 ds. Członkowskich

– XVII zebranie Rady MOIIB

■ 13.02.2013  – seminarium szkole-
niowe na temat: „OdpowiedzialnoÊç
i konsekwencje wynikajàce z pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, a w szczególnoÊci In-
spektorów Nadzoru Inwestorskiego”

■ 14.02.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Projektowanie mos-
towych konstrukcji ˝elbetowych
w Êwietle EUROKODÓW”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Warsztaty kosztorysowe: Znaczenie
kosztorysów w budowlanym procesie

inwestycyjnym. Rola przedmiaru ro-
bót, specyfikacji technicznych przy
sporzàdzaniu kosztorysów” 

■ 15.02.2013 – zebranie Zespołu Pro-
blemowego ds. Opracowania Stan-
dardów Dotyczàcych Opinii i Eksper-
tyz Technicznych w Budownictwie

■ 17.02.2013 – VI mistrzostwa w nar-
ciarstwie alpejskim o Puchar Prze-
wodniczàcego Rady MOIIB w Klusz-
kowcach

■ 19.02.2013 – zebranie Zespołu
Problemowego ds. Prawno – Regu-
laminowych

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Kamionka – wybór materiału i tech-
nologii bez ryzyka”

■ 21.02.2013 – zebranie Okr´gowe-
go Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zasady doboru i charakterystyki
wkładek bezpiecznikowych mocy
w oparciu o aparatur´ Firmy JEAN
MULLER”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesne technologie i materia-
ły budowlane”

■ 26.02.2013 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej

– zebranie Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego

– zebranie Składu Orzekajàcego
Nr 2 ds. Członkowskich

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Weryfikacja przedmiaru robót, spraw-
dzanie kosztorysu ofertowego w za-
mówieniach publicznych”

■ 27.02.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Nowoczesne labo-
ratorium drogowe” 

■ 28.02.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Zagospodarowanie
wód opadowych”

■ 1.03.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Konfiguracje syste-
mów PV i mo˝liwoÊci aplikacyjne fo-
towoltaiki w Polsce”

■ 2.03.2013 – XXVI edycja eliminacji
okr´gowych uczniów techników bu-
dowlanych w ramach Olimpiady Wie-
dzy Umiej´tnoÊci Budowlanych na te-
renie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1
w Krakowie z udziałem H. Tr´bacza

■ 5.03.2013 – spotkanie przedstawi-
cieli Małopolskiej Okr´gowej Izby Ar-
chitektów z Prezydium MOIIB

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zanim kupisz rury ˝eliwne – wytycz-
ne dotyczàce mikrostruktury rur wodo-
ciàgowych z ˝eliwa sferoidalnego”

– seminarium szkoleniowe na temat: „Pro-
jektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Ustalanie geotechnicznych warunków po-
sadowienia obiektów budowlanych
w Êwietle Rozporzàdzenia Ministra TBiGM
z dnia 25 kwietnia 2012 r. – cz. I”

■ 5 – 8.03.2013 – XXVIII Ogólnopolskie
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
w WiÊle z udziałem St.  Karczmarczy-
ka, M. Płacheckiego i Z. Rawickiego

■ 11.03.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Bezpieczeƒstwo przy
wykonywaniu prac budowlanych”

■ 12.03.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Wymagania normy
PN–EN 62305 dotyczàce urzàdzeƒ
piorunochronnych”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg
Eurokodów. Ogólne zasady projek-
towania konstrukcji budowlanych”

■ 14.03.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Krakowskie metro”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Odnawialne êródła energii”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Jak uniknàç kłopotów wynikajàcych
z przepisów Prawa budowlanego
w trakcie realizacji i oddania obiektu
budowlanego do u˝ytkowania”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg
Eurokodów. Konstrukcje betonowe”

■ 15.03.2013 – seminarium szkole-
niowe na temat: „Nowelizacja normy
N–SEP–E–001 dot. ochrony przeciw-
pora˝eniowej w sieciach i nn”

KA LEN DA RIUM MO IIB
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– W roku 2012 upadło w Małopols-
ce (według raportu Euler Hermes) 69
firm, najwi´cej z sektora budownictwa.
WÊród nich tak du˝e przedsi´biorstwa,
jak Poldim, jeden z wykonawców au-
tostrady A4 mi´dzy Brzeskiem a Wierz-
chosławicami, czy AMB Solid. Liczba
upadłoÊci była wy˝sza o 11 proc. ni˝
w roku 2011. Bezrobocie w Małopols-
ce na koniec 2012 r. osiàgn´ło 11,5
proc. Kryzys – czy jak wolà przedsta-
wiciele rzàdu – spowolnienie gospo-
darcze dotkliwie odczuwajà firmy du˝e
i małe. Gwałtownie potrzebujemy in-
westycji, które dadzà  prac´. Na inwe-
stycje czeka zwłaszcza bran˝a bu-
dowlana. Czy ma Pan Marszałek dobre
wiadomoÊci dla budowlaƒców?

– Wiemy ju˝ mniej wi´cej, ile pieni´-
dzy przypadnie Małopolsce w przyszłym
okresie programowania unijnego bu-
d˝etu. Kwota jest wy˝sza ni˝ ta, którà
mieliÊmy do dyspozycji dotychczas.
Propozycja Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego to 2,39 mld zł dla Małopol-

ski, czyli ok. 400 mln euro wi´cej ni˝
w koƒczàcym si´ okresie programo-
wania. B´dziemy starali sí  utrzymaç ten
poziom zaproponowanego finansowa-
nia lub nawet walczyç o wi´cej. 

W całej Małopolsce przez ostatnie sie-
dem lat samorzàd województwa moc-
no wspierał inwestycje w regionie. Teraz
b´dzie podobnie. Przy wielu z nich
z pewnoÊcià b´dà potrzebni wykonaw-
cy. Prognozy sà wí c optymistyczne nie
tylko dla osób zwiàzanych z bran˝à bu-
dowlanà, ale dla wszystkich mieszkaƒ-
ców Małopolski. Nowe inwestycje za-
wsze oznaczajà nowe miejsca pracy
i rozwój gospodarczy całego regionu.

– Zaproponowana przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020 kwota 2,39 mld euro
mo˝e znaczàco odmieniç sytuacj́  gos-
podarczà Małopolski. Czy Zarzàd Wo-
jewództwa jest przygotowany do jej roz-
dysponowania? Czy przyj´ta przez Sej-
mik „Strategia Rozwoju Województwa
Małopolskiego 2011 – 2020” wpisuje sí
w unijne priorytety?

– WłaÊnie koƒczymy prac´ nad pa-
kietem programów strategicznych do
roku 2020, które okreÊlajà kluczowe
przedsi´wzi´cia dla dalszego rozwoju
regionu. Wiele z nich zostanie sfinan-
sowanych z funduszy unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Natomiast przyj´ta przez Sej-
mik Strategia Rozwoju Województwa
jest zgodna z najwa˝niejszymi krajo-
wymi i europejskimi dokumentami stra-
tegicznymi, w tym ze strategià Europa
2020. Programy strategiczne, o których
wspomniałem i Regionalny Program
Operacyjny b´dà narz´dziami, którymi
b´dziemy si´ posługiwaç, by t´ strate-
gi´ realizowaç.

– Na jakie główne inwestycje zosta-
nà przeznaczone unijne pieniàdze?

– Najwa˝niejsze inwestycje ju  ̋sà uj́ -
te w 10 programach strategicznych, któ-
re b´dà realizowane do 2020 r. Znamy
je. To m.in. Szybka Kolej Aglomeracyj-
na, budowa Centrum Onkologii w Kra-
kowie, Małopolskie Centrum Zdrowia
Dziecka, Narodowe Centrum Promie-
niowania Synchrotronowego SOLARIS
o kluczowym znaczeniu dla regionu,
Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Weterynaryjnej UR i UJ czy Małopolski
System Informacji Medycznej. Planu-
jemy te˝ sporo inwestycji w infrastruk-
tur´ drogowà, na którà ka˝dego roku
przeznaczamy Êrednio po 400 mln zł. 

– O koniecznoÊci budowy Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej jako warunku
pr´˝nego rozwoju regionu, dzi´ki do-
bremu, szybkiemu i bezpiecznemu po-
łàczeniu z jego stolicà, wspominał Pan
Marszałek wielokrotnie w swoich wy-

Dokoƒczenie na str. 10

Inwestycje, 
które zmieniajà Małopolsk´
ROZMOWA. Chc´ przygotowaç inwestycje tak, aby w nowej perspektywie
finansowej mogły byç od razu realizowane. Niezale˝nie, kto b´dzie marszałkiem 
w nowej kadencji – mówi Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego

Marek Sowa – marszałek województwa
małopolskiego

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
zaproponowało 
2,39 mld zł dla
Małopolski, 
czyli ok. 400 mln euro
wi´cej ni˝ w koƒczàcym
si´ okresie
programowania.
B´dziemy starali si´
utrzymaç ten poziom
zaproponowanego
finansowania lub nawet
walczyç o wi´cej.
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Inwestycje, 
które zmieniajà Małopolsk´

stàpieniach. Czy t´ zapowiadanà od
dawna, ale bardzo kosztownà inwe-
stycj́ , uda sí  przesunàç z poziomu de-
klaracji do realizacji?

– Podtrzymuj´ swoje słowa o SKA.
Jej budowa to jedno z najwa˝niejszych
przedsi´wzi´ç, które przed nami sto-
jà. Realizacja tego projektu jest bez-
dyskusyjna. I nie chodzi mi tu jedynie
o popraw´ komunikacji wyłàcznie
w Krakowie. SKA oznacza sprawny
system komunikacyjny, z którego ko-
rzystaç b´dà mieszkaƒcy Małopolski.
Oznacza ni˝sze koszty przejazdu,
wi´kszà dost´pnoÊç. Chcemy, aby
SKA była atrakcyjnà alternatywà dla
transportu indywidualnego. W mo-
mencie, gdy Małopolsk´ oplecie sieç
parkingów park&ride, powstanà w´z-
ły przesiadkowe, wprowadzimy zinte-
growany bilet elektroniczny w posta-
ci Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej,
b´dziemy mogli mówiç o rozpocz´ciu
całkowicie nowej ery w dziejach ma-
łopolskiego transportu. To b´dzie
prawdziwe ułatwienie dla mieszkaƒców
województwa. Przygotowania idà
zgodnie z harmonogramem, kupiliÊmy
ju˝ cz´Êç pociàgów, w planach mamy
dalsze zakupy taboru, procedury ju˝ sà
w toku. 

– Na swojà kolej czeka cała kolej.
Czy mo˝emy si´ spodziewaç radykal-
nych modernizacji, budowy nowych po-
łàczeƒ w regionie, w tym zapowiadanej
od lat szybkiej trasy kolejowej do Za-
kopanego? A co z dworcami? Czy
w koƒcu doczekamy si´ uroczystego
otwarcia zmodernizowanego krakow-
skiego dworca?

– Z odpowiedzià na to pytanie mu-
simy jeszcze poczekaç. Po pierwsze, nie
znamy obecnie szczegółów planów
inwestycyjnych PKP PLK SA oraz innych
spółek PKP SA na terenie Małopolski
dotyczàcych nowego okresu progra-
mowania. Po drugie, nieznane sà tak-

˝e zało˝enia finansowe odpowiednika
PO IiÂ po roku 2013 i wielkoÊç kwoty
planowanej do przypisania na kolejowe
inwestycje infrastrukturalne. Ze swojej
strony mo˝emy zapewniç, ˝e jako wo-
jewództwo b´dziemy walczyç o naj-
wa˝niejsze inwestycje z punktu widze-
nia regionu przy okazji negocjacji kon-

traktu terytorialnego. To b´dzie równie˝
okazja do poznania „oferty inwestycyj-
nej” strony rzàdowej, adresowanej do
Małopolski. 

– Kwota dotacji ledwo została za-
powiedziana, a ju˝ wywołała spory. Kra-
kowscy radni np. uwa˝ajà, ˝e przed-
stawiona Urz´dowi Marszałkowskiemu
w ub.r. lista miejskich inwestycji jest nie-
logiczna i nierozsàdna. ˚e nale˝y jà
zweryfikowaç i wpisaç na nià np. met-
ro w Krakowie. Kiedy zostanie sfor-
mułowana ostateczna lista przed-
sí wzí ç mogàcych liczyç na unijne do-
tacje?

– Od poczàtku lipca do 21 wrzeÊnia
2012 r. organizowaliÊmy konsultacje
społeczne zało˝eƒ i nabór projektów do
programów strategicznych, o których ju˝
wspominałem. Reakcja mieszkaƒców
Małopolski przeszła nasze najÊmiel-
sze oczekiwania – zgłoszono ponad 100
uwag do zało˝eƒ programów i zapro-
ponowano ponad 660 przedsí wzí ç na
łàcznà kwot´ ok. 50 mld zł. Nasz cel był
taki, ̋ eby ka˝dy miał szans´ si´ wypo-
wiedzieç, ˝ebyÊmy mogli wybraç naj-
lepsze pomysły. ChcieliÊmy pobudziç
mieszkaƒców do działania. Obecnie
cz´Êç ze zgłoszonych przedsí wzí ç ju˝
została zapisana w programach stra-
tegicznych. Nast´pnym krokiem sà

Dokoƒczenie ze str. 9

Lotniczy Park Kulutowy w Muzeum Lotnictwa Polskiego z góry

Najwa˝niejsze inwestycje
realizowane w
Małopolsce do 2020 r.:
Szybka Kolej
Aglomeracyjna, Centrum
Onkologii w Krakowie,
Małopolskie Centrum
Zdrowia Dziecka,
Narodowe Centrum
Promieniowania
Synchrotronowego,
Uniwersyteckie Centrum
Medycyny
Weterynaryjnej UR i UJ
oraz Małopolski System
Informacji Medycznej.
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konsultacje społeczne. Na prac´ nad
ostatecznym kształtem całego regio-
nalnego programu operacyjnego mamy
czas jeszcze do koƒca tego roku. 

– Du˝e pieniàdze unijne, które dajà
nadziej´ na rozwój cywilizacyjny Mało-
polski, ale równie˝ na popraw´ sytua-
cji ekonomicznej firm zaanga˝owanych
w realizacje nowych, licznych  inwestycji,
trafià do nas w nowej perspektywie fi-
nansowej. Tymczasem trzeba prze-
trwaç obecny, kryzysowy rok. Jakie
działania inwestycyjne, finansowane
nie tylko ze Êrodków UE, podejmowa-
ne przez samorzàd województwa ma-
łopolskiego sà teraz najwa˝niejsze? 

– Pomimo ̋ e dost´pne na lata 2007–
2013 pieniàdze z UE powoli si´ ju˝ wy-
czerpujà, to jednak nadal wiele jest in-
westycji, które nale˝y doprowadziç do
koƒca. Wiele jest te˝ takich, które do-
piero rozpocznà si´ w przeciàgu naj-
bli˝szego roku. Wi´kszoÊç z nich zo-
stanie cz´Êciowo lub w całoÊci sfinan-
sowanych z bud˝etu województwa.
Przykładów jest przynajmniej kilka.
Chodzi mi m.in. o przebudow´ DW 783
na odcinku Olkusz–Wolbrom i na od-
cinku Wolbrom–Miechów oraz moder-
nizacj´ DW nr 768 Koszyce–Brzesko
etap I. Do tego zakup taboru kolejo-
wego, o którym ju˝ wspominałem.
W tym roku chcemy te  ̋dokoƒczyç dwa
wa˝ne projekty: budow´ OÊrodka Do-
kumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
„Cricoteka” oraz realizacj´ Wirtualnych
Muzeów Małopolski. Równie˝ w ochro-
nie zdrowia zaplanowaliÊmy realizacj´
wa˝nego zadania – budowy oÊrodka
psychiatrycznego przy szpitalu im. Êw.
Łukasza w Tarnowie oraz modernizacj´
obiektów szpitala im. J. Babiƒskiego
w Krakowie. Tradycyjnie uruchomiliÊmy
te˝ wsparcie przedsi´wzi´ç realizowa-
nych w Małopolsce poprzez konkursy
grantowe m.in.: „Mecenat Małopol-
ski”, „Małopolskie Remizy”, „Małopol-
ska GoÊcinna”, „Szlak Architektury
Drewnianej”, „Małopolska. I wszystko
gra” czy „Małopolska. Nasz Region Na-
sza Szansa”.

– Co kilka lat nasz region zostaje do-
tkni´ty skutkami powodzi. Mamy do
nadrobienia wiele braków w infrastruk-
turze przeciwpowodziowej. Rozpocz´-
to wprawdzie realizacj´ zaplanowane-
go na lata rzàdowego programu ochro-

ny przed powodzià w dorzeczu górnej
Wisły, ale w dziedzinie poprawy bez-
pieczeƒstwa przeciwpowodziowego
jest  wiele do zrobienia. Jakie w naj-
bli˝szym czasie przewidziane sà inwe-
stycje w tej dziedzinie i z jakich êródeł
b´dà finansowane?

– Głównymi êródłami finansowania
pozostanà nadal: bud˝et paƒstwa, bu-
d˝et województwa, WFOÂiGW oraz
Êrodki unijne w ramach nowej per-
spektywy 2014–2020. Tylko na 2013 rok
w bud˝ecie województwa na realizacj´
zadaƒ w ramach „Programu ochrony
przed powodzià w dorzeczu górnej Wi-
sły” mamy 7,5 mln zł. Program b´dzie
jednym ze êródeł wsparcia działaƒ
przeciwpowodziowych w Małopolsce
skierowanych na zabezpieczenie zlew-
ni Wisły, w tym miasta Krakowa oraz ob-

ni˝enie zagro˝enia powodziowego
w zlewniach Raby, Dunajca, Skawy
i Soły. RównoczeÊnie jako gospodarze
regionu inwestujemy w obszarach naj-
bardziej zagro˝onych wystàpieniem
powodzi oraz prowadzimy ciàgły mo-
nitoring priorytetowych przedsi´wzi´ç
w regionie. B´dziemy budowaç zbior-
niki tzw. małej retencji. Ju˝ teraz
z MRPO finansowana jest budowa
zbiorników: Joniny w gminie Ryglice
oraz Skrzyszów. BezpoÊrednio za rea-
lizacj́  i nadzór nad tymi działaniami od-
powiada wojewódzka jednostka: Ma-
łopolski Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ
Wodnych.

– Rozmawiam z Panem Marszał-
kiem w imieniu 16 000 in˝ynierów bu-
downictwa z Małopolski. Reprezentujà
ró˝ne specjalnoÊci – od konstrukcyjno–
budowlanych, przez mostowe, drogo-
we, instalacyjne, wodno–melioracyjne,
po kolejowe, telekomunikacyjne, a na-
wet wyburzeniowe. Byt in˝ynierów bu-
downictwa zale˝y od inwestycji, dlate-
go nasza rozmowa skupiła si´ właÊnie
na planach inwestycyjnych. Ale zale˝y
równie˝ od przepisów prawa, ich inter-
pretacji, kondycji gospodarki, konku-
rencyjnoÊci i wielu innych. UpadłoÊci
wielu firm to w pewnym stopniu zasłu-
ga ustawy o zamówieniach publicznych
i dominujàcego kryterium najni˝szej
ceny, które inwestorowi pozwala za-
oszcz´dziç, a wykonawc´ cz´sto do-
prowadza do bankructwa. Czy – jako in-

Muzeum Armii Krajowej

7,5 mln
Tyle zł tylko na 2013 rok
zarezerwowano w
bud˝ecie województwa
na realizacj´ zadaƒ w
ramach „Programu
ochrony przed powodzià
w dorzeczu górnej Wisły”

Dokoƒczenie na str. 12
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Inwestycje, 
które zmieniajà Małopolsk´

westor publiczny – widzi Pan Marszałek
potrzeb´ zmian w przepisach lub ich in-
terpretacji?

– Sama ustawa nie jest tu proble-
mem. Sà w niej zapisy dotyczàce wie-
lu kryteriów, które mogà byç brane
pod uwag´ przy wyborze najkorzyst-
niejszej oferty. I nie musi to byç wy-
łàcznie cena. Ustawa wymienia przy-
kładowe kryteria: jakoÊç, funkcjonal-
noÊç, parametry techniczne, zastoso-
wanie najlepszych dost´pnych tech-
nologii w zakresie oddziaływania na Êro-
dowisko, koszty eksploatacji, serwis
czy termin wykonania zamówienia. Pro-
blem nie tkwi wi´c w samej ustawie, ale
jej praktycznym zastosowaniu. Zama-
wiajàcy, konstruujàc zamówienie, mo˝e
braç pod uwag´ wiele czynników i kry-
teriów. 

– Jak województwo małopolskie do
tej pory radziło sobie z wykorzystaniem
funduszy unijnych? Czy mamy liderów
wÊród samorzàdów, których warto po-
chwaliç? 

– Nie jest to szczególnie trudne. Je-
Êli wziàç pod uwag´ całkowità wartoÊç
realizowanych projektów, wystarczy
wskazaç na Kraków, Tarnów, Nowy
Sàcz. Byłoby to jednak krzywdzàce dla
mniejszych gmin, które nie dysponu-
jà odpowiednim potencjałem ekono-
micznym. Widzimy jednak, ˝e nawet
niewielkie samorzàdy potrafià realizo-
waç pomysły na miar´ swoich bu-
d˝etów, które faktycznie odmieniajà ̋ y-
cie mieszkaƒców na plus. JeÊli przyj-
rzeç si´ wartoÊci realizowanych pro-
jektów w stosunku do bud˝etu gminy
i wziàç pod uwag´ cały okres wdra-
˝ania funduszy europejskich, od
2004 r. to okazuje sí , ̋ e najwy˝sze wy-
niki osiàgajà gminy miejsko–wiejskie
(13,5%), które wyprzedziły gminy miej-
skie (9,8%). Na tym tle na liderów wy-
rastajà gmina Pałecznica (32,8%),
Przeciszów (32,4%), Muszyna (31,4%),

Mucharz (30,7%), Sułkowice (29,7%),
Liszki (29,6%), MyÊlenice (29,4%),
Nowe Brzesko (29,1%). Tak wysokie
wyniki mniejsze gminy osiàgn´ły, dzi´-
ki si´ganiu po Êrodki finansowe z ró˝-
nych funduszy, np. w gminie Mucharz
38,6% wartoÊci Êrodków pochodzi
z funduszy rolnych.

– Minàł półmetek Paƒskiej kaden-
cji. Strumieƒ Êrodków unijnych zacznie
trafiaç do Małopolski w czwartym
roku Paƒskiego urz´dowania w fote-
lu marszałka, a wielkie spektakularne
inwestycje zostanà zakoƒczone ok.
2020 r. Niewykluczone, ˝e splendor
spłynie na kolejnego marszałka. Co
Marek Sowa chciałby zostawiç po tej
kadencji urz´dowania?

– Po pierwsze zale˝y mi na tym, by
skutecznie wydaç wszystkie Êrodki,
które pozostały z MRPO. Bardzo po-
wa˝nie traktuj´ podejÊcie do nowego
okresu programowania na lata 2014–
2020. Pracujemy nad tym ju˝ od daw-
na i chciałbym, ˝ebyÊmy byli w 100
procentach gotowi na wdra˝anie no-
wych funduszy i realizacj´ kolejnych
inwestycji. Same inwestycje muszà
byç ju˝ przygotowane tak, by ich rea-
lizacja mogła ruszyç od razu. Nieza-
le˝nie od tego, kto b´dzie marszał-

kiem w przyszłej kadencji chc´, ̋ eby
to było przygotowane idealnie. Nato-
miast z inwestycji, które udało nam si´
zrealizowaç do tej pory lub które
właÊnie sà w toku, mog´ byç dumny.
Zwłaszcza z tych najwi´kszych i naj-
wa˝niejszych z MRPO: z Moderniza-
cji Pijalni Głównej w Krynicy, z Mało-
polskiego Ogrodu Sztuki, z Cricoteki
i Muzeum Armii Krajowej. Równie˝
dwa projekty z obszaru ochrony zdro-
wia sà szczególnie istotne: Centrum
Urazowe Medycyny Ratunkowej i Ka-
tastrof przy Szpitalu Uniwersyteckim
oraz Zintegrowane Centrum Specja-
listyczne Medycyny Ratunkowej
w Szpitalu Jana Pawła II. Wymieni´ te˝
ukoƒczonà przebudow´ Szpitala Oku-
listycznego. Najwa˝niejszà jednak
sprawà dla mnie zawsze było to,
˝eby Êrodki płynàce na te projekty były
wydawane sensownie. Tak, ̋ eby przy-
nosiły realnà korzyÊç mieszkaƒcom
województwa i zmieniały warunki ich
˝ycia na lepsze. I to zawsze b´dzie dla
mnie najwi´kszy powód do dumy: ̋ e
moja praca miała faktyczne przeło-
˝enie na popraw´ jakoÊci ˝ycia Ma-
łopolan. 

Rozmawiała 

ALEKSANDRA VEGA

Modernizacja drogi woj. nr 933  wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech

Dokoƒczenie ze str. 11
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Wybitne dzieła in˝ynierii 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
REKORDY W BUDOWNICTWIE. We współczesnej Êwiatowej in˝ynierii post´p
przebiega nie tylko stopniowo i ewolucyjnie, ale równie˝ skokowo, kreujàc nowe,
mogłoby si´ wydawaç, niepokonywalne, granice. (cz´Êç II)

Wpierwszej cz´Êci artykułu,
opublikowanego w biulety-
nie „Budowlani” nr 4/2012

(50), wyjaÊniono, na czym polega
fenomen Zjednoczonych Emiratów
Arabskich we współczesnym Êwie-
cie oraz opisano genez´ wielkiego
boomu inwestycyjnego w tym paƒ-
stwie na przełomie XX i XXI wieku. 

Na tym tle zaprezentowano dwa wy-
bitne przykłady zrealizowanych w Du-
baju elementów infrastruktury komuni-
kacyjnej: bezobsługowego metra, jed-
noszynowej kolei na Palm Jumeirah oraz
mostu Szejka Zayeda w Abu Zabi (org.
Abu Dhabi), uchodzàcego obecnie za
najbardziej skomplikowanà geomet-
rycznie budowl´ mostowà na Êwiecie.
Przedstawione dzieła in˝ynierii wskazujà,
˝e mamy do czynienia z przedsi´wzi´-
ciami najwy˝szej Êwiatowej klasy.

Ogromny skok w rozwoju infras-
truktury komunikacyjnej towarzyszył
równie wielkim dokonaniom w dzie-
dzinie budownictwa ogólnego. Cz´Êç

druga artykułu prezentuje wyjàtkowe
budowle ZEA. Wybrano kilka najbar-
dziej znanych realizacji, cz´sto wy-
ró˝niajàcych si´ cechami rekordowy-
mi w odniesieniu do ró˝nych kryteriów.
Sà to: Burj Khalifa - najwy˝sza budowla
Êwiata, dwa najbardziej luksusowe
hotele Burj al Arab (Dubaj) i Emirates
Palace (Abu Zabi), hotel Atlantis na wy-
spie Palma D˝amira w Dubaju, meczet
Zayeda (Abu Zabi) - wybitny przykład
współczesnego budownictwa sakral-
nego zwiàzanego z islamem sunnic-
kim - oraz tor Formuły I w Abu Zabi
wraz z pawilonem Âwiat Ferrari (Ferrari
World), jako przykład ekskluzywnego
obiektu sportowego i zamkni´tego
parku tematycznego.

27 lutego bie˝àcego roku uroczy-
Êcie otwarto w Dubaju, nieopodal

Burj Khalifa wraz z otoczeniem w uj´ciu
satelitarnym. Na pierwszym planie 
najwi´ksza na Êwiecie galeria handlowa 
Dubai Mall 

Meczet Zayeda – widok ogólny

Dokoƒczenie na str. 14
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Wybitne dzieła in˝ynierii 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Burj Khalifa i Dubai Mall, najwy˝szy ho-
tel na Êwiecie - JW Marriott Marquis
Hotel Dubai. WłaÊcicielem nowego
Marriotta sà linie lotnicze Emirates. Lu-
ksusowy, 5-gwiazdkowy, hotel tworzà
dwie 355-metrowe wie˝e. Oddano
do u˝ytkowania pierwszà, druga zo-
stanie uruchomiona w 2014 roku.
Ka˝da z nich ma 72 pi´tra, 684 pokoje
i 120 apartamentów, kilkanaÊcie res-
tauracji oraz barów. Przedstawiony
przykład wskazuje na dalszy inten-
sywny rozwój ró˝nych form budow-
nictwa w ZEA.

W tym kontekÊcie narodził si´ po-
mysł opracowania trzeciej cz´Êci ar-
tykułu, która zaprezentuje najnow-
sze, cz´sto realizowane ju˝ inwesty-
cje w wielkich metropoliach ZEA.
Uwaga zostanie skoncentrowana na
realizacji dzielnicy kultury Abu Zabi na
Wyspie Saadiyat (Wyspie Szcz´Êcia).
Niektórzy okreÊlajà to zamierzenie

inwestycyjne nowym wielkim cen-
trum kulturalnym Êwiata. To tutaj właÊ-
nie powstaje Muzeum Narodowe Szej-
ka Zayeda (architekt Norman Foster),
kolejne po Nowym Yorku i Bilbao
Muzeum Sztuki Współczesnej – Gug-
genheim Abu Dhabi (architekt Frank

Owen Gehry), Centrum Teatru, Taƒca
i Muzyki (architekt Zaha Hadid), Mu-
zeum Morskie (architekt Tadao Ando)
oraz Muzeum Sztuki Dawnej – Louv-
re Abu Dhabi (architekt Jean Nouvel).
Dodatkowo, zostanà zaprezentowane
wybrane zagadnienia zwiàzane z rea-

Dokoƒczenie ze str. 13

Wn´trze Meczetu Zayeda – na pierwszym planie najwi´kszy na Êwiecie dywan

Wn´trze Meczetu Zayeda – jeden z najwi´kszych na Êwiecie ˝yrandoli
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lizacjà pierwszego na Êwiecie w peł-
ni ekologicznego miasta Masdar
(obrze˝a Abu Zabi), którego archi-
tektoniczno-estetyczny wizerunek two-
rzy Norman Foster. 

Ostatnie przykłady wskazujà, ˝e
aktywnoÊç inwestycyjna w ZEA kon-
centruje si´ nie tylko na obiektach ko-
mercyjnych, ale równie˝ obejmuje
sfer´ kultury oraz najnowszych tech-
nologii proekologicznych w rozwià-
zaniach urbanistycznych, architekto-
nicznych, budowlanych,  komunika-
cyjnych i energetycznych.

Burj Khalifa - najwy˝sza
budowla Êwiata

4 stycznia 2010 roku dobiegła koƒ-
ca budowa najwy˝szego obecnie
obiektu na Êwiecie - Burj Khalifa w Du-
baju. Urodzony w 1944 roku w Chi-
cago Adrian Smith, jeden z najzna-
komitszych architektów pracowni
Skidmore Owings & Merill, był auto-
rem projektu najwy˝szej w chwili
obecnej konstrukcji na Ziemi wznie-
sionej ludzkà r´kà. Wie˝a tego bu-
dynku ma wysokoÊç, wraz z iglicà,
828 m. Warto przypomnieç, ˝e 21 lat
temu rekord ten nale˝ał do polskiego
masztu radiowego w Konstantynowie
koło Gàbina (646,38 m - połowa dłu-
goÊci fali długiej Polskiego Radia), któ-
ry  na skutek popełnienia ra˝àcych
bł´dów podczas prowadzenia robót
remontowych zawalił si´ w 1991 roku.
Adrian Smith (obecnie działa w swo-
jej pracowni Adrian Smith + Gordon
Gill Architecture), autor mi´dzy inny-
mi szanghajskiego JinMao Tower (421
metrów) oraz Pearl River Tower (310
m) w chiƒskim Kantonie, projektujàc
Burj Khalifa czerpał, jak sam przyznał,
inspiracj´ twórczà z pustynnego kwia-
tu Ismena (Hymenocallis), który roÊ-
nie równie˝ w okolicach Dubaju. Na-
wiàzywanie do wielorakich uwarun-
kowaƒ lokalnych w procesie projek-
towania jest doÊç charakterystycznà
cechà wielu realizacji Smitha.

Burj Khalifa jest obiektem wielo-
funkcyjnym. Najni˝sze 37 pi´ter zaj-
mowane sà przez Armani Hotel. Na 78
pi´trze zlokalizowano basen pod go-
łym niebem, a na 124 taras widokowy,
ogólnie dost´pny dla wszystkich za-

interesowanych, podobnie jak res-
tauracja na pi´trze 122. Budynek dys-
ponuje 900 mieszkaniami. 160 pokoi
hotelowych oraz 144 prywatne miesz-

kania (apartamenty) zostały urzàdzo-
ne przez Armaniego. 37 kondygnacji
budynku przeznaczonych jest na u˝y-
tek biur. 4 pi´tra zajmuje fitness klub
i centrum rekreacji. Do budynku przy-
nale˝y 3000 podziemnych miejsc par-
kingowych. Komunikacja pionowa
w budynku obsługiwana jest przez 57
wind dwupokładowych, o pojemnoÊci
21 osób ka˝da (pr´dkoÊç 10 m/s) oraz
8 schodów ruchomych. Budynek oka-
la 11 hektarowy park z jeziorem i 6 fon-
tannami. Wspólny zespół z budynkiem
tworzy najwi´ksza na Êwiecie galeria
handlowa (Dubai Mall).

Budynek Burj Khalifa jest kon-
strukcjà typu wie˝owego, a jej ukształ-

Hotel Emirates Palace – widok głównego budynku od strony wejÊcia

Fragment atrium hotelu Emirates Palace pod kopułà głównà

Dokoƒczenie na str. 16

Burj Khalifa, widoczna 
z ka˝dego miejsca 
w Dubaju, kosztowała
1,5 mld $. W szczytowym
momencie pracowało
przy jej budowie 
12 tysi´cy osób,
reprezentujàcych ponad
100 ró˝nych paƒstw. 
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towanie wskazuje na wysoki stopieƒ
wystudiowania geometrii w kontekÊcie
wymogów statyki, aerodynamiki i ar-
chitektury. Podstawowy typ przekro-
ju tworzy rdzeƒ z trzema gał´ziami,
przypominajàcy nieco logo Merce-
desa. Przekrój ten zmienia si´ spiral-
nie wraz z wysokoÊcià, a redukcja
przekroju nast´puje uskokowo w po-
szczególnych gał´ziach, tworzàc cha-
rakterystyczne dla obiektu półki. Pół-
ki te mijajà si´ wzajemnie na po-
szczególnych wysokoÊciach. Przy-
j´cie takiej geometrii wie˝y redukuje
(jak pokazały wczeÊniej obliczenia sy-
mulacyjne i szeroko zakrojone ba-
dania modelowe w tunelu aerodyna-
micznym) ró˝ne mo˝liwe skutki od-
działywaƒ wiatru na konstrukcj´. Przy-

j´ta forma architektoniczna budynku
zapewnia dobry wglàd w całe oto-
czenie, a zwłaszcza w kierunku Zatoki
Perskiej.

Co 25 pi´ter na całej wysokoÊci
wie˝y zlokalizowano pola ratownicze
(podwy˝szona odpornoÊç ogniowa,
klimatyzacja), które stanowià schro-

Dokoƒczenie ze str. 15

Widok ogólny zespołu hotelowego Emirates Palace (êródło internetowe)

Nowoczesna, wysoka zabudowa przed budynkiem głównym Emirates Palace
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nienie dla ludzi na wypadek po˝aru.
6 najni˝szych kondygnacji budynku
tworzy poszerzonà baz´ (150 m sze-
rokoÊci), która utwierdza (kotwi) ca-
łoÊç korpusu wie˝y w konstrukcji po-
sadowienia. Zastosowano posado-
wienie poÊrednie na palach, które
bezpiecznie przenosi obcià˝enia na
podło˝e gruntowe i zapewnia sta-
tecznoÊç całego obiektu. Baza bu-
dynku spoczywa na płycie funda-
mentowej (oczepowej) o gruboÊci
3,7 m (w płycie uło˝ono 12500 m
szeÊc. mieszanki betonowej). Płyta
zwieƒcza grup´ 192 pali wierconych
wielkich Êrednic (d = 1,50 m), o dłu-
goÊci 43 m ka˝dy.

Budowla Burj Khalifa, widoczna
z ka˝dego miejsca w Dubaju, kosz-
towała 1,5 mld $. W szczytowym mo-
mencie pracowało przy jej budowie 12
tysi´cy osób, reprezentujàcych ponad
100 ró˝nych paƒstw (współczesna
wie˝a Babel).  Na elewacji zamonto-
wano 24830 paneli szklanych ró˝-
nych rozmiarów. Mycie wie˝y trwa 3
miesiàce i jest wspomagane przez 18
urzàdzeƒ karuzelowych, rozmiesz-
czonych na ró˝nych poziomach, któ-
re zapewniajà dost´p do wszystkich
partii elewacji.

Głównym tworzywem konstrukcyj-
nym Burj Khalifa jest beton zbrojony.
W partii szczytowej wie˝y zastoso-
wano stalowà iglic´ (46 kondygnacji),
która wynosi najwy˝szy poziom obiek-
tu (sztuczny wierzchołek współczes-
nego Êwiata) na wysokoÊç 828 m, re-
kordowy i do tej pory nie pokonany.

Meczet Zayeda 
– 8. budowla sakralna

islamu na Êwiecie

Wielki meczet szejka Zayeda bin
Sultan Al Nahyana (tradycja sunnicka)
znajduje si´ w stolicy ZEA – Abu
Zabi. Budowa tego najbardziej impo-
nujàcego obiektu sakralnego zaini-
cjowana została przez szejka Zayeda,
który, niestety, nie doczekał jej otwar-
cia w 2007 roku. W obr´bie meczetu
znalazł godne, w kontekÊcie swoich
dokonaƒ dla ZEA, miejsce spoczyn-
ku. Meczet Zayeda jest najwi´kszym
meczetem w całych ZEA i jedno-
czeÊnie plasuje si´ na 8. miejscu na

Êwiecie. Cały obiekt mieÊci 40 tysi´cy
wiernych, a główne wn´trze 7 tysi´cy.
Realizacja obiektu kosztowała  545
mln $. 

W architekturze meczetu mo˝na za-
uwa˝yç inspiracje arabskie, maure-
taƒskie oraz stylu Mughal (obecny
współczeÊnie w Indiach, Pakistanie,
Bangladeszu i Afganistanie), b´dà-
cego połàczeniem wpływów perskich,
tureckich i indyjskich (XVI, XVII i XVIII
wiek). Główna cz´Êç meczetu nawià-
zuje formà do słynnego XVII-wiecz-
nego meczetu Badshahi w Lahore (Pa-
kistan). Zespół meczetu Zayeda two-
rzy budynek główny oparty na 96
kolumnach, zamkni´ty od góry wiel-
kà kopułà o Êrednicy 32,2 m, usytuo-
wanà na wysokoÊci 85 m oraz dwie-

Sceneria nocna przed budynkiem głównym Emirates Palace

Hotel Burj Arab w Dubaju

Dokoƒczenie na str. 18

Meczet Zayeda mieÊci 
40 tysi´cy wiernych, 
a główne wn´trze 
7 tysi´cy. Realizacja
obiektu kosztowała  
545 mln $.
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ma mniejszymi.  Trzem wielkim ko-
pułom towarzyszy kilkadziesiàt kopuł
mniejszych. W naro˝ach wielkiego
dziedziƒca (nawierzchnia z marmuru),
okolonego wspaniałymi kolumnada-
mi (okładziny z ametystu, lazurytu
i czerwonego agatu), wznoszà si´
do nieba 4 klasyczne, arabskie mi-
narety, o wysokoÊci 107 m.

Wn´trze meczetu wykoƒczono i wy-
posa˝ono materiałami oraz elementa-
mi najwy˝szej klasy i jakoÊci. Uderza
wszechobecnoÊç marmuru, złota, ka-
mieni półszlachetnych, kryształów,
masy perłowej i ceramiki. Materiały
i elementy wyposa˝enia pochodzà
z całego Êwiata. Panuje poglàd, ̋ e me-
czet jednoczy Êwiat materiałami i wy-
posa˝eniem. Podobnie podczas bu-
dowy obiekt równie˝ jednoczył poprzez
wspólnà prac´ tysi´cy rzemieÊlników
z ró˝nych stron Êwiata.

Posadzki meczetu przykrywa naj-
wi´kszy, perski dywan Êwiata, o po-
wierzchni 5627 m kw. Wa˝y 35 ton
i wykonany został w Iranie (firma Car-
pet Iran). Głównym tworzywem dy-

wanu jest wełna nowozelandzka oraz
iraƒska. Wzór został zaprojektowany
specjalnie dla potrzeb meczetu.

Wn´trze meczetu rozÊwietla 7 wiel-
kich ˝yrandoli Swarovskiego. Naj-
wi´kszy z nich, pod głównà kopułà,
ma 10 m Êrednicy i 15 m wysokoÊci.
W rankingu najwi´kszych ˝yrandoli
Êwiata zajmuje 2. miejsce dla mecze-
tów i 3. miejsce w kategorii ogólnej.
Do jego konstrukcji wykorzystano po-
nad milion kolorowych kryształów
Swarovskiego.

Pobyt w meczecie dostarcza nie-
zapomnianych wra˝eƒ. Oprócz funk-
cji sakralnej obiekt stanowi wielkà at-
rakcj´ architektoniczno-estetycznà
dla ludzi z całego Êwiata odwiedzajà-
cych licznie ZEA.

Emirates Palace -
najsłynniejszy hotel 

w Abu Dhabi

Emirates Palace znajduje si´ nad
brzegiem Zatoki Perskiej w Abu Zabi.
Obiekt uwa˝any jest obecnie za naj-
bardziej luksusowy hotel Êwiata (po-
przednio Burj Al Arab). W zwiàzku
z tym niektórzy u˝ywajà okreÊlenia pa-
łac zamiast hotel, co podkreÊla szcze-
gólne i niepowtarzalne walory tego
obiektu.  Architektura pałacu, a wła-
Êciwie zespołu pałacowego, nawiàzuje
do tradycji arabskich. Jest tutaj wiel-
ka kopuła centralna (Êrednica 42 met-
ry, pokryta mozaikami ze srebra i zło-
ta) zamykajàca atrium, natomiast po-
zostałà cz´Êç obiektu przykrywa 114
kopuł mniejszych, tworzàcych dach
pałacu. Druga co do wielkoÊci kopu-
ła (nad salà balowà na 2800 goÊci) ma
Êrednic´ 17 metrów. DługoÊç zespo-
łu zabudowaƒ pałacowych wynosi
1 km. Hotel zanurzony jest w wielkim
parku, b´dàcym kombinacjà wielu

Dokoƒczenie ze str. 17

Hotel Atlantis The Palm na Palmie D˝amira w Dubaju 

Lokalizacja toru formuły 1 oraz pawilonu Âwiat
Ferrari (Yas Marina Circuit - Ferrari World) na
wyspie Yas w Abu Dhabi. (Widok satelitarny,
Google Earth)

Pawilon Âwiat Ferrari na wyspie Yas w Abu
Dhabi (Widok satelitarny, Google Earth)
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ró˝nych Êwiatowych stylów urzàdza-
nia ogrodów. Z racji lokalizacji w sà-
siedztwie morza du˝e obszary par-
kowo-rekreacyjne uzupełniajà pla˝e.
Kolory elewacji budynków zespołu
nawiàzujà do odcieni piasku, jakie zna-
leziono na arabskich pustyniach
w Emiratach.  W sàsiedztwie zespołu
pałacowego powstaje obecnie no-
woczesny zespół wie˝owców, który
zachwyca hotelowych goÊci wielkim,
architektonicznym rozmachem. Szcze-
gólnych doznaƒ dostarcza równie˝
wieczorny spacer wÊród setek pod-
Êwietlonych fontann i palm, które do-
pełniajà niezwykłà sceneri´ i atmosfer´
tego miejsca.  

Burj Al Arab – najsłynniejszy
„˝agiel” Êwiata

Płynàc wzdłu˝ brzegów Zatoki Per-
skiej w Dubaju trudno nie zauwa˝yç
z dala wielkiego budynku w kształcie
˝agla. To jest właÊnie Burj Al Arab -
ekskluzywny hotel zbudowany w la-
tach 1994-1999. Po oddaniu był obiek-
tem o najwy˝szej, specjalnie dla nie-
go utworzonej kategorii „Deluxe” (ab-
solutny luksus). Obecnie został nieco

zdetronizowany przez Emirates Pala-
ce. Forma architektoniczna wie˝owca,
zlokalizowanego na sztucznej wyspie
(280 m od brzegu), nawiàzuje do wy-
korzystywanej od wieków do dzisiaj na

wodach Zatoki Perskiej i Oceanu In-
dyjskiego arabskiej łodzi dau (ang.
dhow). Wysokie walory architekto-
niczne i wyszukana forma wie˝owca
narzuciły konstruktorom nie lada wy-
zwanie in˝ynierskie. W projekcie na-
le˝ało dodatkowo uwzgl´dniç od-
działywania sejsmiczne, huragano-
we wiatry, jak równie˝ ogromne ró˝-
nice temperatur (upały letnie pi´ç-
dziesiàt kilka stopni w cieniu). Budy-
nek o wysokoÊci 321 m  był do nie-
dawna najwy˝szym obiektem hotelo-
wym Êwiata (do czasu oddania pierw-
szej wie˝y JW Marriott Marquis Hotel
Dubai, o wysokoÊci 355 m). Hotel wy-
posa˝ono w làdowisko helikopterów,
które okazjonalnie mo˝e pełniç inne
funkcje (np. kortu tenisowego). W lu-
ksusowych wn´trzach hotelu na
szczególnà uwag´ zasługujà wyszu-
kane, skomplikowane fontanny i kas-
kady wodne oraz wielopi´trowe akwa-
rium z ˝ywà rafà koralowà. Główny do-
st´p do hotelu zapewnia droga usy-
tuowana  na moÊcie. Mo˝na skorzys-
taç równie˝ z helikoptera lub jachtu.

Stalowa struktura przestrzenna pawilonu

Dokoƒczenie na str. 20

Walory architektoniczne
i wyszukana forma
wie˝owca Burj Al Arab
narzuciły konstruktorom
nie lada wyzwanie
in˝ynierskie. W projekcie
nale˝ało dodatkowo
uwzgl´dniç
oddziaływania
sejsmiczne, huraganowe
wiatry, jak równie˝
ogromne ró˝nice
temperatur.
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Hotel „Atlantis The  Palm” 
na sztucznej wyspie 

Palma D˝amira
Na szczycie falochronu okalajàce-

go sztucznà wysp´ Palma D˝amira
w Dubaju (por. cz´Êç I artykułu) wy-
budowano w 2008 roku hotel Atlantis
The Palm. Hotel jest cz´Êcià wi´k-
szego zespołu obejmujàcego rów-
nie˝ akwapark o powierzchni 160
tys. m kw., oÊrodek konferencyjny oraz
1900 m kw. powierzchni handlowo-
usługowej. Projektanci hotelu Atlantis
The Palm nawiàzali do hotelu Atlantis
Paradise Island (Rajska Wyspa) w Na-
ssau na Bahamach. Bryła budynku
składa si´ z dwóch skrzydeł, ograni-
czonych wewn´trznie dwiema wie˝a-
mi, połàczonych mostem, pod którym
wykształcono bardzo charaktery-
styczny dla całego obiektu łuk mau-
retaƒski. Od strony Zatoki Perskiej ho-
tel stanowi swego rodzaju bram´
w kierunku kompleksu ró˝nej zabu-
dowy na sztucznej wyspie Palma
D˝amira i dalej w kierunku centrum
Dubaju.

Tor Formuły 1 i park
tematyczny Âwiat Ferrari 

Wyspa Yas (2550 hektarów, 2/3 na-
turalny teren, 1/3 sztuczne powi´k-
szenie) w Abu Zabi nieodłàcznie ko-
jarzy si´ dzisiaj z wysokiej klasy torem
Formuły 1, spełniajàcym najwy˝sze
standardy oraz z najwi´kszym na
Êwiecie zamkni´tym parkiem tema-
tycznym Âwiat Ferrari (Ferrari World),
który, o dziwo, pojawił si´ w Arabii,
a nie we Włoszech. Trybuny toru
mogà pomieÊciç 43 tys. widzów. Po-
budowany tutaj hotel dla przyjezdnych
goÊci okracza swojà konstrukcjà tor,
pozwalajàc im na jeszcze bli˝szy kon-
takt z rywalizujàcymi zawodnikami
i ich bolidami. P´tla toru oplata wysp´,

zbli˝ajàc si´ do mariny, która podczas
zawodów wypełnia si´ jachtami, za-
znaczajàcymi swà obecnoÊç, wi-
docznymi równie˝ z toru, białymi ˝a-
glami. Park tematyczny Ferrari (86
tys. m kw.) przykrywa najwi´kszy na
Êwiecie dach o powierzchni 200 tys. m
kw. W najwy˝szym miejscu wznosi si´
on do poziomu 50 m nad otaczajàcym
terenem. Konstrukcja obiektu wyko-
nana jest w wi´kszoÊci ze stali, głów-
nie z udziałem rur, które tworzà prze-
strzenne struktury, o niespotykanej
gdzie indziej skali. Rzut dachu ma cha-
rakterystyczny kształt widoczny z kos-
mosu, pokrycie jest czerwone, a na
jego tle umieszczono najwi´ksze jak
do tej pory logo Ferrari. Park tema-
tyczny Ferrari ma charakter technolo-
giczno-rozrywkowy, z wyszukanymi
atrakcjami dla dorosłych i dzieci. Bez-
poÊrednio w sàsiedztwie parku tema-
tycznego zlokalizowano najszybszà
kolejk´ Êwiata (Ferrari Formula Rosa).
Wyspa Yas ze swoimi obiektami two-
rzy swoiste klimaty, łàczàc arabskie
umiłowanie pustyni z tradycjami mor-
skimi. Niektórzy dopatrujà si´ tutaj kli-
matów Monte Carlo, Włoch i Florydy.

Urzàdzenie wyspy pochłon´ło wielkie
nakłady finansowe, jednak, jak tłu-
maczà w ZEA, chodzi tutaj głównie
o wizerunek Emiratów na Êwiecie,
prezentacj´ paƒstwa, luksusowego
stylu ̋ ycia oraz mi´dzynarodowy pres-
ti˝. ZEA to kraj, który w dalszym ciàgu
ma zdolnoÊç do finansowania tego
typu wielkich inwestycji oraz mo˝e si´
promowaç w Êwiecie poprzez przed-
si´wzi´cia nie zawsze gwarantujàce
zwrot nakładów.

Podsumowanie

Przedstawione w drugiej cz´Êci ar-
tykułu wybrane obiekty wielofunkcyj-
ne, sakralne, hotelowe i sportowe, wy-
budowane w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich w ostatnich latach
wskazujà, ˝e w wielu przypadkach
mamy do czynienia z realizacjami
wiodàcymi w Êwiecie lub wr´cz prze-
łomowymi. Autor skoncentrował si´ na
tych obiektach, z którymi zetknàł si´
bezpoÊrednio podczas swojej po-
dró˝y. Trwajàcy od poczàtków XX
wieku Êwiatowy wyÊcig w osiàganiu
coraz wi´kszych wysokoÊci wzno-

Dokoƒczenie ze str. 19

Tor formuły 1 – widok ogólny w obr´bie mariny
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szonych obiektów otrzymał w 2010
roku wielki impuls, po oddaniu do
u˝ytkowania Burj Khalifa w Dubaju,
o rekordowej wysokoÊci 828 m. Wie-
˝owiec ten przewy˝sza inne wznie-
sione do tej pory budynki na Êwiecie
o ponad 300 m. Mamy tu do czynie-
nia ze wzrostem skokowym, porów-
nywalnym na przykład z wybudowa-
niem w Japonii, w 1998 roku mostu wi-
szàcego Akashi Kaikyo, pomi´dzy
wyspami Honsiu i Awaji, nad cieÊninà
Akashi, o rekordowej rozpi´toÊci prz´-
sła głównego 1991 m. W stosunku do
Mostu Zachodniego, wybudowanego
równie˝ w 1998 roku, nad cieÊninà
Wielki Bełt, pomi´dzy wyspami Fionià
i Zelandià, o rozpi´toÊci 1624 m, skok
wynosił równie˝ ponad 300 m. Przy-
kłady te dowodzà, ˝e we współczes-
nej Êwiatowej in˝ynierii post´p prze-
biega nie tylko stopniowo i ewolucyj-
nie, ale równie˝ skokowo, kreujàc
nowe, mogłoby si´ wydawaç, niepo-
konywalne granice. Sà ju˝ przygoto-
wane projekty budowli wy˝szych
i wi´kszych ni˝ przytoczone, a niektóre
znajdujà si´ w stadium realizacyj-
nym. Wielkie budowle sà z jednej
strony niejako kamieniami milowymi
rozwoju szeroko poj´tego budow-

nictwa, sà swoistymi pomnikami
współczesnych mo˝liwoÊci, z drugiej
jednak, budzà du˝e kontrowersje
w aspekcie ponoszonych kosztów
inwestycji i ich póêniejszego zwrotu.
W przypadku  Burj Khalifa w Dubaju
obiekt postrzegany jest bardziej w ka-
tegoriach presti˝owych i wizerunko-
wych ni˝ komercyjnych, a niektórzy
twierdzà, ˝e z czasem stanie si´ naj-
dro˝szym pomnikiem współczesnego
Êwiata.

Literatura
W artykule wykorzystano êródła

własne pozyskane podczas podró˝y
autora po Zjednoczonych Emiratach
Arabskich jesienià 2012 roku oraz
wybrane êródła internetowe.
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Kładka pieszo-jezdna nad fragmentem toru
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Dwudziesta,
a wi´c w pew-
nym sensie

jubileuszowa, sesja
egzaminacyjna na
uprawnienia budow-
lane „Jesieƒ’2012”
rozpocz´ła si´ 23 lis-
topada 2012 r. 

Obok w tablicy przedstawiono licz-
b´ osób, które przystàpiły do egza-
minów (testowego i ustnego) w po-
szczególnych specjalnoÊciach oraz
szczegółowe wyniki egzaminu.

Nale˝y stwierdziç, ˝e wyniki prze-
prowadzonych egzaminów w tej sesji
nie odbiegały w sposób istotny od wy-
ników w sesji ”Wiosna 2012” , a na-
wet były nieco lepsze. Przypomnijmy,
˝e do sesji wiosennej przystàpiło
łàcznie 389 osób, zdało 270, a zda-
walnoÊç wyniosła 69,4 %. 

8 stycznia br. odbyło si´ uroczyste
rozdanie uprawnieƒ budowlanych (w
czterech turach), z udziałem
dr. in˝. Stanisława Karczmarczyka –
przewodniczàcego Rady MOIIB
i członków OKK. Po zło˝eniu Êlubo-
wania ka˝da osoba otrzymała, oprócz
decyzji o uzyskaniu uprawnieƒ, „Ko-
deks Etyki In˝yniera Budownictwa”,
okolicznoÊciowe wydawnictwo - album
„Budowle in˝ynieryjne w krajach wy-
szehradzkiej czwórki”, biuletyn MOIIB
„Budowlani” i kalendarz MOIIB na
2013 r. Ponadto osoby, które uzyska-
ły najlepsze wyniki w poszczególnych
specjalnoÊciach, otrzymały dodatko-
we wydawnictwa techniczne. Uro-
czystoÊç zakoƒczyła si´ wymianà po-
glàdów na temat przeprowadzonych
egzaminów i pracy zawodowej, ju˝ tra-
dycyjnie, przy lampce wina lub soku.

Kolejna dwudziesta pierwsza ses-
ja egzaminacyjna „Wiosna’2013” roz-

„Jesieƒ 2012” nieco
lepsza ni˝ „Wiosna 2012”
KWALIFIKACJE. XX sesja egzaminacyjna – 287 nowych in˝ynierów 
z uprawnieniami budowlanymi

Zygmunt
Rawicki
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SESJA „JESIE¡’ 2012”

SpecjalnoÊç
Liczba zło˝onych

wniosków

Liczba osób, 
które przystàpiły do

egzaminu

Liczba osób, 
które zdały egzamin

pisemny

Liczba osób, 
które zdały

egzamin ustny

Wynik pozytywny
(%)

architektoniczna 3 2 1 1 50,0%
konstrukcyjno
-budowlana

116 127 + 30 (ustny) = 157 117 +30 (ustny) = 147 129 82,2%

drogowa 32 32 + 10 (ustny) = 42 29 + 10 (ustny) = 39 34 81,0%

mostowa 17 17 + 2 (ustny) = 19 16 + 2 (ustny) = 18 16 84,2%

kolejowa 6 10 + 1 (ustny) = 11 10 + 1 (ustny) = 11 11 100,0%

elektryczna 31 32 + 10 (ustny) = 42 29 + 10 (ustny) = 39 29 69,0%

sanitarna 72 72 + 20 (ustny) = 92 67 + 20 (ustny) = 87 64 69,6%

telekomunikacyjna 4 3 + 1 (ustny) = 4 2 + 1 (ustny) = 3 3 75,0%

specjalizacja 
wodno-melioracyjna

- 1 0 0 0,0%

Suma 281 296+74 (ustny) = 370 271 + 74 (ustny) = 345 287 77,6%

pocznie si´ 17 maja br. Termin skła-
dania dokumentów przez ubiegajà-
cych si´ o nadanie uprawnieƒ upłynàł
8 lutego br.

Członkowie poszczególnych ze-
społów kwalifikacyjnych powołanych
na zebraniu Okr´gowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej MOIIB rozpocz´li weryfi-
kacj´ dokumentów potwierdzajàcych
ich praktyk´ zawodowà. Dzienniki
praktyk sà szczegółowo sprawdzane
pod wzgl´dem ich merytorycznej za-
wartoÊci, zakresu, rodzaju i czasu od-
bytej praktyki budowlanej, a tak˝e
uprawnieƒ osób potwierdzajàcych
praktyk´. Poni˝ej w tablicy zesta-
wiono wnioski zło˝one przez kandy-
datów według poszczególnych spe-
cjalnoÊci.

6 marca, w czasie trwania Warsz-
tatów Pracy Projektanta Konstrukcji
w WiÊle, odbyło si´ posiedzenie Kra-
jowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB
z przewodniczàcymi Okr´gowych Ko-
misji Kwalifikacyjnych. 

W pierwszej cz´Êci spotkania prof.
Zbigniew Grabowski – honorowy pre-
zes PIIB - przedstawił najnowsze pro-
pozycje zmian w ustawie Prawo bu-
dowlane dotyczàce w szczególnoÊci
deregulacji dost´pu do wykonywania
zawodu in˝ynierów budownictwa. Na-
st´pnie dr Marian Płachecki – prze-

wodniczàcy KKK - omówił prace KKK
w 2013 r. w zakresie analizy efektów
kształcenia na kierunku budownictwo.
Ponadto w programie zebrania: przed-
stawiono raport o stanie pytaƒ Cen-
tralnego Zasobu Pytaƒ Egzaminacyj-
nych KKK, zatwierdzono sprawozda-
nie z działalnoÊci KKK w 2012 r.,
przekazano informacj´ o sposobie
załatwienia odwołaƒ skierowanych

do KKK w zwiàzku z XX sesjà egza-
minacyjnà, przedstawiono propozycje
rejestracji elektronicznej osób ubie-
gajàcych si´ o uprawnienia budow-
lane oraz omówiono stan przygoto-
waƒ do XXI i XXII sesji egzaminacyj-
nej (17 maja i 22 listopada br).

ZYGMUNT RAWICKI

przewodniczàcy OKK

SpecjalnoÊç Liczba zło˝onych wniosków

architektoniczna 0

konstrukcyjno-budowlana 
- kierowanie 80

konstrukcyjno-budowlana 
- projektowanie oraz kierowanie 
i projektowanie

31

drogowa 46

mostowa 25

kolejowa 3

instalacje elektryczne 38

telekomunikacyjna 5

instalacje sanitarne 65

wyburzeniowa 1

Razem 294
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Wolontariat czy wyzysk?
ANALIZA. Czy i kiedy praktyka zawodowa 
do uprawnieƒ budowlanych mo˝e byç nazywana i dokumentowana 
jako „wolontariat” ze wszystkimi uwarunkowaniami 
wynikajàcymi z obowiàzujàcych przepisów?

Uzyskanie uprawnieƒ budowla-
nych, oprócz wykazania si´
właÊciwym wykształceniem,

wymaga te˝ odbycia odpowiedniej
praktyki zawodowej. 

Warunki zaliczenia praktyki zawo-
dowej do ubiegania si´ o uprawnienia
budowlane podane sà w art.14 ust. 4
ustawy Prawo budowlane [1]. Natomiast
rodzaje i zakres przygotowania zawo-
dowego, w tym mi´dzy innymi sposób
dokumentowania praktyki i kryteria
uznawania praktyki okreÊla Rozporzà-
dzenie Ministra Transportu i Budow-
nictwa [2], jako akt wykonawczy prze-
widziany w art.16 ustawy [1].

Jednak przytoczone akty prawne nie
rozstrzygajà, w jakiej formie prawnej i or-
ganizacyjnej ma byç wykonywana prak-
tyka zawodowa do uprawnieƒ. Na pod-
stawie art.14 ust. 4 ustawy [1] „warun-
kiem zaliczenia praktyki zawodowej jest
praca polegajàca na bezpoÊrednim
uczestnictwie w pracach projektowych
albo na pełnieniu funkcji technicznej na
budowie pod kierownictwem osoby
posiadajàcej odpowiednie uprawnie-
nia budowlane, a w przypadku odby-
wania praktyki za granicà pod kierun-
kiem osoby posiadajàcej uprawnienia
odpowiednie w danym kraju.” 

Przy post´powaniu kwalifikacyjnym
do egzaminu na uprawnienia budowla-
ne najcz´Êciej spotykanym potwier-
dzeniem zatrudnienia jest umowa o pra-
c ,́ wyst́ pujà równie  ̋umowy–zlecenia,
umowy o dzieło, umowy o Êwiadczeniu
usług na podstawie prowadzonej przez
wnioskodawc´ działalnoÊci gospodar-
czej lub umowy o oddelegowaniu przez
macierzysty zakład pracy do innego
podmiotu w celu odbycia praktyki za-
wodowej do uprawnieƒ. Umowy te
majà jednà cech  ́wspólnà – łàczy je fakt
otrzymywania wynagrodzenia przez

osob´ odbywajàcà na ich podstawie
praktyk´ zawodowà, niezale˝nie od for-
my prawnej zatrudnienia.

Jednak od pewnego czasu członko-
wie Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
MOIIB, zarówno przy rozpatrywaniu
zło˝onych wniosków o nadanie upraw-
nieƒ, jak i podczas dy˝urów Komisji, co-
raz cz´Êciej spotykajà si´ z potwier-
dzaniem praktyki realizowanej na pod-
stawie umów o nieodpłatne jej wyko-
nywanie. Z reguły sà to lakoniczne
umowy o uczestniczeniu w pracach
projektowych lub pełnieniu funkcji tech-
nicznych na budowie, odwołujàce si´
w tytule i treÊci do pracy w formie wo-
lontariatu, z powołaniem si´ cz´sto na
ustaw´ o działalnoÊci po˝ytku publicz-
nego i wolontariacie [3], zwłaszcza gdy
w treÊci takiej umowy widaç próby
uchylania si´ od jakichkolwiek Êwiad-
czeƒ na rzecz osoby wykonujàcej prak-
tyk´ zawodowà.

W tej sytuacji uwa˝a si´ za celowe
omówienie podstaw prawnych wo-
lontariatu, gdy˝ nie ka˝da działalnoÊç
wykonywana nieodpłatnie jest wolon-
tariatem w rozumieniu ustawy [3].
W szczególnoÊci nale˝y ustaliç, czy
i kiedy praktyka zawodowa do upraw-
nieƒ budowlanych mo˝e byç nazywa-
na i dokumentowana jako „wolonta-
riat”, ze wszystkimi uwarunkowaniami
wynikajàcymi z obowiàzujàcych prze-
pisów.

Wolontariat, przynajmniej w potocz-
nym znaczeniu tego słowa, istnieje
oczywiÊcie od dawna. Wolontariusz
zgłasza si´ do instytucji, która korzysta
z jego pomocy i charytatywnie wykonuje
swojà prac´. Praca wolontariusza musi
jednak byç wykonywana w granicach
prawa, okreÊlonych szczegółowo
w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalnoÊci po˝ytku publicznego i wolon-
tariacie [3]. 

Ustawa reguluje warunki wykony-
wania Êwiadczeƒ przez wolontariuszy
oraz korzystania z tych Êwiadczeƒ. De-
finiuje równie˝ poj´cie „wolontariusz”
jako osob´ fizycznà, która ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje Êwiad-
czenia na zasadach okreÊlonych w usta-
wie.

W art. 4 ust.1 ustawy [3] wymieniono
szczegółowo w 33 punktach zakres
zadaƒ publicznych, do których odnosi
sí  ustawa. Nie wyst´pujà tam działania
i czynnoÊci, które sà przedmiotem prak-
tyki zawodowej do uprawnieƒ, zarówno
przy projektowaniu, jak i w wykonaw-
stwie. 

Przy ocenie zasadnoÊci zaliczania wo-
lontariatu, w rozumieniu ustawy [3] do
praktyki zawodowej do uprawnieƒ bu-
dowlanych nale˝y równie˝ mieç na
uwadze zapisy art. 42 ust.1 pkt.1÷3,
z których wynika, ˝e wolontariusze
mogà wykonywaç, na zasadach okre-
Êlonych w rozdziale 1 ustawy Êwiad-
czenia na rzecz:
– organizacji pozarzàdowych oraz osób

prawnych i jednostek organizacyj-
nych działajàcych na podstawie prze-
pisów o stosunku Paƒstwa do KoÊcioła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z wyłàczeniem prowadzonej
przez nie działalnoÊci gospodarczej,

– organów administracji publicznej, z wy-
łàczeniem prowadzonej przez nie
działalnoÊci gospodarczej,

– jednostek organizacyjnych podleg-
łych organom administracji publicznej
lub nadzorowanym przez te organy,
z wyłàczeniem prowadzonej przez te
jednostki działalnoÊci gospodarczej.
Jak wynika z powy˝szego, podmio-

ty prowadzàce działalnoÊç gospodarczà,
równie ,̋ ale przede wszystkim, poza wy-
mienionymi powy˝ej, nie mogà w umo-
wach o prac  ́nieodpłatnà i wydawanych
poÊwiadczeniach tej pracy u˝ywaç okre-
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Êlenia „wolontariat”, a w szczególnoÊci
powoływaç si´ na ustaw´ o wolonta-
riacie [3]. Warto nadmieniç, ̋ e w innych
miejscach ustawa wyraênie zaznacza
(art. 6), ˝e nie wià˝e swojego zakresu
z działalnoÊcià gospodarczà, w rozu-
mieniu przepisów o swobodzie działal-
noÊci gospodarczej.

W dotychczas prowadzonych po-
st´powaniach kwalifikacyjnych zwiàza-
nych z uznawaniem praktyki zawodowej
do uprawnieƒ nie było przypadku wy-
konywania tej praktyki na rzecz pod-
miotu nie prowadzàcego działalnoÊci
gospodarczej, stàd okreÊlanie nieod-
płatnego jej wykonywania jako wolon-
tariatu jest co najmniej nieporozumie-
niem. Mo˝na tu raczej mówiç o próbach
przykrycia zwykłego wyzysku prakty-
kanta poj́ ciem majàcym pozytywny od-
biór w potocznym j´zyku. 

Istotnym aspektem pracy wykony-
wanej w ramach ustawy [3] jest fakt, ̋ e
zgodnie z treÊcià art. 50 wartoÊç Êwiad-
czenia wolontariusza nie stanowi daro-
wizny na rzecz korzystajàcego w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego
oraz przepisów podatkowych. Ale zapis
ten odnosi si´ tylko w sposób oczywis-
ty do wolontariatu wykonywanego zgod-
nie z regulacjami prawnymi podanymi
w ustawie. Stàd praca wykraczajàca
poza jej uwarunkowania, a w szczegól-
noÊci na rzecz podmiotu prowadzàce-
go działalnoÊç gospodarczà, podlega
w sposób bezdyskusyjny ocenie orga-
nów podatkowych i mo˝e byç uznana
jako darowizna lub Êwiadczenie niepie-
ni´˝ne na rzecz korzystajàcego, ze
wszystkimi konsekwencjami wynikajà-
cymi z ordynacji podatkowej. 

Wolontariat jest szlachetnà i godnà
najwy˝szego uznania działalnoÊcià, je-
Êli wolontariuszy zach´ca si´ do pracy
z umierajàcymi w hospicjum czy z nie-
pełnosprawnymi dzieçmi. Ale jest rzeczà
nagannà, gdy tej nazwy u˝ywa si´ do
przykrycia darmowej pracy wysoko wy-
kwalifikowanych osób, w zawodach
ponoç bardzo poszukiwanych na rynku. 

Mo˝na sobie wyobraziç sytuacj´,
gdy do jakiejÊ konkretnej pracy, w szcze-
gólnym miejscu, pracodawca b´dàcy
przedsi´biorcà prowadzàcym działal-
noÊç gospodarczà ma zapewnionà ob-
sad´ kadrowà. Jest wi´c rzeczà natu-
ralnà, ̋ e w tych warunkach nie widzi po-

wodów i motywacji do zwi´kszania za-
trudnienia oraz zwiàzanych z tym kosz-
tów pracy. 

Powinno si´ wtedy, w przypadku
nieodpłatnego zatrudnienia praktykan-
ta, jednoznacznie nazwaç takà prakty-
k´ naukà zawodu, szkoleniem specja-
listycznym lub w inny, zbli˝ony treÊcià
sposób, ale nie mo˝na nazywaç ko-
rzystanie z darmowych Êwiadczeƒ pra-
cy wolontariatem, wbrew zapisom usta-
wy [3]. Jednak wówczas nale˝ałoby ina-
czej sformułowaç takà umow´, w której
powinny zostaç okreÊlone wzajemne
obowiàzki stron, w tym w zakresie ubez-
pieczeƒ NNW, Êwiadczeƒ zdrowotnych,
wymaganych szczególnymi przepisami
badaƒ okresowych, regulaminu pracy,
odpowiedzialnoÊci za szkody wyrzà-
dzone osobom trzecim oraz inne spra-
wy, które w przypadku pracy etatowej re-
guluje Kodeks pracy. Jest to szczegól-
nie istotne, gdy˝ spełnienie jednej tylko
z przesłanek kodeksowych, czyli pracy
pod nadzorem, nie pozwala zakwalifi-
kowaç takiego działania jako stosunku
pracy. 

Przedstawiane dotychczas przy po-
st´powaniu kwalifikacyjnym umowy
o bezpłatne uczestniczenie w pracach
projektowych lub pełnienie funkcji tech-
nicznych na budowie, nazywane w ty-
tule i treÊci „wolontariatem” lub „pracà
wolontarystycznà”, z powołaniem si´
cz´sto na ustaw´ o działalnoÊci po˝yt-
ku publicznego i wolontariacie [3],
w oczywisty sposób nie spełniajà wa-
runków, o których stanowi ustawa
i w zwiàzku z tym okreÊlanie ich wolon-
tariatem w takim kontekÊcie jest nie-
uprawnione i jako wprowadzajàce
w błàd nie mo˝e mieç miejsca. 

Jako dodatkowe uzupełnienie po-
wy˝ej przedstawionej krytycznej oceny
takich umów warto przytoczyç poni˝ej
dwa wybrane z nich punkty, które wy-
stàpiły w identycznej treÊci w trzech ró˝-
nych przypadkach w okresie ostatnich
kilku miesi´cy, co wskazuje najpraw-
dopodobniej na krà˝àce w internecie
wzory.

przykład 1 (cyt.) : „Wolontariusz zo-
bowiàzuje si´ do zachowania w tajem-
nicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego zlecenia.” Poniewa˝
treÊcià tej „umowy zlecenia pracy wo-
lontarystycznej” – tak jà zatytułowano –

było wykonywanie funkcji asystenta
kierownika budowy w wymiarze pełny
etat (tak w oryginale), stàd, aby zgodnie
z umowà „zachowaç w tajemnicy wszel-
kie informacje w zakresie wykonywa-
nego zlecenia” wykonujàcy praktyk  ́nie
mógłby bez naruszenia podpisanej
przez siebie umowy dokonaç wpisów do
ksià˝ki praktyki zawodowej, a jednak to
zrobił, praca ta była przecie˝ po to wy-
konywana, aby jà w ksià˝ce praktyki wy-
kazaç. Tak na marginesie, nie okreÊlo-
no ̋ adnych sankcji za złamanie tego za-
kazu.

przykład 2 (cyt.) : „Wolontariusz mo˝e
powierzyç wykonanie zlecenia innej
osobie, lecz w pełni odpowiada za wy-
konanie umowy.” Komentarz do tego
punktu umowy jest właÊciwie zbytecz-
ny. Wynika z niego jednak, ̋ e zarówno
korzystajàcy z pracy godzi si´ na pod-
stawienie dublera asystenta kierownika
budowy, jak i aplikujàcy do uprawnieƒ
wnioskodawca nie ma nic przeciwko
temu, ̋ eby jego praktyk  ́zawodowà do
uprawnieƒ wykonał ktoÊ inny.

Przedstawianie w Izbie dokumen-
tów z takimi zapisami nie mo˝na oceniç
inaczej, jak robienie sobie kpin ze sta-
tutowych organów samorzàdu zawo-
dowego. Poniewa˝, jak to autor niniej-
szego opracowania sprawdził, zatrud-
niajàcy do nieodpłatnej pracy sygnata-
riusz tej umowy, jest czynnym członkiem
MOIIB – sàdziç wi´c mo˝na, ̋ e umowa
z takim zapisem mogłaby zainteresowaç
Okr´gowego Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej pod kàtem wszcz´cia
post´powania z zakresu odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej za ewentualne na-
ruszenie zasad etyki zawodowej. 

PiÊmiennictwo:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-

dowlane (Dz.U.1994.89.414, z póên. zmianami).

[2] Rozporzàdzenie Ministra Transportu i Bu-

downictwa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. 2006.83.578, z póên. zmianami).

[3] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalnoÊci po˝ytku publicznego i wolontariacie

(Dz.U.2003.234.1536, z póên. zmianami, – tekst

jednolity Dz.U.2010.234.1536).

KRZYSZTOF SEWERYN

członek Okr´gowej 

Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
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Odbywajàca si´ corocznie,
tym razem ju˝ 55. konferen-
cja pod nazwà Techniczne

Dni Drogowe, jest organizowana
przez Stowarzyszenie In˝ynierów
i Techników Komunikacji (SITK ) i
Generalnà Dyrekcj´ Dróg Krajo-
wych i Autostrad ( GDDKiA). 

Odbyła si´ w Ossie k. Rawy Ma-
zowieckiej w dniach 13-15 listopada
2012 roku. pod honorowym patro-
natem sekretarza stanu Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej oraz  Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ofi-
cjalnie udział wzi´ło ok. 200 dro-
gowców reprezentujàcych: admi-
nistracj´ dróg krajowych, projektan-
tów, wykonawców oraz producentów
sprz´tu, urzàdzeƒ i materiałów dla
drogownictwa. Faktycznie uczestni-
czyło w niej ok. 250 osób z całej Pol-
ski. Administracj´ paƒstwowà repre-
zentowała zast´pca dyrektora De-
partamentu Dróg i Autostrad w Mi-
nisterstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej Agnieszka
Krupa i p.o. Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad  Lech Wi-
tecki. W imieniu SITK  cz´Êç obrad
prowadził prezes Zarzàdu Krajowego
Stowarzyszenia  Antoni Szydło. Na-
szà Małopolskà Okr´gowà Izb´ In-
˝ynierów Budownictwa na konferen-
cji reprezentowali trzej członkowie
OKK z bran˝y drogowej: Roman
Chmiel, Janusz CieÊliƒski i Jan Dzie-
dzic. 

W 5 sesjach merytorycznych (Roz-
wój drogownictwa w okresie ostatnich
55 lat, Co dalej z polskim drogow-
nictwem? Nawierzchnie asfaltowe,
Urzàdzenia ochrony Êrodowiska
i Prawo w drogownictwie) i 2 organi-
zacyjnych (plenarna i zamykajàca)
zebrani wysłuchali 24 referatów oraz
kilkanaÊcie prezentacji sponsorów.  

Naszym zdaniem najciekawsze
były sesje: „Co dalej z polskim dro-
gownictwem”, „Nawierzchnie dro-
gowe”, „Urzàdzenia ochrony Êrodo-
wiska” i „Prawo w drogownictwie”. 

Przedstawiajàc pomiary, badania
i analizy ruchu, zwrócono uwag´, ˝e
w okresie 50 lat nastàpił gwałtowny
rozwój motoryzacji – 150-krotny
wzrost liczby samochodów osobo-
wych i prawie 10-krotny wzrost na-
t´˝enia ruchu. Ruch rozwija si´ wol-
niej ni˝ liczba pojazdów. Pokazano
systemy kontroli przejazdu pojaz-
dów ci´˝kich po drogach publicznych
przy wykorzystaniu systemu ITS. Za-
prezentowano wprowadzony od

1.07.2012 r. ESPO (elektroniczny
system poboru opłat) obejmujàcy
samochody o masie całkowitej ponad
3,5 tony i zamierzenia jego rozwoju.
Jest to realizacja Dyrektyw
1999/62/WE i 2004/52/WE Unii Eu-
ropejskiej oraz decyzji Komisji Euro-
pejskiej z dnia 6.10.2009 r. w sprawie
definicji europejskiej usługi opłaty
elektronicznej oraz jej elementów
technicznych. Wpływy zasilajà Kra-
jowy Fundusz Drogowy. Wprowa-
dzenie opłaty elektronicznej zlikwi-
dowało system winietowy. Niestety,
wprowadzenie ESPO spowodowało
przeniesienie cz´Êci ruchu na drogi
nieobj´te systemem. Kłóci si´ to

Co dalej z polskim drogownictwem?
KONFERENCJA. Ponad 200 uczestników 55. Technicznych Dni Drogowych

Fot. Od lewej Janusz CieÊliƒski, Roman Chmiel, Jan Dziedzic
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z zaleceniem, aby ruch ci´˝ki był kie-
rowany na drogi o lepszych para-
metrach. Sà prowadzone działania
majàce na celu rozszerzenie ESPO
np. na drogi alternatywne do obj´tych
systemem Via-Toll. Ponadto, zda-
niem autorów, nale˝y preferowaç in-
westycje zwiàzane z  bezpieczeƒ-
stwem ruchu.  

Aktualne realizacje i przygotowa-
ne zamierzenia z rzàdowego pro-
gramu budowy autostrad i dróg eks-
presowych wzbogacono przedsta-
wieniem bardzo wa˝nego programu
budowy obwodnic. Wskazano na is-
totne problemy wyst´pujàce przy
realizacji kontraktów drogowych.
Wadliwe umowy i specyfikacje do-
prowadziły do strat wykonawców,
za to stanowiły „raj” dla kancelarii
prawnych. Tymczasem w Niemczech,
Hiszpanii, Francji, Portugalii, Wielkiej
Brytanii wszystkie firmy wyszły z pro-
gramów budowy autostrad wzmoc-
nione finansowo, osiàgajàc znaczne
zyski. Sugerowano: zmiany w ustawie
o zamówieniach publicznych, pre-
kwalifikacje, kryteria najbardziej ko-
rzystnej oferty, faktyczne wprowa-
dzenie FIDIC. Uznano za konieczne
wprowadzenie funkcji faktycznie nie-
zale˝nego in˝yniera.

Omawiajàc technologi´ budowy
dróg przedstawiono najnowsze tech-
nologie budowy nawierzchni asfal-
towych, w tym: beton asfaltowy o wy-
sokim module sztywnoÊci, na-
wierzchnie długowieczne. Sporo cza-
su poÊwi´cono innowacyjnym tech-
nologiom w  nawierzchniach beto-
nowych.  Zilustrowano to kilkoma
przykładami budów na autostradach
(A-18 na odcinku Krzywa – Olszyna,
A4 na odcinkach Krzywa – Wrocław
i Krzywa – J´drzychowice, A2 na od-
cinku Nowy TomyÊl – Âwiecko), dro-
gach ekspresowych (S8 na odcinku
w´zeł Łódê – Walichnowy) i drogach
krajowych (DK8 na odcinkach Wol-
bórz – Polichno i Piotrków Trybunal-
ski – granica województwa). Aktual-
nie mamy 350 km autostrad o na-
wierzchni betonowej oraz 850 km
o nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej. WÊród dróg ekspreso-

wych - istniejàcych lub budowanych
- ok. 200 km ma nawierzchni´ beto-
nowà, a 340 km nawierzchni´ z mie-
szanki mineralno-asfaltowej (zesta-
wienie dotyczy dwujezdniowych dróg
ekspresowych). Powstało ok. 400 km
dróg gminnych o nawierzchni beto-
nowej. Wskazano te˝ problemy do
rozwiàzania oraz perspektywy roz-
woju. 

Omawiajàc problematyk´ ochrony
Êrodowiska, podkreÊlono wyst´pu-
jàce zmiany klimatyczne w aspekcie
transportu. Omówiono urzàdzenia
ochrony Êrodowiska stosowane
w  drogownictwie i etapowanie wy-
posa˝enia dróg w te urzàdzenia.
Zwrócono uwag´ na nawierzchnie
o obni˝onym poziomie generowa-
nego hałasu. W paêdzierniku 2012 r.
Ministerstwo Ârodowiska zmieniło
rozporzàdzenie okreÊlajàce dopusz-
czalne poziomy hałasu w Êrodowis-
ku, powodowanego przez drogi lub
linie kolejowe. Zmiana ta obejmuje
podwy˝szenie od 2 do 9 dB do-
puszczalnych poziomów hałasu
w czterech kategoriach rodzaju te-
renu dla dróg lub linii kolejowych, dla
pory dnia i pory nocy. Nowe do-

puszczalne wartoÊci sà zgodne z wy-
maganiami przepisów w innych paƒ-
stwach Unii Europejskiej. 

Pozwoli to na zmniejszenie wyso-
koÊci i iloÊci stosowanych ekranów.
Ponadto przygotowana jest noweli-
zacja warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaç drogi pub-
liczne oraz drogowe obiekty in˝y-
nierskie. Wyeliminuje ona z przepisów
regulacje ustanawiajàce ekrany aku-
styczne, jako podstawowe urzàdze-
nie zabezpieczajàce przed hałasem.
Oznacza to, i˝ przy ochronie budyn-
ków i budowli przed hałasem i wib-
racjami nale˝y alternatywnie braç
pod uwag´ inne urzàdzenia ochrony
akustycznej. Takie zalecenie uwzgl´d-
nia rosnàcy aktywny sprzeciw miesz-
kaƒców i przedsi´biorców przeciwko
budowie ekranów akustycznych
i przeciwwibracyjnych, które stanowià
nie tylko barier´ w komunikacji z przy-
ległymi działkami, ale ograniczajà
mo˝liwoÊci skutecznego nasłonecz-
nienia budynków i przewietrzenia
ich otoczenia oraz zdecydowanie
pogarszajà walory krajobrazowe.

Przedstawiajàc problematyk´ pra-
wa w drogownictwie, wymieniono
zmiany w ustawie o drogach pub-
licznych i ustawach zwiàzanych z dro-
gownictwem. Do ustawy o drogach
wprowadzono obowiàzek przepro-
wadzania audytu bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego, szczegółowo re-
gulujàc zwiàzane z tym procedury.
Zarzàdca drogi uwzgl´dnia wynik
audytu na dalszych etapach przy-
gotowania, budowy i u˝ytkowania
drogi. Omówiono prawo zamówieƒ
publicznych i  jego zastosowanie
w praktyce. Wskazano na niezb´dne
zmiany w przepisach dotyczàcych
przygotowania, finansowania i reali-
zacji inwestycji drogowych. 

W ramach dyskusji zgłosiliÊmy
bardzo aktualny i interesujàcy wszyst-
kich in˝ynierów problem kontrower-
syjnego projektu deregulacji Prawa
budowlanego. Sprawa ta  znajdzie
si´ we wnioskach z konferencji. 

JANUSZ CIEÂLI¡SKI 

Wadliwe umowy 
i specyfikacje
doprowadziły do strat
wykonawców, za to
stanowiły „raj” dla
kancelarii prawnych.
Tymczasem
w Niemczech, Hiszpanii,
Francji, Portugalii,
Wielkiej Brytanii
wszystkie firmy wyszły
z programów budowy
autostrad wzmocnione
finansowo
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Warsztaty Pracy Projektanta
Konstrukcji, które odbyły si´
po raz 28., w tym roku

w dniach od 5 do 8 marca goÊciły
w WiÊle. 

Organizatorem Warsztatów był Ma-
łopolski Oddział PZITB w Krakowie
przy współpracy Oddziałów w Biel-
sku–Białej, Gliwicach i Katowicach. Te-
matyka tegorocznych spotkaƒ in˝y-
nierów była kontynuacjà rozpocz´tego
w 2010 r. cyklu „Nowoczesne Rozwià-
zania Konstrukcyjno–Materiałowo–Tech-
nologiczne” i dotyczyła: metod bada-
nia podło˝a, robót palowych, wzmac-
niania gruntów i fundamentów, pro-
jektowania geotechnicznego gł´bo-
kich posadowieƒ, zabezpieczania oto-
czenia budowli, modelowania geo-
technicznego oraz statecznoÊci skarp,
osuwisk, wałów przeciwpowodziowych. 

Nad doborem tematyki wykładów
oraz ich merytorycznà ocenà pracował
prof. dr hab. in˝. Lech Wysokiƒski. Ho-
norowy Patronat nad WPPK–2013 ob-
jàł Robert Dziwiƒski – Główny Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego oraz
prof. dr hab. in˝. Kazimierz Furtak – rek-
tor Politechniki Krakowskiej. Patronat
bran˝owy obj´ły: Krajowa Rada Pol-
skiej Izby In˝ynierów Budownictwa
oraz Małopolska i Âlàska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa, nato-
miast patronat medialny czasopisma:
In˝ynieria i Budownictwo, Przeglàd
Budowlany, Materiały Budowlane, In-
˝ynier Budownictwa, Geoin˝ynieria,
Builder oraz Mosty. Sponsorami ge-
neralnymi były firmy: ATM, PERI i TITAN
POLSKA, a sponsorem specjalnym
firma MENARD.

Wystàpienia wykładowców zostały
pogrupowane w dziewí ciu sesjach, któ-
rymi kierowali przewodniczàcy oddzia-
łów PZITB oraz członkowie komitetu ho-
norowego i organizacyjnego Warszta-
tów. Wszystkie wykłady były wygła-

szane w skróconej formie. Na zakoƒ-
czenie poszczególnych sesji organiza-
torzy przewidzieli czas na dyskusj´, ale
rozmowy kontynuowano równie˝ w ku-
luarach. 

W trakcie Warsztatów zaj´to si´ sze-
roko rozumianà problematykà geo-
techniki, europejskimi normami geo-
technicznymi, projektowaniem oraz
metodykà obliczeƒ.

Niezale˝nie od tematów naukowo–
technicznych przedstawiono równie˝
osiàgni´cia i nowoÊci uczestniczàcych
w Warsztatach w charakterze sponso-
rów i wystawców firm.

Tradycjà Warsztatów sà wieczory in-
˝ynierskie, których tematyka nie zawsze

bezpoÊrednio jest zwiàzana z zagad-
nieniami przedstawianymi w wykła-
dach. W tym roku przedstawiono post́ p
prac nad projektem „kodeksu budow-
lanego” oraz Prawa budowlanego.
Wprowadzenie do dyskusji oraz odpo-
wiedzi udzielał Ryszard Trykosko –
przewodniczàcy PZITB, a zarazem czło-
nek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bu-
dowlanego.

Teksty wszystkich wykładów zostały
wydane w obszernym, dwutomowym
wydawnictwie zawierajàcym równie˝
prezentacje technologii i wyrobów
firm. W Centrum Wystawienniczym
zorganizowanych zostało 45 stoisk,
a wyró˝niajàce si´ firmy zostały uho-
norowane dyplomami za najlepsze
przedstawienie swoich ofert i osiàg-
ni´ç. W kolejnoÊci otrzymały je firmy:
ATM, FISHER POLSKA oraz ROBO-
BAT.

Trudno nie wspomnieç o bardzo
wysokim poziomie wygłaszanych pod-
czas sesji referatów firmowych (ROCK-
WOOL, SOLETANCHE POLSKA, LA-
FARGE CEMENT, ATM, PERI, ME-
NARD, KELLER, CONSTRUSOFT, TI-
TAN POLSKA, HYDROSTOP, HILTI,
FISHER, URETEK, SAINT–GOBAIN,
OBR Przemysłu Rafineryjnego, WIE-
NERBERGER, CEMEX, CPJS, SIKA,
PPH S. i A. PIETRUCHA, GEOTIM
MACCAFERRI oraz SOLEY).

Organizatorzy zadbali równie˝
o aspekt artystyczny posesyjnych wie-
czorów. Uczestnicy mieli okazj´ wysłu-
chaç recitalu „Budki Suflera”, zespołu
Pawła Bàczkowskiego oraz Edyty Gep-
pert.

W Warsztatach udział wzi´ło 475
uczestników reprezentujàcych Êrodo-
wisko projektantów, wykonawców, firmy
oraz przedstawicieli Êwiata nauki.

MIROSŁAW BORYCZKO

przewodniczàcy Komitetu 

Organizacyjnego WPPK–2013

Geotechnika 
w centrum zainteresowania in˝ynierów
DOSKONALENIE ZAWODOWE. XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w WiÊle
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Kolejne, ju˝ szóste zawody
w narciarstwie alpejskim
o Puchar Przewodniczàcego

MOIIB, odbyły 17 lutego 2013 r.
Zgodnie z zaproszeniem, na sto-
kach góry Wd˝ar w Kluszkowcach
rozegrano konkurencj´ slalom gi-
gant. Wszystko odbyło si´ jak w za-
wodach o Puchar Âwiata, tj. z po-
miarem elektronicznym przejazdów
i nagłoÊnieniem trasy. 

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

W tym roku do zawodów zgłosiło
si´ 187 osób, w tym 99 osób towa-
rzyszàcych członkom MOIIB (33 paƒ,
34 panów i 32 dzieci). W zawodach
wzi´ły udział 134 osoby. Najstarszy
uczestnik miał 72 lata, a najmłodszy
….6!!

Zgodnie z regulaminem, zawodników
– członków MOIIB, podzielono na gru-
py wiekowe, z wyjàtkiem paƒ, które po-
jechały w jednej grupie. M´˝czyêni wy-
startowali w pí ciu grupach wiekowych:
– grupa 0  – rok urodzenia 1947 …i

ni˝szy,

– grupa I – rok urodzenia 1948  – 57,
– grupa II  – rok urodzenia 1958  – 67,
– grupa III  – rok urodzenia 1968  – 77,
– grupa IV  – rok urodzenia 1978  – 95.

Slalom in˝ynierów MOIIB-2013
SPORT. W zawodach wzi´ły udział 134 osoby. 
Najstarszy uczestnik miał 72 lata, a najmłodszy… 6!!!

CZŁONKOWIE  MOIIB

miejsce Kobiety Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa IIII Grupa IV

1 Boryczko
Małgorzata

Biernakiewicz
Andrzej

Kaczmarczyk
Andrzej

Mirek
Krzysztof

Karolak 
Jacek

Klimczak
Paweł

2 Guzik
Gabriela

Czerlunczakiewicz 
Przemysław

Ochoda 
Stanisław

Król
Wiesław

Wojtczyk 
Piotr

˚ywioł 
Szymon

3 Banachowicz
Małgorzata

Wieczorek 
Władysław

Dul´ba 
Marek

Łukasik 
Wiesław

Husakowski
Jacek

Garpiel
Szczepan

OSOBY TOWARZYSZÑCE

miejsce Kobiety M´˝czyêni Dziewczynki Chłopcy

1 Polaczek Paulina Kaczmarczyk 
Marek

Kaczmarczyk 
Martyna

Czerlunczakiewicz
Jan

2 Polaczek Justyna Klimczak Przemy-
sław Gàciarz Anna Mierczak 

Bartłomiej

3 Niedzielska Anna Klimczak Łukasz Czerlunczakiewicz 
Zofia Knapik Grzegorz

Dokoƒczenie na str. 30
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Slalom in˝ynierów MOIIB-2013

Natomiast uczestników zawodów
niezrzeszonych w MOIIB, a towarzy-
szàcych członkom MOIIB, podzielo-
no tylko na cztery grupy: panie i pa-
nowie oraz dzieci – chłopcy i dziew-
czynki do lat 15.

Ka˝dy z uczestników mógł prze-
jechaç tras´ slalomu giganta dwa
razy, z których to przejazdów liczył si´
ten, w którym zawodnik osiàgnàł
lepszy czas. Zawodnicy dopingowa-
ni przez licznà publicznoÊç zapre-
zentowali wysoki poziom rywalizacji
sportowej, a co najwa˝niejsze zawo-
dy odbyły si´ w serdecznej atmo-
sferze. Nikt te˝ na szcz´Êcie nie od-
niósł ˝adnej kontuzji (na wszelki wy-
padek wszyscy uczestnicy zostali
ubezpieczeni). Tym razem nie było
słoƒca, ale nie padał Ênieg i był tylko
niewielki mróz, a wi´c mo˝na po-
wiedzieç, ˝e pogoda sprzyjała w ro-
zegraniu zawodów.

Po zakoƒczonej rywalizacji Stani-
sław Karczmarczyk, przewodniczàcy
Rady MOIIB, oraz Mirosław Borycz-
ko i Adam Knapik, organizatorzy za-
wodów, wr´czyli pamiàtkowe pla-
kietki dla najlepszych trzech osób
w ka˝dej grupie. Natomiast wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali me-
dale, a najmłodsi dodatkowo słody-
cze.

Wyniki trzech kolejnych miejsc
w poszczególnych grupach podano
w tablicy.

Spotkanie zakoƒczyło si´ wspól-
nymi rozmowami przy herbacie oraz
karczku i oscypku z grilla. Dzi´kujàc
wszystkim za udział w zawodach, za-
praszamy zainteresowanych sporto-
wà rywalizacjà i integracjà naszego
Êrodowiska budowlanego, na kolej-
nà siódmà edycj´ zawodów o Puchar
Przewodniczàcego MOIIB w 2014 r. 

ADAM KNAPIK

Fot. TOMASZ WITECKI
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Od poczàtku istnienia MOIIB w ba-
zie zostało zarejestrowanych 15.973
osoby. Pod wzgl´dem liczby czynnych
członków zajmujemy trzecie miejsce
w Polsce zaraz po Mazowieckiej OIIB
(17.199) i Âlàskiej OIIB (12.809). Pod
koniec 2012 roku nasza Izba zrzeszała
10.754 czynnych członków, 1.394
członków było zawieszonych na włas-
nà proÊb´ lub z powodu niepłacenia
składek członkowskich przez ponad 6
miesi´cy oraz 229 kandydatów ocze-
kujàcych na członkostwo w MOIIB. 

Dy˝ury przedstawicieli poszczegól-
nych organów MOIIB: Rady, OKK,
ORzOZ, OSD, OKR, a tak˝e prawników
wspierajàcych organy swymi opiniami
oraz obsługa administracyjna przez
biuro MOIIB realizowane były regular-
nie w ustalonych terminach. Dla zain-
teresowanych osób wszelkie informa-
cje zwiàzane z godzinami przyj´ç
członków zostały podane na stronie in-
ternetowej naszej Izby
(www.map.piib.org.pl), a tak˝e w ka˝-
dym numerze biuletynu informacyjne-
go „Budowlani”. Prezydium i Rada
oraz organy Małopolskiej OIIB praco-
wały w drugim oraz w trzecim i czwar-
tym kwartale 2012 roku w uszczuplo-
nym składzie. Ze wzgl´du na stan
zdrowia nie powrócił do działalnoÊci
w samorzàdzie wiceprzewodniczàcy
Jerzy Oprocha. W minionym roku w 2.
kwartale zmarł Kolega Andrzej Dro˝d˝,
a w 4. kwartale odeszli z naszego gro-
na Koledzy Andrzej Turowicz – prze-
wodniczàcy OKR oraz Jerzy Kurelewicz
– zast´pca przewodniczàcego OKR.
DziałalnoÊç w samorzàdzie zawodo-
wym kontynuowali członkowie wybra-
ni do władz MOIIB na III kadencj´
2010–2014, tzn. w Radzie (28/30 osób),
w Prezydium (7/8), w pozostałych or-
ganach: OKK (17), w ORzOZ (9),
w OSD (15), w OKR (5/7) oraz delegaci
wybrani na zjazdy okr´gowe MOIIB
(163/166 osób) oraz delegaci wybrani
na zjazdy krajowe PIIB (17/18 osób).

Prezydium Rady – w roku spra-
wozdawczym 2012 prowadziło bie˝à-
cà działalnoÊç Izby pomi´dzy posie-
dzeniami Okr´gowej Rady. Zgodnie
z wczeÊniej przyj´tym harmonogra-
mem pracy Prezydium Rady obrado-
wało 6 razy i przyj´ło łàcznie 16
uchwał, które zgodnie z Regulaminem
były do zatwierdzenia przedstawione
członkom Rady na jej posiedzeniach. 

Okr´gowa Rada Izby – w roku
sprawozdawczym 2012 kierowała
działalnoÊcià Okr´gowej Izby i reali-
zowała obowiàzki wynikajàce z usta-
wy, statutu, regulaminów oraz uchwał
zjazdów krajowych i okr´gowych.
Rada MOIIB liczyła 29 osób, odbyła 6
zebraƒ i przyj´ła łàcznie 34 uchwały.
W zebraniach Rady na zaproszenie
przewodniczàcego Rady MOIIB
uczestniczyli przewodniczàcy: orga-
nów (OKK, ORzOZ, OSD, OKR), 6 ze-
społów problemowych (ds. EiOZ, ds.
PB, ds. PR, ds. SK, ds. UDZ, ds.
OSDOiETwB), zespołów roboczych:
Składów Orzekajàcych nr 1 i nr 2 ds.
Członkowskich, Rady Programowej
biuletynu „Budowlani” oraz przed-
stawiciele MOIIB we władzach krajo-
wych PIIB. Członkowie Rady MOIIB na
bie˝àco byli informowani o działalno-
Êci Prezydium, organów MOIIB, ze-
społów problemowych i roboczych
oraz o działalnoÊci Rady Krajowej
i organów PIIB. Szczegółowy wykaz
członków wszystkich organów Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa był zamieszczony
w ka˝dym z 4 numerów (nr 1/2012,
nr 2/2012, nr 3/2012, nr 4/2012) wy-
dawanego w 2012 roku biuletynu in-
formacyjnego „Budowlani”. Stałym
elementem w kolejnych numerach
biuletynu było systematycznie pro-
wadzone kalendarium, które zawierało
szczegółowe informacje dotyczàce
bie˝àcej działalnoÊci Rady MOIIB.
Sprawozdanie z działalnoÊci Rady
MOIIB za 2012 rok ograniczono je-

dynie do najwa˝niejszych form ak-
tywnoÊci i wydarzeƒ minionego roku.

Informacja o działalnoÊci 
Rady MOIIB 

W 2012 roku Rada i Prezydium
MOIIB kontynuowały dotychczasowà
dobrà współprac´ ze wszystkimi Êro-
dowiskami bran˝y budowlanej w Pol-
sce i za granicà, a zwłaszcza w ramach
tzw. Małej Grupy Wyszehradzkiej, sku-
piajàcej 4 paƒstwa: Czechy, Słowacj´,
Polsk´ i W´gry. Polska Izba In˝ynierów
Budownictwa skorzystała z mo˝liwo-
Êci wymiany informacji oraz doÊwiad-
czeƒ w zakresie funkcjonowania i roz-
wiàzywania ró˝nych wa˝nych proble-
mów samorzàdowych izb in˝ynier-
skich w tych paƒstwach. Na przełomie
sierpnia i wrzeÊnia 2012 r. przedsta-
wiciele MOIIB byli gospodarzami i or-
ganizatorami XIII spotkania przedsta-
wicieli Regionalnych Organizacji Bu-
dowlanych Grupy Wyszehradzkiej
V–4 w Sromowcach Ni˝nych w Polsce.
Natomiast w paêdzierniku odbyło si´
3–dniowe XIX spotkanie Grupy Wy-
szehradzkiej w Budapeszcie z udzia-
łem naszych przedstawicieli Z. Ra-
wickiego i Z. Kałkowskiego. 

W ramach aktywnej współpracy
z zagranicà w paêdzierniku minionego
roku w Kongresie In˝ynierów Amery-
kaƒskich ASCE w Montrealu w Kana-
dzie wziàł udział przewodniczàcy Sta-
nisław Karczmarczyk.

Wa˝nym wydarzeniem było pod
koniec wrzeÊnia 2012 r. uroczyste
spotkanie członków MOIIB i MOIA
w Operze Krakowskiej zorganizowane
z okazji Dnia Budowlanych. Uczestni-
czyli w nim przedstawiciele obu sa-
morzàdów zawodowych in˝ynierów
budownictwa i architektów oraz przed-
stawiciele administracji rzàdowej na
czele z Januszem ˚bikiem, podse-
kretarzem stanu w Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
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skiej oraz administracji samorzàdowej
i zaproszonych goÊci. W cz´Êci ofi-
cjalnej wystàpili: Stanisław Karczmar-
czyk – przewodniczàcy Rady MOIIB
oraz Stanisław Deƒko – wiceprze-
wodniczàcy Rady MOIA. W swoim
wystàpieniu J. ˚bik podkreÊlił m.in.
znaczenie i rol´, jakà pełnià oba sa-
morzàdy zawodowe w budownictwie
oraz poruszył wa˝ne kwestie zwiàza-
ne z projektem nowej ustawy Prawo
budowlane. Była to ju˝ druga udana
wspólna uroczystoÊç zorganizowana
przez MOIIB i MOIA. Pierwsze wspól-
ne spotkanie odbyło si´ w paêdzier-
niku 2011 roku z okazji jubileuszu
10–lecia powołania obu samorzàdów
zawodowych w Krakowie. Przyczyni-
ło si´ ono do integracji Êrodowisk – ar-
chitektów i in˝ynierów budownictwa.
Uroczysty wieczór miał znakomità
opraw´ artystycznà, którà zapewnił ze-
spół Opery Krakowskiej spektaklem
operetkowym „Baron Cygaƒski” Jo-
hanna Straussa.

W lipcu 2012 r. delegaci MOIIB na
Krajowe Zjazdy uczestniczyli w XI Kra-
jowym Zjeêdzie Sprawozdawczym
PIIB w Warszawie, a w paêdzierniku
w Nadzwyczajnym Jubileuszowym
Krajowym Zjeêdzie Polskiej Izby In˝y-
nierów Budownictwa z okazji 10–lecia
powstania samorzàdu zawodowego
budowlanych. UroczystoÊci miały
szczególnà opraw´, poniewa˝ Zjazd
odbywał si´ w Sali Wielkiej Zamku Kró-
lewskiego. Z tej okazji przybyło wielu
dostojnych honorowych goÊci z kraju
i z zagranicy, którzy w swoich wystà-
pieniach zło˝yli gratulacje z okazji Ju-
bileuszu. Wi´cej informacji na ten te-
mat zostało przedstawionych w arty-
kule zamieszczonym w biuletynie in-
formacyjnym „Budowlani” nr 4/2012.
Nasi przedstawiciele uczestniczyli tak-
˝e w regionalnych uroczystoÊciach ob-
chodów 10–lecia poszczególnych

Okr´gowych Izb In˝ynierów Budow-
nictwa: Mazowieckiej w Warszawie,
DolnoÊlàskiej we Wrocławiu oraz Âlà-
skiej w Katowicach. 

Tak jak corocznie, równie˝ i w roku
2012 Okr´gowa Komisja Kwalifikacyj-
na, na podstawie przepisów wynika-
jàcych z ustawy o samorzàdach za-
wodowych oraz statutu PIIB, zorgani-
zowała i przeprowadziła dwie sesje eg-
zaminacyjne wiosnà (XIX) i jesienià
(XX) na uprawnienia budowlane. Po ich
zakoƒczeniu zostały uroczyÊcie wr´-
czone uprawnienia budowlane tym
osobom, które pomyÊlnie zdały eg-
zaminy (cz´Êç testowà – pisemnà
i cz´Êç ustnà). DziałalnoÊç powy˝sza
OKK jest zaliczana do podstawowych
i najwa˝niejszych obowiàzków Okr´-
gowych Izb In˝ynierów Budownictwa
wzgl´dem swoich przyszłych człon-
ków.

SpoÊród wielu przeprowadzonych
szkoleƒ, warto wymieniç ciekawe se-
minarium pt.: „Najlepsze praktyki za-
rzàdzania projektami budowlano–in-
westycyjnymi na przykładzie realizacji
PGE Arena w Gdaƒsku oraz tunelu
drogowego pod Martwà Wisłà
w Gdaƒsku”, które odbyło si´ 29 paê-
dziernika 2012 r. w Sali Konferencyjnej
„Kotłownia” na terenie Politechniki
Krakowskiej. Poprowadził je Ryszard
Trykosko – przewodniczàcy ZG PZITB.

Małopolska Okr´gowa Izba In˝y-
nierów Budownictwa pełniła honoro-
wy patronat nad zorganizowanymi
w minionym roku przez Chemobudo-
w´ Kraków XXXIX Krakowskimi Tar-
gami Budownictwa „WIOSNA–2012”
i XL Krakowskimi Targami Budow-
nictwa „JESIE¡–2012”. 

W roku sprawozdawczym, tak jak
w latach poprzednich, MOIIB konty-
nuowała prenumerat´ i wysyłanie do
członków wybranych czasopism bran-
˝owych zgodnie z indywidualnym
zgłoszeniem członka oraz kontynuo-
wała dodatkowe ubezpieczenie na

˝ycie członków MOIIB w firmie COM-
PENSA. 

W strukturze organizacyjnej na-
szej Izby funkcjonujà niezale˝nie od
Rady MOIIB takie organy, jak: Okr´-
gowa Komisja Kwalifikacyjna (OKK),
Okr´gowy Rzecznik Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej (ORzOZ), Okr´go-
wy Sàd Dyscyplinarny (OSD), Okr´-
gowa Komisja Rewizyjna (OKR).
Szczegółowe sprawozdania za 2012
rok zostały opracowane przez prze-
wodniczàcych tych organów. W dal-
szej cz´Êci niniejszego sprawozdania
przedstawiono informacje z działal-
noÊci 5 Zespołów Problemowych, 2
Zespołów Roboczych i 4 Punktów In-
formacyjnych oraz z obsługi admi-
nistracyjnej pełnionej przez biuro
MOIIB.

W roku 2012 Małopolska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa konty-
nuowała dobrà, partnerskà współpra-
c´ z wieloma instytucjami naukowymi,
gospodarczymi, sàdowymi i samo-
rzàdowymi regionu Małopolski: z Po-
litechnikà Krakowskà, z Akademià
Górniczo–Hutniczà, z Galicyjskà Izbà
Budownictwa, z Sàdem Apelacyjnym
w Krakowie oraz z Małopolskà Okr´-
gowà Izbà Architektów.

Informacja o działalnoÊci
Zespołów Problemowych 

Rada MOIIB w roku 2010 na po-
czàtku III kadencji (2010–2014) po-
wołała 5 Zespołów Problemowych
(ZP), które kontynuowały swojà do-
tychczasowà działalnoÊç równie˝
w roku 2012 zgodnie z obowiàzujà-
cymi przepisami i regulaminami.
W drugiej połowie 2012 roku Rada po-
wołała dodatkowo 6. Zespół Proble-
mowy ds. Opracowania Standardów
Dotyczàcych Opinii i Ekspertyz Tech-
nicznych w Budownictwie (w skrócie:
ZP ds. OSDOiETwB), który dopiero si´
ukonstytuował i wybrał skład osobo-
wy w grudniu 2012 roku.

Dokoƒczenie ze str. 31
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ZP ds. Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego

Przewodniczàcy ZP: Jan ̊ akowski
W 2012 roku Zespół pracował

w składzie 10–osobowym: Jan ˚a-
kowski, Gra˝yna Czopek, Maria Duma,
Roman Furman, Jerzy Hydzik, Antoni
Kawik, Marta Kot, Bogdan Ni˝nik,
Krzysztof Seweryn, Jan Strzałka. Ze-
spół zorganizował łàcznie 7 posiedzeƒ
plenarnych, na których przygotowywał
propozycje ułatwienia samokształce-
nia przez członków Izby oraz opinio-
wał wnioski i przesyłał oceny przed-
kładanych programów i tematyki szko-
leniowej. W trakcie tych zebraƒ Zespół:
– zaplanował i zorganizował przy

współpracy oddziałów stowarzyszeƒ
naukowo–technicznych łàcznie 173
naukowo–techniczne przedsi´wzi´-
cia szkoleniowe, których tematyka
zgłaszana była przez stowarzyszenia
i członków MOIIB, 

– zaopiniował wnioski o dofinanso-
wanie indywidualnego uczestnict-
wa w konferencjach naukowo– tech-
nicznych, seminariach, kursach,
szkoleniach: ogółem w ciàgu 2012 r.
rozpatrzył 155 wniosków o refunda-
cj´, z czego pozytywnie zaopiniował
i rekomendował do zatwierdzenia
przez Rad´ MOIIB 149 wniosków,

– przekazywał do zamieszczenia na
stronie internetowej MOIIB kwartal-
nych harmonogramów szkoleƒ oraz
przekazywał Radzie Programowej do
opublikowania w biuletynie infor-
macyjnym Budowlani MOIIB – ze
znacznym wyprzedzeniem czaso-
wym – informacje o szkoleniach
i seminariach, konferencjach nau-
kowo–technicznych w celu umo˝li-
wienia uczestnictwa w nich naj-
wi´kszemu gremium in˝ynierów.
Zespół zarekomendował szersze

wykorzystanie w działalnoÊci szkole-
niowej internetu w zakresie dost´pu do
norm, które sà ju˝ dost´pne na stro-
nach PIIB oraz wykorzystania e–lear-
ningu, którego pierwsze wykłady zos-
tały zrealizowane i udost´pnione
w 2012 roku na stronie internetowej
PIIB (www.piib.org.pl). Zespół konty-
nuował podj´te prace w celu rozez-
nania procedury uzyskiwania przez

członków Izby statusu Euroin˝yniera
i uznał t´ form´ podnoszenia kwalifi-
kacji za godnà rozpropagowania
i wsparcia. Wyciàgni´te zostały wnio-
ski z dotychczasowej działalnoÊci ZP
ds. UDZ i uznano za potrzebnà ak-
tualizacj´ dotychczasowego regula-
minu pracy Zespołu. Propozycja no-
wego regulaminu została wspólnie
opracowana z przedstawicielami Rady
MOIIB i jeÊli uzyska pozytywnà ak-
ceptacj´ Rady, zostanie wdro˝ona
w ˝ycie w 2013 roku.

ZP ds. Działaƒ
Samopomocowych

Przewodniczàca ZP: Krystyna Kor-
niak – Figa

Zespół ds. Działaƒ Samopomoco-
wych w 2012 roku pracował w stałym
składzie 3–osobowym: Krystyna Kor-
niak – Figa, Anna Bryksy, Wiktoria Kon-
czewska. 

Zespół odbył 8 posiedzeƒ (w stycz-
niu, marcu, kwietniu, lipcu, wrzeÊniu,
paêdzierniku, listopadzie i grudniu).
W roku 2012 do Zespołu wpłyn´ło 39
wniosków do rozpatrzenia o przyzna-
nie w ramach pomocy Êrodków fi-
nansowych. 37 wniosków zaopinio-
wano pozytywnie, a 2 wnioski nega-
tywnie.

Członkowie Zespołu uczestniczyli
15–16 czerwca 2012 r. w integracyjnym
wyjazdowym spotkaniu w Rabce–
Zdroju wszystkich 5 Zespołów Pro-
blemowych MOIIB. 

W wyniku prac Zespół:
– oddalił 2 wnioski z uwagi na brak pod-

staw prawnych do udzielenia pomo-
cy (nie spełniały wymogów Regula-
minu samopomocowego MOIIB),

– zawnioskował o przyznanie 37 za-
pomóg losowych (długotrwała cho-
roba, Êmierç członka, bezrobocie,
zdarzenia losowe – osuwisko, trud-
na sytuacja materialna w rodzinie) na
łàcznà kwot´ 38.468,00 PLN (udzie-
lona pomoc finansowa stanowiła
64,11% kwoty przewidzianej w bu-
d˝ecie 2012 roku).

ZP ds. Procesów
Budowlanych

Przewodniczàcy ZP: Jan Skawiƒski
W okresie sprawozdawczym Zespół

działał w składzie 10–osobowym: Cier-
pich Marcin, Kawik Antoni, Krzyszto-
fowicz Paweł, Łukasik Krzysztof, Nie-
uporany Andrzej, Ostapiec Piotr, Ska-
wiƒski Jan, Smoroƒski Wiesław, Âlu-
sarczyk Kazimierz, Wisor–Pronobis
Janina. Zespół odbył 5 zebraƒ (w
marcu, czerwcu, sierpniu, paêdzierni-
ku i grudniu) oraz 1 wspólne dwu-
dniowe wyjazdowe zebranie w Rabce–
Zdroju 15–16.06.2012 r. z pozostałymi
Zespołami Problemowymi MOIIB. Na
zebraniach omawiano problemy bez-
pieczeƒstwa i prawidłowej organizacji
procesów budowlanych, jak równie˝
opiniowano proponowane zmiany Pra-
wa budowlanego oraz zmiany w uła-
twieniu dost´pu do wykonywania za-
wodu budowlanego. 

Zespół monitorował i na bie˝àco
monitoruje utworzonà w celu uła-
twienia znalezienia odpowiedniego fa-
chowca budowlanego przez uczest-
ników procesu inwestycyjnego „Baz´
specjalistów” MOIIB na stronie inter-
netowej Izby. W ten sposób przyczynił
si´ do zwi´kszenia mo˝liwoÊci za-
trudnienia dla członków MOIIB. Ze-
spół zaobserwował jednak małe za-
interesowanie członków MOIIB re-
jestracjà w tej bazie, pomimo trud-
nych czasów kryzysu budowlane-
go. Zespół analizował wzory doku-
mentów przydatnych w procesie bu-
dowlanym. Na wspólnym wyjazdo-
wym zebraniu Zespołów Problemo-
wych MOIIB została omówiona pro-
blematyka działaƒ Zespołów w bie-
˝àcej kadencji. 

Zapoznano si´ z zało˝eniami no-
wego prawa – kodeksu budowlanego.
Zespół na bie˝àco opracowywał me-
rytoryczne odpowiedzi na pisma, kie-
rowane do zespołu. Z opisywanych
problemów i zadawanych pytaƒ wy-
nikało du˝e poczucie osamotnienia
osób, które wykonywały w okresie
sprawozdawczym za 2012 rok, sa-
modzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie. Osoby narzekały na utrud-
nienia w korzystaniu z ciàgle zmie-
niajàcych si´ aktów prawnych: ustaw
i rozporzàdzeƒ oraz innych szczegó-
łowych przepisów budowlanych.

Dokoƒczenie na str. 34



PODSUMOWANIE ROKU

STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2013

34

ZP ds. Prawno –
Regulaminowych

Przewodniczàca ZP: Halina Pasich
Zespół działał w składzie 6–osobo-

wym: Halina Pasich, Jadwiga Marko-
wicz, Małgorzata Duma–Michalik,
Krzysztof Majda, Kazimierz Podkówka,
Józef Szostak. W minionym roku 2012
Zespół Problemowy ds. Prawno – Re-
gulaminowych MOIIB odbył 10 po-
siedzeƒ, w tym 1 wyjazdowe integra-
cyjne w Rabce–Zdroju z udziałem
wszystkich Zespołów Problemowych
MOIIB. Głównymi tematami posie-
dzeƒ Zespołu były sprawy prowadzo-
ne przez Komisj´ Prawno – Regula-
minowà PIIB oraz dotyczàce proble-
mów członków MOIIB wynikajàcych
z przepisów ustawy Prawo budowla-
ne i z nim zwiàzanych. 

W roku sprawozdawczym 2012
główne kierunki działania ZP ds. PR
były prowadzone w zakresie:
– prac nad projektami nowelizacji usta-

wy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, 

– dyskusji dot. zało˝eƒ projektu no-
wego Prawa budowlanego oraz
ustawy o samorzàdach zawodo-
wych przygotowanych i prowadzo-
nych przez Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej,

– prac nad projektem Ustawy o uła-
twieniu i dost´pu do wykonywania
zawodów finansowych, budowla-
nych i transportowych przygotowy-
wanych przez Ministerstwo Spra-
wiedliwoÊci,

– opiniowania projektu zmian rozpo-
rzàdzenia dotyczàcego warunków
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaç budynki i ich usytuowanie,

– opiniowania projektu zmian rozpo-
rzàdzenia w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowla-
nego MTBiGM, 

– odpowiadania na pisma członków
MOIIB dotyczàcych zakresu przepi-
sów Prawa budowlanego i rozpo-
rzàdzeƒ z nim zwiàzanych;
W trakcie dwudniowego wyjazdu in-

tegracyjnego Zespołów Problemowych
uczestnicy zapoznali si´ z zakresem
i przedmiotem działania Zespołu ds.
Prawno–Regulaminowych oraz zało-
˝eniami nowego prawa budowlanego.
Ponadto przewodniczàca Zespołu Pro-
blemowego ds. Prawno–Regulamino-
wych uczestniczyła w zebraniach Ko-
misji Prawno–Regulaminowej PIIB
w Warszawie, jak równie  ̋w drugim kon-
wencie organizowanym przez Po-
morskà Okr´gowà Izb´ Architektów
przy współpracy Pomorskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa, doty-
czàcym m.in. kodeksu post´powania
administracyjnego, Prawa budowlane-
go, zamówieƒ publicznych, samo-
rzàdnoÊci i szkolnictwa, a tak˝e realizacji
procesu inwestycyjnego w praktyce.

ZP ds. Etyki i Ochrony
Zawodu 

Przewodniczàca ZP: El˝bieta Jast-
rz´bska

Zespół ds. Etyki i Ochrony Zawodu
działał w 3–osobowym składzie: El˝-
bieta Jastrz´bska, Ewa Muszyƒska–
Płachecka, Wiesława Skrzyniowska.
Spotykał si´ w roku sprawozdaw-
czym łàcznie 5 razy (wszystkie w 1. po-
łowie roku od stycznia do maja) reali-
zujàc cele i zadania zapisane w Re-
gulaminie. Zespół w roku 2012 zaj-
mował si´ tematykà zwiàzanà z: 1) za-
poznaniem si´ z „Code of Quality for
European Chartered Engineers” oraz
2) ostatnià nowelizacjà Prawa bu-
dowlanego. ZP zaproponował przed-
ło˝enie wniosku na najbli˝szy Zjazd
MOIIB: „Zmiany w Prawie budowlanym
powinny byç przygotowywane z sze-
rokim udziałem Êrodowiska in˝ynier-
skiego, a przynajmniej przy konsulta-
cji in˝ynierów”. Istniejàce zapisy stwa-

rzajà problemy prawne i w istocie
ograniczajà swobod´ projektanta,
a nie jà rozszerzajà. Jest wi´c potrze-
ba uzupełnienia Prawa budowlanego
o punkty dotyczàce innych bran˝,
zwłaszcza budownictwa liniowego
(sieci: wod.–kan., gaz., elektr. itd.)

Informacja o działalnoÊci
Zespołów Roboczych 

W roku 2012 pracowały nast´pujà-
ce Zespoły Robocze:

2 Składy Orzekajàce nr 1 i nr 2 ds.
Członkowskich (po 3 osoby ka˝dy),
posiadajàce uprawnienia do przyj-
mowania, zawieszania, skreÊlania i od-
wieszania członków, bez udziału Rady. 

Rada Programowa biuletynu „Bu-
dowlani”, składajàca si´ z przewod-
niczàcego Rady Programowej, re-
daktora naczelnego oraz 7–osobo-
wej reprezentacji stowarzyszeƒ in˝y-
nierów i techników wszystkich bran˝
w budownictwie, przygotowujàca i opi-
niujàca materiały zamieszczane w biu-
letynach. W roku sprawozdawczym
2012 MOIIB wydała 4 numery biulety-
nu: nr 1/2012 (47) – nakład 11.200
egz., str.48; nr 2/2012 (48) – nakład
11.000 egz., str.48, nr 3/2012 (49) – na-
kład 11.050 egz., str.32, nr 4/2012 (50)
– nakład 11.100 egz., str.48.

Informacja o działalnoÊci
Punktów Informacyjnych 

w Nowym Sàczu,
OÊwi´cimiu, Tarnowie

i Zakopanem
W roku sprawozdawczym 2012

Punkty Informacyjne MOIIB w No-
wym Sàczu, OÊwi´cimiu, Tarnowie
i Zakopanem prowadziły swojà dzia-
łalnoÊç w zakresie seminariów, kursów
i szkoleƒ, wydawania ksià˝ek praktyk
budowlanych oraz udost´pniania norm
i literatury fachowej z dziedziny bu-
downictwa. Szczegółowe informacje
o działalnoÊci Punktów Informacyj-
nych były przedstawiane w biuletynie

Dokoƒczenie ze str. 33
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informacyjnym „Budowlani”. W mar-
cu ubiegłego roku z udziałem człon-
ków Rady MOIIB, przedstawicieli
władz miasta i starostwa powiatu no-
wosàdeckiego oraz przedstawicieli
MOIA dokonano uroczystego otwar-
cia nowej siedziby Punktu Informa-
cyjnego MOIIB w Nowym Sàczu zlo-
kalizowanej w centrum miasta. Tak˝e
Punkt Informacyjny MOIIB w OÊwi´-
cimiu zmienił swojà lokalizacj´ na
budynek w centrum miasta. Równie˝
warunki lokalowe PI MOIIB w Zako-
panem uległy znacznej poprawie, po-
przez zwi´kszenie powierzchni u˝yt-
kowej.

Biuro MOIIB

W roku 2012 administracyjnà obsłu-
gà Prezydium, Rady, Organów, Ze-
społów Problemowych i Zespołów Ro-
boczych oraz Członków MOIIB zajmo-
wało si´ 9–osobowe biuro w Krakowie,
pełniàce funkcje pierwszego kontaktu
pomi´dzy członkami naszej Izby, a po-
szczególnymi strukturami Izby i ich
przedstawicielami. Funkcyjni członkowie
organów pełnili w biurze dy˝ury, a go-
dziny przyj́ ç dla członków Izby były do-
st´pne na stronie internetowej MOIIB
oraz podane w ka˝dym numerze biu-
letynu „Budowlani”. Biuro dysponuje fa-
chowà obsługà prawnà, z której człon-
kowie korzystajà bezpłatnie.

Biuro było czynne przez 5 dni w ty-
godniu, a przez 2 dni pełniło dy˝ury
w godzinach popołudniowych. Na
pracownikach biura spoczywa co-
dzienna kompleksowa obsługa ad-
ministracyjno–ksi´gowa Izby oraz
sprawna organizacja XI Zjazdu Spra-
wozdawczego MOIIB za 2011 rok. Biu-
ro było w minionym okresie równie˝
łàcznikiem pomi´dzy poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi MOIIB.
Pracownicy administracyjni brali rów-
nie˝ udział w szkoleniach ppo˝. oraz
organizowanych przez PIIB dla wszyst-
kich OIIB. Wa˝nym wydarzeniem
w roku sprawozdawczym był zakup lo-
kalu na siedzib´ Archiwum MOIIB
przy ul. Filtrowej w Krakowie oraz
rozpocz´cie projektowych prac ad-
aptacyjnych oraz robót budowlanych.

WOJCIECH BILI¡SKI

sekretarz MOIIB

W okresie sprawozdawczym Okr´-
gowa Komisja Rewizyjna pracowała od
stycznia do paêdziernika 2012 r. w 7–
osobowym składzie, wybranym na trze-
cià kadencj´ 2010–2014 w dniu 14
kwietnia 2010 roku na IX Sprawozdaw-
czym i III Wyborczym Zjeêdzie MOIIB :     
1. Andrzej Turowicz –przewodniczàcy,
2. Józef Kurelewicz – wiceprzewodni-

czàcy, 
3. Danuta Opolska – sekretarz, 
4. Joanna Misygar – z–ca sekretarza, 
5. Paulina Pandyra–Ostrowska – czło-

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

Od listopada do grudnia, po wy-
gaÊni´ciu 2 mandatów na skutek cho-
roby, a nast´pnie Êmierci Andrzeja Tu-
rowicza – przewodniczàcego i Józefa
Kurelewicza – wiceprzewodniczàce-
go, skład OKR został pomniejszony do
5 osób.

Zgodnie z Regulaminem Okr´go-
wych Komisji Rewizyjnych – §3, pkt.1 –
jest to minimalny skład osobowy Okr´-
gowych Komisji Rewizyjnych.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu
OKR w dniu 12 listopada 2012 r.
w obecnoÊci przewodniczàcego i człon-
ków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB –
pozostali członkowie OKR wybrali ze
swego grona na funkcje: wiceprze-
wodniczàcej – Danut´ Opolskà, której
jednoczeÊnie powierzono pełnienie
obowiàzków przewodniczàcej OKR
oraz na sekretarza – Joann´ Misygar.

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

wych architektów, in˝ynierów budow-
nictwa oraz urbanistów z 15 grudnia
2000 r. z póêniejszymi zmianami, 

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

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

ło si´ 8 zebraƒ plenarnych Komisji – 6
w pełnym7–osobowym składzie oraz 2
zebrania w składzie pomniejszonym do
5 osób. 

Zebrania plenarne odbyły si´
w dniach: w składzie 7–osobowym: 19
stycznia, 9 lutego, 15 marca, 27 marca,
17 maja i 9 sierpnia, a nast´pnie w skła-
dzie 5–osobowym: 12 listopada i 11
grudnia.

Frekwencja członków wynosiła 90%.
NieobecnoÊci były usprawiedliwione.

Dodatkowo z nieobecnymi człon-
kami podczas zebrania nawiàzywano
łàcznoÊç telefonicznà celem ewen-
tualnych uzgodnieƒ lub konsultacji.

Przewodniczàcy lub zast´pca brali
udział w posiedzeniach Rady MOIIB
oraz w wi´kszoÊci posiedzeƒ Prezy-
dium Rady MOIIB. 

W okresie sprawozdawczym Krajo-
wa Komisja Rewizyjna PIIB zorganizo-
wała szkolenie dla członków Okr´go-
wych Komisji Rewizyjnych w dniach 14
– 16 paêdziernika w Muszynie–Złockie,
w którym udział wzi´ło równie˝ 2 na-
szych członków.

Ponadto przewodniczàcy i sekretarz
OKR uczestniczyli w posiedzeniach
Okr´gowych Komisji Rewizyjnych zwo-
ływanych kwartalnie przez Komisj´
Krajowà.

Podstawowà formà działania Okr´-
gowej Komisji Rewizyjnej MOIIB były
kontrole organów i jednostek MOIIB. 

W okresie sprawozdawczym prze-
prowadzono 6 kontroli i podj´to 12
uchwał.

Chronologiczne zestawienie prze-
prowadzonych kontroli: 
• Nr 1 – Kontrola Biura MOIIB ze szcze-

gólnym sprawdzeniem dokumen-
tów osobowych pracowników Biura
MOIIB oraz umowy z firmami ze-

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa 
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Dokoƒczenie na str. 36
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wn´trznymi pracujàcymi na rzecz
Biura Izby i oceny stanu zabezpie-
czeƒ i szkolenia ppo˝. 15 stycznia
÷ 9 lutego 2012     

• Nr 2 – Kontrola działalnoÊci Okr´-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
Procedury prowadzenia procesu

kwalifikacyjnego oraz egzaminów
na uprawnienia budowlane – I sesja
2011 r. i II sesja 2011 r. oraz proce-
dury rozliczania finansowego za po-
st´powanie kwalifikacyjne i egzami-
nacyjne ww. sesji egzaminacyjnych.
18 stycznia ÷ 9 lutego 2012 r.
• Nr 3 – Kontrola realizacji całorocz-

nego bud˝etu przez MOIIB ze
szczególnym sprawdzeniem reali-
zacji bud˝etu za czwarty kwartał
2011 r. 1 ÷ 20 marca 2012 r.
Opracowanie oraz uchwalenie

wniosku o udzieleniu Radzie Mało-
polskiej  Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa absolutorium za mi-
niony okres sprawozdawczy (2011 r.)
15 marca ÷ 30 marca 2012 r.
• Weryfikacja przeprowadzonej

zgodnie postanowieniami art. 26
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 994 r.
o rachunkowoÊci (Dz.U. z 2003 r.
nr 60, poz.535 z póên. zm.) in-
wentaryzacji aktywów piení ˝nych,
finansowych i Êrodków trwałych na
koniec roku obrachunkowego
2011. 17 maja do 1 czerwca
2012 r. 

• Nr 4 – „Gospodarka Êrodkami ni-
skocennymi – wyposa˝enie”. 17
maja – 5 lipca 2012 r.   

• Nr 5 – Kontrola działalnoÊci Punktu
Informacyjnego w Nowym Sàczu
za I półrocze 2012r. 3 sierpnia
2012 r.

• Nr 6 – Kontrola realizacji bud˝etu
przez OSD MOIIB za pierwsze pół-
rocze 2012 r. 27 sierpnia –10
grudnia 2012

DANUTA OPOLSKA 
wiceprzewodniczàca OKR 

Sprawozdanie z działalnoÊci
Okr´gowej Komisji

Rewizyjnej Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów

Budownictwa... 

Dokoƒczenie ze str. 35

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej
przy Małopolskiej Okr´gowej Izbie
In˝ynierów Budownictwa w Krakowie za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna
MOIIB pracowała w 2012 roku w nie-
zmienionym 17–osobowym składzie,
wybranym na trzecià kadencj´ 2010–
2014 w dniu 14 kwietnia 2010 roku na
IX Sprawozdawczym i III Wyborczym
Zjeêdzie MOIIB.

Do podstawowych zadaƒ nale˝à-
cych do OKK, wynikajàcych z ustawy
„O samorzàdach zawodowych archi-
tektów, in˝ynierów budownictwa
i urbanistów”, nale˝y zaliczyç:

1. Działania zwiàzane z dokumen-
towaniem praktyki zawodowej, prze-
prowadzaniem kwalifikacji i egzami-
nów na uprawnienia budowane. Obej-
mowały one:

1.1. Wydawanie ksià˝ek praktyk za-
wodowych niezb´dnych do dokumen-
towania praktyki zawodowej (tabl. 1). 

Dla porównania, w 2010 roku wy-
dano łàcznie 1503 ksià˝ki praktyk,
a w roku 2011 – 1724 ksià˝ki. 

1.2. Udzielanie porad i wyjaÊnieƒ
w trakcie cotygodniowych dy˝urów
członków OKK pełnionych w siedzibie
Izby w Krakowie oraz Punktach In-
formacyjnych w Tarnowie, Nowym
Sàczu, OÊwi´cimiu i Zakopanem. Co-
tygodniowe dy˝ury pełnił tak˝e praw-
nik w siedzibie Izby w Krakowie. Sza-

cujemy, ˝e z tej formy pomocy Komisji
skorzystało kilkaset osób.

1.3. Przeprowadzanie przez człon-
ków zespołów kwalifikacyjnych, we-
ryfikujàcych dokumentacj´ odbytej
praktyki zawodowej, wielu rozmów wy-
jaÊniajàcych usterki i nieÊcisłoÊci za-
uwa˝one w trakcie procesu weryfika-
cji. Szacujemy, ˝e w okresie obejmu-
jàcym dwa terminy procedur kwalifi-
kacyjnych i egzaminacyjnych, doty-
czyło to kilkudziesi´ciu osób. 

1.4. Sprawne zorganizowanie eg-
zaminów, szczególnie ustnych, przy
uwzgl´dnieniu mi´dzy innymi ogra-
niczeƒ czasowych egzaminowanych
wynikajàcych z ich obowiàzków za-
wodowych. W 2012 roku przyj´to za-
sad´ formułowania 50% pytaƒ
ustnych na podstawie zapisów
w ksià˝kach praktyk. Pozwoliło to na
bardziej indywidualnà ocen´ przygo-
towania zawodowego kandydata.

1.5. Kontynuowanie, ju˝ tradycyjnie,
uroczystej formy wr´czenia decyzji o na-
daniu uprawnieƒ budowlanych, z udzia-
łem przewodniczàcego MOIIB i człon-
ków zespołów egzaminacyjnych.

W tabl. 2 zestawiono wnioski, jakie
wpłyn´ły od kandydatów ubiegajàcych
si´ o nadanie uprawnieƒ budowa-

Tabl. 1. Zestawienie wydanych ksià˝ek praktyk
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nych, z wyodr´bnieniem specjalnoÊci
uprawnieƒ oraz wyniki przeprowa-
dzonych egzaminów.

Dla porównania, w 2010 roku zło-
˝ono łàcznie 506 wniosków, przystà-
piło do egzaminów łàcznie 584 oso-
by, zdało 455 osób, Êrednia zdawal-
noÊç wyniosła 77,9%. 

Natomiast w 2011 roku zło˝ono
łàcznie 547 wniosków (w 2012 r.

wzrost o ok. 10,6 %), przystàpiło do
egzaminów łàcznie 645 osób (w
2012 r. wzrost o ok. 17,7 %), zdały 493
osoby (w 2012 r. wzrost o ok. 13,0 %),
a Êrednia zdawalnoÊç wyniosła 76,4%.

2. Weryfikacj´, analiz´ i opiniowa-
nie wniosków dotyczàcych przyznania
tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
jako zespół czynnoÊci wst´pnych

przed ich rozpatrzeniem przez Krajo-
wà Komisj´ Kwalifikacyjnà PIIB.

Formalne przepisy i  regulaminy
wymieniajà kryterium „znaczàcego
dorobku zawodowego” jako jednà
z podstaw warunkujàcych uzyskanie
tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Pomimo ˝e „znaczàcy dorobek” wi-
nien byç podstawowym kryterium

Tabl. 2. Zestawienie wyników egzaminów na uprawnienia budowlane

Dokoƒczenie na str. 38
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Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
przy Małopolskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa 
w Krakowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

decyzji Krajowej Komisji Kwalifika-
cyjnej jako organu uprawnionego do
podejmowania decyzji w tym zakresie
– nadal trudno uzyskaç precyzyjne
i właÊciwe udokumentowanie tego
warunku. Pomoc OKK na poziomie
opiniowania wniosków polega na ak-
centowaniu i ewentualnym wniosko-
waniu o uzupełnianie poszczegól-
nych składników dorobku zawodo-
wego. Ma to miejsce w trakcie spot-
kaƒ kandydatów na rzeczoznawc´
z członkami OKK. Aktualnie obowià-
zujàcy regulamin post´powania przy
rozpatrywaniu wniosków na rzeczo-
znawców zwalnia z obowiàzku przed-
ło˝enia przez wnioskodawc´ dwóch
opinii rzeczoznawców reprezentujà-
cych specjalizacj´ zgodnà z treÊcià
wniosku. O potrzebie opracowania ta-
kich opinii decyduje OKK i mo˝e ona
zleciç ich opracowanie, uzupełniajàc
w ten sposób dokumenty, które na-
st´pnie przesyłane sà do rozpatrze-
nia przez Krajowà Komisj´ Kwalifika-
cyjnà. 

W 2012 roku zło˝ono łàcznie 3
wnioski w specjalnoÊci konstrukcyjno–
budowlanej, z czego 2 wnioski zostały
rozpatrzone pozytywnie w Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej, a 1 wniosek
jest w trakcie rozpatrywania. W 2010
roku zło˝ono 7 wniosków, a w 2011
roku – 3 wnioski. 

3. Wydawanie pisemnych opinii
i interpretacji uprawnieƒ budowla-
nych członków Izby 

Przy opracowywaniu pisemnych
opinii, wyjaÊnieƒ i postanowieƒ do po-
szczególnych przesłanych do OKK
wniosków o interpretacj´ decyzji
uprawnieƒ budowlanych korzystaliÊ-
my z pomocy kancelarii prawnej.
W 2012 roku przygotowano 359 pism
wyjaÊniajàcych, stanowiàcych inter-

pretacj´ uprawnieƒ. Ponadto wyda-
liÊmy 1 postanowienie o sprostowaniu
oczywistej pomyłki. Cz´Êç opraco-
wanych interpretacji przygotowano
na wniosek organów administracji
paƒstwowej i samorzàdowej. Dla po-
równania, w 2010 roku przygotowano
łàcznie 351 pisemnych opinii i wy-
kładni uprawnieƒ, a w roku 2011 –
364. W dalszym ciàgu szczególnie
liczna grupa wniosków o wyjaÊnienia
i wykładnie dotyczy tzw. „decyzji
o stwierdzeniu przygotowania zawo-
dowego” z lat 1975 – 1994, kiedy to
uprawnienia budowlane uzyskiwano
bez egzaminu, na podstawie udoku-
mentowanej praktyki zawodowej. War-
to nadmieniç, ˝e obowiàzek udziela-
nia wyjaÊnieƒ co do treÊci decyzji na-
dajàcej uprawnienia budowane został
zlecony Izbie przez Głównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego.

4. Kontynuowanie działaƒ, podj´-
tych w poprzednich latach, majàcych
na celu zmian´ w przepisach ustawy
Prawo budowlane i rozporzàdzeniach
wynikajàcych z ustawy, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem rozporzàdze-
nia w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, m.in.
w sprawie przywrócenia mo˝liwoÊci
zdobywania uprawnieƒ przez techni-
ków oraz umo˝liwienia uzyskania
uprawnieƒ bez ograniczeƒ do kiero-
wania dla osób, które ukoƒczyły pierw-
szy stopieƒ studiów, tzn. z tytułem in-
˝yniera. Warto podkreÊliç, ˝e w przy-
gotowywanym projekcie nowelizacji
Prawa budowlanego (wersja z 6 grud-
nia 2012 r.) oba te postulaty zostały
uwzgl´dnione.

5. Działania organizacyjne Komisji
wynikajàce z obowiàzujàcych regula-
minów. Obejmowały one:

5.1. Zwołanie w okresie sprawoz-
dawczym 6 zebraƒ z programami

uwzgl´dniajàcymi aktualne zadania
przy organizacji post´powaƒ kwalifi-
kacyjnych i przebiegu egzaminów na
uprawnienia budowlane, w tym 2 ze-
brania (przed sesjami egzaminacyj-
nymi) połàczone ze szkoleniem człon-
ków Okr´gowej Komisji Kwalifikacyj-
nej i członków zespołów egzamina-
cyjnych, dotyczàce m.in. weryfikacji
ksià˝ek praktyk i przeprowadzania
post´powania kwalifikacyjnego. Ma-
teriały szkoleniowe Komisja przygo-
towała we własnym zakresie.

5.2. Udział przewodniczàcego, obu
wiceprzewodniczàcych i sekretarza
OKK w dwudniowym szkoleniu orga-
nizowanym przez Krajowà Komisj´
Kwalifikacyjnà PIIB. 

Ponadto przewodniczàcy OKK
uczestniczył w trzech plenarnych po-
siedzeniach KKK.

5.3. Udział przewodniczàcego OKK
w spotkaniu ze studentami Wydziału
Górnictwa i Geoin˝ynierii AGH w spra-
wie mo˝liwoÊci uzyskiwania upraw-
nieƒ budowlanych.

5.4. Przygotowywanie przez prze-
wodniczàcego OKK bie˝àcych mate-
riałów informacyjnych do ka˝dego
wydania biuletynu informacyjnego
„Budowlani” Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa.

6. Koszty działalnoÊci OKK w 2012
roku:
– Przychody: planowane 843.600 zł,

zrealizowane 980.844,10 zł, co sta-
nowi 116,3 % kwoty preliminowanej,

– Wydatki: planowane 703.000 zł,
zrealizowane 684.214,79 zł, co sta-
nowi 97,3 % kwoty preliminowanej,

– Wynik: planowany 140.600 zł, zrea-
lizowany 296.629,31 zł, co stanowi
wzrost o 111,0 % w stosunku do
kwoty preliminowanej.

ZYGMUNT RAWICKI 

przewodniczàcy OKK MOIIB
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Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa w okresie I - XII 2012 roku

W 2012 roku organ Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej MOIIB w Krakowie pracował nie-
zmiennie w 9-osobowym składzie:
1. Franczak Zbigniew (WM)- -Rzecznik-

koordynator
2. Ciasnocha Andrzej (BO) - Rzecznik
3. Janusz Marian (IS) - Rzecznik
4. Januszek Ryszard (BO) - Rzecznik
5. Jastrz´bska El˝bieta (BO) - Rzecznik
6. Konczewska Wiktoria (IS) - Rzecznik
7. Marcjan Wacław (IE) - Rzecznik
8. Rasiƒski Jerzy (IS) - Rzecznik
9. Wisor-Pronobis Janina (BO) - Rzecz-

nik
W składzie osobowym Okr´gowego

Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej nie było ̋ adnych zmian, w zwiàz-
ku z tym ORzOZ nie odnotował ̋ adnych
zakłóceƒ swojej pracy ze wzgl´dów
kadrowych.

Opis działalnoÊci

Dokonujàc analizy działalnoÊci 
ORzOZ w 2012 r. na podstawie danych
statystycznych mo˝na stwierdziç, ˝e
w roku sprawozdawczym zmniejszyła sí
iloÊç nowych spraw wpływajàcych do
ORzOZ o około 10%. W 2011 r. wpłyn ł́y
63 sprawy, a w 2012 r. 57 spraw. W roku
2011 spraw przechodzàcych z lat po-
przednich było 17 i wpłyn´ło 63 pisma
(w rozpatrzeniu było 80 post´powaƒ).
W 2012 z lat poprzednich było 17 i wpły-
n ł́o 57 nowych spraw, a wí c łàcznie to-
czyły si´ 74 post´powania. 

Utrzymanie si´ na podobnym po-
ziomie 17 spraw z lat poprzednich wy-
nika z faktu zawieszenia wi´kszoÊci
post´powaƒ ze wzgl´du na toczàce sí
długotrwałe sprawy przed sàdami cy-
wilnymi. 

Pozytywnie nale˝y oceniç zmniej-
szenie liczby spraw wpływajàcych
w 2012 r. do Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej MOIIB,
ale trudno obecnie jednoznacznie stwier-
dziç, czy jest to jednorazowy roczny spa-

dek, czy te˝ tendencja spadkowa, któ-
ra utrzyma si´ w nast´pnych latach? 

Analizujàc ten stan rzeczy nale˝y
przypuszczaç, ˝e w obu przypadkach
przyczynà zmniejszenia iloÊci spraw
mo˝e byç:
– wyraêny regres i spadek inwestycji

w budownictwie w 2012 roku,
– wzrost ÊwiadomoÊci in˝ynierów peł-

niàcych samodzielne funkcje w bu-
downictwie,

– zaostrzenie wymagaƒ kontraktowych
inwestorów w stosunku do osób peł-
niàcych samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie,

– ugruntowane procedury post´po-
wania w firmach zatrudniajàcych in-
˝ynierów dla pełnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w bu-
downictwie; szczególnie dotyczy to

1. IloÊç spraw niezakoƒczonych w poprzednich latach 17
1.1. Sprawy poza kompetencjà ORzOZ 0
1.2. Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej 4

w tym: 
1.2.1. IloÊç zawieszonych post´powaƒ 0
1.2.2 IloÊç umorzonych post´powaƒ 2
1.2.3 IloÊç spraw przekazanych do OSD 2
1.3. Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej 13

w tym: 
1.3.1. IloÊç zawieszonych post´powaƒ 3
1.3.2 IloÊç umorzonych post´powaƒ 6
1.3.3. IloÊç spraw przekazanych do OSD 4

2.
IloÊç spraw, które wpłyn´ły do ORzOZ w okresie
sprawozdawczym

57

2.1. Sprawy poza kompetencjà OROZ 10
2.2. Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej 12

w tym: 
2.2.1. Post´powania zawieszone 0
2.2.2. Post´powania umorzone 4
2.2.3. Sprawy przekazane do innych ORzOZ 1
2.2.4 Odmowa wszcz´cia post´powaƒ 0
2.2.5 IloÊç spraw przekazanych do OSD 2
2.3. Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci zawodowej 45

w tym: 
2.3.1. Sprawy przekazane do innych ORzOZ 4
2.3.2. Sprawy załatwione w inny sposób 5
2.3.3. IloÊç zawieszonych post´powaƒ 0
2.3.4 IloÊç umorzonych post´powaƒ 19
2.3.5. IloÊç spraw przekazanych do OSD 8

3. IloÊç spraw przekazanych do KRzOZ 2
4. IloÊç odwołaƒ/za˝aleƒ 8
5. IloÊç spraw nie załatwionych na dzieƒ sprawozdania 17

w tym: 
5.1. Sprawy dotyczàce odpowiedz. dyscyplinarnej 4
5.2 Sprawy dotyczàce odpowiedz. zawodowej 13

Statystyka
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firm, których działalnoÊç ma zasi´g
europejski i Êwiatowy,

– zakoƒczenie inwestycji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej spowo-
dowane wykorzystaniem dotacji
z Funduszy Europejskich do 2013 r.
W roku 2012 ogółem wpłyn´ło 57

pism, z czego wyodr´bniono:
– 45 spraw dotyczàcych odpowie-

dzialnoÊci zawodowej, 
– 12 spraw zwiàzanych z odpowie-

dzialnoÊcià dyscyplinarnà,
– 10 spraw poza kompetencjà 

ORzOZ.
WÊród 45 łàcznie nowych wszcz´-

tych post´powaƒ wyjaÊniajàcych do-
tyczàcych odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej:
– 19 post´powaƒ umorzono, 
– 8 wniosków o ukaranie skierowano

do Okr´gowego Sàdu Dyscyplinar-
nego,

– w 5 przypadkach odmówiono
wszcz´cia post´powania, 

– 4 przekazano do innych ORzOZ, 
– 9 jest w trakcie załatwiania.

Decyzj´ o umorzeniu podejmowa-
no z powodu przedawnienia lub z po-
wodu braku wystàpienia przesłanek
o odpowiedzialnoÊci zawodowej.

WÊród 12 łàcznie nowych wszcz´-
tych post´powaƒ wyjaÊniajàcych do-
tyczàcych odpowiedzialnoÊci dyscy-
plinarnej:
– 4 post´powania umorzono, 
– 2 wnioski o ukaranie skierowano do

Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarne-
go, 

– 1 przekazano do innego ORzOZ, 
– 5 jest w trakcie załatwiania.

SpoÊród wniosków skierowanych
do OSD 15 dotyczyło funkcji kierow-
nika budowy, którzy głównie dopusz-
czali si´ zaniedbaƒ w zakresie:
– potwierdzenia nieprawdy,
– potwierdzenia zgodnoÊci robót

z projektem, mimo wprowadzanych
w trakcie realizacji robót istotnych
zmian,

–  posiadania zakresu odpowiednich
uprawnieƒ do rodzajów prowadzo-
nych robót.
W 2012 roku nie skierowano ˝a-

dnego wniosku wobec inspektorów
nadzoru i autora projektu, a wszcz´-
te post´powania wobec osób peł-
niàcych funkcje techniczne umorzo-
no.

SpoÊród 10 spraw do Krajowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej:
– 8 dotyczyły za˝aleƒ odwołaƒ i za-

˝aleƒ na rozstrzygni´cie ORzOZ,
– 2 wznowienia post´powania i wnios-

ku o przedłu˝enie terminu post´-
powania w odpowiedzialnoÊci dys-
cyplinarnej.
Du˝y wpływ na powy˝szà statysty-

k´ dotyczàcà współpracy z KRzOZ
miała nowelizacja Ustawy KPA z kwiet-
nia 2011 r. i ró˝na w zwiàzku z tym in-
terpretacja nowych zapisów przez
biura prawne, a tak˝e wzrost Êwiado-
moÊci osób zainteresowanych pro-
wadzonymi post´powaniami.

Mniejsza iloÊç rozpatrywanych
spraw miała oczywiÊcie wpływ na
obni˝enie kosztów działalnoÊci orga-
nu ORzOZ. Wydatki obni˝ono do
75% zaplanowanej na 2012 r. kwoty.

W zakresie odpowiedzialnoÊci dys-
cyplinarnej iloÊç prowadzonych po-
st´powaƒ wyjaÊniajàcych utrzymała
si´ na podobnym poziomie jak
w 2011 r. (12 spraw.)

Wi´kszoÊç post´powaƒ dyscypli-
narnych dotyczy niewłaÊciwych za-
chowaƒ członków MOIIB wobec in-
westorów, a tak˝e złych relacji po-
mi´dzy pracodawcà a pracownikiem.
Problemy dyscyplinarne wynikajà
głównie z niezrozumienia pewnych
problemów i obowiàzków, a tak˝e
z niewłaÊciwie przygotowanych do-

kumentów formalnych normujàcych
współprac´ pomi´dzy pracodawcà
i pracownikiem, a tak˝e pomi´dzy
inwestorami a in˝ynierami pełniàcymi
samodzielne funkcje na budowie.

Zdarzały si´ równie˝ przypadki po-
wrotu do spraw z lat poprzednich, któ-
re zostały umorzone, a wnioskujàcy
z powodu niezadowolenia i nieuzys-
kania statusu strony ponownie składali
wnioski o wszcz´cie post´powania
dyscyplinarnego wobec tych samych
osób.

W 2012 roku wszyscy rzecznicy
brali udział w szkoleniach organizo-
wanych przez Izby, z którymi MOIIB
podj´ła wieloletnià współprac´.

Odbyły si´ dwa cykliczne szkolenia
- jedno w Jugowicach organizowane
przez DolnoÊlàskà Izb´ In˝ynierów Bu-
downictwa i drugie w Sromowcach
Ni˝nych organizowane przez MOIIB.
Obydwa szkolenia wniosły wiele no-
wego w pracy Rzeczników, a tak˝e
były miejscem wymiany doÊwiadczeƒ
i rozwiàzywania problemów w kon-
tekÊcie ostatnich zmian w prawie po-
wiàzanych z procedurami post´powaƒ
organów ORzOZ i OSD w PIIB.

ORzOZ odbył 5 posiedzeƒ, na któ-
rych poruszano istotne kwestie doty-
czàce analiz w prowadzonych przez
poszczególnych Rzeczników spra-
wach. W wyniku dyskusji, wymiany
zdaƒ wyartykułowano wiele proble-
mów, które były póêniej podstawà do
tematów poruszanych na odbywa-
nych szkoleniach w szerszym gronie
Okr´gowych Rzeczników z Izb Polski
południowej.

Jedno posiedzenie ORzOZ odbyło
si´ z udziałem Krajowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Ma-
rzeny Kalety, która przeprowadziła
przewidzianà Regulaminem PIIB kon-
trol´. Sporzàdzony pokontrolny pro-
tokół nie zawierał ˝adnych negatyw-
nych uwag do działalnoÊci Okr´go-

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa w okresie I - XII 2012 roku
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wego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa w Kra-
kowie.

Podsumowujàc cały 2012 r. mo˝na
stwierdziç, ˝e nadal problemami, któ-
re nale˝y rozwiàzaç poprzez uregu-
lowania ustawowe sà sprawy:
– biegłych sàdowych, którzy nierze-

telnie przygotowujà opinie sàdowe,
a b´dàc jednoczeÊnie członkami
PIIB, nie mogà zostaç ukarani na po-
stawie przepisów o samorzàdach za-
wodowych,

– interpretacji zmian projektowych is-
totnych i nieistotnych podczas reali-
zacji robót, szczególnie robót zwià-
zanych z infrastrukturà podziemnà,
w których interpretacja i analiza do-
kumentacji powykonawczych przez
poszczególne PINB nara˝a in˝ynierów
obsługujàcych tego typu inwestycje
na post´powania wyjaÊniajàce w try-
bie odpowiedzialnoÊci zawodowej.
Statystyka za 2012 rok wskazuje na

spadek iloÊci wnoszonych spraw do
ORzOZ na członków MOIIB i nale˝y

mieç nadziej´, ˝e powodem tego jest
nie tylko wyraêne wstrzymanie si´ in-
westorów przed podejmowaniem de-
cyzji o uruchomieniu nowych inwe-
stycji, ale tak˝e, a mo˝e przede
wszystkim, wzrost ÊwiadomoÊci i od-
powiedzialnoÊci in˝ynierów zrzeszo-
nych w MOIIB.

Nadal jednak nale˝y rozwa˝yç, czy
w przyszłoÊci na forum PIIB nie nale-
˝y wróciç do sprawy opracowania
standardów zawodowych członków
PIIB. Mo˝e obecnie sprawa ta nie by-
łaby popularna ze wzgl´du na prace
zwiàzane z deregulacjà zawodów, ale
mo˝e mieç istotne znaczenie w kwes-
tii funkcji technicznych w budownic-
twie w powiàzaniu ze sprawami fi-
nansowymi.

Równie˝ nieodzowne wydaje si´
wprowadzenie w formie aktywnego
oddziaływania na zachowania w trak-
cie procesu budowlanego przyszłych
członków Izby (tak˝e w trakcie nabo-
ru kandydatów do uprawnieƒ), po-
przez szkolenia i prezentacje. Szcze-
gólnie nale˝ałoby zwróciç uwag´ na

wa˝noÊç i odpowiedzialnoÊç i szcze-
gólnoÊç „samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie”. Wyraêny
nacisk nale˝y poło˝yç na szersze
promowanie jako „wolnego zawodu”
osób pełniàcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie. W tych
działaniach MOIIB wydaje si´ jako
zrzeszenie in˝ynierów jedynie upraw-
nionym do takich działaƒ i mo˝e tu
odegraç wa˝nà rol´ w poprawie wi-
zerunku i komforcie pracy in˝yniera. 

Podsumowujàc 2012 r. nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e tak jak w poprzednich latach
współpraca pomi´dzy poszczegól-
nymi Rzecznikami była bardzo dobra,
merytoryczna i Êwiadczàca o wysokich
kwalifikacjach poszczególnych osób,
majàca niewàtpliwie fundamenty
w stabilnym składzie osobowym z po-
przednich kadencji. Tak˝e współpra-
ca z biurem MOIIB i z Kancelarià
Prawnà mec. Sławomira Kozłowskie-
go była bardzo dobra.

ZBIGNIEW FRANCZAK

ORzOZ - koordynator 

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny
w 2012 roku pracował w stałym skła-
dzie, tj. zespole 15-osobowym (prze-
wodniczàcy OSD oraz członkowie
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego). 

1. Prowadzone
post´powania 

W 2012 roku Okr´gowy Sàd Dys-
cyplinarny łàcznie prowadził 41 spraw.
Do Okr´gowego Sàdu Dyscyplinar-
nego w 2012 r. wpłyn´ło 16 nowych
wniosków o ukaranie, skierowanych
przez Okr´gowego Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej, z tego: 12
wniosków o ukaranie było zwiàzanych
z odpowiedzialnoÊcià zawodowà, 4
wnioski dotyczyły wszcz´cia post´-

powania w trybie odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej. 

Przeprowadzono tak˝e 3 post´po-
wania o zatarcie kary na wniosek ob-
winionych. 

Do koƒca 2012 roku w wyniku
przeprowadzonych post´powaƒ
(wszcz´tych w bie˝àcym roku i z lat
ubiegłych) wydano nast´pujàce osta-
teczne rozstrzygni´cia: 11 kar upom-
nienia, 1 sprawa została zawieszona,
2 decyzje zatarcia kary (w zwiàzku
upływem terminu zatarcia), 1 decyz-
j´ o odmowie zatarcia kary, 6 unie-
winnieƒ, 1 umorzenie, 1 nagan´.

Do Krajowego Sàdu Dyscyplinar-
nego PIIB skierowano 2 odwołania (po-
st´powania zakoƒczone rozstrzygni´-
ciem organu pierwszej instancji). 

2. Sprawy
wewnàtrzorganizacyjne

W roku 2012 Okr´gowy Sàd Dys-
cyplinarny działał w składzie 15-oso-
bowym. Składy orzekajàce dla po-
szczególnych spraw powoływane były
zarzàdzeniem przewodniczàcego
OSD. Funkcje przewodniczàcego skła-
dów orzekajàcych powierzane były
w zale˝noÊci od napływu spraw na tyle
wymiennie, by prawie ka˝dy z s´dziów
miał mo˝liwoÊç przewodniczyç roz-
prawie. Nale˝y podkreÊliç bardzo do-
brà współprac´ z organem Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej. 

OSD odbywał zebrania plenarne
oraz posiedzenia kolegium (dla podej-

Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego 
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 
z działalnoÊci  za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
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mowania uchwał kolegialnych na pod-
stawie przyj́ tego regulaminu). Z zebraƒ
i posiedzeƒ sporzàdzane były protokoły.
W 2012 roku odbyło si´ 9 zebraƒ ple-
narnych i 1 posiedzenie kolegium.

3. Szkolenia i warsztaty
doskonalàce

Dwukrotnie w 2012 roku OSD brał
udział w szkoleniach dla okr´gowych
sàdów dyscyplinarnych i okr´gowych
rzeczników odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej izb Polski południowej, tj. izby
podkarpackiej, Êlàskiej, opolskiej, dol-
noÊlàskiej i małopolskiej, które to
szkolenia odbyły si´ w maju 2012 r.
w Jugowicach organizowane przez
DolnoÊlàskà OIIB oraz w paêdzierniku
2012 r. w Sromowcach Ni˝nych, gdzie
organizatorem była Małopolska OIIB.

W szkoleniach organizowanych dla
przewodniczàcych okr´gowych sàdów
przez Polskà Izb´ In˝ynierów Budow-
nictwa uczestniczyliÊmy dwukrotnie,
tj. w maju 2012 r. w Zielonce k.Warsza-
wy oraz w listopadzie 2012 r. w Ja-
chrance. Udział w szkoleniach brała te˝
osoba obsługujàca sekretariat organu. 

4. Organizacja obsługi
prawnej post´powaƒ

Profesjonalna pomoc prawna za-
pewniona była w sposób ciàgły przez
kancelari´ mecenasa Sławomira Koz-
łowskiego. Przedstawiciel kancelarii
jest obecny na rozprawach. Kance-
laria prawna sporzàdzała propozycje
orzeczeƒ i decyzji po rozstrzygni´-
ciach zespołów orzekajàcych. Inne
elementy współpracy z kancelarià
uzgadniane były na bie˝àco. 

5. Podsumowanie 

Rok 2012 był trzecim rokiem dzia-
łalnoÊci OSD w trzeciej kadencji orga-
nów Izby. OSD bazował na dobrym i za-

anga˝owanym zespole, realizujàc za-
dania ustawowe w zakresie orzekania
w sprawach odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej oraz dyscyplinarnej w budow-
nictwie w sposób prawidłowy. Mono-
tonnoÊç orzeczeƒ sàdu (kara upom-
nienia) była rezultatem bardzo ograni-
czonej skali kar wynikajàcych z ustawy
Prawo budowlane. Orzeczenia unie-
winnienia poprzedzone były pełnà pro-
cedurà post´powania składu orzeka-
jàcego i wynikały z przekonania o takiej

kwalifikacji. W 2012 r. działalnoÊç organu
OSD była poddana kontroli przez Okr´-
gowà Komisj´ Rewizyjnà MOIIB. Prze-
prowadzona została te˝ kontrola z dzia-
łalnoÊci OSD w latach 2011 oraz 2012 r.
przez Krajowy Sàd Dyscyplinarny.

Współpraca z kierownikiem biura
podobnie jak w latach ubiegłych ukła-
dała si´ dobrze.

STANISŁAW ABRAHAMOWICZ 

przewodniczàcy OSD
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Dokoƒczenie ze str. 41 Prowadzone post´powania w zakresie
odpowiedzialnoÊci zawodowej oraz dyscyplinarnej 

w 2012 roku przedstawiajà nast´pujàce dane liczbowe:

1. IloÊç spraw wg stanu na dzieƒ 31.12.2012 r. ...............................41

2. IloÊç spraw, które wpłyn´ły do OSD w 2012 roku
/wszcz´tych post´powaƒ w 2012 r. ..............................................18

– odpowiedzialnoÊç zawodowa ......................................................14

– odpowiedzialnoÊç dyscyplinarna ...................................................4

3.IloÊç wszcz´tych post´powaƒ o zatarcie kary ................................3

– zatarcia kary ....................................................................................2

– odmowa zatarcia kary ....................................................................1

4. IloÊç zawieszonych post´powaƒ ....................................................1

5. IloÊç  post´powaƒ – zwrot do ORzOZ ............................................0

6. IloÊç ukaranych w I instancji .........................................................12

– nagana ............................................................................................1 

– upomnienie ...................................................................................11

7. IloÊç uniewinnionych w I instancji ...................................................6

8. IloÊç odwołaƒ  do KSD....................................................................2
w tym zakoƒczono: – umorzenie ....................................................1

9. IloÊç spraw niezakoƒczonych na dzieƒ 31.12.2012 r...................19 

10. IloÊç spraw załatwionych wg stanu na dzieƒ 31.12.2012 r. ..........22
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Dla okreÊlenia zakresu i problematyki działania Zespołu opracowa-
no Regulamin działania Zespołu ds. Procesów Budowlanych zatwier-
dzony uchwałà nr.29/R/2003 z dnia 26.09.2003r.

W 2012 roku Zespół działał w nast´pujàcym składzie: 
1. Cierpich Marcin
2. Kawik Antoni
3. Krzysztofowicz Paweł 
4. Łukasik Krzysztof
5. Nieuporany Andrzej
6. Ostapiec Piotr
7. Jan Skawiƒski – przewodniczàcy
8. Smoroƒski Wiesław
9. Âlusarczyk Kazimierz
10. Wisor–Pronobis Janina

Zespół zajmuje si´ szerokà problematykà z zakresu przygotowania
Prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego oraz projektowania
i realizacji inwestycji, jak równie  ̋opracowania standardów budowlanych,
celem usprawnienia inwestowania oraz utrzymania wysokiej jakoÊci i bez-
pieczeƒstwa obiektów budowlanych.

W okresie sprawozdawczym Zespół odbył 5 zebraƒ w dniach: 27.03;
05.06; 28.08; 23.10 i 18.12.2012 r. oraz 1 wspólne zebranie zespołów
problemowych MOIIB w dniach 15–16.06.2012 r. w Rabce.

Na zebraniach omawiano problemy bezpieczeƒstwa i prawidłowej
organizacji procesów budowlanych, jak równie˝ opiniowano propo-
nowane zmiany Prawa budowlanego oraz zmiany w ułatwieniu dost´-
pu do wykonywania zawodu budowlanego. 

Zespół monitoruje na bie˝àco utworzonà „Baz´ specjalistów” MO-
IIB na stronie internetowej Izby dla ułatwienia poszukiwania odpo-
wiedniego fachowca budowlanego przez uczestników procesu inwe-
stycyjnego, jak równie˝ zwi´kszenia mo˝liwoÊci zatrudnienia dla człon-
ków MOIIB. Zaobserwowano małe zainteresowanie członków MOIIB za-
rejestrowaniem si´ w tej bazie, celem ułatwienia zdobywania kontrak-
tów w trudnych czasach kryzysu gospodarczego. 

Zespół analizował wzory dokumentów przydatnych w procesie bu-
dowlanym.

Na wspólnym wyjazdowym zebraniu zespołów problemowych MO-
IIB omówiono wzajemnie problematyk´ zespołów w bie˝àcej kadencji
i zapoznano si´ z zało˝eniami nowego Prawa budowlanego.

Zespół na bie˝àco opracowywał merytoryczne odpowiedzi na pis-
ma, które wpływały do Rady MOIIB, a dotyczyły prawa i procesów in-
westycyjnych. Pisma kierowane przez członków Izby do zespołu za-
wierajà szerokie spektrum pytaƒ zwiàzanych z funkcjonowaniem zawodu
budowlanego. Z opisywanych problemów i zadawanych pytaƒ wyni-
ka du˝e poczucie osamotnienia osób wykonujàcych samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie w korzystaniu z ciàgle zmieniajàcych sí
aktów prawnych i innych szczegółowych przepisów budowlanych.

JAN SKAWI¡SKI
przewodniczàcy Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Zespołu Problemowego 
ds. Procesów Budowlanych 
w okresie sprawozdawczym
01.01.2012 - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie z DziałalnoÊci
Zespołu Problemowego 
ds. Prawno-Regulaminowych
MOIIB za 2012 rok

Zespół ds. Prawno-Regulaminowych w 2012
roku działał w nast´pujàcym składzie:

1. Halina Pasich – przewodniczàca
2. Jadwiga Markowicz – sekretarz
3. Małgorzata Duma – Michalik - członek
4. Krzysztof Majda - członek
5. Kazimierz Podkówka - członek
6. Józef Szostak – członek.
W roku 2012 Zespół odbył 10 posiedzeƒ,

w tym jedno wyjazdowe, integracyjne, z udzia-
łem wszystkich Zespołów Problemowych MO-
IIB w Rabce. Głównymi tematami posiedzeƒ były
sprawy prowadzone przez Komisj́  Prawno–Re-
gulaminowà PIIB oraz dotyczàce problemów
członków MOIIB zwiàzanych z interpretacjà
przepisów ustawy Prawo budowlane. 

Główne kierunki działania Zespołu w 2012
roku były nast´pujàce:
– prace nad projektami nowelizacji ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, zało˝eƒ projektu Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej nowego Prawa budowlanego oraz usta-
wy o samorzàdach zawodowych,

– projektu Ustawy o ułatwieniu i dost´pu do wy-
konywania zawodów finansowych, budowla-
nych i transportowych Ministerstwa Spra-
wiedliwoÊci,

– opiniowanie projektu zmian rozporzàdzenia do-
tyczàcego warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie,

– opiniowanie projektu zmian Rozporzàdzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego MTBiGM, 

– odpowiadanie na pisma członków MOIIB do-
tyczàcych zakresu przepisów Prawa budow-
lanego i rozporzàdzeƒ z nim zwiàzanych.
W trakcie wyjazdu integracyjnego zapozna-

no uczestników z zakresem działania Zespołu
ds. Prawno-Regulaminowych oraz zało˝eniami
nowego Prawa budowlanego.

Ponadto przewodniczàca Zespołu brała
udział w zebraniach Komisji Prawno – Regula-
minowej PIIB w Warszawie, jak równie˝ w dru-
gim konwencie organizowanym przez Po-
morskà Okr´gowà Izb´ Architektów przy współ-
pracy Pomorskiej Okŕ gowej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa dotyczàcym m.in. kodeksu post´-
powania administracyjnego, Prawa budowla-
nego, zamówieƒ publicznych, samorzàdnoÊci
i szkolnictwa, a tak˝e realizacji procesu inwe-
stycyjnego w praktyce.

HALINA PASICH
przewodniczàca Zespołu 
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Zespół pracował w składzie:
1. Jan ˚akowski – przewodniczàcy 
2. Gra˝yna Czopek
3. Maria Duma
4. Roman Furman
5. Jerzy Hydzik
6. Antoni Kawik
7. Marta Kot
8. Bogdan Ni˝nik
9. Krzysztof Seweryn
10. Jan Strzałka

W 2012 r. we współpracy ze stowa-
rzyszeniami reprezentujàcymi in˝ynierów
ró˝nych specjalizacji budowlanych zor-
ganizowano łàcznie 173 przedsi´wzi´-
cia szkoleniowe.

Tematyka zgłaszana była przez sto-
warzyszenia i członków MOIIB. Infor-
macje o szkoleniach i seminariach
w celu umo l̋iwienia uczestnictwa w nich
jak najwi´kszej liczbie in˝ynierów pub-
likowane były z wyprzedzeniem w biu-
letynie MOIIB. 

Tematyk´ zrealizowanych szkoleƒ
prezentuje poni˝sze zestawienie: 
– w ramach bran˝y konstrukcyjno –

budowlanej przeprowadzono 44 szko-
lenia,

– w ramach bran˝y instalacji sanitarnych
przeprowadzono 21 szkoleƒ,

– w ramach bran˝y instalacji elektrycz-
nych przeprowadzono 25 szkoleƒ,

– w ramach bran˝y mostowej przepro-
wadzono 8 szkoleƒ,

– w ramach bran˝y kolejowej przepro-
wadzono 4 szkolenia,

– w ramach bran˝y wodno – meliora-
cyjnej przeprowadzono 2 konferencje
i 3 wycieczki techniczne.
Poza ww. szkoleniami bran˝owymi

odbyły si´ 4 konferencje i 16 wycieczek
technicznych. 

W okresie sprawozdawczym w ra-
mach wspierania indywidualnych form
doskonalenia zawodowego podejmo-
wanego przez członków MOIIB Zespół
rozpatrzył 155 wniosków o refundacj´
kosztów, z czego rekomendował pozy-
tywnie Radzie MOIIB 149.

W 2012 r. zespól odbył 7 posiedzeƒ ple-
narnych, podczas których przygotowywał
propozycje ułatwienia samokształcenia
przez członków Izby oraz opiniował wnio-
ski i przesyłał oceny przedkładanych
programów i tematyki szkoleniowej.

Ze wzgl´du na dynamiczny post´p
techniki, zespół rekomenduje szersze

wykorzystanie  w działalnoÊci szkole-
niowej narz´dzia internetowego w za-
kresie dost́ pu do norm, które sà ju  ̋do-
st´pne na stronach Izby oraz wyko-
rzystania e–learningu (pierwsze wykła-
dy sà ju˝ dost´pne na stronie Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa). 

Zespół kontynuuje prace w celu ro-
zeznania procedury uzyskiwania przez
członków Izby statusu euroin˝yniera
i uznał propagowanie tej formy podno-
szenia kwalifikacji za godnà wsparcia.

Analiza dotychczasowej działalno-
Êci wskazuje, ˝e niezb´dna jest aktua-
lizacja regulaminu pracy zespołu. Pro-
pozycja nowego regulaminu została
opracowana. 

Ârodki przyznane na działalnoÊç Ze-
społu w 2012 r. wyniosły 290.000,00 zł.

Wykorzystano łàcznie 308.091,00 zł,
w tym: – dofinansowanie szkoleƒ i kon-
ferencji: 253.532,45 + 7.000,00 zł =
260.532,45 zł, – dofinansowanie sa-
mokształcenia członków MOIIB:
38.999,15 zł oraz koszty Zespołu (dele-
gacje, diety itp.): 8.559,40 zł. 

JAN ˚AKOWSKI
przewodniczàcy Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego
ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego za rok 2012

Zespół ds. Etyki i Ochrony Zawodu
kontynuował działalnoÊç w roku 2012 na
mocy Uchwały Rady Nr 9/R/2010 MO-
IIB z dnia 27.04.2010 r. oraz Regulami-
nu Działania Zespołu, stanowiàcego za-
łàcznik do Uchwały Rady Nr 31/R/2003
z dnia 26.09.2003r 

Zespół spotykał si´ systematycznie
1 raz w miesiàcu do połowy okresu
sprawozdawczego, w II połowie roku nie
odbyły si´ posiedzenia Zespołu.
Zespół działał w podanym ni̋ ej składzie: 
– El˝bieta Jastrz´bska   –   przewodni-

czàca, 
– Ewa Muszyƒska–Płachecka – członek,
– Wiesława Skrzyniowska  – członek. 

Liczba posiedzeƒ w roku sprawoz-
dawczym: 5  (3.01, 14.02, 15.03, 19.04,
29.05) 

Tematyka podejmowana przez Zespół:
I. Zapoznanie sí   z „Code of Quality for

European Chartered Engineers”

II. Prawo budowlane – ostatnia noweli-
zacja 

Temat zaproponowany przez człon-
kini´ Zespołu, Ew´ Muszyƒskà-Pła-
checkà.  Z uwagi na skład Zespołu,
w którym dwie osoby sà czynnymi
projektantami w specjalnoÊci sanitarnej
i w swojej codziennej praktyce muszà
odnosiç si´ do art. 36a Prawa budow-
lanego, przedyskutowano nowe zapisy.

W art. 36a, ust.5  Prawa budowla-
nego zapisano, i˝: „Nieistotne odstà-
pienie od zatwierdzonego projektu bu-
dowlanego lub innych warunków po-
zwolenia na budow´ nie wymaga de-
cyzji o zmianie pozwolenia na budow´
i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1)
zakresu obj´tego projektem zagospo-
darowania działki lub terenu,  (…),”
a w ust.6: „Projektant dokonuje kwali-
fikacji zamierzonego odstàpienia oraz
jest obowiàzany zamieÊciç w projekcie

budowlanym odpowiednie informacje
(rysunek i opis) dotyczàce odstàpienia,
o którym mowa w ust. 5.”

W dyskusji zauwa˝ono, ̋ e zapis ten
dotyczy tak˝e budów liniowych, ale
nie dotyczy przyłàczy. W wyniku dys-
kusji zaproponowano wniosek na Zjazd
MOIIB:

Zmiany w Prawie budowlanym po-
winny byç przygotowywane z szerokim
udziałem Êrodowiska in˝ynierskiego,
a przynajmniej przy konsultacji in˝y-
nierów.

Uzasadnienie: Istniejàce zapisy stwa-
rzajà problemy prawne i w istocie ogra-
niczajà swobod´ projektanta, a nie jà
rozszerzajà. Jest wi´c potrzeba uzu-
pełnienia Prawa budowlanego o punk-
ty dotyczàce innych bran˝, zwłaszcza
budownictwa liniowego (sieci:  wod.-
kan., gaz., elektr.  itd.)

EL˚BIETA JASTRZ¢BSKA
przewodniczàca Zespołu

Sprawozdanie za rok 2012 z działalnoÊci 
Zespołu Problemowego ds. Etyki i Ochrony Zawodu MOIIB w Krakowie
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Sprawozdanie z działalnoÊci Zespołu Problemowego
ds. Działaƒ Samopomocowych  MOIIB  w roku 2012

Zespół ds. działaƒ samopomoco-
wych powołany uchwałà Prezydium
Nr2/P/10 OR MOIIB w dniu 6.05.2010 r.
(zatwierdzonà uchwałà OR MOIIB
nr 10/R/10 09.06.10) w składzie:
– Krystyna Korniak – Figa – przewod-

niczàca,
– Anna Bryksy – członek,
– Wiktoria Konczewska – członek

w okresie sprawozdawczym praco-
wał zgodnie z:
– Ustawà z dnia 15 grudnia 2000r. o sa-

morzàdach zawodowych architek-
tów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów– art.8 pkt.12, art.40 ust.1
pkt.3 (Dz.U.01.05.42 z póên. zm.),

– Statutem PIIB uzupełnionym i popra-
wionym na VII, IX i XI Krajowym Zjeê-
dzie PIIB,

– Regulaminem działalnoÊci samopo-
mocowej MOIIB zatwierdzonym
Uchwałà OR MOIIB nr 54/R/2008

w dniu 24.06.2008r., zm. w §12 pkt.3
i §15 pkt.2 uchwałà Prezydium OR
MOIIB Nr 35/P/11 w dniu 24.05.2011r
(zatwierdzonà uchwałà Nr41/R/2011
14.06.11).
W 2012 r. do Zespołu wpłyn´ło 39

wniosków do rozpatrzenia o przyznanie
w ramach pomocy Êrodków finanso-
wych. Zespół odbył 8 posiedzeƒ (30.01,
06.03, 24.04, 11.07, 07.09, 05.10, 22.11
i 10.12.2012 r.), na których:
– zapoznał si´ z wnioskami,
– sprawdził zło˝onà wraz z nimi doku-

mentacj´,
– skierował wnioski do uzupełnienia

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

w celu akceptacji decyzji o przyzna-
niu i rodzaju wnioskowanej pomocy.
Członkowie Zespołu uczestniczyli

w spotkaniu Zespołów Problemowych

MOIIB w Rabce–Zdroju w dniach 15–16
czerwca 2012 r.

W wyniku prac Zespół:
– oddalił 2 wnioski z uwagi na brak pod-

staw prawnych do udzielenia pomo-
cy (nie spełniały wymogów Regula-
minu samopomocowego MOIIB),

– wnioskował o przyznanie 37 zapomóg
losowych (długotrwała choroba,
Êmierç członka, bezrobocie, zdarze-
nia losowe – osuwisko, trudna sytua-
cja materialna w rodzinie).
Zatwierdzona 7 uchwałami podj´ty-

mi przez Prezydium i Rad´ MOIIB po-
moc finansowa (zapomogi losowe) dla
członków MOIIB w 2012 r. wyniosła:
38 468,00 zł.

Udzielona pomoc finansowa stano-
wiła 64,11% kwoty przewidzianej w bu-
d˝ecie 2012 r.

KRYSTYNA KORNIAK–FIGA
przewodniczàca Zespołu

Punkt informacyjny Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa przeniesiono w dniu 2.01.2012 r.
z budynku NOT przy ul. Kraszewskie-
go 44 do nowej siedziby na I pí trze ka-
mienicy przy ul. Dunajewskiego 1
w Nowym Sàczu.

W dniu 22.03.2012 r. dokonano uro-
czystego otwarcia Punktu z udziałem
posła na Sejm RP Mariana Cyconia
i prezydenta m. Nowego Sàcza Ry-
szarda Nowaka oraz licznych goÊci
z regionu Nowego Sàcza zwiàzanych
z bran˝à budowlanà (łàcznie z człon-
kami Małopolskiej Okr´gowej Izby In-
˝ynierów Budownictwa). Uroczyste-
go otwarcia dokonał przewodniczàcy
MOIIB dr in˝. Stanisław Karczmarczyk,
a lokal poÊwi´cił ksiàdz prałat Jan
Piotrowski z bazyliki pw. Êw. Małgorzaty
w Nowym Sàczu.

W okresie sprawozdawczym człon-
kowie Okr´gowej Komisji Kwalifika-
cyjnej oraz członkowie MOIIB z No-
wego Sàcza wyznaczeni na dy˝ury peł-
nili je zgodnie z przyj´tym harmono-
gramem.

W okresie sprawozdawczym wyda-
no 68 ksià˝ek praktyk zawodowych,
a w trakcie dy˝urów udzielono infor-

macji bezpoÊrednich lub telefonicz-
nych w sprawach zwiàzanych z Izbà
126 osobom, co zarejestrowano w od-
powiednich ewidencjach. 

W siedzibie Punktu istnieje mo˝li-
woÊç skorzystania z norm budowlanych
w serwisie firmy INTEGRAM i wydru-
kowania ich w razie potrzeby dla człon-
ków MOIIB. Z tej mo˝liwoÊci skorzys-
tało w 2012 r. kilku członków.

Punkt Informacyjny w 2012 r. przy-
łàczył si´ do organizacji szkoleƒ i pre-
zentacji firm organizowanych przez
koło PZITB w Nowym Sàczu, udo-
st´pniajàc nieodpłatnie biuro na ze-
brania i szkolenia. W okresie spra-
wozdawczym odbyło si´ 5 zebraƒ koła
PZITB w siedzibie biura.

W Punkcie Informacyjnym w Nowym
Sàczu odbyły si´ szkolenia w dniach 7
i 14.11. 2012 r. „Naprawy i wzmocnienia
konstrukcji ˝elbetowych i posadzek”
cz. I i II” organizowane przez PZITB-CU-
TOB O/Małopolski dla członków MOIIB.

W dniu 31.08.2012 r. zorganizowano
spotkanie przedstawicieli regionalnych
organizacji  budowlanych Grupy  Wy-
szechradzkiej  V - 4 z Prezydentem No-
wego Sàcza Ryszardem Nowakiem
na terenie Miasteczka Galicyjskiego w

Nowym Sàczu oraz zwiedzanie Ko-
Êcioła i Domu Âw. Kingi na terenie
Klasztoru ss. Klarysek w Starym Sàczu.

Celem integracji Êrodowiska bu-
dowlanego i ułatwienia w korzystaniu ze
szkoleƒ dla członków z regionu No-
wego Sàcza i sàsiednich przewiduje sí
organizowanie szkoleƒ bran˝owych
we współpracy ze stowarzyszeniami
bran˝owymi.

Istnieje mo˝liwoÊç organizacji szko-
leƒ dla grup nie przekraczajàcych 30
uczestników, ze wzgĺ du na wielkoÊç sali
szkoleniowej Punktu Informacyjnego.

Punkt informacyjny MOIIB w No-
wym Sàczu mieÊci si´ na I pi´trze ka-
mienicy przy ul. Dunajewskiego 1 w No-
wym Sàczu.

E-mail: map-nsacz@map.piib.org.pl 
Terminy dy˝urów:
wtorek w godz. 13:00 – 15:00, 
piàtek w godz. 16:00 – 18:00. 

- Dy˝ur członków Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej – czwartek, w godz.
17.00 – 19.00.
- Dy˝ur Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej – 2. i 4 .czwartek w godz.
16.00 -18.00.

JAN SKAWI¡SKI
przewodniczàcy Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci Punktu Informacyjnego MOIIB 
w Nowym Sàczu za okres 1.01.2012-31.12.2012 r.
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Punkt Informacyjny w okresie spra-
wozdawczym prowadził działalnoÊç
w nast´pujàcym zakresie:

udzielał zainteresowanym wszelkich
informacji zwiàzanych z działalnoÊcià
MOIIB w Krakowie,
– wydawał i przyjmował wnioski o wpi-

sanie na list´ członków MOIIB,
– przyjmował wnioski dotyczàce za-

wieszenia bàdê odwieszenia człon-
kostwa,

– drukował w znacznie szerszym za-
kresie ni˝ w latach ubiegłych człon-
kom Izby, interesujàce ich Polskie
Normy oraz Eurokody z programu
INTEGRAM (około 3000 stron),

– umo˝liwiano równie˝ wydruki prze-
pisów prawnych z systemu LEX,

– udost´pniał i zach´cał członków
do korzystania z du˝ego wyboru
czasopism technicznych dost´p-
nych w Punkcie Informacyjnym.

Wydawanie ksià˝ek praktyki za-
wodowej utrzymuje si´ na podob-
nym poziomie, jak w 2011 r., kiedy wy-
dano 86 ksià˝ek, a w minionym roku
85 ksià˝ek.

W ciàgu roku młodzi in˝ynierowie
sygnalizowali, ˝e coraz mniej firm
jest zainteresowanych ich zatrudnie-
niem. Wzrosła wyraênie liczba osób
odwiedzajàcych Punkt Informacyjny,
nie posiadajàcych stałej pracy, a za-
interesowanych uzyskaniem infor-
macji o zakresie wymaganych form
zatrudnienia i rodzaju pracy zaliczanej
do praktyki zawodowej. Odwiedzajà-
cym Punkt Informacyjny udzielono
około 280 informacji.

Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej w czasie pełnionych dy˝u-
rów udzielał porad bezpoÊrednich
lub telefonicznych w zakresie:
– odpowiedzialnoÊci zawodowej i dys-

cyplinarnej in˝ynierów pełniàcych
samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie w Êwietle obowià-
zujàcych przepisów prawa,

– obowiàzków osób pełniàcych sa-
modzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, w szczególnoÊci za-
kresu obowiàzków kierownika bu-
dowy,

– właÊciwego prowadzenia doku-
mentacji budowy;

– problemów „˝yczeƒ inwestora”
a obowiàzkami kierownika budowy,
który ma post´powaç zgodnie z pro-
jektem i wiedzà technicznà,

– mo˝liwoÊci uzyskania odszkodo-
waƒ za popełnione bł´dy w wyko-
nawstwie według zasady „nie ka˝dy
błàd jest winà”,

– porad inwestorom nt. obowiàzków
kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego, ich odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej

– naruszania zasad Kodeksu Etyki
Zawodowej, wzajemnego posza-
nowania w Êrodowisku budowla-
nych przy przetargach i w bezpo-
Êrednim wykonawstwie.

DziałalnoÊç w zakresie doskonale-
nia zawodowego:

Dla realizowania wa˝nego celu
w działalnoÊci samorzàdu zawodo-
wego, Punkt Informacyjny jako po-
Êrednik obsługi członków MOIIB,
współpracuje ze stowarzyszeniami
naukowo–technicznymi na terenie
Tarnowa w programowaniu i organi-
zowaniu szkoleƒ. W okresie spra-
wozdawczym zorganizowano nast´-
pujàce szkolenia:
1. 18.01.2012 r. w Punkcie Informa-

cyjnym w Tarnowie współorgani-
zowano szkolenie seminaryjne pt.:
„Zwi´kszenie efektywnoÊci ener-
getycznej budynków” przy udziale
15 członków MOIIB,

2. 25.01.2012 r. w Domu Technika
NOT w Tarnowie współorganizo-
wano szkolenie seminaryjne pt.:
„Bezpieczeƒstwo pracy przy wy-

konywaniu prac budowlanych, pra-
ce szczególnie niebezpieczne, wy-
padki przy pracy” przy udziale 41
uczestników.
Uczestnikom szkolenia wydano za-
Êwiadczenia o ich ukoƒczeniu z za-
łàczonym programem szkolenia.

3. 22.03.2012 r. w „Bł´kitnej Sali” ZE
Tarnów współorganizowano szko-
lenie seminaryjne pt.: Ochrona
przeciwpora˝eniowa w sieciach ni-
skiego i wysokiego napi´cia” przy
udziale 15 członków MOIIB,

4. 24.10.2012 r. w Domu Technika
NOT w Tarnowie współorganizo-
wano szkolenie seminaryjne pt.:
„Ograniczenie praw własnoÊci wła-
Êcicieli lub u˝ytkowników nieru-
chomoÊci na rzecz przedsi´biorstw
przesyłowych w przypadku nieru-
chomoÊci o nieuregulowanym sta-
nie prawnym” przy udziale 57 człon-
ków MOIIB.

JesteÊmy nadal zainteresowani or-
ganizacjà szkoleƒ w oparciu o zgła-
szanà przez członków interesujàcà ich
tematyk´ w Punkcie Informacyjnym
MOIIB w Tarnowie.

Siedziba i terminy działania biura:
Punkt Informacyjny MOIIB w Tar-

nowie ma swà siedzib´ na III pi´trze
biurowca „KRAKUS” przy ul. Kra-
kowskiej 11 A – wejÊcie do biurowca
od ul. Nowy Âwiat. 
Telefon: 14 626 47 18, 
e-mail: map-tarnow@map.piib.org.pl

Biuro czynne w dni robocze:
Wtorek i czwartek w godzinach od
15.30 do 17.30.
Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej pełni dy˝ur:
w ka˝dy roboczy parzysty czwartek
miesiàca od godziny 15.30 do 17.30.

ANTONI KAWIK

JANINA WISOR – PRONOBIS

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Punktu Informacyjnego MOIIB w Tarnowie 
za 2012 rok
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Punkt informacyjny MOIIB w Zakopanem funkcjonuje przez
cztery godziny w tygodniu. Dy˝ur w Êrody od godz.16 do 18 jest
jedynym działajàcym w tych godzinach punktem w MOIIB, stàd
telefoniczne porady i informacje udzielane sà w tych godzinach
praktycznie dla całego województwa.

Punkt obsługuje zainteresowanych głównie z terenu trzech po-
wiatów: tatrzaƒskiego, nowotarskiego i suskiego, a nawet spo-
radycznie nowosàdeckiego i limanowskiego.

Oprócz udzielania bie˝àcych porad i informacji wydawano wnio-
ski dotyczàce wpisu do MOIIB, jak równie˝ wydano 21 ksià˝ek
do dokumentowania praktyki zawodowej. 

Z uwagi na obecnoÊç w Zakopanem licznej grupy uczniów Ze-
społu Szkół Budowlanych, cz´sto póêniejszych studentów, du-
˝ym powodzeniem cieszà si´ czasopisma budowlane, z których
mo˝na skorzystaç na miejscu lub sà wypo˝yczane na 2 tygod-
nie.

Punkt Informacyjny MOIIB w Zakopanem ÊciÊle współpracu-
je z Kołem PZITB w Zakopanem. 

Aktywni członkowie Izby uczestniczà w prezentacjach orga-
nizowanych przez PZITB w Zespole Szkół Budowlanych przy
ul. Krupówki 8. PZITB zorganizował dla członków MOIIB nast´-
pujàce szkolenia:
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg „EUROKODÓW”: 
– cz´Êç II – konstrukcje ˝elbetowe,
– przykłady projektowania konstrukcji ˝elbetowych,
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg „EUROKODÓW”:
– cz´Êç I – konstrukcje stalowe,
– przykłady projektowania konstrukcji stalowych.

Wykłady prowadzone były przez dr. in˝. Tomasza Domaƒskiego
z Politechniki Krakowskiej. Szkolenia odbywały si´ w sali ZSB
w Zakopanem w nast´pujàcych terminach : 18. 04., 27. 09., 23.
11. i 11.12. 2012 r.

Ponadto członkowie MOIIB z Podhala wzi´li udział w Kongresie
Po˝arnictwa i Energetyki, który odbył si´ 21 listopada 2012 w Urz´-
dzie Miasta Zakopane przy udziale Koła PZITB w Zakopanem
i Punktu Informacyjnego MOIIB w Zakopanem. Było to jedno-
dniowe szkolenie dotyczàce bran˝y przeciwpo˝arowej i elek-
troenergetycznej zawierajàce aktualne zmiany, normy i wymogi
w przepisach dla obiektów budowlanych. W czasie trwania Kon-
gresu odbywały si´ równie˝ wystawy, pokazy prezentacje.
Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty. 

ALICJA KOTO¡SKA

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Punktu Informacyjnego 
w Zakopanem za 2012 rok

W roku 2012 nastàpiła zmiana siedzi-
by  Punktu Informacyjnego z dotych-
czasowego funkcjonujàcego w wynaj-
mowanym lokalu na  budynek zakupio-
ny przez MOIIB.

MOIIB zakupiła w przetargu miejskim
nieruchomoÊç, zabudowanà budynkiem
o powierzchni 96 m kw., w centrum OÊwí -
cimia przy pl. ks. Jana Skarbka 1 o wiel-
koÊci odpowiadajàcej wymogom Punktu
Informacyjnego Izby. CałoÊç post´powa-
nia przed zakupem była uzgadniana
z członkami Rady (Prezydium), jak równie˝
głosowana na Zjeêdzie w 2012 roku.

Od tej pory Punkt Informacyjny
w OÊwi´cimiu działa we własnym bu-
dynku, choç niewyremontowanym, to
jednak nadajàcym si´ do u˝ytkowania
(jedno ze spotkaƒ Prezydium w 2012
roku odbyło si´ w nowej, własnej sie-
dzibie Punktu).

Spotkania techniczno-informacyjne od-
bywajà sí  we wtorki i czwartki w godzinach
od 15 do 17. Zarejestrowano i wydano 19
ksià˝ek praktyk zawodowych uprawnionym
osobom. Ponadto udost´pniano czaso-
pisma techniczne zainteresowanym człon-
kom izby, jak równie˝ udzielano odpo-
wiednich informacji dla zainteresowanych
odbywaniem praktyki zawodowej oraz
bie˝àcych spraw organizacyjnych, tj. re-
jestracja członków MOIIB, poruszanie si´
po stronach internetowych PIIB (normy, ser-
wisy, sprawy członkowskie).

Punkt Informacyjny w OÊwi´cimiu
działa trzy lata w mieÊcie powiatowym,
gdzie funkcjonuje  jako neutralny samo-
rzàd zawodowy in˝ynierów budownictwa.
Na poczàtku była to bardzo skromna
działalnoÊç, jednak przyszłoÊç (moder-
nizacja obiektu, praca w terenie) zapo-
wiada si´ optymistycznie.

JAROSŁAW GODEK   

Sprawozdnie 
z działalnoÊci 
Punktu 
Informacyjnego
MOIIB w OÊwi´cimiu
za 2012 r.
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Przyj´te uchwałà XI Zjazdu Okr´-
gowego MOIIB 4 wnioski zostały prze-
kazane do realizacji: 3 wnioski do Kra-
jowej Rady PIIB i 1 wniosek do Okr´-
gowej Rady MOIIB. 

1. W nawiàzaniu do art. 96 ustawy
Prawo budowlane zwi´kszyç stopnio-
wanie kar, w post´powaniu w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej, regu-
lujàce w wi´kszym stopniu mo˝liwoÊci
ukarania w kontekÊcie zarzutów sta-
wianych członkom izby. Zgłaszajàca
Renata Łab´dê – wniosek skierowany
do Krajowej Rady PIIB. 

Propozycja Komisji Wnioskowej KR
PIIB rozpatrzenia wniosku: przyjàç do
realizacji

W Prawie budowlanym w art. 96 ust.
1 podany został wykaz kar za popeł-
nione czyny powodujàce odpowie-
dzialnoÊç zawodowà w budownictwie.
Wykaz zawiera tylko trzy stopnie kar na-
kładanych na członków Izby. Nale˝a-
łoby poszerzyç zatem katalog kar
szczególnie pomí dzy pierwszym stop-
niem kary (upomnieniem), a drugim
(upomnieniem z jednoczesnym nało-
˝eniem obowiàzku zło˝enia w wyzna-
czonym terminie egzaminu, o którym
mowa w art. 12 ust. 3 PB), szczególnie
w przypadkach powtórnego narusze-
nia postanowieƒ art. 95 PB o niskim
stopniu szkodliwoÊci społecznej. Przy-
kładem takiego stopniowania nakła-
danych kar jest art. 54 Ustawy z dnia
15.12.2000r. o samorzàdach zawodo-
wych architektów, in˝ynierów budow-
nictwa oraz urbanistów, gdzie skatalo-
gowane zostały cztery stopnie kar.

Wniosek ten wymaga zmiany Usta-
wy z dnia 15.07.1994r. – Prawo bu-
dowlane.

Wniosek nale˝y skierowaç do
MTBiGM po wczeÊniejszym uzyskaniu
opinii KSD i KRzOZ.

Stanowisko KSD: Wniosek jest za-
sadny

Katalog kar przewidziany w ustawie
Prawo budowlane jest zbyt wàski i na-
le˝ałoby wprowadziç mo˝liwoÊç sto-
sowania pouczenia lub odstàpienia
od ukarania obwinionego w przypad-
ku błahych wykroczeƒ. Realizacja tego

wniosku jest mo˝liwa jedynie poprzez
zmian´ Prawa budowlanego. Sugeru-
jemy, aby w przypadku opiniowania
projektów zmian Prawa budowlanego,
tak˝e poruszyç ten temat.

2. Uwzgl´dniç w zasadach gospo-
darki finansowej PIIB mo˝liwoÊç dofi-
nansowania uczestnictwa w szkole-
niach osób przygotowujàcych si´ do
egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Zgłaszajàcy Henryk Tr´bacz – wnio-
sek skierowany do Krajowej Rady PIIB. 

Propozycja Komisji Wnioskowej KR
PIIB sposobu rozpatrzenia wniosku:
wniosek oddaliç

Komisja proponuje odrzuciç wnio-
sek, gdy˝ jego uwzgl´dnienie spowo-
dowaç mo˝e protest ze strony czyn-
nych członków izby płacàcych składki
mi´dzy innymi na podnoszenie kwali-
fikacji i szkolenie członków, a nie ewen-
tualnych kandydatów do izby. Podno-
szenie swoich kwalifikacji powinni fi-
nansowaç uczestnicy kursów lub szko-
leƒ przygotowujàcy si´ do egzami-
nów na uprawnienia budowlane. Wnio-
skodawca nie proponuje tak˝e wiel-
koÊci ewentualnego dofinansowania
(mo˝e 5%, a mo˝e 95%?), co w okr´-
gowych izbach mo˝e byç kolejnà przy-
czynà sporów i dyskusji. 

Wniosek mo˝e byç realizowany po-
przez działania na poziomie izb okr´-
gowych, je˝eli te dysponujà wolnymi
Êrodkami na dofinansowanie uczest-
nictwa w szkoleniach osób – potencjal-
nych członków izby po zło˝eniu przez
nich z wynikiem pozytywnym egzaminu
na uprawnienia budowlane i przystà-
pieniu do pełnienia samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie.

3. Wnosz´ o podj´cie uchwały
wnioskujàcej o zaj´cie przez struktury
krajowe PIIB stanowiska w sprawie in-
terpretacji uprawnieƒ budowlanych
uzyskanych do 1994 r. w zakresie sto-
sowania wobec tych decyzji okreÊlenia
„bez ograniczeƒ” czy „w ograniczonym
zakresie”. Uzasadnienie: Dotychcza-
sowa praktyka wskazuje na to, ˝e in-
formacje indywidualne nie sà w stanie
rozwiàzaç sprawy systemowo. Mogły-

by to rozwiàzaç okólniki rozesłane do
organów administracji budowlanej i or-
ganów administracji publicznej (jak to
czyni GUNB). Sprawa dotyczy du˝ej
liczby in˝ynierów, członków izby, któ-
rych interes powinien byç zabezpie-
czony przez samorzàd zawodowy. 

Zgłaszajàca El˝bieta Jastrz´bska –
wniosek skierowany do Krajowej Rady
PIIB.

Propozycja Komisji Wnioskowej KR
PIIB sposobu rozpatrzenia wniosku:
wniosek skierowaç do KKK PIIB

Stanowisko KKK 
Uchwała o wskazanej treÊci byłaby

sprzeczna z prawem. KKK mo˝e jednak
przygotowaç i opublikowaç w ,,In˝y-
nierze Budownictwa” oraz na stronie in-
ternetowej izby stanowisko wyjaÊniajàce
zasady uznawania uprawnieƒ wyda-
nych na mocy przepisów obowiàzujà-
cych przed 1994 r. za uprawnienia od-
powiadajàce obecnym uprawnieniem
,,bez ograniczeƒ” i ,,w ograniczonym
zakresie”. Pomocà przy ocenie zakre-
su uprawnieƒ mo˝e byç literatura przed-
miotu autorstwa Joanny Smar˝ i Pana
Zbigniewa Dzier˝ewicza ,,Uprawnie-
nia budowlane w latach 1928–2011 wy-
nikajàce z Prawa budowlanego i prze-
pisów wykonawczych”, Warszawa 2011
oraz Marioli Berdysz i Pawła Ziem-
skiego ,,Uprawnienia budowlane”, War-
szawa 1998. Pamí taç nale˝y, ze spraw-
dzanie zakresu uprawnieƒ w obrocie
prawnym nale˝y tak˝e do zadaƒ orga-
nów administracji architektoniczno–
budowlanej oraz nadzoru budowlane-
go. Te nie muszà zgadzaç si´ z usta-
leniami wskazanej literatury, bo sytua-
cja zawsze jest indywidualna. 

4. Zainicjowaç na stronie interneto-
wej forum dyskusyjne dla członków
Izby. Strona internetowa powinna byç
czynnikiem aktywizujàcym, a nie pa-
sywnym przekazywaniem niejedno-
krotnie przedawnionych informacji. 

Zgłaszajàcy Andrzej Kucharski –
wniosek skierowany do Okr´gowej
Rady MOIIB.

Wniosek zrealizowany.
HENRYK TR¢BACZ 

wiceprzewodniczàcy Rady MOIIB

Sprawozdanie z realizacji wniosków 
z XI Okr´gowego Zjazdu Małopolskiej Okr´gowej 
Izby In˝ynierów Budownictwa 
z 21 kwietnia 2012 r.
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Dokonujàce si´ wsz´dzie zmiany,
równie˝ w naszej bran˝y, powodu-
jà, ˝e nowa wiedza, jej znajomoÊç

i aktualnoÊç, staje si´ jednym z podsta-
wowych warunków przyzwoitego pełnie-
nia samodzielnych funkcji w budownic-
twie.

Sprawowanie samodzielnych funkcji
w budownictwie przestało byç tylko pracà
in˝ynierskà, w tradycyjnym rozumieniu.
Zakres odpowiedzialnoÊci projektanta, kie-
rownika budowy, inspektora nadzoru obej-
muje ju˝ nie tylko poprawnoÊç technicznà
realizacji obiektów, lecz tak˝e dobór tech-
nologii i właÊciwoÊci stosowanych mate-
riałów, efektywnoÊç ekonomicznà, bez-
pieczeƒstwo oraz zgodnoÊç działaƒ z obo-
wiàzujàcym prawem. Nieustanne prze-
kształcanie otoczenia, we wszystkich aspek-
tach spowodowało, i̋  współczesny in˝ynier
budownictwa jest równie  ̋administratorem,
organizatorem i zarzàdzajàcym procesem
inwestycyjnym. Zmiany, na co dzieƒ nie-
zauwa˝alne, nakładajà na nas coraz wi´-
cej obowiàzków. Gdy si´gam pami´cià
wstecz i przypominam sobie, ile czasu po-
Êwi´całem w pracy na czynnoÊci czysto
techniczne, a ile na pozostałe, zwiàzane
z planowaniem, organizacjà, administracjà,
sprawozdawczoÊcià – to proporcje te ukła-
dały si´, mniej wi´cej, w stosunku 70 % do
30%, na rzecz czynnoÊci in˝ynierskich
(technicznych). Dzisiaj, w moim odczuciu,
jest na odwrót.

A przecie˝ zwi´kszenie zakresu czyn-
noÊci, o administrowanie i organizacj´
procesów budowlanych, nie spowodowa-
ło zmniejszenia zakresu pracy i obowiàz-
ków w obszarze czysto technicznym. Bo
nikt nas nie zwolnił, jako ˝e zwolniç nie
mógł, z rzetelnoÊci i odpowiedzialnoÊci in-
˝ynierskiej.

W dobie ogromnego post´pu tech-
nicznego, rozwoju nowych technologii,
bycie fachowcem oznacza nieustannà ko-
niecznoÊç ciàgłego kształcenia – nadà˝a-
nia za post´pem.

Ponadto zachodzàce wokół zmiany,
spowodowane z jednej strony globalizacjà,
koniecznoÊcià unifikacji, post´pem w tech-
nice, a cz´sto równie˝ nie do koƒca prze-
myÊlanà twórczoÊcià urz´dników i polity-
ków, wymagajà sporego nakładu czasu
i energii na ich poznanie.

Zdobycze techniki, takie jak: po-
wszechna komputeryzacja, internet, tele-
fony komórkowe, sà z jednej strony wspa-
niałym udogodnieniem i doskonałymi na-

rz´dziami pracy, z drugiej jednak strony to
pulsujàce êródła informacji – istotnych
i nieistotnych, prawdziwych i nieprawdzi-
wych. Zalew informacji powoduje, ̋ e na ich
selekcj´ i analiz´ musimy poÊwi´caç zbyt
du˝o czasu. Tworzy si´ jednoczeÊnie nie-
bezpieczna praktyka powodujàca, i˝ de-
cyzje projektantów podejmowane sà
w oparciu o przesłane elektronicznie in-
formacje, a nie wizyty na budowie. Zaczy-
namy coraz cz´Êciej funkcjonowaç w Êwie-
cie wirtualnym, nie w terenie, na cyfrowej
mapie, nie w realiach, w wykreowanych
współrz´dnych, nie w rzetelnej sztuce bu-
dowlanej opartej na praktyce, w gàszczu
rozporzàdzeƒ, wytycznych, normatywów,
czyli równie˝ w Êwiecie wirtualnym.

Lecz w naszym przypadku, w prze-
ciwieƒstwie do wielu innych dziedzin,
Êcie˝ka przejÊcia ze Êwiata wirtualnego do
realnego jest krótka, a system weryfikacji
jednoznaczny. Tu nie ma miejsca na dy-
wagacje – obiekt albo stoi albo nie, jest wy-
konany dobrze albo êle, a konsekwencje
złego wykonania sà daleko idàce – do ka-
tastrofy budowlanej i zagro˝enia ˝ycia
włàcznie.

I nikt nas, jako in˝ynierów, z tej odpo-
wiedzialnoÊci za własne dzieło nie zwolni. 

Działanie pod presjà to nasz chleb co-
dzienny.

Dziel´ si´ z szanownymi kolegami po-
wy˝szymi własnymi obserwacjami, nie po
to, aby wylaç gorzkie ˝ale, ponarzekaç
i uzyskaç przekonanie, i̋  nie sam tylko „cier-
pi´”, ale wraz ze mnà wielu kolegów po fa-
chu, majàcych zrozumienie dla zło˝onoÊci
naszej pracy i sytuacji.

Pisz  ́o sprawach mo˝e oczywistych, po
to, ˝eby zach´ciç do wzajemnej pomocy,
bo jak Êpiewali ,,Starsi Panowie’’ (kto pa-
mi´ta, ten b´dzie wiedział, o czym mówi´)
– „..dla samotnego to cios – a˝ zadudni, dla
dwóch zaÊ, to prztyczek..”

Niech głupi uczà si´ na własnych bł´-
dach, my uczmy si´ – na bł´dach innych.

Niekoniecznie musimy indywidualnie
ponosiç koszty dost´pu do wiedzy i infor-
macji. Mo˝emy to zrobiç wspólnie. Od tego
mamy przecie˝ naszà in˝ynierskà organi-
zacj´.

JeÊli przejawimy troch´ aktywnoÊci, to
sprawnie oddzielimy informacyjne ziarno
od plew, wymienimy doÊwiadczenia i opi-
nie – oszcz´dzajàc i czas, i Êrodki. Skon-
centrujemy si´ na rzeczach po˝ytecznych
i potrzebnych, dostarczajàc sobie nawza-
jem sprawdzonych narz´dzi pracy, sku-
tecznych procedur i rozwiàzaƒ, oszcz´-

dzimy czas, którego nam tak ciàgle brakuje.
Na co ju˝ mo˝emy liczyç w Izbie In˝y-

nierów:
– Od 2012 roku na bezpłatny dost´p do

biblioteki norm na internetowych stronach
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
(udost´pnione do wglàdu po zalogowa-
niu),

– Krajowa Komisja Ustawicznego Dosko-
nalenia Zawodowego umieÊciła na in-
ternetowych stronach Polskiej Izby In˝y-
nierów Budownictwa (udost´pnione po
zalogowaniu) wykłady e–learningowe,
poruszajàce ni˝ej przytoczone tematy: 
Zasilanie budynków u˝ytecznoÊci pub-

licznej oraz budynków mieszkalnych
w energi´ elektrycznà. Dobór mocy êró-
deł zasilajàcych – zagadnienia wybrane.
Cz´Êç I
• Zasilanie budynków u˝ytecznoÊci pub-

licznej oraz budynków mieszkalnych
w energi´ elektrycznà. Dobór mocy êró-
deł zasilajàcych – zagadnienia wybrane.
Cz´Êç II

• Wprowadzenie do konstrukcji zbrojo-
nych geosyntetykami

• Kontrole stanu technicznego obiektów
budowlanych

• Wprowadzenie do eurokodów
• Kosztorysowanie robót budowlanych
– Udział w szkoleniach i konferencjach

bran˝owych organizowanych przez 
MOIIB i stowarzyszenia bran˝owe, któ-
rych wykaz jest co kwartał publikowany
w naszym biuletynie „Budowlani” i na stro-
nie internetowej naszej Izby (mo˝liwe jest
równie˝ dofinansowanie udziału),

– Udost´pnienie łamów naszego biuletynu
informacyjnego „Budowlani” dla wymiany
opinii i podzielenia si´ doÊwiadczeniem.

Serdecznie zapraszam do współpracy
w zakresie doskonalenia zawodowego
i podnoszenia kwalifikacji. Prosz´ o pod-
j´cie próby okreÊlania problematyki oraz
Paƒstwa oczekiwaƒ, co do sposobu, w jaki
powinniÊmy si´ nià zajàç.

Zespół ds. Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego MOIIB traktuje swojà rol´,
jako moderatora i animatora procesu pod-
noszenia kwalifikacji. Nasze działanie ma
bowiem sens tylko wtedy, gdy ułatwia
Paƒstwu sprostanie wymaganiom niełat-
wego zawodu in˝yniera budownictwa. Na-
mawiam, korzystajcie Paƒstwo z tego, co
ju˝ jest i mam nadziej´, i˝ razem uda nam
si´ zrobiç wi´cej.

JAN ˚AKOWSKI
przewodniczàcy Zespołu ds. 

Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

O po˝ytku z doskonalenia zawodowego
REFLEKSJA. W dobie ogromnego post´pu technicznego, rozwoju nowych
technologii, bycie fachowcem oznacza nieustannà koniecznoÊç ciàgłego
kształcenia – nadà˝ania za post´pem
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Uchwałà nr 98/R/2013 Rady MOIIB z dnia 12 lutego 2013 roku został uchwalony  nowy regulamin
dofinansowania członków MOIIB w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego. 

JednoczeÊnie uchylono uchwały nr 61/P/2008  z dnia 25 listopada 2008 roku, nr 76/R/2008 z dnia 18 grudnia
2008 roku i nr 46/R/2011 z dnia 14 czerwca 2011roku.

REGULAMIN
UDZIAŁU W ORGANIZACJI I WSPÓŁFINANSOWANIU KONFERENCJI, POKRYWANIA KOSZTÓW

ORGANIZACJI  KURSÓW, SZKOLE¡, SEMINARIÓW I WYCIECZEK TECHNICZNYCH ORAZ CZ¢ÂCIOWEGO
DOFINANSOWANIA DLA CZŁONKÓW MOIIB Z TYTUŁU KOSZTU ZAKUPU WYDAWNICTW NIEZB¢DNYCH DO

PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ ZA UDZIAŁ W WW. FORMACH USTAWICZNEGO
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów, uwzgl´dniajàc obowiàzek współdziałania w doskonaleniu  kwalifikacji zawodowych,
Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa w Krakowie zapewnia wszystkim swoim członkom mo˝liwoÊç
ustawicznego doskonalenia zawodowego poprzez: 

1) uczestnictwo w konferencjach naukowo-technicznych,
2) uczestnictwo w kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach technicznych,  
3) mo˝liwoÊç zakupu fachowych wydawnictw niezb´dnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

1.  ORGANIZOWANIE  I WSPÓŁFINANSOWANIE KONFERENCJI PRZEZ MOIIB

§ 1.1
MOIIB mo˝e organizowaç konferencje naukowo-techniczne samodzielnie lub we współpracy ze stowarzyszeniami

naukowo-technicznymi, wy˝szymi uczelniami lub izbami samorzàdu zawodowego in˝ynierów. Koszty organizacji
i uczestnictwa mo˝e pokrywaç MOIIB w całoÊci lub w cz´Êci na podstawie pozytywnej decyzji w tej sprawie pod-
j´tej przez Prezydium Rady i zatwierdzeniu przez Rad´ MOIIB, po wczeÊniejszym zaopiniowaniu programu konfe-
rencji przez Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

§ 1.2
MOIIB mo˝e współfinansowaç konferencje naukowo-techniczne organizowane przez stowarzyszenia naukowo-

techniczne, wy˝sze uczelnie lub izby samorzàdu zawodowego in˝ynierów.

§ 1.3
Ostateczne współfinansowanie przez MOIIB konferencji naukowo-technicznych mo˝e byç zrealizowane po speł-

nieniu przez organizatora nast´pujàcych wymagaƒ formalnych:
a. MOIIB b´dzie współorganizatorem, patronem bran˝owym lub patronem honorowym konferencji. Informacja ta

wraz z logo MOIIB b´dzie zamieszczona w materiałach dotyczàcych organizowanej konferencji (komunikaty, ze-
szyty konferencyjne, artykuły w prasie bran˝owej, postery itp.), 

b. Informacje dot. konferencji  naukowo-technicznej zawierajàce dat´, miejsce, tytuł, nazw´ organizatora powinny
byç rozpowszechnione poprzez:
zgłoszenie do biura MOIIB z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (min.1 kwartał), 
zamieszczenie w planie szkoleƒ na dany kwartał opracowywanym przez ZP ds. UDZ, 
wydrukowanie w biuletynie MOIIB  „Budowlani” w planie szkoleƒ na dany kwartał,

c. Przedło˝enie programu konferencji do zaopiniowana przez Zespół Problemowy ds. Ustawicznego Doskonale-
nia Zawodowego w aspekcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych in˝ynierów,

d. Przygotowanie przez organizatora konferencji sprawozdania zawierajàcego mi´dzy innymi ogólnà liczb´ uczest-
ników konferencji oraz wykaz imienny z wyszczególnieniem imienia i nazwiska wraz z podpisem członków MOIIB.

§ 1.4
Współfinansowanie konferencji przez MOIIB mo˝e dotyczyç wyłàcznie materiałów konferencyjnych wydanych

przez organizatora konferencji po przedło˝eniu przez niego do biura MOIIB faktury dot. kosztów druku wydawnictwa

NOWY  REGULAMIN  
DOFINANSOWANIA  DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO



STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2013

51PRZEPISY

lub artykułów w prasie bran˝owej wraz z przekazaniem 3 egz. materiałów w wersji papierowej  lub referatów czy
wykładów w formie e-learningowej w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej MOIIB.

§ 1.5
Mo˝liwe jest dofinansowanie dla organizatora konferencji kosztów opracowania referatów lub wykładów o wy-

sokim poziomie merytorycznym poruszajàcych tematy uznane za istotne dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych
wraz z prawem do bezpłatnego ich rozpowszechniania na stronie internetowej MOIIB. Z tytułu opracowania re-
feratu lub wykładu w formie elektronicznej prezentacji e-learningowej przysługuje kwota w wysokoÊci 500,00 ÷
2.000,00  PLN. 

§ 1.6
WysokoÊç przyznawanej kwoty dofinansowania konferencji zwiàzanej ze współfinansowaniem materiałów kon-

ferencyjnych przyjmuje si´ wg kryterium jej znaczenia:
a. konferencja o znaczeniu lokalnym 2.000,00 ÷  3.000,00  PLN
b. konferencja o znaczeniu ogólnopolskim 3.000,00 ÷  5.000,00  PLN
c. konferencja o znaczeniu mi´dzynarodowym 5.000,00 ÷  7.000,00  PLN

§ 1.7
Decyzj´ o współfinansowaniu konferencji (kwoty dofinansowania obejmujàce § 1.5 - § 1.6) podejmuje w formie

uchwały Prezydium Rady i zatwierdza Rada MOIIB, po spełnieniu warunków okreÊlonych w § 1.3 i po uzyskaniu
opinii Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB.

§ 1.8
Przekazanie informacji zwrotnej dot. wysokoÊci przyznanej kwoty dofinansowania konferencji zgłoszonej  przez

Komitet Organizacyjny nast´puje po spełnieniu warunków zawartych w § 1.7. 

2.  POKRYWANIE KOSZTÓW ORGANIZACJI KURSÓW, SZKOLE¡, SEMINARIÓW
ORAZ WYCIECZEK TECHNICZNYCH

§ 2.1
MOIIB mo˝e współfinansowaç ró˝ne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków MOIIB: kursy, szko-

lenia, seminaria i wycieczki techniczne organizowane przez stowarzyszenia naukowo-techniczne lub wy˝sze uczel-
nie tematycznie zwiàzane z budownictwem.  

§ 2.2
Współfinansowanie kursów, szkoleƒ, seminariów i wycieczek technicznych przez MOIIB mo˝e byç zrealizowa-

ne po spełnieniu przez organizatora nast´pujàcych wymagaƒ formalnych:
a. MOIIB b´dzie współorganizatorem, patronem bran˝owym lub patronem honorowym, kursów, szkoleƒ, semina-

riów i wycieczek technicznych. Informacja ta wraz z logo MOIIB b´dzie zamieszczona w materiałach dotyczàcych
organizowanego kursu, szkolenia, seminarium i wycieczki technicznej (komunikaty, materiały szkoleniowe, ar-
tykuły w prasie bran˝owej, postery, itp.),

b. Informacje dotyczàce kursów, szkoleƒ, seminariów i wycieczek technicznych - zawierajàce dat´, miejsce, tytuł,
nazw´ organizatora powinny byç rozpowszechnione poprzez:
– zgłoszenie do biura MOIIB z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (min.1 kwartał), 
– zamieszczenie w planie szkoleƒ na dany kwartał, opracowywanym przez ZP ds. UDZ, 
– wydrukowanie w biuletynie MOIIB  „Budowlani” w planie szkoleƒ na dany kwartał,
– w trakcie danego kwartału w terminie minimum 2 tygodnie od daty organizowanego kursu, szkolenia, seminarium

lub wycieczki  technicznej nale˝y ww. imprez´ nie umieszczonà w planie szkoleƒ zgłosiç do biura MOIIB i za-
mieÊciç na stronie internetowej Izby, 

c. Przygotowania przez organizatora kursów, szkoleƒ, seminariów i wycieczek technicznych sprawozdania zawie-
rajàcego mi´dzy innymi ogólnà liczb´ uczestników imprezy oraz wykaz imienny z wyszczególnieniem członków
MOIIB i ich podpisami.

§ 2.3
Za udział członka MOIIB w kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach technicznych ustala si´ kwot´ odpłatnoÊci

dla organizatora w wysokoÊci 120,00 PLN + podatek VAT (aktualny w danym roku podatkowym) po przekazaniu do
biura MOIIB przez organizatora faktury wraz z imiennà listà uczestników, z wyszczególnieniem i podpisem członków
MOIIB.
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§ 2.4
Decyzj´ o odpłatnoÊci zwiàzanej z organizacjà kursów, szkoleƒ, seminariów i wycieczek technicznych  po speł-

nieniu warunków okreÊlonych w § 2.2 - § 2.3 podejmuje w formie uchwały Prezydium i zatwierdza Rada MOIIB po
uzyskaniu opinii Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

§ 2.5
Przekazanie organizatorom kursów, szkoleƒ, seminariów i wycieczek technicznych kwoty dofinansowania nast´puje

po spełnieniu warunku zawartego w § 2.4

3.  CZ¢ÂCIOWE DOFINANSOWANIE DLA CZŁONKÓW MOIIB Z TYTUŁU KOSZTU ZAKUPU
WYDAWNICTW NIEZB¢DNYCH DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ

ZA UDZIAŁ W KONFERENCJACH, KURSACH, SZKOLENIACH, SEMINARIACH I
WYCIECZKACH TECHNICZNYCH

§ 3.1
MOIIB mo˝e swoim członkom cz´Êciowo zrefundowaç zakup ksià˝ek fachowych i wydawnictw technicznych, słow-

ników,  in˝ynierskich programów komputerowych słu˝àcych podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz cz´Êcio-
wo zrefundowaç poniesione koszty uczestnictwa w konferencjach, kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach
technicznych oraz koszty przejazdu na imprezy naukowo-techniczne organizowane poza miejscem zamieszkania
członka Izby na zasadach okreÊlonych  w § 3.2. 

§ 3.2
Członek MOIIB mo˝e w danym roku kalendarzowym wyst´powaç wielokrotnie z wnioskami o cz´Êciowy zwrot

poniesionych kosztów zakupu ksià˝ek fachowych i wydawnictw technicznych, słowników, in˝ynierskich programów
komputerowych lub uczestnictwa w konferencjach, kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach technicznych
oraz kosztów przejazdu na imprezy naukowo-techniczne organizowane poza miejscem zamieszkania członka Izby,
ale łàczna kwota dofinansowania w skali roku nie mo˝e przekraczaç  300,00 PLN.

§ 3.3
Członkom MOIIB delegowanym przez Prezydium lub Rad´ (decyzja o udziale członka w formie uchwały Prezy-

dium lub Rady) do uczestnictwa w konferencji naukowo–technicznej koszty udziału w pełni pokrywa Rada MOIIB
i indywidualnie nie sà oni obcià˝eni limitem rocznym zapisanym w § 3.2. Zobowiàzuje si´ osoby delegowane do
merytorycznego opracowania w formie publikacji technicznej sprawozdania z konferencji naukowo-technicznej i zło-
˝enia go w terminie do 2 tygodni u kierownika biura MOIIB. Niezło˝enie sprawozdania b´dzie skutkowało ˝àdaniem
zwrotu kosztów delegowania.

.
§ 3.4

Wnioski o cz´Êciowy zwrot poniesionych kosztów zakupu ksià˝ek fachowych i wydawnictw technicznych, słow-
ników, in˝ynierskich programów komputerowych lub uczestnictwa w konferencjach, kursach, szkoleniach, semi-
nariach i wycieczkach technicznych oraz kosztów przejazdu na imprezy naukowo-techniczne organizowane poza
miejscem zamieszkania członka Izby nale˝y składaç do Biura MOIIB w terminie do dnia 10 grudnia danego roku
kalendarzowego .         

§ 3.5
Zwrot poniesionych kosztów zakupu ksià˝ek fachowych i wydawnictw technicznych, słowników, in˝ynierskich

programów komputerowych lub uczestnictwa w konferencjach, kursach, szkoleniach, seminariach i wycieczkach
technicznych oraz kosztów przejazdu na imprezy naukowo-techniczne organizowane poza miejscem zamieszka-
nia członka Izby dla poszczególnych Członków Izby nastàpi na koniec ka˝dego kwartału danego roku kalendarzowego.

§ 3.6
Formularze wniosków o dofinansowanie i zwrot kosztów stanowià załàczniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego Re-

gulaminu. Do wniosków nale˝y dołàczyç faktur´ imiennà potwierdzonà  za zgodnoÊç z oryginałem własnor´cznym
podpisem członka Izby.

§ 3.7
Rejestr przyznanych i przekazanych dofinansowaƒ dla poszczególnych członków Izby prowadzi Biuro MOIIB.
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Załàcznik nr 1

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA
w imprezie naukowo – technicznej

1. Nazwisko i imi´ członka MOIIB: ......................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ........................................................................................................................................
3. Tel. lub e-mail: ...................................................................................................................................................
4. Nr osobistego konta bankowego .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. Nr ewidencyjny członka MOIIB: ......................................................................................................................
6. PESEL lub NIP członka MOIIB: ........................................................................................................................
7. URZÑD SKARBOWY członka MOIIB (adres + kod pocztowy): ......................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. Wnioskuj´ o dofinansowanie udziału w imprezie naukowo – technicznej pt.: ................................................
..............................................................................................................................................................................
9. Impreza organizowana przez: ..........................................................................................................................
10. Termin i miejsce imprezy: ..............................................................................................................................
11. Koszt udziału w imprezie: .........................................., w załàczeniu ksero imiennegodowodu wpłaty potwier-

dzone własnor´cznym podpisem.
12. WysokoÊç wnioskowanego dofinansowania brutto w PLN: ..........................................................................

.......................................
(podpis wnioskodawcy)

13. Potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej: ...........................................................................................
14. Kwota dofinansowaƒ przyznanych w bie˝àcym roku w PLN: .......................................................................
15. Data zło˝enia wniosku w biurze MOIIB: ........................................................................................................
16. Data rozpatrzenia wniosku przez Zespół ds. UDZ: .......................................................................................
17. Opinia Zespołu ds. UDZ: ................................................................................................................................
18. Proponowana kwota dofinansowania: ...........................................................................................................
19. Łàczna kwota dofinansowaƒ w ciàgu roku: ...................................................................................................

.................................................................
(podpis przewodniczàcego ZPd/sUDZ  MOIIB)

Podpisy członków ZP-UDZ MOIIB:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................
6. ........................................................
7. ........................................................
8. ........................................................
9. ........................................................



PRZEPISY

STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2013

54

Załàcznik nr 2

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU W ZWIÑZKU
Z UCZESTNICTWEM W IMPREZIE NAUKOWO - TECHNICZNEJ

1. Nazwisko i imi´ członka MOIIB:   ......................................................................................................................
2. Adres zamieszkania:.........................................................................................................................................
3. Tel. lub e-mail: ..................................................................................................................................................
4. Nr osobistego konta bankowego .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. Nr ewidencyjny członka MOIIB: ......................................................................................................................
6. PESEL lub NIP członka MOIIB: ........................................................................................................................
7. URZÑD SKARBOWY członka MOIIB (adres + kod pocztowy): ......................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. Wnioskuj´ o zwrot kosztów przejazdu w zwiàzku z uczestnictwem w imprezie naukowo–technicznej pt:
..............................................................................................................................................................................
9. Impreza organizowana przez: ..........................................................................................................................
10. Termin i miejsce imprezy: ..............................................................................................................................
11. Łàczny koszt przejazdu:........................,(w załàczeniu bilet/y publicznych Êrodków  komunikacji potwierdzo-

ny/e własnor´cznym podpisem członka MOIIB).
12. WysokoÊç wnioskowanego zwrotu w PLN:....................................................................................................

.......................................
(podpis wnioskodawcy)

13. Potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej: ...........................................................................................
14. Kwota dofinansowaƒ przyznanych w bie˝àcym roku w PLN: .......................................................................
15. Data zło˝enia wniosku w biurze MOIIB: .........................................................................................................
16. Data rozpatrzenia wniosku przez Zespół ds. UDZ: .......................................................................................
17. Opinia Zespołu ds. UDZ: ...............................................................................................................................
18. Proponowana kwota zwrotu kosztów przejazdu:...........................................................................................
19. Łàczna kwota dofinansowaƒ w ciàgu roku: ...................................................................................................

......................................................................
(podpis przewodniczàcego ZPd/sUDZ  MOIIB)

Podpisy członków ZP-UDZ MOIIB:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................
6. ........................................................
7. ........................................................
8. ........................................................
9. ........................................................
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Załàcznik nr 3

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU WYDAWNICTW
DOSKONALÑCYCH KWALIFIKACJE

1. Nazwisko i imi´ członka MOIIB: .......................................................................................................................
2. Adres zamieszkania:.........................................................................................................................................
3. Tel. lub e-mail: ..................................................................................................................................................
4. Nr osobistego konta bankowego .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. Nr ewidencyjny członka MOIIB: .......................................................................................................................
6. PESEL lub NIP członka MOIIB: .......................................................................................................................
7. URZÑD SKARBOWY członka MOIIB (adres + kod pocztowy): .......................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. Wnioskuj´ o zwrot kosztów zakupu (wyszczególniç): .....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9. Koszt zakupu wydawnictw:........................................., (w załàczeniu faktura imienna potwierdzona własnor´cznym

podpisem członka MOIIB).
10. WysokoÊç wnioskowanego zwrotu w PLN: ...................................................................................................

.......................................
(podpis wnioskodawcy)

11. Potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej: ...........................................................................................
12. Kwota dofinansowaƒ przyznanych w bie˝àcym roku w PLN: .......................................................................
13. Data zło˝enia wniosku w biurze MOIIB: ........................................................................................................
14. Data rozpatrzenia wniosku przez Zespół ds. UDZ:........................................................................................
15. Opinia Zespołu ds. UDZ: ...............................................................................................................................
16. Proponowana kwota zwrotu kosztów zakupu:...............................................................................................
17. Łàczna kwota dofinansowaƒ w ciàgu roku: ...................................................................................................

………….......................................................
(podpis przewodniczàcego ZPd/sUDZ  MOIIB)

Podpisy członków ZP-UDZ MOIIB:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................
6. ........................................................
7. ........................................................
8. ........................................................
9. ........................................................
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bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Zastosowanie metod komputerowych do obliczeƒ sieci ka-
nalizacji deszczowej i retencji kanałowej na przykładzie kon-
cepcji odwodnienia miasta Krakowa”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:
„Proces budowy w praktyce – wybrane zagadnienia. Kierow-
nik budowy.”

seminarium Energetyków- O.Kr SEP

„Elektryczne panele grzewcze w formie obrazów emitujàce
długie fale podczerwieni”

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

Seminarium:
„Awarie i uszkodzenia konstrukcji i nasypów drogowych,
skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi
geosyntetykami w aspekcie bł´dów projektowych i wykonaw-
czych”

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Inwestycyjne polskie technologie w kanalizacji tłocznej i gra-
witacyjno – tłocznej w aspekcie zapobiegania odorom, obni-
˝enia kosztów eksploatacji oraz podniesienia bezpieczeƒstwa
w obsłudze przepompowni Êcieków i rurociàgów tłocznych”

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Beton w nowoczesnych systemach kanalizacji sanitarnej”

wycieczka techniczna elektryków  - O.Kr SEP

„Zwiedzanie Wytwórni Kaw Zbo˝owych „GRANA” w Skawinie” 

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Proces budowy w praktyce – wybrane zagadnienia. Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Zbiorniki retencyjne i regulatory przepływu cieczy”

bran˝a mostowa – ZMRP :

Seminarium :

04.04.2013r. 
Godz. 13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala  B II pi´tro

10.04.2013r.
Godz.14.00

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

11.04.2013r.
godz.11-14

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego 28

11.04.2013r.
GDDKiA

ul. Mogilska 25
Kraków

11.04.2013r. 
godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

12.04.2013r. 
Godz. 13.00

Siedziba Sàdeckich Wodociàgów
ul. W.Pola 22
Nowy Sàcz

12.04.2013r.
godz. 12-15

Skawina

17.04.2013 r.
godz.14:00

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

18.04.2013r. g
odz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala „B”

18.04.2013r.
Sala konferencyjna hotelu

ASPEL

PZITS O.Kraków 
& MOIIB 

mgr in˝. Tomasz Matera MGGP S.A.  
biuro PZITS:

tel./fax 12 4222698 
email: biuro@pzits.krakow.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP – OÊrodek Rzeczoznawstwa 
& MOIIB

in˝. Maria Zastawny
tel. 12 422 68 53

Biuro SEP: tel. 12 422 58 04

SITK RP O. Kraków
& MOIIB

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

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

Tel. 600 055 029

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

mgr in˝. Piotr Glinka
mgr in˝. Adam Czyleko

biuro PZITS:
tel./fax 12 4222698 

email: biuro@pzits.krakow.pl

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

mgr in˝. Jacek Zysek
biuro PZITS: tel./fax 12 4222698 

email: biuro@pzits.krakow.pl

O.Kr SEP, Koło SEP nr 7
& MOIIB

in˝. Ryszard Grochowski
tel. 601 821 014

Biuro SEP:
tel. 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

mgr in˝. Michał Nowak 
biuro PZITS: tel./fax 12 4222698 

email: biuro@pzits.krakow.pl

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

mgr in˝. Gra˝yna  Czopek  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

In˝ynierów Budownictwa w II kwartale 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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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

„Pierwsze geozaprawy do monolitycznych  napraw betonu”
(szkolenie przeniesione z I kwartału 2013)

seminarium elektroinstalatorów - O.Kr SEP

„Projektowanie oÊwietlenia bezpieczeƒstwa wg normy 
PN 12464-1 - dobór, wymagania techniczne, certyfikacja”

wycieczka techniczno-turystyczna energetyków – O.Kr SEP

„Elektrownia fotowoltaiczna - wdro˝enie”
Cz.2 seminarium „Systemów PV i aplikacji fotowoltaiki w Pol-
sce”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Badania „in situ” konstrukcji betonowych wraz z pokazem
praktycznym”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Projektowanie konstrukcji wg Eurokodów
Konstrukcje  drewniane. Przykłady.”

seminarium elektroinstalatorów  - O.Kr SEP

„Kompensacja mocy biernej”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Budownictwo XXI wieku – budynki energooszcz´dne, pa-
sywne: cz. I

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Metody szacowania obj´toÊci zbiorników deszczowych”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Eurokody – przykłady obliczeƒ konstrukcji ˝elbetowych. Pro-
jektowanie płyt i belek – SGN (zginanie, Êciskanie, skr´canie)
i SGU (zarysowanie, ugi´cie)”

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

Konferencja naukowo-techniczna:   
„Tydzieƒ Hydrotechnika, Melioranta i Łàkarza”

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Ciepło sieciowe na rynku konkurencyjnym na przykładzie
miasta Krakowa”

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

ul. Bratysławska 2
Kraków

18.04.2013r.
godz. 17-19

DOM TECHNIKA
NOT w Krakowie

ul. Straszewskiego 28

19.04.2013r.
Wyjazd busem  

godz. 9.00
Powrót 

do godz. 16.00
Program szczegółowy 

w zaproszeniach

24.04.2013 r. 
godz.14.00

Instytut Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych

ul. Warszawska 24 Politechnika
Krakowska

25.04.2013r.
godz.10.00
Zakopane

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Krupówki 8

25.04.2013r.
godz.11-14

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego 28

08.05.2013r
godz.14.00

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

09.05.2013r.
godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

10.05.2013r. Godz.14.00
Dom Technika

Kraków
ul. Straszewskiego 28

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

13.05.2013r.
Centrum Kongresowe 

Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie

14.05.2013r.  
godz.14.00

Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28

Sala „B”

14.05.2013r.
Kraków

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

O.Kr SEP - SIiUE
Koło SEP nr 28

& MOIIB
Współpraca firmy ANMAR

mgr in˝. Jacek  Balana 
tel. 12 411 00 55

Biuro SEP: tel. 12 422 58 04

O.Kr SEP – Koło nr 65
& MOIIB

Sekcja Energetyczna
Kol. Andrzej Siwek
kol. Artur Gancarz
tel. 609 100 231

Biuro SEP:  tel. 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

Alicja Kotoƒska
kom. 609 489 518

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

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP - SIiUE
& MOIIB

Firma Legrand
mgr in˝. Krzysztof Majta

tel. 603 398 027
Biuro SEP:  tel. 12 422 58 04

Organizator: 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˝. Joanna Bàk  P.K.
biuro PZITS: tel./fax 12 4222698 

email: biuro@pzits.krakow.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

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

PZITSO.Kraków &MOIIB
Mgr in˝. Karol Stós

biuro PZITS: tel./fax 12 4222698 
email: biuro@pzits.krakow.pl

SITK RP O. Kraków
& 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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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Seminarium:
„Kraków okiem rowerzysty”
I cz´Êç: 
„Rozwiàzania i korzystanie ze Êcie˝ek rowerowych 
w Krakowie” 

II cz´Êç: 
Wycieczka dla rowerzystów – bezpieczne korzystanie z za-
stosowanych rozwiàzaƒ w Krakowie.

seminarium wyjazdowe elektoinstalatorów  - O.Kr SEP

„Rola elektrowni Âwinna Por´ba w systemie energetycznym”

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

Wycieczka naukowo-techniczna:   
„Eksploatacja  zapory Wapiennica-Bielsko-Biała” 

seminarium energetyków – O.Kr SEP

„Problemy zasilania pieców łukowych”
prelegent: prof. dr hab. in˝. Wasyl Hudym

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

Wycieczka naukowo-techniczna:   
„Usuwanie szkód powodziowych – rzeka Poprad, m. Mu-
szyna, pow. Nowy Sàcz”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Budownictwo XXI wieku – budynki energooszcz´dne, pa-
sywne. Praktyczne aspekty projektowania i wykonawstwa:
cz. II”

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

Wycieczka naukowo-techniczna:  
„Usuwanie szkód powodziowych gm. Wietrzychowice-Dàb-
rowa Tarnowska” oraz zwiedzanie klasztoru w Starym Hebdo-
wie

bran˝a mostowa – ZMRP :

Seminarium :
„Zasady funkcjonowania sieci NATURA 2000”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Umowy o roboty budowlane. Umowa deweloperska.”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

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

18.05.2013r.
wyjazd spod Politechniki 

Krakowskiej
(WejÊcie Główne)

godz.10.00

14.05.2013r.
godz.10-13

Âwinna Por´ba

14.05.2013r.
Wyjazd uczestników Kraków

ul. Kału˝y

14 lub 21 
maja  2013r.
godz. 12-15

Politechnika Krakowska
paw. WIEiK,

sala Rady Wydziału nr 203a

15.05.2013r.
Wyjazd uczestników  Kraków

MZMiUW
ul. Szlak 73

15.05.2013r.
godz.14.00

Dom Technika
Kraków

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

pi´tro

16.05.2013r.
Wyjazd uczestników Wieliczka

WODROL
ul. Bogucka 17

17.05.2013r.
Kraków

Sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

21.05.2013r.
godz.14:00

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28

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

22.05.2013r.
godz.12:00  

Gorlice
Gorlickie Centrum Kultury

ul. Michalusa 4

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
Koło Terenowe SEP nr 26

& MOIIB
Tadeusz Gorycki
tel. 12 281 12 40

Biuro SEP: tel. 12 422 58 04

SITWM O.Kraków  
& MOIIB

in˝. Paweł Bubka RZGW KRAKÓW   
tel. 12 628 43 07

611 124 672
ZO SITWM: Janusz Filimowski 

kom. 507 123 219

O.Kr SEP – Koło nr 75
Sekcja Energetyczna

& MOIIB
kol. Jerzy Szczepanik

tel. 12 628 26 23
Biuro SEP: tel. 12 422 58 04

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

in˝. Robert Staƒko KRAKÓW
tel. 12 628 0981

664190990

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

SITWM O.Kraków 
& MOIIB

in˝. Mirosław Fijałkowski 
tel. 12 2782575

kom.603 926 880

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

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

e-mail: gra_cz@op.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB

Rafał Kukla
604 190 047
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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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

bran˝a mostowa – ZMRP :

Seminarium :
„Zastosowanie drewna w budownictwie mostowym” 

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

Eurokody – przykłady obliczeƒ konstrukcji ˝elbetowych. Pro-
jektowanie słupów – Êciskanie mimoÊrodowe jedno- i dwu-
kierunkowe. Układy płytowo – słupowe. SGN – przebicie.

wycieczka zagraniczna  - O.Kr SEP

Wycieczka techniczno-turystyczna do Rumunii i Bułgarii
Cz´Êciowa odpłatnoÊç uczestników

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Wpływ zjawiska suszy na bezpieczeƒstwo systemów za-
opatrzenia w wod´ na przykładzie Wodociàgów Krakowskich”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:

Seminarium:
„Sprawdzanie ochrony przeciwpora˝eniowej i pomiary eks-
ploatacyjne dla urzàdzeƒ powy˝ej 1kV.”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

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

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Budowa oraz eksploatacja szerokopasmowych sieci Êwiatło-
wodowych w kanalizacji Êciekowej na przykładzie MPWiK
S.A. w Krakowie”

seminarium wyjazdowe elektroinstalatorów  - O.Kr SEP

„Automatyka budynkowa w systemie Tebis TX/KNX i system
wizualizacji Domovea”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

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

bran˝a mostowa – ZMRP:

Wycieczka techniczna : „Ciche nawierzchnie” 

wycieczka techniczno-turystyczna – O.Kr SEP

„Elektrownia wodna w Otmuchowie. Zwiedzanie zamku
w Ksià˝u”

23.05.2013r.
Kraków

Sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

23.05.2013r.
godz.14:00

Dom Technika
Kraków

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

II pi´tro

25.05 - 04.06
2013r.

Rumunia/Bułgaria
(wg programu)

28.05.2013r. 
Godz. 13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala „B”

04.06.2013r.
godz.11-14

Kraków
Dom Technika

Nowa Huta
Os. Centrum C bl.10

05.06.2013r.
Godz.12.00

Gorlice 
Gorlickie Centrum Kultury

ul. Michalusa 4

05.06.2013r. 
godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28

Sala” B”

05.06.2013r.
Tychy

Firma HAGER

06.06.2013r.
Godz.14.00

Dom Technika
Kraków

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

II pi´tro

06.06.2013r.

7-9.06.2013r.
Program szczegółowy 

w zaproszeniach

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

mgr in˝. Gra˝yna Czopek 
tel. 605-41-81-13

e-mail: gra_cz@op.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O.Kr SEP – ORz SEP
& MOIIB

in˝. Maria Zastawny
12 422 68 53

Biuro SEP: tel. 12 422 58 04

PZITS/O Kraków 
& MOIIB 

dr Tadeusz Bochnia MPWIK S.A. w Krakowie
biuro PZITS: tel./fax 12 4222698 

email: biuro@pzits.krakow.pl

O. Nowa Huta SEP, 
& MOIIB

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

tel. 603 306 036

PZITB-CUTOB O.Małopolski & MOIIB
Rafał Kukla

604 190 047
Joanna Kruk

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

www.pzitb.org.pl

PZITS O.Kraków 
& MOIIB

Mgr in˝.  Marcin Łukaszewicz
biuro PZITS:

tel./fax 12 4222698 
email: biuro@pzits.krakow.pl

O.Kr SEP – SIiUE
& MOIIB

Firma HAGER
in˝. Marek Cabała 

Biuro SEP: tel. 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

ZMRP O.Małopolski 
& MOIIB

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

e-mail: gra_cz@op.pl

O.Kr SEP – Koło nr 1
Sekcja Energetyczna

& MOIIB 
Zb. Bisikiewicz

tel. 12 299 72 65
Artur Gancarz

tel. 609 100 231

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

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

Wycieczka techniczna:
„Nowoczesne rozwiàzania drogowo-mostowe w/c dróg krajo-
wych Małopolski”  

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

„Prawo budowlane – aktualne regulacje. Propozycje zmian”               

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
„Rozwój rynku ciepła sieciowego w Krakowie-współpraca
dystrybutor-dostawca”

bran˝a ogólnobudowlana – NOT Tarnów:

„Budownictwo pasywne, praktyczne rozwiàzania techniczne
wykorzystywane w tym budownictwie.”

bran˝a ogólnobudowlana -  PZITB:

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

seminarium elektroinstalatorów - O.Kr SEP

„Nowoczesne oÊwietlenie LED ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem zastosowania w oÊwietleniu awaryjnym i iluminacji”

impreza seminaryjno-sportowa - O.Kr SEP

Seminarium nt 
„Sieci elektrycznych RD Krowodrza (z omówieniem oblodzeƒ
linii w rejonie Skały)” połàczone z „Ogólnopolskimi Mistrzo-
stwami SEP w strzelectwie sportowym”

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

„Rola zbiorników uj´ciowych  w ciàgłoÊci dostaw oraz po-
prawy jakoÊci wody ujmowanej z Rudawy do ZUW”

11.06.2013r.
Wyjazd z ul. Mogilskiej 25

11.06.2013r.
Godz.14.00

Dom Technika
Kraków

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

II pi´tro

18.06.2013r.
Godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B”

19.06.2013r.
Godz.11.00

Dom Technika NOT w Tarnowie
Rynek 10

19.06.2013r.
Godz.14.00

Dom Technika
Kraków

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

II pi´tro

20.06.2013r.
godz.11-14

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego 28

21.06.2013r.
godz.16-19

Kraków

24.06.2013r.
Godz. 13.00

Dom Technika Kraków 
ul. Straszewskiego 28 Sala” B”

SITK RP O. Kraków,  
& MOIIB

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

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

Tel. 600 055 029

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITS O.Kraków &MOIIB
mgr in˝. Karol Stós

biuro PZITS: tel./fax 12 4222698 
email: biuro@pzits.krakow.pl

NOT w Tarnowie
& MOIIB

Tel/fax.:14 6889077 
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 ES-SYSTEM 
mgr in˝.  Ryszard Damijan

Biuro SEP: tel.  12 422 58 04

O.Kr SEP – Koło SEP nr 7 i 13
& MOIIB

in˝. Ryszard Grochowski
tel. 601 821 014

Biuro SEP: tel. 12 422 58 04

PZITS O.Kraków & MOIIB
mgr in˝. Władysław Grenda, MPWiK S.A.

biuro PZITS: tel./fax 12 4222698 
email: biuro@pzits.krakow.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

przewodniczàcy Zespołu ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego



STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2013

61KONFERENCJE



STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2013

62 KONFERENCJE



STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2013

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



XX sesja egzaminacyjna


