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SIEDZIBA MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ W KRAKOWIE

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

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

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

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

wto rek, czwar tek 12.00–18.00

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

ul. Czarnowiejska 80, 30–054 Kraków

Dy˝ury w Punktach Informacyjnych MOIIB

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

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

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

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

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

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

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

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

Ubezpieczenia OC, NW, Na ˚ycie

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

Dy˝ury przewodniczàcych organów MOIIB

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

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

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

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

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

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

Składy Orzekajàce
drugie i czwarte wtorki miesiàca (w sprawach członkowskich)
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Przyszedł czas na podsumowanie kolejnej czteroletniej kadencji samorzàdu zawodowego in˝ynierów
budownictwa. JednoczeÊnie, zgodnie z obowiàzujàcym statutem, powinniÊmy rozliczyç si´ z działaƒ za
ostatni rok. Jest to wi´c sytuacja dwóch nakładajàcych si´ okazji do refleksji i podsumowania sukcesów,
a tak˝e niepowodzeƒ. Obowiàzek sprawozdania za ostatni rok działalnoÊci  dotyczy wybranych władz
izby i statutowych organów. Formalne przepisy nie obligujà do zło˝enia raportu z pracy za całà cztero-
letnià kadencj´, ale wypada si´ rozliczyç z zadeklarowanych celów, jakie składaliÊmy przed delegata-
mi w 2010 roku. 

Najpierw podsumowanie ostatniego roku.  Podstawowe działania przypisane organom naszej Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa, to jest organizowanie procedur kwalifikacyjnych i eg-
zaminów na uprawnienia budowlane,  prowadzenie post´powaƒ zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià za-
wodowà lub dyscyplinarnà i ich osàdzanie przez Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny, zostały opisane w szcze-
gółowych sprawozdaniach. Dokonania tych organów sà przedmiotem weryfikacyjnej oceny Komisji Re-
wizyjnej. Zgodnie z podstawowymi celami działalnoÊci izby, systematycznie rozszerza si´ oferta i mo˝-
liwoÊci doskonalenia zawodowego.  Poza szkoleniami inicjowanymi przez stowarzyszenia naukowo-tech-
niczne, poszerza si´ oferta szkoleƒ e-learningowych, dost´pnych na stronie PIIB oraz MOIIB. Na bie˝àco
negocjujemy mo˝liwoÊç udost´pnienia szkolenia e-learningowego dla kierowników budów. Szkolenie
uwzgl´dnia m.in. doÊwiadczenia wynikajàce z najcz´Êciej powtarzajàcych si´ bł´dów, rozpatrywanych
przez Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej oraz  przez Sàdy Dyscyplinarne. 

Jednym z tematów sygnalizowanych przez członków izby uczestniczàcych  w zebraniach wyborczych
delegatów były zagadnienia funkcjonowania sàdów powszechnych szczególnie w zakresie spraw zwià-
zanych z procesami inwestycyjnymi. Wiele zastrze˝eƒ budzi jakoÊç opinii przygotowywanych przez bieg-
łych sàdowych, opinii majàcych niejednokrotnie rozstrzygajàce znaczenie. Na poczàtku tej kadencji de-
klarowałem rozwiàzanie tego problemu jako jednego z wa˝nych celów samorzàdu. Składałem w tej spra-
wie odpowiednie wnioski na Krajowym Zjeêdzie, ale próby uporzàdkowania merytorycznej pracy bieg-
łych na szczeblu krajowym spotkały si´ ze zdecydowanym sprzeciwem Krajowej Rady Sàdowniczej. Spró-
bowaliÊmy na szczeblu regionalnym. WystàpiliÊmy z wnioskiem do prezesa Sàdu Apelacyjnego w Kra-
kowie z propozycjami zmian nienaruszajàcych niezawisłoÊci sàdu, ale równoczeÊnie stwarzajàcych mo˝-
liwoÊç kontroli merytorycznej opracowywanych opinii sàdowych. SpotkaliÊmy si´ z pełnym zrozumie-
niem i akceptacjà ze strony Sàdu Apelacyjnego. Jednym z pierwszych efektów tych rozmów było zor-
ganizowanie seminarium z udziałem s´dziów Sàdu Apelacyjnego jako referentów i z udziałem grupy rze-
czoznawców ilustrujàcych przykładowe opracowania opinii sàdowych. Jednym z efektów seminarium
była obustronna deklaracja o potrzebie dalszych cyklicznych spotkaƒ. Liczymy na to, ˝e jednym z ich
efektów – poza podniesieniem kwalifikacji biegłych sàdowych – b´dzie postulowana przez MOIIB zmia-
na formalnych zasad funkcjonowania biegłych sàdowych.

Okres całego ostatniego roku był zdominowany przez temat tzw. deregulacji. Nasz samorzàd na szczeb-
lu Krajowej Rady na bie˝àco opiniował kolejne wersje zmian w ustawie dotyczàcej in˝ynierów budow-
nictwa. Kolejne propozycje zmian Êwiadczyły o braku elementarnej wiedzy na temat funkcjonowania za-
wodów projektanta i nadzoru wykonawczego oraz skali ryzyka zwiàzanego z wykonywaniem tych pro-
fesji. Na wszystkich etapach uczestniczyliÊmy w przygotowaniu opinii i w konsultacjach poprzedzajà-
cych opinie Krajowej Rady. Wiele wskazuje na to, ˝e  zapisy deregulacyjne powodujàce obni˝enie po-
ziomu wymagaƒ i kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zo-
stanà wprowadzone. Obserwacja dyskusji i obrad sejmowych, w której uczestniczyli nasi przedstawiciele,
ka˝e poddaç w wàtpliwoÊç kompetencje i rzetelnoÊç wi´kszoÊci posłów pracujàcych w komisji dere-
gulacyjnej. Monitorujemy êródła i treÊç proponowanych zapisów z zamiarem udokumentowania tych dzia-
łaƒ w formie kroniki indywidualnych „zasług”, w tym „dziele”.  Potrafimy przewidzieç wiele negatywnych
skutków proponowanych zmian w dłu˝szej perspektywie. Warto b´dzie wtedy si´gnàç do kroniki  ilust-
rujàcej przebieg tych prac.

Ten numer biuletynu przygotowujemy specjalnie na XIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów,
czyli na 5 kwietnia 2014 roku. Nie b´d´ miał  wi´c okazji zło˝enia ˝yczeƒ pomyÊlnoÊci i radoÊci na Âwi´-
ta Wielkanocne. Niech ten szczególny Wielki Tydzieƒ i same Âwi´ta dostarczà samych pozytywnych prze-
˝yç w gronie rodzinnym i w Êrodowiskach pracy. 

STANISŁAW KARCZMARCZYK
przewodniczàcy Rady MOIIB
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Okres od 15 lis-
topada 2013 r.
do 15 marca

2014 r. to czas inten-
sywnej pracy wykona-
nej w ramach działal-
noÊci statutowej na-
szego samorzàdu za-
wodowego. 

W tym okresie, podobnie jak i w po-
przednich, odnotowano du˝e zaanga-
˝owanie w działalnoÊci samorzàdowej
członków poszczególnych organów,
zespołów problemowych i zespołów
doraênych oraz administracji biura
MOIIB. 

W minionym okresie odbyły si´: 3 po-
siedzenia nr XXI, XXII i XXIII członków
Rady MOIIB w Krakowie w dniach:
26.11.2012 r., 17.12.2013 r. oraz
18.02.2014 r.; 2 zebrania nr 27 i nr 28
Prezydium Rady MOIIB w dniach:
07.01.2014 i 04.03.2014, ich tematem
było przedstawienie i omówienie bie-
˝àcych problemów zwiàzanych z funk-
cjonowaniem MOIIB:

– zorganizowano wybory oraz wybrano
w 7 obwodowych okr´gach 149 de-
legatów na Okr´gowe Zjazdy Spra-
wozdawcze MOIIB w nowej kadencji
2014-2018;

– przedstawiono stan przygotowaƒ do
XIII Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB
w dniu 05.04.2014 r. ,

– przedstawiono stan realizacji uchwał
z XII Okr´gowego Zjazdu Delegatów
MOIIB z 20.04.2013 r.;

– podano bie˝àcà informacj´ dot. prze-
prowadzenia sesji egzaminacyjnej na
uprawnienia budowlane – Jesieƒ
’2013;

– przygotowano sprawozdania z dzia-
łalnoÊci w 2013 r. 5 organów MOIIB
(Rady, OKK, OKR, ORzOZ, OSD) oraz
6  Zespołów Problemowych (ds. DS,
ds. EiOZ, ds. PR, ds. PB, ds. UDZ, ds.
OSdOiETwB);

– omówiono bie˝àce sprawy finansowe
i realizacj´ bud˝etu w ostatnich mie-
siàcach 2013 r.; 

– omówiono równie˝ inne sprawy or-
ganizacyjne oraz wolne wnioski.
Zatwierdzono protokoły z poprzed-

nich zebraƒ Rady: nr XX/R/2013
(z 13.09.2013 r.), nr XXI/R/2013
(z 26.11.2013 r.), nr XXII/R/2013
(z 17.12.2013 r.) oraz Prezydium MOIIB:
nr XXVI/P/2013 (z 05.11.2013 r.) oraz nr
XXVII/P/2013 (z 07.01.2014 r.). Na po-
siedzeniach przekazano informacje do-
tyczàce bie˝àcej działalnoÊci MOIIB
w okresie 13.09.2013÷18.02.2014 r. Na
kolejnych 3 posiedzeniach Rady MOIIB
podj´to łàcznie 25 uchwał (nr
129÷137/R/2013, nr 138÷145/R/2013,
nr 146÷153/R/2014) oraz 3 uchwały Pre-
zydium (nr 94÷95/P/2014, nr
96/P/2014). Podj´te uchwały dotyczyły
m.in.: a) zatwierdzenia pomocy finan-
sowej łàcznie dla 20 członków MOIIB; b)
w sprawie dofinansowania uczestnictwa
177 członków MOIIB w szkoleniach
naukowo-technicznych, z tytułu zakupu
wydawnictw technicznych oraz opro-
gramowania komputerowego; c) w spra-
wie przyj´cia prowizorium bud˝etu na
2014 rok; d) w sprawie ustalenia termi-
nu XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego MOIIB (za 2013 rok oraz koƒ-
czàcego III kadencj´ 2010-2014);
e) w sprawie zatwierdzenia projektu
standardów opracowania opinii i eks-
pertyz technicznych w budownictwie;
f) w sprawie dofinansowania wydaw-
nictwa materiałów konferencyjnych z 1
mi´dzynarodowej oraz z 4 krajowych
konferencji naukowo-technicznych;
g) delegowania 3 członków ZP ds.
OSdOiETwB do uczestnictwa w XII Kon-
ferencji Naukowo-Technicznej Warsztat
Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego w
Cedzynie koło Kielc (21-23.05.2014); h)
powołania 2 doraênych Zespołów Ro-
boczych: ds. Zaktualizowania Regula-
minu i Zasad DziałalnoÊci Punktów In-
formacyjnych oraz ds. Modernizacji
i Przebudowy Docelowej Budynku Pun-

ktu Informacyjnego w OÊwi´cimiu;
i) poszerzenia składu osobowego ZP
ds. Standardów Opracowania Opinii,
Orzeczeƒ i Ekspertyz Technicznych w
Budownictwie; j) w sprawie wyboru fir-
my i zlecenia do badania sprawozdania
finansowego MOIIB za 2013 rok;
k) w sprawie delegowania 4 członków
MOIIB do udziału w Konferencji Warsz-
tat Pracy Projektanta Konstrukcji
„SZCZYRK-2014” (26-29.03.2014);
l) w sprawie podpisania umowy z Izbà
Projektowania Budowlanego umo˝li-
wiajàcej korzystanie przez członków
MOIIB z elektronicznego wydawnictwa
pt. „Ârodowiskowe Zasady Wycen Prac
Projektowych – 2012”. 

Przewodniczàcy, członkowie Rady
oraz pracownicy biura MOIIB uczestni-
czyli w okolicznoÊciowych spotkaniach,
seminariach, szkoleniach, konferen-
cjach oraz zebraniach m.in.: 
– w zebraniach Krajowej Rady PIIB

w Warszawie;
– w egzaminach na uprawnienia bu-

dowlane w sesji egzaminacyjnej JE-
SIE¡ ’2013;

– w roboczych comiesi´cznych spot-
kaniach członków Prezydium Rady
MOIIB z przedstawicielami MOIA;

– w uroczystym spotkaniu w Galicyjskiej
Izbie Budowlanej w Krakowie;

– w uroczystym spotkaniu Izby Dorad-
ców Podatkowych w Krakowie;

– w wyjazdowym szkoleniu pracowni-
ków administracyjnych Biura MOIIB w
Sromowcach Ni˝nych w zakresie ar-
chiwizacji dokumentacji;  

– w VII mistrzostwach w narciarstwie al-
pejskim o Puchar Przewodniczàcego
Rady MOIIB w Kluszkowcach; 

– w XXVI Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Technicznej pt. „Metody
komputerowe w projektowaniu i ana-
lizie konstrukcji hydrotechnicznych”
w Korbielowie (03÷06.03.2014).

Członkowie poszczególnych orga-
nów, komisji i zespołów problemowych

Wojciech
Biliƒski

Co słychaç w Małopolskiej Okr´gowej 
Izbie In˝ynierów Budownictwa?
KRAKÓW. Przygotowania do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów
MOIIB, który dokona podsumowania III kadencji działania  samorzàdu zawodo-
wego oraz rozpocznie nowà 2014-2018
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Nadzwyczajna Ko-
misja Sejmowa
ds. Ograniczenia

Biurokracji nadal obra-
duje. 

Mimo odbycia ju˝ 20
posiedzeƒ, komisja ta
nie zakoƒczyła jeszcze
swoich prac, nie ma wí c

decyzji w sprawach nas najbardziej  inte-
resujàcych – tak przynajmniej było 22
stycznia br. w dniu posiedzenia Krajowej
Rady. 

Zło˝one zostały natomiast poprawki do
gotowego ju˝ projektu ustawy, w tym po-
prawka 25. dotyczàca działalnoÊci trzech
izb zawodowych w budownictwie (przy-
puszczalnie zredagowana przez kolegów
architektów). Prezes PIIB zło˝ył do Komisji
pismo protestujàce w tej sprawie. W piÊ-
mie wskazano, ˝e ustawa mogłaby po-
wołaç tylko jednà Izb´ Architektoniczno-
Budowlanà.

W ocenie prezesa naszej Izby chyba nie
popełniliÊmy bł´du w dotychczasowym
procedowaniu tej ustawy. W programie ze-
brania   Krajowej Rady, w marcu br., prze-
widziana jest relacja Ryszarda Trykosko -
przewodniczàcego PZITB, z prac Zespo-
łu opracowujàcego kodeks budowlany.                                                   

***

Rada Krajowa wysłuchała sprawoz-
dania z prac Krajowej  Komisji Kwalifika-
cyjnej Izby w ubiegłym roku. Liczne wy-
kresy i liczby bardzo dokładnie ilustrujà
przebieg i rezultaty dwóch sesji egzami-
nacyjnych we wszystkich okr´gach.
W sprawozdaniu i póêniejszej dyskusji
podnoszono kwestie kompleksowoÊci
wiedzy zawodowej zawartej w pytaniach
egzaminacyjnych. Pozytywnym faktem
jest, ˝e około 50% pytaƒ na egzaminie
ustnym pochodzi z dziennika praktyki
zawodowej zdajàcego. Wnioskujàc jednak
z przebiegu egzaminów mo˝na mieç wàt-
pliwoÊci, czy zapisy w tych dziennikach,
zresztà potwierdzane przez uprawnione-
go in˝yniera, odzwierciedlajà faktycznie
zdobyte praktyczne umiej´tnoÊci adepta.
W przygotowywanej ustawie Prawo bu-
dowane mo˝na oczekiwaç nowych ure-
gulowaƒ w tej sprawie.

***
Koƒczy si´ czas zjazdów sprawozdaw-

czo-wyborczych w Izbach okr´gowych.
W maju Krajowa Rada zapozna sí  ze spra-
wozdaniem na Zjazd i po analizie – za-
twierdzi je. A w okr´gowych Izbach toczyç
si´ b´dà dyskusje z udziałem wybranych
delegatów na Zjazd Krajowy PIIB nad naj-
wa˝niejszymi problemami dotykajàcymi
zawód in˝yniera budownictwa. Okr´g Ma-
łopolski wybierze na Zjeêdzie Sprawoz-
dawczo-Wyborczym w dniu 5 kwietnia 19
delegatów na Krajowy Zjazd PIIB.

ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

członek Rady Krajowej PIIB

Co w Krajowej Radzie?…
WARSZAWA. Brak ostatecznego kształtu ustawy 
przygotowywanej przez Nadzwyczajnà Komisj´ 
Sejmowà ds. Ograniczenia Biurokracji

MOIIB w liczbach
Według stanu na 15 marca 2014

roku w naszej Małopolskiej Okr´go-
wej Izbie In˝ynierów Budownictwa za-
rejestrowanych było 16642 osób,
w tym: 10886 czynnych członków,
1798 członków, którzy zostali zawie-
szeni na własnà proÊb´ lub z powo-
du nieopłacenia składek członkow-
skich ponad 6 miesi´cy, 3721 skre-
Êlonych członków i 237 kandydatów
na członków.

Podział według bran˝ 
był nast´pujàcy:

konstrukcyjno–budowlana (BO) –
9001 – 54,91%,
mostowa (BM) 
– 265 – 1,62%,
drogowa (BD) 
– 994 – 6,06%,
instalacji sanitarnych (IS)  
– 2956 – 18,03%,
instalacji elektrycznych (IE) 
– 2549 – 15,55%,
wodno–melioracyjna (WM) 
– 358 – 2,18%,
kolejowa (BK)
– 196 – 1,20%,
telekomunikacyjna (BT) 
– 64 – 0,40%,
wyburzeniowa (BW) 
– 9 – 0,05%.

ZYGMUNT RAWICKI

MOIIB uczestniczyli na szczeblu regio-
nalnym w 87 posiedzeniach, zebra-
niach, seminariach, szkoleniach, kon-
ferencjach, wycieczkach naukowo-tech-
nicznych, w tym m.in. w:
– 3  posiedzeniach nr XXI, nr XXII, nr

XXIII Rady MOIIB,
– 2  posiedzeniach nr 27 i nr 28 Prezy-

dium Rady MOIIB, 
– 2  zebraniach Okr´gowej Komisji

Kwalifikacyjnej  i 5 sesjach egzami-
nacyjnych,

– 2  zebraniach Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego, 

– 2  zebraniach Okr´gowego Rzeczni-
ka OdpowiedzialnoÊci Zawodowej,

– 2  zebraniach Okr´gowej Komisji Re-
wizyjnej,

– 22  posiedzeniach Zespołów Proble-
mowych MOIIB ( 5 x UDZ, 6 x DS, 4
x PB, 5 x P-R, 2 x OSDOiET),

– 2 posiedzeniach Zespołów Robo-
czych:  ds. Zaktualizowania Regula-
minu i Zasad DziałalnoÊci Punktów In-
formacyjnych oraz ds. Modernizacji i
Przebudowy Docelowej Budynku Pun-
ktu Informacyjnego w OÊwi´cimiu,

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

– 32  kursach, seminariach i szkole-
niach,

– 4  konferencjach  naukowo-technicz-
nych,

– 1  wycieczce naukowo-technicznej.

W okresie 4 miesi´cy na przełomie
2013 i 2014 roku małopolska Okr´go-
wa Izba Budownictwa nadal kontynuo-
wała partnerskà współprac´ z wieloma
instytucjami: naukowymi, gospodar-
czymi, samorzàdowymi oraz sàdowymi
w województwie małopolskim, tj. m.in.:
z Politechnikà Krakowskà, z Akademià
Górniczo-Hutniczà, z Galicyjskà Izbà Bu-
downictwa, z Małopolskà Okr´gowà
Izbà Architektów, z Izbà Doradców Po-
datkowych oraz z Sàdem Apelacyj-
nym w Krakowie. Ponadto był to okres
przygotowaƒ do XIII Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Delegatów MOIIB
(05.04.2014), który jednoczeÊnie do-
kona podsumowania dotychczasowej
działalnoÊci MOIIB w mijajàcej kaden-
cji 2010-2014 oraz rozpocznie nowà
2014-2018. Wszystkim nowo wybra-
nym delegatom na Okr´gowe Zjazdy
MOIIB ˝yczymy owocnych obrad, traf-
nych wyborów oraz zaanga˝owania
si´ w statutowà działalnoÊç naszego sa-
morzàdu.

WOJCIECH BILI¡SKI

sekretarz Rady MOIIB

Zbys∏aw 
Ka∏kowski
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KA LEN DA RIUM MO IIB
■ 19.11.2013 – zebranie Okr´gowego Sàdu

Dyscyplinarnego
– zebranie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
■ 20.11.2013 – wybory delegatów na ka-

dencj´ 2014–2018 w okr´gu wyborczym
nr 3 – Olkusz

■ 21.11.2013 – wybory delegatów na ka-
dencj´ 2014–2018 w okr´gu wyborczym
nr 2 – OÊwi´cim

■ 22.11.2013 – egzamin testowy na upraw-
nienia budowlane w sesji egzaminacyjnej
JESIE¡ 2013

■ 23.11–03.12.2013– egzaminy ustne na
uprawnienia budowlane w sesji egzami-
nacyjnej JESIE¡ 2013

■ 25.11.2013 – wybory delegatów na ka-
dencj´ 2014–2018 w okr´gu wyborczym
nr 1 – Bochnia

■ 26.11.2013 – zebranie Składu Orzekajà-
cego nr 2 ds. Członkowskich

– zebranie Zespołu Problemowego ds.
Opracowania Standardów dot. Opinii i Eks-
pertyz Technicznych w Budownictwie
– zebranie Zespołu Problemowego ds. Pro-
cesów Budowlanych
– zebranie Rady Programowej biuletynu in-
formacyjnego „Budowlani”
– spotkanie St. Karczmarczyka i M. Pła-

checkiego z J. Lassotà – posłem na Sejm
RP w sprawie Ustawy deregulacyjnej i Ko-
deksu budowlanego 
– XXI zebranie Rady MOIIB
■ 27.11.2013 – wybory delegatów na Okr´-

gowe Zjazdy MOIIB – okr´g wyborczy
nr 4 – Tarnów

■ 28.11.2013 – wybory delegatów na ka-
dencj´ 2014–2018 w okr´gu wyborczym
nr 7 – Nowy Targ

– szkolenie dla pracowników biura Okr´-
gowego Sàdu Dyscyplinarnego oraz Okr´-
gowych Rzeczników OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej, zorganizowanie przez PIIB
w Warszawie
– audyt efektywnoÊci energetycznej, który
odbył si´ w Krakowie w Domu Technika.
■ 29.11.2013 – wybory delegatów na ka-

dencj´ 2014–2018 w okr´gu wyborczym
nr 5 – Nowy Sàcz

■ 02.12.2013 – szkolenie bhp na temat: „Or-
ganizacja budowy i nadzór nad pracow-
nikami w obszarach szczególnego za-
gro˝enia. Wymogi bhp przy wykonywa-
niu prac ziemnych. Kontrole Paƒstwowej
Inspekcji Pracy”, zorganizowane przez
NOT w Tarnowie

■ 02–03.12.2013 – wybory delegatów na
Okr´gowe Zjazdy MOIIB – okr´g wybor-
czy nr 6 – Kraków

■ 03.12.2013 – warsztaty kosztorysowe
na temat: „Znaczenie kosztorysów w bu-
dowlanym procesie inwestycyjnym. Rola
przedmiaru robót, specyfikacji technicz-

nych przy sporzàdzaniu kosztorysów”
■ 04.12.2013 – zebranie Zespołu Proble-

mowego ds. Działaƒ Samopomocowych
■ 04–06.12.2013 – Mi´dzynarodowa kon-

ferencja na temat: „Nowoczesne tech-
nologie i systemy zarzàdzania w trans-
porcie szynowym”, zorganizowania przez
SITK RP O.Kraków w Zakopanem  

■ 05.12.2013 – zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego

– zebranie Komisji Prawno–Regulaminowej
PIIB w Warszawie z udziałem M. Boryczko
– seminarium na temat: „Procedury obo-

wiàzujàce w MPWIK S.A. w Krakowie w za-
kresie wydawania informacji technicznej
i warunków przyłàczenia”, zorganizowane
przez PZITS O.Kraków
– seminarium na temat: „Ochrona odgro-

mowa i przepi´ciowa”
■ 06.12.2013 – zebranie Zespołu Proble-

mowego ds. Prawno–Regulaminowych
■ 09.12.2013 – spotkanie opłatkowe zor-

ganizowane przez SITK
■ 10.12.2013 – zebranie Składu Orzekajà-

cego nr 1 ds. Członkowskich
– zebranie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
– seminarium na temat: „EfektywnoÊç

energetyczna nie tylko białe certyfikaty”, zor-
ganizowane przez PZITS O. Kraków 
■ 11.12.2013 – zebranie Krajowej Rady PIIB

w Warszawie z udziałem Zb. Kałkow-
skiego, St. Karczmarczyka, K. Korniak–
Figi i Z. Rawickiego

– Konferencja na temat: „Nowelizacja pra-
wa wodnego a mo˝liwoÊci realizacji zadaƒ
z zakresu inwestycji i utrzymania w 2014 r.”,
zorganizowana przez SITWM O.Kraków
■ 12.12.2013 – zebranie Okr´gowego Sàdu

Dyscyplinarnego i Okr´gowych Rzecz-
ników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

– seminarium na temat: „Naprawy i wzmoc-
nienia konstrukcji ̋ elbetowych posadzek –
cz´Êç II.”
■ 13.12.2013 – uroczyste spotkanie w Ga-

licyjskiej Izbie Budowlanej z udziałem St.
Karczmarczyka

– uroczyste spotkanie Izby Doradców Po-
datkowych z udziałem St. Karczmarczyka
– rozdanie nagród konkursu plastyczne-
go pod nazwà „Dom i Ogród moich ma-
rzeƒ” dla dzieci ze szkół podstawowych
województwa małopolskiego współorga-
nizowanego razem z Małopolskà Okr´-
gowà Izbà Architektów z udziałem H. Tr´-
bacza
– Seminarium „Najpi´kniejsze mosty Êwia-
ta – wspomnienia z XVIII wyprawy mosto-
wej i VI Âwiatowej Wyprawy Mostowej”, zor-
ganizowane przez ZMRP
– Zebranie Zespołu Problemowego ds.

działaƒ Samopomocowych

■ 17.12.2013 – Zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego

– Zebranie Zespołu Problemowego ds. Pro-
cesów Budowlanych
– Zebranie Składu Orzekajàcego nr. 2 ds.
Członkowskich
– warsztaty kosztorysowe na temat: „We-

ryfikacja przedmiaru robót, sprawdzanie
kosztorysu ofertowego w zamówieniach
publicznych”
– seminarium na temat: „Badanie wpływu
cementyzacji przewodów wodociàgowych
na jakoÊç wody mini transportowanej”
– XXII zebranie Rady MOIIB
■ 18.12.2013 – zebranie Okr´gowej Komisji

Kwalifikacyjnej
■ 20.12.2013 – Małopolskie spotkanie

opłatkowe zorganizowanie przez Woje-
wod´ Małopolskiego z udziałem St.
Karczmarczyka

■ 07.01.2014 – XVII Zebranie Prezydium
MOIIB

■ 08.01.2014 – Konferencja na temat: „Za-
rzàdzanie ciÊnieniem sieci wodociàgowej” 

■ 09.01.2014 – Zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. Prawno–Regulaminowych

– Seminarium na temat: „Zawiesia w sys-
temach przeciwpo˝arowych”
■ 13.01.2014 Zebranie Zespołu Proble-

mowego ds. działaƒ Samopomocowych
■ 14.01.2014 – Noworoczne spotkanie z pre-

zesami oraz przewodniczàcymi stowarzy-
szeƒ naukowo– technicznych, którego te-
matem było omówienie dalszej współpra-
cy w zakresie organizacji imprez dot. ró˝-
nych form ustawicznego doskonalenia za-
wodowego, tj. konferencji, kursów, szkoleƒ,
seminariów i wycieczek naukowo–techn.
a tak˝e imiennych propozycji kandydatów
i ich opiniowania do nagrody w konkursie
„Małopolski In˝ynier Budownictwa’ 2013”

– Zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds.
Członkowskich
■ 16.01.2014 – Seminarium na temat: „Pro-

fesjonalne wykonanie przeglàdu szcze-
gółowego obiektu mostowego”

■ 16.01.2014 – Konferencja na temat: „BIM
jako narz´dzie integracji bran˝. BIM – wi´-
cej ni˝ oprogramowanie. CAD 5D–przy-
kład integracji bran˝ projektowych na plat-
formie BIM”

– Seminarium na temat: „Sieci cieplne
preizolowane – wpalanie na goràco”
■ 20.01.2014 – Szkolenie na temat: „Reno-

wacje balkonów i tarasów. Hydroizolacja
budynków oraz naprawa konstrukcji ˝e-
lbetowych. Renowacja konstrukcji w obiek-
tach zabytkowych” zorganizowane w Punk-
cie Informacyjnym MOIIB w Tarnowie

■ 21.01.2014 – Seminarium na temat:
„Nowe technologie i materiały w bu-
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downictwie. Wsparcie wymiarowania za-
mocowaƒ budowlanych za pomocà naj-
nowszych programów komputerowych –
Fischer Polska Sp. z o. o.”

– Seminarium „Aktualizacja rozporzàdzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaç budynki i ich usy-
tuowanie z dnia 5 lipca 2013 r.”
– Cykliczne spotkanie z Prezydium Mało-
polskiej Izby Architektów z udziałem . St.
Karczmarczyka i H. Tr´bacza 
■ 28.01.2014 – Zebranie Zespołu Proble-

mowego ds. Procesów Budowlanych
– Zebranie Składu Orzekajàcego nr 2 ds.
Członkowskich 
■ 29.01.2014 – Zebranie Zespołu Proble-

mowego ds. działaƒ Samopomocowych
■ 04.02.2014 – seminarium na temat: „Me-

tody stosowane do analizy niezawod-
noÊciowej systemów kanalizacyjnych”

■ 05.02.2014 – Seminarium na temat: „Ak-
tualizacja rozporzàdzenia w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny od-
powiadaç budynki i ich usytuowanie
z dnia 5 lipca 2013 r., zorganizowane
w Gorlicach przez PZITB – CUTOB O. Ma-
łopolski

■ 06.02.2014 – Zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. Ustawicznego Doskonale-
nia Zawodowego

– Seminarium na temat: „Projektowanie
mostowych konstrukcji ˝elbetowych
w Êwietle EUROKODÓW”, zorganizowane
przez ZMRP Oddział w Małopolsce
■ 07.02.2014 –Seminarium na temat: „Ja-

koÊç energii elektrycznej – zakłócenia in-
stalacji nN”, zorganizowane przez SEP
oddział Małopolski

■ 07–08.02.2014 – Szkolenie pracowni-
ków Biura Małopolskiej OIIB dot. archi-
wizacji dokumentów zorganizowane
w Sromowcach Ni˝nych

■ 11.02.2014 – Seminarium na temat: „Naj-
wa˝niejsze zagadnienia bhp przy mon-
ta˝u, demonta˝u i eksploatacji rusztowaƒ.
Przyczyny i êródła powstawania wypad-
ków i zagro˝eƒ”, zorganizowane przez
PZITB Oddział Małopolski

– Zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds.
Członkowskich 
■ 12.02.2014 – Seminarium na temat „W´z-

ły ciepłownicze kompaktowe – Wyko-
nawstwo a nadzór” 

■ 13.02.2014 – Zebranie Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej

– Seminarium na temat: „Instrukcje badania
skutecznoÊci ochrony przed pora˝eniem
w sieciach WN, SN i nN wdro˝one w TD S.A.” 
■ 14.02.2014 – Seminarium na temat:

„Sposoby zakupów energii elektrycznej
przez jednostk´ bud˝etowà”, zorgani-
zowane przez Krakowski Oddział SEP

■ 18.02.2014 – XXIII zebranie Rady MOIIB.
– Spotkanie Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego i Powiatowych In-
spektoratów z przedstawicielami Prezy-
dium MOIIB
■ 20.02.2014 – Zebranie Zespołu Proble-

mowego ds. Prawno–Regulaminowych
– Zebranie Okr´gowego Rzecznika Od-

powiedzialnoÊci Zawodowej;
– Seminarium na temat: „Nowe technolo-
gie i materiały w budownictwie: Nowo-
czesne rozwiàzania Weber przy ocieplaniu
budynków i renowacji starych systemów
ociepleniowych – Saint Gobain Construc-
tion Products Polska Sp. z.o.o. WEBER”
– Seminarium na temat: „Dobór urzàdzeƒ

do kompleksowego zagospodarowania wód
opadowych: separatory, osadniki wirowe, re-
gulatory, zbiorniki retencyjne i rozsàczajàce,
na przykładzie rozwiàzaƒ firmy Wavin”, zor-
ganizowane przez PZITS O.Kraków
– Seminarium na temat: „Zastosowanie

tworzyw sztucznych do budowy infras-
truktury technicznej na przykładzie roz-
wiàzaƒ firmy Wavin”, zorganizowane w Tar-
nowie
■ 25.02.2014 – Wycieczka techniczna –

Walcownia Goràca – Huta ARCELOR
MITTAL – zorganizowana przez SEP
O.Kraków

– Seminarium na temat: „Bezpieczeƒstwo
i kontrole obiektów. Badanie i okreÊlenie
trwałoÊci istniejàcych konstrukcji kablobe-
tonowych i strunobetonowych”
– Seminarium na temat: „Bezpieczeƒstwo
pracy przy urzàdzeniach energetycznych na
podstawie obowiàzujàcego rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie BHP przy urzàdzeniach ener-
getycznych. Organizacja prac w strefach za-
gro˝enia gazowego wybuchem w prze-
strzeniach ograniczonych”, zorganizowane
przez SEP O. Nowa Huta
– Zebranie Składu Orzekajàcego nr 2 ds.

Członkowskich
– Zebranie Zespołu Roboczego ds. Za-

ktualizowania Regulaminu i Zasad Działal-
noÊci Punktów Informacyjnych
– Zebranie Zespołu Roboczego ds. Mo-

dernizacji i Przebudowy Docelowej Bu-
dynku Punktu Informacyjnego w OÊwi´ci-
miu 
– Zebranie Okr´gowego Sàdu Dyscypli-

narnego
■ 26.02.2014 – Seminarium na temat: „Naj-

wa˝niejsze zagadnienia bhp przy mon-
ta˝u, demonta˝u i eksploatacji rusztowaƒ.
Przyczyny i êródła powstawania wypad-
ków i zagro˝eƒ”

■ 27.02.2014 – Seminarium na temat:
„Włazy samopoziomujàce w budowa-
nych i eksploatowanych sieciach kana-
lizacyjnych”

– Seminarium na temat: „Ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej in˝ynierów bu-
downictwa” 
■ 28.02.2014 – Seminarium na temat:

„Bezpieczeƒstwo eksploatacji wyposa-
˝enia elektrycznego stoków narciarskich
w Êwietle nowych przepisów bhp” – zor-
ganizowane w Zakopanem przez SEP
O. Kraków

■ 03–06.03.2014 – XXVI Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa: „Metody komputero-
we w projektowaniu i analizie konstrukcji
hydrotechnicznych” w Korbielowie

■ 04.03.2014 – XXVIII Zebrania Prezydium
Rady MOIIB

– Seminarium na temat: „NoÊnoÊç kon-
strukcji w po˝arze wg Eurokodów. Ogólne
zasady projektowania konstrukcji budow-
lanych”
■ 05.03.2014 – Seminarium na temat:

„Eksperymentalne badania zu˝ycia ener-
gii na ogrzewanie domów pasywnych” 

– Zebranie Zespołu Problemowego ds.
działaƒ Samopomocowych
■ 06.03.2014 – Seminarium na temat: „Naj-

wa˝niejsze zagadnienia bhp przy mon-
ta˝u i demonta˝u i eksploatacji ruszto-
waƒ. Przyczyny i êródła powstawania wy-
padków i zagro˝eƒ”

■ 07–08.03.2014 – Zebranie wyjazdowe Ze-
społów Problemowych MOIIB w Lasko-
wej koło Limanowej

■ 10.03.2014 – Seminarium na temat: „Nie-
bezpieczne prace i urzàdzenia technicz-
ne na budowie. Analiza bł´dów skutku-
jàcych wypadkami w 2013 r.” w Tarnowie

– spotkanie ze studentami AGH na temat
uprawnieƒ budowlanych z udziałem Z. Ra-
wickiego
■ 11.03.2014 – Seminarium na temat: „ Eks-

perymentalne wspomaganie projekto-
wania konstrukcji przy wpływach Êrodo-
wiskowych (wiatr, Ênieg)

– Zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds.
Członkowskich
■ 12.03.2014 – Seminarium na temat:

„Współpraca zarzàdców dróg z policjà
w celu poprawy bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego”, zorganizowane w Tarnowie

– Zebranie Krajowej Rady PIIB w Poznaniu
z udziałem K. Korniak–Figi
■ 13.03.2014 – Seminarium na temat:

„Oszcz´dnoÊciowy system sterowania
oÊwietleniem drogowym”

■ 18.03.2014 – Seminarium na temat:
„NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg Eu-
rokodów. Ogólne zasady projektowania
konstrukcji budowlanych”

– Seminarium na temat: „Projektowanie
geotechniczne wg Eurokodu 7. Rozpoz-
nanie i badania podło˝a gruntowego. Ba-
dania laboratoryjne – cz. I”

STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2014
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JeÊli zatrzymamy biurokracj´, 
z resztà damy sobie rad´!
ROZMOWA. Marek Dunikowski, dyrektor Biura Architektonicznego DDJM, 
o trudnym inwestowaniu w Krakowie, odczarowywaniu „szkieletora”, 
satysfakcji z Europejskiego Centrum Muzyki, bolesnym procesie oczyszczania
rynku budowlanego i mno˝onych w szalonym tempie przepisach

– Gdyby był Pan inwestorem dys-
ponujàcym du˝ymi Êrodkami, inwes-
towałby Pan w Krakowie?

– OczywiÊcie, ˝e bym inwestował.
Musiałbym wziàç jednak pod uwag´
długi  horyzont czasowy realizacji tej
inwestycji oraz trudnoÊci, które mog´
napotkaç tylko w Krakowie. Ciàgnàca
si´ od 40 lat epopeja „szkieletora”,
mimo ˝e jest wyjàtkowa i spektaku-
larna, pozostaje przestrogà, ̋ e taki los
mo˝e spotkaç i inne inwestycje.
W Krakowie ka˝dy projekt napotyka
trudnoÊci. Stwarzajà je przede wszyst-
kim struktury administracyjne, ale
ogromne znaczenie ma tak˝e lokalna
mentalnoÊç. Kraków to miasto pry-
watne, tu ka˝dy wie najlepiej, co i jak
nale˝y budowaç. Działa mnóstwo
stron i portali internetowych, recen-
zujàcych ka˝dà planowanà inwestycj´.
Jedni robià to z troski o swoje mias-

to, inni ze zwykłego pieniactwa. Łatwiej
zaistnieç szerzàc destrukcj´, ni˝ wy-
siliç si´ i zaproponowaç coÊ kon-
struktywnego.

– Moje poprzednie pytanie nawià-
zywało do komentarzy internautów po
pierwszym publicznym przedstawieniu
– z Pana udziałem –  planów inwe-
stycyjnych nabywcy hotelu Cracovia
– Echo Investment. W 2011 r. pojawi-
ła si´ informacja, ˝e Cracovia mo˝e
zostaç wyburzona, a w jej miejscu po-
wstanie obiekt o innych funkcjach. Na-
tychmiast zmobilizowali si´ zwolennicy
status quo. Uczestnicy wirtualnej dys-
kusji w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci
twierdzili, ˝e w Krakowie wszystko za-
wsze jest oprotestowane. Jedno z naj-
cz´Êciej powtarzajàcych si´ zdaƒ
w tej wymianie opinii brzmiało: tu nic
si´ nie da zbudowaç . Czy czytuje Pan
komentarze internautów?

– Nie czytuj´. To fakt, ˝e protesty
w Krakowie sà cz´ste i działajà z du˝à
siłà, jednak sàdz´, ˝e sà one odczu-
wane w całym kraju, a wynikajà z nie-
spotykanej wczeÊniej nerwowoÊci
i agresji Polaków. Fora internetowe sà
tylko emanacjà stanu emocjonalnego
społeczeƒstwa w pigułce. Łatwo ko-
goÊ wyszydziç, zohydziç, opluç pod-

pisujàc si´ KubuÊ Puchatek. Anoni-
mowoÊç wzmacnia odwag´ frustra-
tów. Gdyby musieli stanàç w twarz
z oponentem i rozmawiaç, u˝ywajàc
argumentów, zachowaliby si´ ina-
czej. Na szcz´Êcie merytoryczne dys-
kusje na temat planowanych inwe-
stycji tak˝e si´ toczà. W realu.

– Projektuje Pan znaczàce budyn-
ki i całe zespoły w Warszawie, Opolu,
Katowicach, Wrocławiu, za granicà. Ja
si´ pracuje krakowskiemu projektan-
towi poza Krakowem?

– To nie jest tak, ˝e w Krakowie
przed projektantem pi´trzà si´ same
trudnoÊci, a w innych miastach pra-
cuje si´ fantastycznie i przez  proce-
dury przechodzi si´ błyskawicznie.
Prawo jest takie samo wsz´dzie. Nie-
stety, ró˝ne sà jego interpretacje,
przez t´ samà Êcie˝k´ administracyj-
nà przechodzi si´ w ró˝ny sposób, co
dla inwestora nie doÊç, ̋ e jest trudne
do zrozumienia, to dodatkowo jest
êródłem kłopotów. Urz´dnicza biuro-
kracja bywa bardziej lub mniej ucià˝-
liwa, czasem nawet ˝yczliwa, proble-
mem sà natomiast pàczkujàce w nie-
samowitym tempie przepisy, które
nakładajà si´ na siebie i zaczynajà ha-
mowaç, a wr´cz parali˝owaç proces
inwestycyjny. ˚eby nie byç gołosłow-
nym poka˝´ Pani schemat tylko jed-
nej procedury – oceny oddziaływania
na Êrodowisko dokumentów planis-
tycznych. Przecie˝ to groteskowy ka-
lambur!

– Sprzeciw wobec wybryków lo-
kalnych ekoterrorystów, działajàcych
z pobudek prywatnych, dla wypro-
mowania własnego nazwiska lub wy-
ciàgni´cia pieni´dzy od inwestora.
Zgoda na wyburzenie budynków

Kraków to miasto
prywatne, tu ka˝dy wie
najlepiej, co i jak nale˝y
budowaç.

Marek Dunikowski
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o wartoÊciowej architekturze, jeÊli nie
spełniajà współczesnych standardów
i nie dadzà si´ do nich zaadaptowaç.
To pierwsze stwierdzenie w odniesie-
niu do „szkieletora”, to drugie w od-
niesieniu do „Forum” i „Cracovii” –
padło z ust nowego głównego archi-
tekta miasta Krakowa – Tomasza Bob-
rowskiego. Wyglàda na to, ˝e ma
Pan sojusznika w swoich opiniach.
Czy sàdzi Pan, ˝e b´dzie łatwiej in-
westowaç w naszym mieÊcie?

– Architekt jest tylko jednym z ele-
mentów procesu inwestycyjnego.
EkoterroryÊci, ale równie˝ ró˝ne or-
ganizacje i instytucje bezsensownie
blokujàce inwestycje (ostatnio na kil-
ka lat krakowski „szkieletor”, ale wcià˝
jesteÊmy informowani o blokadach bu-
dów dróg, obwodnic, zbiorników re-
tencyjnych), nie godzà bezpoÊrednio
w architektów lub in˝ynierów budow-
nictwa jako grupy zawodowe. Oni
parali˝ujà przede wszystkim sprawy
urz´dowe, parali˝ujà gospodark´
i funkcjonowanie paƒstwa. Wyobraê-
my sobie, ˝e oprotestujemy wszystko
i paƒstwo stanie. Kto b´dzie wytwarzał
dobra, kto b´dzie płacił podatki? Je-
Êli nie b´dzie podatków, z czego
utrzymamy słu˝b´ zdrowia, oÊwiat´,
policj´, sàdy... 

Wsz´dzie szukamy nadziei na
wsparcie zdrowej cz´Êci społeczeƒ-
stwa, która chce rozwoju kraju. Mam
tu na myÊli rozwój zrównowa˝ony,
z poszanowaniem dla wartoÊci histo-
rycznych, przyrodniczych, kulturo-
wych. Ciesz´ si´, ˝e mamy sojuszni-
ka w osobie głównego architekta

miasta. Prowadzimy tak˝e bardzo
konstruktywne rozmowy z najwy˝-
szymi władzami w mieÊcie.

– Pierwszy krakowski supermarket
– KrakChemia, pierwszy biurowiec
klasy A – Centrum Biurowe Lubicz,
pierwszy apartamentowiec – Dom
pod ˚aglami –  to tylko maleƒki wy-
cinek z dorobku biura DDJM, ale
wskazujàcy, ˝e nowoczesne budow-
nictwo przenika do Krakowa via kie-
rowana przez Pana pracownia. Po-
dobno raz w roku musi Pan byç
w Nowym Jorku. Czy to jest mekka ar-
chitektów? Stamtàd przywozi Pan
natchnienie?

– (Âmiech) Lubi´ Ameryk´. Sp´-
dziłem tam sporo czasu i ch´tnie
wracam, ale te podró˝e nie majà wie-
le wspólnego z projektami DDJM. Po
prostu mieliÊmy troch´ szcz´Êcia
i kontakty z inwestorami, którzy jako
pierwsi postanowili zrealizowaç nie-
znane jeszcze na naszym rynku in-
westycje. W ten sposób staliÊmy si´
pierwszymi architektami, którzy je za-
projektowali. W tym miejscu chciałbym
dodaç, ˝e, wbrew pozorom, niełatwo
jest projektowaç inwestycje komer-
cyjne. Inwestorzy publiczni hojniej
i rozrzutniej operujà Êrodkami finan-
sowymi. Nie sà to ich pieniàdze. Bu-
dynek komercyjny buduje si´ naj-
cz´Êciej za po˝yczone (kredyt, sprze-
da˝ akcji, obligacji) i dlatego wydaje
si´ je bardzo ostro˝nie. Projektant za-
wsze musi mieç na uwadze aspekt fi-
nansowy inwestycji.

– Twierdzi Pan, ˝e podró˝e do No-
wego Jorku nie majà wpływu na Paƒ-
skie projekty, a tymczasem projekt

Dokoƒczenie na str. 10

Całkowita eliminacja
uprawnieƒ sprawi, ˝e
niemal ka˝da profesja
b´dzie dost´pna dla
ka˝dego. A to oznacza
bylejakoÊç usług. JeÊli
społeczeƒstwu wystarczy
byle jaki poziom usług,
to zaakceptuje
deregulacj´

Gdyby lokalizacja
„szkieletora” była inna,
powstałby zupełnie inny
projekt. Kto nie rozumie
Krakowa, szerzej Galicji,
ten nie zrozumie tego
budynku. 

Projekt nowej Cracovii zaprezentowany przez DDJM w marcu 2014 r. 

TreiMorfa – projekt kompleksu biurowo-
mieszkaniowego w miejscu „szkieletora“
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JeÊli zatrzymamy biurokracj´, 
z resztà damy sobie rad´!

kompleksu biurowo–mieszkaniowe-
go TreiMorfa, który powstanie w miej-
scu dzisiejszego „szkieletora”, u wie-
lu komentatorów budzi skojarzenia
z Manhattanem. Nadinterpretacja?

– Filozofia tego projektu zasługuje
na osobnà rozmow´. Ma tu powstaç
najwy˝szy (pewnie wy˝szego w na-
szym mieÊcie ju˝ nie b´dzie) wie˝o-
wiec i trzy ni˝sze obiekty. Biura hotel,
powierzchnie wystawiennicze oraz
restauracja – takie funkcje b´dà speł-
niaç poszczególne budynki. Ze stanu
zastanego i oczekiwaƒ inwestora uro-
dziła si´ bardzo eklektyczna i zarazem
bardzo krakowska – a nie nowojorska
–  koncepcja. Gdyby lokalizacja in-
westycji była inna, np. Katowice lub
Poznaƒ, powstałby zupełnie inny pro-
jekt. On jest tutejszy. Kto nie rozumie
Krakowa, szerzej Galicji, ten nie zro-
zumie tego budynku. 

– Jest Pan jednym z najbardziej
uznanych polskich architektów. Nie
musi Pan przyjmowaç ka˝dej propo-
zycji. Nie obawiał si´ podj´cia pracy
nad przeprojektowaniem „szkieletora”,
nad którym ponoç wisi klàtwa?

– Nie przyjmujemy ka˝dej propo-
zycji, ale te˝ nie wybrzydzamy. Praca
to praca, ona te˝ mo˝e si´ na nas ob-
raziç. Koncepcja przeprojektowania
„szkieletora” była wyjàtkowo trudna,
ale nie ze wzgl´du na rzekomà klàtw´.
JeÊli uda si´ w koƒcu zbudowaç
kompleks, to odczarujemy to miejsce.
JeÊli jednak wcià˝ b´dà si´ pojawiaç
nowe trudnoÊci, to pomyÊl´, ̋ e mo˝e
w plotce o klàtwie jest coÊ z prawdy.

– Jednym z ostatnich zrealizowa-
nych projektów biura DDJM jest Eu-
ropejskie Centrum Muzyki w Lusławi-
cach. Architektura centrum wzbudza
ogromne uznanie kolegów po fachu

i u˝ytkowników. (Wi´cej o Lusławicach
piszemy na str. 12-13). Czy mo˝e Pan
zdradziç, jak projektuje si´ budynek,
który musi spełniaç szczególne wy-
magania, tu w zakresie akustyki. Czy
wymaga on specjalnych konsultacji?

– Według mnie ka˝dy budynek pro-
jektuje si´ tak samo, natomiast w ka˝-
dym korzysta si´ z innej wiedzy tech-
nologicznej. W Europejskim Centrum
Muzyki sprawà fundamentalnà była

sala koncertowa. ZaprosiliÊmy do
współpracy wybitnego specjalist´
w dziedzinie akustyki. Jednak naj-
wi´kszy wpływ na moje wyobra˝enia
o akustyce miały dziesiàtki rozmów
z Krzysztofem Pendereckim. Szcze-
gółowo analizowaliÊmy najlepsze sale
koncertowe na Êwiecie. JednoczeÊ-
nie wiedzieliÊmy, ˝e wielokrotnie za-
trudniano najlepszych akustyków,
a efekty były mizerne. Chodzi o to, aby
sala koncertowa miała unikalnà aku-
styk´, ale ani na etapie projektowania,
ani na etapie budowy nie sposób tego
dokładnie zaplanowaç i zweryfikowaç.
Dopiero, gdy w sali usiàdà słuchacze
i zagra orkiestra wiadomo, czy efekt
został osiàgni´ty. 

– Dla generalnego wykonawcy
Europejskiego Centrum Muzyki –
SKANSKIEJ SA – wybudowanie tak
ogromnego obiektu w ciàgu16 mie-
si´cy jest powodem do dumy. A jak
długo trwało jego projektowanie?

– Cały proces trwał a˝ 10 lat, po-
czàwszy od pomysłu, gromadzenia

Dokoƒczenie ze str. 9

Kilka lat temu kto miał
ochot´, zostawał
deweloperem, kto ˝yw
brał si´ za budowlank´.
To prowadziło do
zainfekowania ˝ycia
gospodarczego.

Biurowiec Avatar
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Êrodków, zało˝enia stowarzyszenia
Akademia im. Krzysztofa Penderec-
kiego Europejskie Centrum Muzyki,
wpisania projektu w finansowanie ze
Êrodków unijnych. Praca nad projek-
tem architektonicznym te˝ była długa.
Wpisanie bryły w miejsce, które ma
własnà tradycj´ i styl wynikajàcy z in-
dywidualnoÊci właÊciciela, wymagało
cz´stych wizyt w Lusławicach. W re-
zultacie urodził si´ prosty obiekt, sta-
nowiàcy prób´ współczesnej inter-
pretacji tradycji klasycznej w oparciu
o uniwersalny system wartoÊci. Na-
wiàzujàc do sàsiadujàcego z Centrum
zało˝enia dworskiego (miejsca za-
mieszkania Krzysztofa Pendereckiego)
kompozycj´ budynku oparto na rytmie
kolumn, tworzàc rodzaj portyku.

Europejskie Centrum Muzyki to
coÊ wi´cej ni˝ budynek i jego archi-
tektura. To wydarzenie społeczne,
które ma szanse byç wydarzeniem
unikalnym i historycznym, odzwier-
ciedlajàcym ducha miejsca i prag-
nienia ludzi.

– Czy to Pana ulubione dzieło?
– JeÊli coÊ si´ uda, to zawsze jest

kochane, zwłaszcza jeÊli dopiero co
opuÊciło biuro. My jako projektanci
jesteÊmy bardzo zadowoleni z Cen-
trum, bo ludzie go polubili. Pracujemy
przecie˝ dla ludzi.

– Pozostajàc w muzycznych klima-
tach, jeÊli architekta porównamy do
kompozytora, to in˝ynierowie budow-
nictwa b´dà orkiestrà. Czy był Pan kie-
dyÊ niezadowolony z wykonania swo-
jego utworu? Jak powinna wyglàdaç
współpraca obu grup zawodowych,
które sà ze sobà ÊciÊle zwiàzane i bez
siebie nie mogà funkcjonowaç?

– W procesie inwestycyjnym oprócz
projektanta i wykonawcy  jest jeszcze
jeden bardzo wa˝ny uczestnik, od któ-
rego wiele zale˝y – inwestor. Od tego,
czy b´dzie mecenasem, pozostajàc
przy porównaniach artystycznych,
czy b´dzie tylko liczył pieniàdze i po-
tencjalny zysk z inwestycji – zale˝à na-
sze wspólne z in˝ynierami perspek-
tywy i emocje. Maestria wszystkich
specjalistów jest równowa˝na. Nasz –
architektów – wkład jest bardziej wi-
doczny, bo forma zewn´trzna budyn-

ku, b´dàca produktem naszej pracy,
jednoznacznie identyfikuje obiekt.
Jednak, aby on dobrze funkcjonował,
trzeba go dobrze wykonaç. Ludzie do-
brze si´ czujà w niektórych budynkach
i lubià je. Innych nie. Bł´dy w kon-
strukcji, w statyce ju˝ na zawsze b´dà
odczuwaç u˝ytkownicy. 

– Czas recesji dotkliwie odczuwa
cała bran˝a budowlana, tu notuje si´
najwi´cej upadłoÊci. Mimo pewnych
symptomów poprawy sytuacji gos-
podarczej, wcale nie polepsza si´
kondycja firm budowlanych. Jak
w tych trudnych czasach radzà sobie
architekci?  

– Tak jak cała bran˝a – mizernie.
Moim zdaniem, okres do 2007 – 2008 r.
był niczym nieuzasadnionà euforià,
nadmuchanà baƒkà, która musiała
p´knàç. Musiał nastàpiç czyÊciec. B´-
dzie to długotrwały i bolesny dla
wszystkich proces. Ja wcale nie do-
strzegam sygnałów optymizmu i sym-
ptomów poprawy sytuacji gospodar-
czej. To, co si´ dzieje, to tylko próby
reanimacji gospodarki, chwilowe i po-
zorne uspokojenie. Nie dostrzegam
prób tworzenia nowej jakoÊci gospo-
darczej w czystej postaci. W tej trudnej
sytuacji dostrzegam natomiast pewne
pozytywne elementy. Kilka lat temu kto
miał ochot´, zostawał deweloperem,
kto ̋ yw brał sí  za budowlank´. To pro-
wadziło do zainfekowania ˝ycia gos-

podarczego. Przechodzimy przykry
okres oczyszczania rynku z osób przy-
padkowych, niekompetentnych, z nie-
fachowców. Stàd ta frustracja i agres-
ja, o której mówiliÊmy na samym po-
czàtku. Stworzono ludziom ułud´ mo˝-
liwoÊci szybkiego dorobienia si´, mimo
braku własnego kapitału, w tym kapi-
tału intelektualnego.

– Twierdzi Pan, ˝e musimy przejÊç
bolesny proces oczyszczania. Tym-
czasem od kilku lat trwajà prace legi-
slacyjne majàce przynieÊç odwrotny
skutek, tzw. uwolnienie wielu zawo-
dów, w tym w budownictwie. Facho-
woÊç, kompetencje, dziÊ potwier-
dzone uprawnieniami do wykonywa-
nia zawodu, mogà odejÊç w prze-
szłoÊç.  O co – Pana zdaniem – po-
winny zabiegaç samorzàdy zawodo-
we, aby poprawiç kondycj´ zarówno
projektantów, jak i wykonawców?

– Deregulacja, o której pani mówi,
ma dwie strony medalu. Restrykcyj-
noÊç certyfikatów budzi opór, zwłasz-
cza wÊród młodych adeptów do za-
wodu. JednoczeÊnie jednak całkowi-
ta eliminacja uprawnieƒ sprawi, ̋ e nie-
mal ka˝da profesja b´dzie dost´pna
dla ka˝dego. A to oznacza bylejakoÊç
usług. JeÊli społeczeƒstwu wystar-
czy byle jaki poziom usług, to zaak-
ceptuje deregulacj´. Natomiast pew-
ne grupy społeczne, zwłaszcza ludzie
wykształceni, b´dà oczekiwaç pew-
nego poziomu i na bylejakoÊç si´ nie
zgodzà. Starcie tych stanowisk jest
nieuchronne. Ono wyka˝e, która stro-
na jest w wi´kszoÊci.

JeÊli chodzi o ostatnie pytanie,
uwa˝am, ˝e architekci i in˝ynierowie
budownictwa dadzà sobie rad´. To,
czego oczekiwałbym od obu izb za-
wodowych, to reprezentowania nas
w zderzeniu z szalejàcà biurokracjà,
zwłaszcza europejskà. Nie po to
kształcimy si´ przez tyle lat, ˝eby
trwoniç czas pracy zawodowej  na
sprostanie horrendalnej iloÊci przepi-
sów produkowanych przez instytucje
europejskie, do których nast´pnie
dostosowywane sà przepisy polskie.
Tylko tyle. Z resztà damy sobie rad´.

Rozmawiała 

ALEKSANDRA VEGA

Nie po to kształcimy si´
przez tyle lat, ˝eby
trwoniç czas pracy
zawodowej  na
sprostanie horrendalnej
iloÊci przepisów
produkowanych przez
instytucje europejskie,
do których nast´pnie
dostosowywane sà
przepisy polskie
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Muzyka z dala 
od miejskiego zgiełku

Europejskie Centrum Muzyki
w Lusławicach jest instytucjà,
która ma wspieraç kształcenie

młodych muzyków, ich spotkania
z uznanymi autorytetami w dziedzinie
kompozycji i najlepszymi wykonaw-
cami, ma inspirowaç muzyków do
doskonalenia swoich umiej´tnoÊci.
Centrum ma równie˝ promowaç war-
toÊciowà muzyk´ przez organizacj´
koncertów i festiwali dost´pnych dla
publicznoÊci.

Idea Europejskiego Centrum Muzyki
dojrzewała przez wiele lat. Jej inicjatorem
jest wybitny kompozytor Krzysztof Pe-
nedercki: „Chciałbym przekazaç wszyst-
kim młodym muzykom, ˝e bez korzeni
nie ostoi si´ ̋ adna twórczoÊç. Popatrz-
my na drzewo, ono nas uczy, ˝e dzieło
sztuki musi byç podwójnie zakorzenio-
ne, w ziemi i w niebie, i ˝e zawsze cho-
dzi o wartoÊci najwy˝sze i najbardziej fun-
damentalne. Niech wi´c to miejsce
w Lusławicach ułatwi młodym i utalen-
towanym start w dalszej karierze arty-
stycznej”.

W 2001 r. zało˝ono stowarzyszenie
Akademia im. Krzysztofa Pendereckie-

go Europejskie Centrum Muzyki.
W 2005 r. ECM zostało powołane do ̋ y-
cia jako Narodowa Instytucja Kultury.
Wtedy te˝ rozpocz´to starania o bu-
dow´ siedziby dla tej instytucji.

Europejskie Centrum Muzyki jest
zlokalizowane w Lusławicach, w gminie
Zakliczyn, w najbli˝szym sàsiedztwie
otoczonego parkiem starego dworu, b -́

dàcego własnoÊcià Krzysztofa Pende-
reckiego. To właÊnie do tego sàsiedz-
twa nawiàzuje projekt architektoniczny,
który powstał w pracowni DDJM. Zda-
niem Marka Dunikowskiego architektura
tego obiektu stanowi prób´ współ-
czesnej interpretacji tradycji klasycznej
w oparciu o uniwersalne wartoÊci. Na-
wiàzujàc do zało˝eƒ dworskich, cha-

Lusławice, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
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rakterystycznych dla polskiego krajob-
razu, zasad´ kompozycji oparto na
rytmie kolumn, tworzàc rodzaj portyku.
Rytm kru˝ganków wyznacza porzàdek
i organizuje przestrzeƒ. Prosta bryła mia-
ła byç skromna, powÊciàgliwa, a przez
to ponadczasowa. W elewacji i wn´trzu
dominujà naturalne materiały: drewno
i kamieƒ.

Sercem tego monumentalnego
obiektu (10 tys. m kw.) jest wykoƒczo-
na drewnem Êwierkowym sala kon-
certowa na 650 miejsc. Obok znajduje
si´ jeszcze sala prób ze 150 miejscami.
Tu  mogà sí  odbywaç równie  ̋koncerty
kameralne. Jest biblioteka, czytelnia,
kuchnia, jadalnia, pokoje hotelowe (dla
120 osób), pokoje çwiczeƒ, garderoby,
sala multimedialna, magazyny instru-

mentów. Najwi´kszym atutem Euro-
pejskiego Centrum Muzyki jest znako-
mita akustyka sali koncertowej. Praco-
wał nad nià wybitny specjalista prof. Kar-
lheinz Muller.

Generalny wykonawca – SKANSKA
SA – zbudowała obiekt zaledwie w 16
miesi´cy: od sierpnia 2011 r. do grud-
nia 2012 r. Budow´ Centrum współfi-
nansowała Unia Europejska ze Êrodków
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sala koncertowa lusławickiego cen-
trum wielkoÊcià jest porównywalna
z salà Filharmonii Krakowskiej. Obawy,
czy na koncerty do podtarnowskiej
wsi zechcà przyje˝d˝aç słuchacze,
mo˝e rozwiaç przykład sprzed półtora
wieku. Z podobnà inicjatywà jak Krzysz-
tof Penderecki wystàpił Richard Wag-
ner, który doprowadził do utworzenia
w Bayreuth teatru operowego. Od
1876 r. urzàdzane sà tu festiwale ope-
rowe. W Darmstadt w Niemczech przez
kilkadziesiàt lat, podobnie jak w Lusła-
wicach, z dala od miejskiego zgiełku,
odbywały si´ Mi´dzynarodowe Kursy
Letniej Muzyki. 

GOÂå „BUDOWLANYCH“
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Biuro DDJM Sp. z o.o. zostało zało˝one w 1991 roku. WłaÊcicielami spółki sà architekci:
Marek Dunikowski - dyrektor biura, Wojciech Miecznikowski, Jarosław Kutniowski. Ze-
spół architektoniczny DDJM liczy 20 osób. Tworzà go w wi´kszoÊci wykwalifikowani i do-
Êwiadczeni architekci posiadajàcy uprawnienia budowlane pozwalajàce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wybrane realizacje DDJM: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego,
Lusławice, Bank Handlowy, Kraków, Bank Przemysłowo-Handlowy, Opole, Budynek Mu-
zeum w obr´bie Zało˝enia Pomnikowego (autorstwa A. Sołygi, Z. Pidka, M. Roszczy-
ka oraz M. Chyliƒskiej), Beł˝ec, Multikino, Kraków, Multikino, Zabrze, Hala sportowa Szko-
ły Aspirantów PSP, Kraków, Krzy˝ Papieski przy koÊciele na Skałce, Kraków, Sarkofag
w krypcie koÊcioła na Skałce, Kraków. 

Biura: Wilanowska, Warszawa, Domaniewska, Warszawa, TreiMorfa, Kraków,
Opolska, Kraków, Enterprise, Kraków, A4, Katowice, Avatar, Kraków, Diamante Plaza,
Kraków, CBL II, Kraków, Astra Park, Kielce, KBP, Zabierzów, Buma Square, Kraków,
GTC, Kraków, Mercedes, Kraków CBL, Kraków.

Budynki mieszkalne: Apartamenty Murano, Warszawa, Sołtysowska, Kraków, An-
gel Plaza, Kraków, Bajeczna Park, Kraków, Królowej Jadwigi, Kraków, Siewna, Kraków,
Emaus II, Kraków,    Ekopark D2, Warszawa, Hamernia, Kraków, Ekopark D7, Warszawa,
ISUZU, Kraków, Emaus I, Kraków, Zamkowa, Kraków, Dom pod ˚aglami, Kraków.

Budynki komercyjne: Hotel Best Western Premiere, Kraków, Pawilon handlowy Ikea
przy ul. Conrada, Supermarket Krakchemia SA "Laura"w Tarnowie,  DHO-Krakchemia
SA w Krakowie 

Od lewej: Marek Dunikowski - dyrektor biura, Wojciech Miecznikowski, Jarosław Kutniowski.
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Koncepcja południowego połà-
czenia Odra-Wisła jest znana
ju˝ od ponad stu lat i ma swo-

ich zwolenników oraz przeciwników.
Powrotowi do pomysłu budowy tej
drogi wodnej sprzyjajà programy
mi´dzynarodowe, których celem
jest ochrona Êrodowiska, oraz obo-
wiàzujàca od dwóch lat Koncepcja
Polityki Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju, w której jednoznacz-
nie stwierdzono: „Prowadzone b´dà
działania w celu zapewnienia wa-
runków do rozwoju transportu wod-
nego na górnej WiÊle pomi´dzy Âlà-
skiem a Krakowem”.

HISTORIA

Po I wojnie Êwiatowej, w roku 1919
Sejm Ustawodawczy uchwalił Ustaw´
o budowie kanałów ˝eglownych, re-
gulacji rzek ˝eglownych i spławnych
oraz o budowie zbiorników wodnych.
W roku 1924 zaprojektowano nowà
wersj´ kanału, który w górnym swo-
im biegu miał biec od Zagł´bia Cie-
szyƒskiego, z odgał´zieniem wzdłu˝
Przemszy. Wymiary przystosowano
do przepływu barek 600 tonowych.
W 1929 roku odbył si´ w Warszawie
I Ogólnopolski Zjazd Hydrotechnicz-
ny, który uznał regulacj´ Wisły za za-
danie najwa˝niejsze, ale w uchwałach
uwzgl´dniono równie˝ budow´ ka-
nału Zagł´bie-Kraków i kanału late-
ralnego od Krakowa do ujÊcia Du-
najca. W roku 1937 Ministerstwo Ko-
munikacji przedło˝yło projekt budo-
wy kanału wzdłu˝ górnej Wisły opra-
cowany w 3 wariantach.

W 1937 roku rozpocz´to budow´
kanału Kraków-Mysłowice na odcin-
ku od Krakowa do Przemszy. Prze-
rwała jà II wojna Êwiatowa. 

Po wojnie, w roku 1946, opraco-
wano wst´pny projekt sztucznej dro-
gi wodnej Modrzejów-Kraków-Opa-
towiec wraz z połàczeniem z projek-
towanym kanałem Odra-Dunaj.
W roku 1947 Ministerstwo Komuni-
kacji opracowało 3-letni plan rozwo-
ju dróg wodnych na lata 1947-49,
w którym uwzgl´dniono m.in. konty-
nuowanie robót kanalizacyjnych na
odcinku Wisły od Górnego Âlàska do
Krakowa.

W 1954 r. Biuro Projektów Budow-
nictwa Morskiego Oddział Wrocław
opracowało obszerne studium Kanału
Âlàskiego Odra-Wisła. Od 1963 roku
dalsze prace prowadził „Hydropro-
jekt” w Warszawie. W tym czasie roz-
patrywano dwie trasy kanału: pół-
nocnà, od portu w Gliwicach przez
centrum przemysłowe Górnego Âlàs-
ka wprost do projektowanego portu
na rzece Przemsza w Modrzejowie,
oraz południowà, pokrywajàcà si´
na pierwszym odcinku z trasà kana-
łu Odra-Dunaj, a nast´pnie biegnàcà

dolinà Bierawki koło Rybnika w kie-
runku wschodnim do Wisły koło ujÊcia
Przemszy.

8 stycznia 1973 roku minister ˝e-
glugi ostatecznie wybrał tras´ połu-
dniowà. W 1977 roku „Hydropro-
jekt” Oddział Wrocław rozpoczàł wy-
konywanie studium przedprojekto-
wego Kanału Âlàskiego w dostoso-
waniu do aktualnych przewidywaƒ
rozwoju. Według wst´pnych kon-
cepcji trasa miała przebiegaç Odrà od
Koêla do Dziergowic, stamtàd kana-
łem dolinà rzeki Rudy, omijajàc od
północy zbiornik i miasto Rybnik,
potem miasto ˚ory, a nast´pnie do-
linà rzeki Pszczynki do budowanego
portu Tychy koło Bierunia Starego na
WiÊle. Ogólna długoÊç połàczenia
miała wynieÊç około 90 km, w tym
prawie 15 km Odrà. Przewidywano
powstanie 10 Êluz o spadzie maksy-
malnym 16 metrów. Odcinek za-
chodni pokonywał ró˝nic´ pozio-
mów 92,6 m za pomocà 7 Êluz, zaÊ
odcinek wschodni ró˝nic´ 31,7 m za

Nadzieja na rozwój transportu wodnego
mi´dzy Âlàskiem a Krakowem
BUDOWNICTWO WODNE. Tzw. Kanał Âlàski ma ju˝ stuletnià histori´, 
ale pomysł połàczenia wodnego Odra – Wisła ma teraz wi´ksze 
ni˝ kiedykolwiek szanse na realizacj´

TEMAT MIESIÑCA
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Trasa projektowanego Kanału Âlàskiego (wariant południowy)
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pomocà 3 Êluz. Zakładano, ˝e kanał
b´dzie odpowiadał parametrom IV
klasy drogi wodnej. Âluzy o wymia-
rach 190/12/4 m pozwalałyby na ˝e-
glug´ zestawami pchanymi typu Ba-
wół III o ładownoÊci 3500 ton, przy za-
nurzeniu 2,4 m.  

W latach 1952-60 wykonano na-
st´pujàce opracowania projektowe
zwiàzane z górnà Wisłà:
– zało˝enia kompleksowego wyko-

rzystania Przemszy i Wisły górnej do
Przewozu,

– od Przewozu do Sandomierza Wi-
sła miała byç skanalizowana niski-
mi stopniami, oddano tak˝e do
u˝ytku stopieƒ wodny w Przewozie;

– ukoƒczenie budowy stopni wod-
nych w Dàbiu i Łàczanach.
W 1961 roku oddano do u˝ytku

stopieƒ w Łàczanach, a w 1963
w Dàbiu. W tym czasie „Hydropro-
jekt” rozpoczàł prace studialne do-
tyczàce utworzenia jednolitej sieci
Êródlàdowych dróg wodnych krajów
członkowskich RWPG. W paêdzier-
niku 1968 roku podpisano umow´
mi´dzy rzàdem PRL a Programem
Rozwoju ONZ dotyczàcym „Projek-
tu Wisła” i powołano Biuro Planu
Operacyjnego „Wisła”. W 1973 „Hy-
droprojekt” przystàpił do projektu za-
budowy Górnej Wisły. Podj´to de-
cyzj´ o budowie portu w Tychach

oraz stopni wodnych KoÊciuszko,
Dwory, Smolice. 

Podsumowujàc, w roku 1985
ówczesny rzàd PRL przewidywał bu-
dow´ Kanału Âlàskiego łàczàcego Wi-
sł´ z Odrà. Przewidywał etapowà
jego budow´. W pierwszej kolejnoÊci
powstaç miał odcinek wschodni do
Rybnika, a nast´pnie zachodni, łàcz-
nie z rozbudowà drogi wodnej Odry.

Odcinek wschodni miał si´ zaczàç na
górnym stanowisku stopnia wodnego
Dwory w rejonie OÊwi´cimia i prze-
biegaç na południe od miasta Tychy
(Bieruƒ Stary) dolinà rzeki Gostynki na
północ od miasta ˚ory, gdzie prze-
widywano budow´ portu. Cz´Êç od-
cinka wschodniego od Wisły do re-
jonu Tych wraz z portem zamierzano
wybudowaç do 1990 roku. Odcinek
zachodni kanału miał przebiegaç od
˚or, na północ od Rybnika, dolinà rze-
ki Rudy i dalej przez Kuêni´ Raci-
borskà do portu w Koêlu, z odgał´-
zieniem łàczàcym si´ z Kanałem K´-
dzierzyƒskim. Ogólna długoÊç ka-
nału wynieÊç miała 95 km, z czego
odcinek wschodni 43 km. Na kanale
przewidywano wybudowanie 10 stop-
ni pi´trzàcych ze Êluzami o paramet-
rach IV klasy oraz 5 portów (3 w´g-
lowe w rejonie Tych, Rybnika i ˚or i 2
ogólnohandlowe w rejonie Tych i Ryb-
nika).

STAN ISTNIEJÑCY 

W opracowaniu Głównego Urz´du
Statystycznego z roku 2010, w tabe-
li „Podział Êródlàdowych dróg wod-
nych na klasy” odcinek rzeki Wisły od
ujÊcia Przemszy do połàczenia z Ka-

Dokoƒczenie na str. 16Stopieƒ wodny Przewóz (materiał własny RZGW w Krakowie)

Stopieƒ wodny Dàbie (materiał własny RZGW w Krakowie)
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Nadzieja na rozwój transportu wodnego
mi´dzy Âlàskiem a Krakowem

nałem Łàczaƒskim o długoÊci 37,5 km
został zakwalifikowany jako „klasa
drogi wodnej IV w budowie”. 

Przyjmuje si´, ˝e tzw. ˝eglowna dłu-
goÊç Wisły wynosi 941,3 km. DługoÊç
odcinka administrowanego przez
RZGW Kraków wynosi 295,2 km
i składa si´ z dwóch cz´Êci:
a) Wisła w km 0+000 do km 92+600

stanowi odcinek rzeki skanalizo-
wanej, zabudowanej obiektami hy-
drotechnicznymi od OÊwi´cimia
do Krakowa (od Dworów poni˝ej
ujÊcia rzeki Przemszy do Wisły do
Przewozu w Krakowie);

b) Wisła w km 92+600 do km
295+200 stanowi odcinek rzeki
swobodnie płynàcej, uregulowanej
od Krakowa do Sandomierza (od
Przewozu do ujÊcia do Wisły rze-
ki Sanny). 
Klasy tej drogi wodnej przedsta-

wiajà si´ nast´pujàco:
– od ujÊcia rzeki Przemszy do połà-

czenia z Kanałem Łàczaƒskim -
37,5 km IV klasy,

– Kanał Łàczaƒski - 17,2 km II klasy,
– od ujÊcia Kanału Łàczaƒskiego do

stopnia wodnego Przewóz - 34,3 km
III klasy,

– od stopnia wodnego Przewóz do uj-
Êcia rzeki Sanny – 206,2 km klasy
Ib.
W ramach programu „Wisła” z lat

70. ubiegłego wieku, od roku 1976 do
2002 wybudowano stopnie wodne
Dwory, Smolice i KoÊciuszko, które
wraz z istniejàcymi wczeÊniej stop-
niami wodnymi Łàczany, Dàbie i Prze-
wóz pozwoliły na stworzenie odcinka
drogi wodnej od OÊwi´cimia do Kra-
kowa (tzw. kaskada Górnej Wisły)
o długoÊci 72 km (uwzgl´dniajàc
skróty wynikajàce z odci´cia zakoli
Wisły oraz z przebiegu trasy ˝eglu-
gowej kanałami: Łàczany i Êluz Dwo-
ry oraz Smolice).

Pozostała cz´Êç administrowanego
przez RZGW Kraków odcinka Wisły nie
jest skanalizowana. Przebieg szlaku
˝eglownego ustalany jest przy pomocy
tam regulacyjnych poprzecznych i pod-
łu˝nych, których aktualny stan tech-
niczny nie gwarantuje utrzymania wy-
maganych parametrów nawigacyjnych.

Na drodze wodnej Górnej Wisły, na
odcinku od OÊwi´cimia do Krakowa,
zlokalizowane sà nast´pujàce obiek-
ty infrastruktury ˝eglugowej (trans-
portowej):
– Port Kraków Płaszów,  wybudowa-

ny przed II wojnà Êwiatowà, obec-
nie nie pełni ˝adnej funkcji,

– Port Kraków Kujawy, oddany do
u˝ytku w 1954 roku wraz ze stop-
niem w Przewozie; miał słu˝yç do
przeładunku wyrobów produkowa-
nych w zakładach w Nowej Hucie
(obecnie stanowi osadnik przed
uj´ciem wody technologicznej dla
Huty Arcelor Mittal Poland S.A.)

– Nadbrze˝a przeładunkowe, wyko-
nane z koƒcem lat siedemdziesià-

tych ub. wieku, które słu˝yły przez
kilka lat do przewozu w´gla z ko-
palni Janina w Libià˝u do Krakowa
(do 100 tys. ton/rok). Jedno nad-
brze˝e znajduje si´ na lewym brze-
gu Wisły, ok. 1 km poni˝ej stopnia
Dwory, a drugie na prawym brzegu
rzeki, ok. 1 km powy˝ej stopnia Dà-
bie, w Krakowie-Zabłociu. Obecnie
nadbrze˝a sà likwidowane.

ZgodnoÊç z Politykà
Przestrzennà Kraju

Obowiàzujàca od dnia 27 kwietnia
2012  roku Koncepcja Polityki Prze-
strzennego Zagospodarowania Kra-
ju (przyj´ta Uchwałà nr 239 Rady Mi-
nistrów z dnia 13 grudnia 2011 roku)
wspomina, ˝e prognozy przewozów
przewidujà wzrost wielkoÊci ładunków
przewo˝onych ˝eglugà Êródlàdowà
o 60–100%. Wià˝e si´ z tym zamiar
modernizacji urzàdzeƒ drogi wodnej
Odry i jej powiàzania z siecià wodnà
Niemiec oraz pozostałà siecià wodnà
Polski (Warta-Noteç-Wisła), jak rów-

Dokoƒczenie ze str. 15

Âluza KoÊciuszko (materiał własny RZGW w Krakowie)
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nie˝ połàczenia Odry i Łaby z Duna-
jem. KPPZK jednoznacznie stwier-
dza: „Prowadzone b´dà działania
w celu zapewnienia warunków do roz-
woju transportu wodnego na górnej
WiÊle pomi´dzy Âlàskiem a Krako-
wem”. W sposób jednoznaczny od-
powiadał temu zamysł budowy Ka-
nału Âlàskiego.

EKONOMIA 
I ÂRODOWISKO

Koszty Êrodowiskowe:
Według badaƒ polskich (Jacek

Hennig) porównanie barki z innymi
Êrodkami transportu ze wzgl´du na
iloÊç jednorazowo zabieranego ła-
dunku wypada na korzyÊç transpor-
tu wodnego. Jeden zestaw pchany
o ładownoÊci 3500 ton mo˝e byç po-
równywany z wagonami 40 tonowy-
mi w liczbie 90 lub ze 180 samocho-
dami 20-tonowymi. Ponadto:
– praca barki powoduje stosunkowo

najmniej hałasu, który pochodzi
tylko z pracy silników ukrytych pod
pokładem i odpowiednio wytłu-
mionych, bez jakichkolwiek odgło-
sów ruchu kół po torze, a cz´stot-
liwoÊç przejazdu jest ponadto wie-
lokrotnie mniejsza ni˝ innych Êrod-
ków transportu,

– barka zu˝ywa najmniejszà iloÊç pa-
liwa – wg statystyk amerykaƒskich
1 litr paliwa pozwala przenieÊç 1
ton´ ładunku na odległoÊç 127 km
rurociàgiem, 106 km barkà, 84 km
kolejà, 25 km samochodem , 1,6 km
samolotem,

– barka emituje najmniejszà iloÊç
spalin j.w.,

– barka nie wymaga budowy całko-
wicie sztucznych tras drogowych,
tylko przystosowania istniejàcych
koryt rzecznych, z mo˝liwoÊcià za-
chowania wielu ich naturalnych
cech,

– barka nie zajmuje znacznych po-
wierzchni terenu pod budow´ dro-
gi,

– barka nie wpływa w sposób za-
sadniczy na zmian´ krajobrazu,

– barka wywołuje mniejsze zagro˝e-
nie przy przypadkowych kolizjach,
ze wzgl´du na 6-7-krotnie mniejszà
szybkoÊç poruszania si´ po szlaku.
Równie˝ stanowisko Komisji Eu-

ropejskiej, która przyj´ła tzw. Pro-
gram Naiades, jest takie, ˝e transport
wodny Êródlàdowy jest najbardziej
przyjazny Êrodowisku w porównaniu
z innymi jego rodzajami (najczystszy
ekologicznie). Uwa˝a ona, ˝e trans-
port Êródlàdowy charakteryzuje si´:
– małym zu˝yciem energii, gdy˝ sto-

sunek zu˝ycia energii do pracy
przewozowej wynosi 1 do 10,

– niskà emisjà substancji zanie-
czyszczajàcych powietrze i wod´,

STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2014
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Dokoƒczenie na str. 18Âluza Borek Szlachecki na kanale Łàczaƒskim (materiał własny RZGW w Krakowie)

Stopieƒ wodny Łàczany (materiał własny RZGW w Krakowie)
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Nadzieja na rozwój transportu wodnego
mi´dzy Âlàskiem a Krakowem

– niskimi kosztami zewn´trznymi,
– małà iloÊcià wypadków,
– koszt zewn´trzny pracy przewozo-

wej wykonanej przez ˝eglug´ Êród-
làdowà wynoszàcej 1000 tkm jest
mniejszy o 19 euro w stosunku do
tej samej pracy wykonanej przez
transport samochodowy,

– koszt zanieczyszczenia powietrza
przez transport samochodowy jest
7 razy wi´kszy ni˝ transport Êród-
làdowy,

– koszt hałasu emitowanego przez
transport samochodowy jest 70
razy wi´kszy, a przez transport ko-
lejowy 87 razy wi´kszy ni˝ przez
transport wodny Êródlàdowy,

– koszty wypadków spowodowane
przez transport samochodowy sà
178 razy wi´ksze, a przez transport
kolejowy 12 razy wi´ksze ni˝ po-
wodowane przez transport wodny
Êródlàdowy,

– transport wodny Êródlàdowy emituje
ok. 5 razy mniej CO2 na jeden to-

nokilometr przebytej drogi ni˝ trans-
port samochodowy,

– transport wodny Êródlàdowy jest
prawie 3 razy bardziej wydajny pod
wzgl´dem przewiezionego ładunku
ni˝ transport samochodowy.
Z badaƒ przeprowadzonych przez

ADEME-Francuskà Agencj´ ds. Âro-
dowiska i Zarzàdzania Energià oraz
Niemiecki Instytut Energii i Ârodo-
wiska wynika, ˝e iloÊç gramów CO2

emitowanego na tonokilometr wy-
nosi: transport wodny Êródlàdowy:
33,4 g/tkm, transport kolejowy: 48,1
g/tkm, transport samochodowy: 164
g/tkm. 

Strategiczne czynniki
pozytywne i negatywne

budowy Kanału Âlàskiego

Koncepcja południowego połà-
czenia Odra-Wisła jest znana od
ju˝ ponad stu lat i ma swoich zwo-
lenników oraz przeciwników. Poni˝ej
prezentowane sà strategiczne czyn-
niki pozytywne (mocne strony
i szanse) oraz negatywne (słabe

strony i zagro˝enia) przedsi´wzi´cia,
jakim mo˝e byç budowa Kanału
Âlàskiego, rozumianego jako od-
gał´zienie do górnej Wisły poten-
cjalnego Kanału Dunaj-Odra-Łaba
i zarazem stanowiàcego jego inte-
gralnà cz´Êç.

CZYNNIKI STRATEGICZNE
POZYTYWNE 
(mocne strony i szanse)
(kolejnoÊç alfabetyczna)

– brak ograniczeƒ przestrzennych
w realizacji 

– budowa obiektów zwiàzanych z wy-
korzystaniem kanału

– du˝e i stałe ładunki towarów
– du˝y rynek transportowy
– integracja regionalna
– konkluzja Rady UE w sprawie peł-

nego włàczenia transportu wodne-
go do łaƒcuchów transportowych
i logistycznych w UE 

– korytarz transportowy CETC ROU-
TE 65

– likwidacja strat finansowych bu-
d˝etu paƒstwa

TEMAT MIESIÑCA
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Stopieƒ wodny Smolice (materiał własny RZGW w Krakowie)

Dokoƒczenie ze str. 17
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– miejsca pracy oraz dochody dla ob-
sługi obiektów hydrotechnicznych
i zwiàzanych z funkcjonowaniem ka-
nału

– mo˝liwoÊç produkcji „czystej” ener-
gii elektrycznej

– niedu˝e zró˝nicowanie terenu
– niskie koszty transportu
– ni˝sze koszty budowy 
– pełne wykorzystanie Drogi Wodnej

Górnej Wisły
– plan uporzàdkowania strategii roz-

woju
– planowanie europejskiej infrastruk-

tury transportu TINA
– polityka rzàdu polskiego
– polityka sàsiadów
– polityka Unii Europejskiej
– porozumienie AGN
– pozyskiwanie kruszyw z terenów bu-

dowy 
– program Marco-Polo 
– program NAIADES
– przewóz towarów
– Ramowa Dyrektywa Wodna
– sieç transportowa TEN-T
– strategia gospodarki wodnej
– system informacyjny RIS
– zainteresowanie władz lokalnych
– zgodnoÊç z politykà przestrzennà

kraju 
– zgodnoÊç z zamierzeniami euro-

pejskimi 
– zgodnoÊç z zamierzeniami polski-

mi 
– zmniejszenie szkodliwego oddzia-

ływania transportu, odcià˝enie dróg
kołowych.

CZYNNIKI STRATEGICZNE
NEGATYWNE
(słabe strony i zagro˝enia)
(kolejnoÊç alfabetyczna)

– brak organizacji procesów prze-
wozowych

– koniecznoÊç zapewnienia odpo-
wiednich iloÊci wody do prowa-
dzenia ˝eglugi

– niech´ç niektórych Êrodowisk eko-
logicznych

– przebieg kanału ponad obszarami
eksploatacyjnymi w´gla

– przeprowadzenie formalnych pro-
cedur w planowaniu 

– rodzaj istniejàcego w Polsce ta-
boru

– zlikwidowanie kolizji przebiegu tra-
sy kanału z ciàgami komunikacyj-
nymi

– ˝egluga 300 dni w roku.

Wybrane pozytywne czynniki
mi´dzynarodowe

Strategicznym czynnikiem prze-
mawiajàcym za budowà Kanału Âlà-
skiego, południowego połàczenia
Odra-Wisła i jednoczeÊnie bocznego
odgał´zienia od projektowanego Ka-
nału Dunaj-Odra-Łaba do górnej Wi-
sły jest projekt rzàdu Czech, który
dà˝y do połàczenia drogi wodnej
Men-Dunaj z systemem dorzecza
Odry poprzez uruchomienie trans-
portu wodnego do roku 2039. 

èródło:  
Vodni Cesty a Plavba, 

nr 3/2013, Praga.

WOJCIECH BOSAK

Zast´pca Dyrektora Regionalnego

Zarzàdu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, 

Członek Zarzàdu Głównego 

Stowarzyszenia In˝ynierów

i Techników Wodnych i Melioracyjnych
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Niezwykła jakoÊç przestrzeni publicznej
azjatyckiego tygrysa
SINGAPUR. Nowoczesna metropolia Dalekiego Wschodu – spojrzenie na wybrane
obiekty miasta-paƒstwa (cz´Êç 1)

Pod wzgl´dem powierzchni
(572 km2) Singapur  jest jed-
nym z najmniejszych paƒstw

na Êwiecie, a właÊciwie miast-paƒ-
stw, gdy˝ cały jego obszar jest zdo-
minowany przez tereny silnie zurba-
nizowane lub bardzo uprzemysło-
wione. 

Poło˝ony jest na wyspie Singapur,
która wraz z 54 małymi wysepkami,
w wi´kszoÊci z rafami koralowymi,
tworzy południowy kraniec Półwyspu
Malajskiego. Wyspy te oblewajà wody
cieÊnin Malakka, Singapurskiej i Johor.
Singapur dzieli od równika 137 km (na
północ) i to poło˝enie decyduje o jego
klimacie (tropik wilgotny, 2,5 m rocz-
nego opadu oraz stała temperatura
roczna 25-27 stopni Celsjusza).

Singapur zamieszkuje 5,4 mln
mieszkaƒców, co daje jednà z naj-
wi´kszych g´stoÊci zaludnienia na
Êwiecie, wynoszàcà ok. 7,5 tys.
osób/km2. Obywatele Singapuru to
przede wszystkim ludnoÊç pocho-
dzenia chiƒskiego, malajskiego i hin-
duskiego. Jest te˝ wielu przybyszów

z Europy i Ameryki Północnej. Domi-
nujàcymi j´zykami sà j´zyk manda-
ryƒski, angielski i malajski. Pod wzgl´-
dem religijnym prym wiodà buddyzm,
islam i chrzeÊcijaƒstwo.

ObecnoÊç Wielkiej Brytanii w Sin-
gapurze (strategiczna wojskowa baza
morska, o kluczowym znaczeniu na
Dalekim Wschodzie) trwała z krótkà
przerwà (w latach 1942-45 okupacja ja-
poƒska) od 1819 do 9 sierpnia 1965

roku. Od tego momentu Singapur jest
niepodległym paƒstwem o ustroju re-
publiki demokratyczno-autorytarnej.

Druga połowa XX wieku przyniosła
Singapurowi gwałtowny rozwój, który
z niewielkimi wahaniami trwa do chwi-
li obecnej. Azjatycki tygrys, tak cz´s-
to okreÊlany jest Singapur (obok Taj-
wanu, Hongkongu i Południowej Ko-
rei)– jest jednym z najszybciej rozwi-
jajàcych si´ paƒstw Êwiata (wzrost

Władze Singapuru
prowadzà bardzo
przemyÊlanà gospodark´
mieszkaniowà. Chodzi
przede wszystkim o
racjonalne
dysponowanie małà
powierzchnià wyspy,
którà paƒstwo
systematycznie stara si´
powi´kszaç poprzez
zasypywanie morza.

Mapa paƒstwa-miasta (êródło internetowe)

Lokalizacja Singapuru (Maps – Google)
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gospodarczy 5,5 % oraz PKB per ca-
pita 33988 $ (2013). Rozwijane sà
przede wszystkim usługi finansowe
(170 banków, 80 towarzystw ubez-
pieczeniowych), turystyka, przemysł
petrochemiczny, stoczniowy, tekstyl-
ny, elektrotechniczny, elektroniczny,
a tak˝e chemiczny, farmaceutyczny,
fotooptyczny i spo˝ywczy. Warto zwró-
ciç uwag´, ˝e Singapur jest obecnie
jednym z czterech najwi´kszych cen-
trów finansowych Êwiata, obok No-
wego Jorku, Londynu i Tokio. W ska-
li całego Êwiata tylko  port w Szan-
ghaju przeładowuje wi´cej kontene-
rów ni˝ Singapur.

Okres kolonialny odcisnàł trwałe
pi´tno na wizerunku współczesnego
Singapuru. Najbardziej znaczàce bu-
dowle z tego okresu – katedra Êw. An-
drzeja w stylu neogotyckim, budynek
ratusza, hotel  Fullerton, historyczne
mosty na rzece Singapur sà Êwietnie
utrzymane i otoczone opiekà konser-
watorskà. Z tego okresu pochodzà
równie˝ liczne Êwiàtynie buddyjskie,
taoistyczne, hinduistyczne i islam-
skie meczety, stanowiàc obraz religij-
nego tygla tego obszaru.

Od drugiej połowy XX wieku, dzi´ki
gwałtownemu rozwojowi i rosnàcym
mo l̋iwoÊciom inwestycyjnym paƒstwa,
rozpocz´ły si´ przeobra˝enia w zakre-
sie architektoniczno-urbanistycznym
oraz w zakresie infrastruktury komuni-
kacyjnej. W obecnej zabudowie Sin-

gapuru dominujà wie˝owce. Wyrasta-
jà one nie tylko w dzielnicy finansowej,
podobnej do analogicznych w No-
wym Jorku, Chicago, Toronto, Melbo-
urne, Dubaju lub Tokio, ale równie˝ jako
budynki mieszkalne. Władze Singa-
puru prowadzà bardzo przemyÊlanà
gospodark´ mieszkaniowà, nie do-
puszczajàc do wyłàcznego działania
praw wolnorynkowych. Chodzi przede
wszystkim o racjonalne dysponowanie
małà powierzchnià wyspy, którà paƒ-
stwo systematycznie stara si´ powi´k-
szaç poprzez zasypywanie morza.
Obok drapaczy chmur Singapur wzbo-

gacił si´ w ostatnich latach o wiele
obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (mu-
zea, teatry, hotele), reprezentujàcych
najwy˝szà Êwiatowà jakoÊç architek-
tonicznà. Nowoczesne budownictwo
kubaturowe Singapuru uzupełnia sieç
zaprojektowanych z rozmachem połà-
czeƒ drogowych, z ciekawà, cz´sto wy-
ró˝niajàcà si´ na skal´ Êwiatowà, in-
frastrukturà (mosty i kładki pieszo-ro-
werowe). Transport zbiorowy obsługuje
metro (4 linie) z du˝à liczbà stacji.
W skali Êwiata zalicza si´ ono do naj-
bardziej zautomatyzowanych.

W ostatnich latach Singapur przy-
wiàzuje wielkà wag´ do rozwoju zie-
leni miejskiej. Tropikalny, wilgotny kli-
mat sprzyja bujnej roÊlinnoÊci w roz-
licznych parkach przenikajàcych si´
z obszarami zurbanizowanymi. Âwia-
towà sław´ zyskały zało˝one nie-
dawno Ogrody Singapurskie (Gar-
dens by the Bay) ze słynnymi super-
drzewami. Niezmiennà popularno-
Êcià cieszy si´ singapurski ogród bo-
taniczny, w którym króluje orchidea
(ponad 600 gatunków).

Kilka dni pobytu autora w Singa-
purze pozwoliło nieco wniknàç w spe-
cyficznà atmosfer´ tego miasta-paƒ-
stwa i nawiàzaç bezpoÊredni kontakt
z wybranymi obiektami, których uni-
kalne walory zostanà zaprezentowa-
ne w dalszej cz´Êci artykułu.

BUDOWNICTWO NA ÂWIECIE
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Dokoƒczenie na str. 22

Kładka Helix Bridge – widok ogólny (fot. K. Ry˝)

Struktura kwasu DNA – inspiracja bioniczna architektów kładki Helix (êródło internetowe oraz fot.
K. Ry˝),
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Niezwykła jakoÊç przestrzeni publicznej
azjatyckiego tygrysa

Zatoka Marina Bay –
nowoczesny salon wielkiej

metropolii
Zatoka Marina Bay oraz dolny od-

cinek rzeki Singapur wraz z otaczajà-
cà je ekskluzywnà zabudowà stanowi
historycznie ukształtowane centrum
Singapuru. Centrum to znajduje si´
przy południowym brzegu głównej
wyspy. Zatok´ Marina Bay okala z jed-
nej strony centrum finansowe (down-
town core) z zabudowà wysokoÊcio-
wà (drapacze chmur), a jakby u ich
stóp wznosi si´ majestatycznie syl-
wetka kolonialnego hotelu Fullerton,
który przypomina o dawniejszej historii
Singapuru. Poni˝ej, bezpoÊrednio
przy brzegu zatoki, piecz´ nad całym
niezwykłym otoczeniem sprawuje
Merlion-hybryda lwa i ryby, historycz-
nie ukształtowany symbol Singapuru
– Miasta Lwa (w sanskrycie malajskim
singa-lew, pura-miasto). Znajdujàcy si´
nieopodal most Esplanade wraz z re-
prezentacyjnà trasà prowadzi do ko-

lejnego zespołu dwóch obiektów nad
zatokà mieszczàcych teatr i sal´ kon-
certowà (Esplanade Theaters on the
Bay).

Na przeciwległym brzegu zatoki
w stosunku do centrum finansowego
powstał w ostatnich latach magiczny

kompleks budowli Marina Bay Sands
Singapore. W kompleksie tym domi-
nuje imponujàcy architektonicznie
budynek hotelu Marina Bay Sands
oraz inspirowany kwiatem lotosu
obiekt Muzeum Sztuki i Nauki (Art-
Science Museum Marina Bay). Pieszo
mo˝na tam dotrzeç po kładce Helix,
która przeprowadza pieszych nad
wschodnim ujÊciem zatoki. Kładka
ta, ukoƒczona w 2010 roku, jest jed-
nym z najwybitniejszych obiektów
mostowych na Êwiecie

Opisany zespół obiektów wokół
zatoki Marina Bay sprawia, ̋ e staje si´
ona niejako wodnym placem cen-
tralnym wielkiej metropolii, jakà jest
współczesny Singapur.

Kładka dla pieszych – Helix
Bridge. Przykład architektury
biomorficznej w Singapurze.

W kwietniu 2010 roku przekazano
do u˝ytkowania kładk´ Helix, jeden
z najciekawszych obiektów mosto-
wych współczesnego Êwiata. Kładka
łàczy północne brzegi zatoki Marina
Bay, w pobli˝u kolorowych trybun

Dokoƒczenie ze str. 21

WejÊcie na kładk´. Podwójna helisa w konstrukcji noÊnej kładki Helix (fot. K. Ry˝)

Struktura noÊna kładki w cz´Êci dolnej (fot. K. Ry˝)
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pływajàcego stadionu, z południo-
wym brzegiem zatoki w rejonie Mu-
zeum Sztuki i Nauki (ArtScience Mu-
seum Marina Bay), nieopodal hotelu
Marina Bay Sands.

Projekt kładki został opracowany
przez konsorcjum pracowni- austra-
lijskiej Cox Rayner Architects (Bris-
bane) współpracujàcej z singapur-
skim biurem Architects 61. DługoÊç
kładki wynosi 280 metrów, a jej ustrój
noÊny tworzy pi´ç prz´seł o rozpi´-
toÊciach 45 +3 x 65 +45 m. Prz´sła
majà konstrukcj´ w postaci struktury
przestrzennej utworzonej przez dwie
przenikajàce si´ helisy (linie Êrubowe),
które w cz´Êci dolnej przecinajà si´,
tworzàc sztywne w´zły struktury. Âred-
nice helis wynoszà odpowiednio: d =
10,8 m (parametry rury stalowej
6 273mm) dla zwoju zewn´trznego
oraz  d = 9,4 m (parametry rury sta-
lowej 5 273) dla zwoju wewn´trznego.
Podstawowym materiałem konstruk-
cyjnym jest stal nierdzewna, której zu-
˝yto ok. 1700 ton. Nad pomostem
kładki zainstalowany jest przezroczy-
sty dach, bardzo wa˝ny w tropiku wil-
gotnym Singapuru. Na filarach kład-
ki wykształcone sà wspornikowe po-
mosty widokowe ułatwiajàce oglàda-
nie otoczenia zatoki, m.in. obserwacj´
zarysu skyline centrum finansowego
(downtown core). Pod pomostem
kładki zainstalowano pomost rewi-
zyjny na całej długoÊci. Cała kon-

strukcja kładki wyposa˝ona jest
w oÊwietlenie ledowe, które o˝ywia
nocà całà skomplikowanà stalowà
struktur´ na tle fascynujàcych obiek-
tów zespołu Marina Bay Sands Sin-
gapore. Wst´gi niebieskiego Êwiatła
opasujà stalowe helisy, uczytelniajàc
nieco jej skomplikowanà form´.

Forma architektoniczno-estetycz-
na kładki tworzy nowà, autonomicznà
jakoÊç. Obiekt mógłby samodzielnie
funkcjonowaç w postaci landmark,
emanujàc w otoczeniu swoimi, nie-
spotykanymi gdzie indziej, walorami.
Wpisany jest on jednak w wyjàtkowe,
supernowoczesne pod wzgl´dem

urbanistyczno-architektonicznym oto-
czenie kompleksu Marina Bay Sands
Singapore. Cały zespół doskonale
si´ dopełnia i zamiast napi´ç oraz dy-
sonansów panuje tu wszechogarnia-
jàca synergia.

BezpoÊredniej inspiracji formy kon-
strukcji kładki nale˝y poszukiwaç
w naturze, w strukturze zło˝onego
z dwóch przenikajàcych si´ helis
łaƒcucha kwasu DNA, b´dàcego
noÊnikiem podstawowych informacji
o organizmach ˝ywych. Zresztà pier-
wotna nazwa kładki brzmiała Doub-
le Helix. Dla uproszczenia pomini´to
pierwszy człon. Kładka jest przykła-
dem form rozpatrywanych w obsza-
rze interdyscyplinarnej nauki zwa-
nej bionikà, która bada budow´ i me-
chanizmy funkcjonowania organiz-
mów ˝ywych w skali mikro i makro,
celem adaptacji ich m.in. w urzà-
dzeniach technicznych i konstruk-
cjach. W naszym przypadku mamy
do czynienia z adaptacjà struktury mi-
kro kwasu DNA do konstrukcji kład-
ki. Dokładniejsza analiza statyczna
biomorficznej struktury noÊnej kład-
ki wskazuje, ˝e zrealizowana inspi-
racja jest przede wszystkim wyjàt-
kowo atrakcyjna z punktu widzenia
uzyskanej formy architektonicznej
i estetyki. Zastosowana konstrukcja
noÊna nie jest optymalna w aspekcie
mechanizmów współpracy elemen-

Most Cavenagh Bridge. Konstrukcja podwieszona typu łaƒcuchowego (fot. K. Ry˝)

Most Esplanade Bridge. Widok od strony Marina Bay (fot. K. Ry˝) Dokoƒczenie na str. 24
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tów i przenoszenia obcià˝eƒ właÊci-
wych dla kładki.

Kładka nale˝y do grupy najdro˝-
szych obiektów mostowych, jakie do
tej pory zbudowano, w przeliczeniu na
jednostk´ pola powierzchni rzutu kon-
strukcji. Została jednak zrealizowana
w takim miejscu, gdzie koszt nie sta-
nowił wiodàcego kryterium w całym
procesie inwestycyjnym, zarówno
w stadium  projektowym, jak i wyko-
nawczym.

Na Âwiatowym Festiwalu Architek-
tonicznym w Barcelonie kładka Helix
została uznana za najlepszà kon-
strukcj´ transportowà m.in. za nowe
spojrzenie na in˝ynieri´ przyszłoÊci.

Most Esplanade Bridge –
element eleganckiej arterii
komunikacyjnej w centrum

Singapuru
Most Esplanade Bridge usytuowa-

ny jest nad ujÊciem rzeki Singapur do
zatoki Marina Bay w ciàgu pi´knej ar-
terii komunikacyjnej Esplanade, łà-
czàcej centrum finansowe (down-
town core) z północnà cz´Êcià mias-
ta, obok nowego teatru i sali koncer-

towej w Singapurze (Esplanade Thea-
ters on the Bay). Obiekt ma długoÊç
280 metrów, a jego konstrukcja zło-
˝ona jest z 7 betonowych prz´seł łu-
kowych. Na pomoÊcie ruch pojazdów
odbywa si´ po 4 pasach w ka˝dym
kierunku. Dodatkowo przewidziano
Êcie˝ki rowerowe i ciàgi pieszych.
Most oddano do eksploatacji w mar-
cu 1997 roku. Forma architektoniczno-
estetyczna obiektu jest bardzo do-
pracowana i oryginalna. Obiekt po-

zbawiony jest elementów kulminujà-
cych, nie eksponuje si´ w bogatym
i wartoÊciowym otoczeniu urbanis-
tycznym, raczej starajàc si´ harmo-
nijnie współgraç z wszechogarniajà-
cà nowoczesnoÊcià.

Mosty historyczne nad rzekà
Singapur River

Rzeka Singapur uchodzàca do za-
toki Marina Bay odegrała znaczàcà
rol´ w historii Singapuru. To właÊnie tu-
taj, przy jej ujÊciu powstały pierwsze
osady na wyspie Singapur, a póêniej
w XIX wieku, w okresie kolonialnym,
rozwin´ła si´ pierwsza struktura miej-
ska, której zachowane fragmenty
mo˝na oglàdaç do dzisiaj. Rzeka sta-
ła si´ osià rozwijajàcego si´ miasta
i wkrótce okazało si´, ˝e łodzie nie sà
w stanie zaspokajaç rosnàcych po-
trzeb komunikacyjnych. Zacz´ły po-
wstawaç mosty, których szeÊç prze-
trwało do dzisiejszych czasów. Sà to
Anderson Bridge, Cavenagh Bridge,
Elgin Bridge, Coleman Bridge, Read
Bridge i Ord Bridge. Obecnie mosty te
traktowane sà jako zabytki sztuki in-
˝ynierskiej i element szeroko poj´te-

Dokoƒczenie ze str. 23

Most Elgin Bridge (fot. K. Ry˝)

Most Anderson Bridge (fot. K. Ry˝)
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go dziedzictwa narodowego. Rzeka
Singapur oddziela dzisiaj centrum fi-
nansowe (downtown core) od starej
kolonialnej cz´Êci miasta. Dopiero
w latach 80. XX wieku przeprowa-
dzono rewitalizacj´ obu brzegów rze-
ki, doprowadzono mosty i umocnie-
nia do wzorowego stanu i dzisiaj, za-
równo rzeka, jak i tereny nadbrze˝ne
t´tnià ˝yciem i sà du˝à atrakcjà tury-
stycznà.

Kładka Fale Hendersona
(Henderson Waves) nad
drogà Henderson Road

Nieco na zachód od zatoki Marina
Bay, nad drogà Henderson Road
znajduje si´ najwy˝ej poło˝ona nad
przeszkodà (36 m) kładka pieszo-ro-
werowa Fale Hendersona (Henderson
Waves), łàczàca dwa parki. DługoÊç
kładki wynosi 274 m. Ciàgły ustrój
noÊny jest zło˝ony z 7 prz´seł. Two-
rzà je dwie ciàgłe skrzynki (przekrój
prostokàtny) odcià˝one dwoma falu-
jàcymi łukami, usytuowanymi nad
i pod konstrukcjà pomostu. Współ-
prac´ łuków ze skrzynkami zapew-
niajà g´sto rozmieszczone, krzywoli-
niowe, otwarte wr´gi, kształtujàc cha-
rakterystycznà dla obiektu fal´.
W prz´słach z chodzeniem dołem,
w przestrzeniach pod łukami, urzà-
dzono schrony przed słoƒcem
i deszczem. Pomost wykonany jest
z dwóch gatunków drewna tropikal-
nego. Forma konstrukcji noÊnej przy-
pomina fal´, stàd nazwa kładki Hen-
derson Waves. Mo˝na równie˝ do-
szukaç si´ inspiracji biomorficznych,
gdy˝ wyglàd kładki od strony łuków
kojarzy si´ równie˝ z w´˝em.

***

Artykuł opracowano na podstawie
materiałów własnych pozyskanych
podczas kilkudniowego pobytu w Sin-
gapurze, w listopadzie 2013 roku,
w ramach VI Âwiatowej Wyprawy Mos-
towej do Australii i Nowej Zelandii, na
podstawie êródeł drukowanych oraz
materiałów z portali internetowych. 

DR IN˚. KAROL RY˚

Katedra Budowy Mostów i Tuneli

Politechniki Krakowskiej

Przedsi´biorstwo Usług In˝ynierskich

PROKOM S.C.

Kładka dla pieszych nad Henderson Road. Widok od strony łuków (êródło internetowe)

Kładka dla pieszych nad Henderson Road. Widok od spodu konstrukcji (êródło internetowe)

Kładka dla pieszych nad Henderson Road. Schemat konstrukcji. Przekrój poprzeczny (êródło
internetowe)
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Co czwarty in˝ynier 
nie zdaje egzaminu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE. Podsumowanie XXII sesji egzaminacyjnej 
– Jesieƒ’2013

Dwudziesta
druga sesja
egzaminacyj-

na na uprawnienia
budowlane „Jesieƒ
’2013” rozpocz´ła
si´ 22 listopada
2013 r. 

Na sàsiedniej stronie w tablicy przed-
stawiono liczb´ osób, które przystàpi-
ły do egzaminów (testowego i ustne-
go) w poszczególnych specjalnoÊciach
oraz szczegółowe wyniki egzaminu.

Nale˝y stwierdziç, ̋ e wyniki z prze-
prowadzonych egzaminów w tej sesji
nie odbiegały w sposób istotny od wy-
ników w sesji Wiosna’ 2013. Przypo-
mnijmy, ˝e do sesji wiosennej przy-
stàpiło łàcznie 351 osób, zdało 268,
a zdawalnoÊç wyniosła 76,4%. 

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
2014 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 trzecia sesja eg-
zaminacyjna „Wiosna’2014” roz-
pocznie si´ 16 maja br. Termin skła-
dania dokumentów przez ubiegajà-
cych si´ o nadanie uprawnieƒ upłynàł

Zygmunt
Rawicki
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6 lutego br. Członkowie poszczegól-
nych zespołów kwalifikacyjnych po-
wołanych na zebraniu Okr´gowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej MOIIB rozpocz´li
weryfikacj´ dokumentów potwierdza-
jàcych ich praktyk´ zawodowà. Dzien-
niki praktyk sà szczegółowo spraw-
dzane pod wzgl´dem ich merytorycz-
nej zawartoÊci, zakresu, rodzaju i cza-
su odbytej praktyki budowlanej, a tak-
˝e uprawnieƒ osób potwierdzajàcych
praktyk´. Obok w tablicy zestawiono
wnioski zło˝one przez kandydatów
według poszczególnych specjalnoÊci.

ZYGMUNT RAWICKI

przewodniczàcy OKK
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Rozegrane ju˝ po raz siódmy za-
wody w narciarstwie alpejskim
o Puchar Przewodniczàcego

MOIIB odbyły si´ 2 marca 2014 r. Na
stokach góry Wd˝ar w Kluszkowcach
rozegrano konkurencj´ slalom gigant.
Wszystko odbyło si´ jak w zawodach
o Puchar Âwiata, tj. z pomiarem elek-
tronicznym przejazdów i nagłoÊnie-
niem trasy. 

Pierwsi zawodnicy rozpocz´li dzieƒ
ju˝ o ósmej rano, przygotowujàc 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 godz. 12.00
rozpocz´ła si´ rywalizacja.

W tym roku do zawodów zgłosiło
si´ łàcznie 140 osób, w tym 69 osób
towarzyszàcych członkom MOIIB (15
paƒ, 28 panów i 26 dzieci). Ostatecz-
nie w zawodach wzi´ło udział 87
osób. Najstarszy uczestnik miał 68 lat,
a najmłodsza zawodniczka 5,5.

Zgodnie z regulaminem, zawodni-
ków – członków MOIIB, podzielono na
grupy wiekowe, z wyjàtkiem paƒ, któ-

re pojechały w jednej grupie. M´˝-
czyêni wystartowali w pi´ciu  gru-
pach wiekowych:

-  grupa 0    -  66 lat i wi´cej,
-  grupa I -  56 - 65 lat,
-  grupa II    -  46 - 55 lat,
-  grupa III   -  36 - 45 lat,
-  grupa IV   - 18 - 35 lat.

Natomiast zawodników niezrzeszo-
nych w MOIIB, a towarzyszàcych człon-
kom MOIIB, podzielono tylko na czte-
ry grupy: panie i panowie oraz dzieci
– chłopcy i dziewczynki do lat 15.

Ka˝dy narciarz mógł przejechaç tra-
s´ slalomu giganta dwa razy, z których
liczył si´ lepszy czas przejazdu. Za-
wodnicy dopingowani przez licznà
publicznoÊç zaprezentowali wysoki
poziom rywalizacji sportowej, a co naj-
wa˝niejsze zawody odbyły si´ w ser-
decznej  atmosferze. Nikt te˝ na szcz´-
Êcie nie odniósł ̋ adnej kontuzji, ale na
wszelki wypadek wszyscy uczestnicy
zostali ubezpieczeni. Tym razem po-
goda sprzyjała rozegraniu zawodów –
przez cały czas było słonecznie,

1

2

3

1

2

3

Slalom in˝ynierów MOIIB-2014
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a temperatura była dodatnia.  Po za-
koƒczonej rywalizacji koledzy Zyg-
munt Rawicki (przewodniczàcy Ko-
misji Kwalifikacyjnej MOIIB) oraz Mi-
rosław Boryczko i Adam Knapik (or-
ganizatorzy zawodów) wr´czyli pa-
miàtkowe puchary i medale dla naj-
lepszych trzech zawodników w ka˝dej
grupie wiekowej, natomiast  naj-
młodsi otrzymali dodatkowo słodycze.

Wyniki trzech kolejnych miejsc
w poszczególnych grupach podano
w tablicy.

Spotkanie zakoƒczyło si´ wspól-
nymi rozmowami przy herbacie, grza-
nym winie oraz karczku i kiełbasce
z grilla. Dzi´kujàc wszystkim za udział
w zawodach, zapraszamy zaintere-
sowanych sportowà rywalizacjà i in-
tegracjà naszego Êrodowiska bu-
dowlanego na kolejnà ósmà edycj´
zawodów o Puchar Przewodniczà-
cego  MOIIB  w 2015 r. 

ADAM KNAPIK

Wdniach 19-20 lutego
2014 r. na kortach Poli-
techniki Krakowskiej,

przy al. Jana Pawła II, został ro-
zegrany I Turniej Tenisa Ziemne-
go o Puchar Przewodniczàcego
Rady MOIIB. Turniej rozgrywany
był systemem pucharowym. Do
turnieju zgłosiło si´ 16 uczestni-
ków. 

W pierwszym dniu rozgrywek ro-
zegrano 10 meczów, natomiast
w drugim - dwa pozostałe oraz me-
cze çwierçfinałowe, półfinały i finał.
Po wspaniałej grze zwyci´zcà,
a tym samym zdobywcà pucharu
został Kol. Stanisław Karczmar-
czyk, a na drugim miejscu upla-
sował si´ Kol. Mirosław Boryczko.

WÊród zaproszonych goÊci zwy-
ci´˝ył  Kol. Jan Skàpski z Mało-
polskiej Okr´gowej Izby Architek-
tów, a drugie miejsce zajàł Kol. Ja-
cek Majka. Ju˝ w trakcie trwania
turnieju zgłosiło si´ kilka osób (w
tym panie) zainteresowanych star-
tem, ale ze wzgl´dów technicznych
(stopieƒ zaawansowania rozgry-
wek) dokooptowanie ich do wspól-
nej rywalizacji okazało si´ nie-
mo˝liwe. Wszystkich miłoÊników te-
nisa ziemnego zapraszamy na
I Mistrzostwa MOIIB, które naj-
prawdopodobniej zostanà roze-
grane w czerwcu 2014 r. (prosz´
Êledziç stron´ internetowà MOIIB).

MIROSŁAW BORYCZKO

I Turniej Tenisowy 
o Puchar Przewodniczàcego MOIIB
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Poni˝ej publikujemy tekst nt.
„Standardów dotyczàcych
Opinii i Ekspertyz Technicz-

nych w Budownictwie”, opracowa-
ny przez Zespół Problemowy MO-
IIB ds. Opracowania Standardów
dot. Opinii i Ekspertyz Technicz-
nych w Budownictwie i przyj´ty
uchwałà Rady MOIIB
nr 129/R/2013 w dniu 26 listopada
2013 r.             

A. Definicje i okreÊlenia
1. Opinia techniczna – opisuje stan

przedmiotu opinii i zalecenia dot. dal-
szego z nim  post´powania.
Opinia techniczna okreÊla, analizuje

i interpretuje stan projektowy lub rze-
czywisty obiektu budowlanego albo
jego elementów i formułuje wnioski
dot. dalszych zamierzeƒ w odniesie-
niu do przedmiotowego obiektu.
Wnioskiem opinii mo˝e byç np. ko-
niecznoÊç opracowania ekspertyzy.
Wiodàcym celem opinii jest ocena
analizowanego stanu na tle obowià-
zujàcych przepisów prawnych i tech-
nicznych.
2. Ekspertyza techniczna – okreÊla

stan przedmiotu ekspertyzy oraz
przyczyny i Êrodki zaradcze.
Ekspertyza techniczna to studium

przyczynowo-skutkowe stanu lub
zdarzenia technicznego obiektu.
Analizuje zdarzenie, opierajàc si´
o rzeczywisty stan obiektu i jego ele-
mentów składowych. Zawiera do-
kumentacj´ i ocen´ zjawisk, zdarzeƒ
i procesów zachodzàcych w czasie
realizacji lub u˝ytkowania obiektu bu-
dowlanego. Obejmuje systematyk´
oraz inwentaryzacj´ uszkodzeƒ i nie-
zb´dne badania elementów i mate-
riałów. Zawiera analiz´ obliczeniowà,
ocen´ rozwiàzaƒ technologicznych
i okreÊla zwiàzki przyczynowo-skut-
kowe ocenianego zdarzenia. For-
mułuje wnioski stanowiàce podstaw´
do ustalenia dalszego post´powania
z przedmiotem ekspertyzy.
3. Nazw´ opracowania okreÊla Za-

mawiajàcy lub Zamawiajàcy z Wy-
konujàcym. 

B. Zasady etyki zawodowej
4. Autor opinii lub ekspertyzy tech-

nicznej w budownictwie powinien

kierowaç si´ zasadami etyki zawo-
dowej. 

5. Zasady etyki zawodowej autora
opinii lub ekspertyzy technicznej
wynikajà z ogólnie przyj´tych norm
moralnych i etycznych oraz z „Ko-
deksu Etyki” (KE) Polskiej Izby In-
˝ynierów Budownictwa.

6. Autor opinii lub ekspertyzy powinien
bezwzgl´dnie przestrzegaç zasady
uczciwego i bezstronnego trakto-
wania wszystkich stron, których
dotyczy przedmiot wykonywanej
opinii lub ekspertyzy.

7. Autor opinii lub ekspertyzy tech-
nicznej nie mo˝e nara˝aç swego
zleceniodawcy na podejmowanie
przedsi´wzi´ç z góry skazanych na
niepowodzenie. 

8. Autor opinii lub ekspertyzy tech-
nicznej powinien informowaç swo-
jego zleceniodawc´ o ka˝dej oko-
licznoÊci, która mogłaby stanowiç
przeszkod´ lub zagro˝enie w rea-
lizacji powierzonego mu zadania. 

C. RzetelnoÊç zawodowa
9. Autor opinii lub ekspertyzy tech-

nicznej jest obowiàzany przestrze-
gaç przepisów prawa i standar-
dów zawodowych.

10. Autor opinii lub ekspertyzy tech-
nicznej powinien podejmowaç tyl-
ko takie zadania, do których wy-
konania jest teoretycznie oraz prak-
tycznie przygotowany i przekonany.

11. Autor nie mo˝e podejmowaç si´
wykonywania opinii lub eksperty-
zy, której problematyka wykracza
poza zakres jego uprawnieƒ, wie-
dzy i doÊwiadczenia zawodowego.

D. Tajemnica zawodowa
12. Autor powinien zachowaç w ta-

jemnicy poufne informacje i spra-
wy zwiàzane z przedmiotem wy-
konywanej opinii lub ekspertyzy,
a na ich ujawnienie uzyskaç sto-
sownà zgod´. 

E. Standardy zawodowe
13. Autor powinien sprawowaç sa-

modzielnà funkcj´ technicznà
w budownictwie osobiÊcie i w spo-
sób niezawisły. 

14. Przedmiotem opinii lub eksperty-
zy powinna byç wyłàcznie pro-

blematyka techniczna. Autor wska-
zuje przyczyn´ zaistniałego zja-
wiska, natomiast nie orzeka o od-
powiedzialnoÊci.

15. Je˝eli dla tego samego przed-
miotu powstaje opinia lub eks-
pertyza wykonywana przez dru-
giego autora, to powinna zostaç
opracowana na takich samych
zasadach jak pierwsza, tj. opie-
raç si´ na jego własnych bada-
niach, analizach, obliczeniach
itp. oraz formułowaç jego własne
wnioski. 

16. Oceny wiarygodnoÊci i trafnoÊci
wniosków z dwóch niezale˝nych
opinii lub ekspertyz powinien do-
konaç zamawiajàcy w trybie, jaki
uzna za stosowny. Autorzy obu ta-
kich opinii lub ekspertyz powinni
mieç mo˝liwoÊç obrony swoich
stanowisk. 

17. Opinia techniczna powinna za-
wieraç:

– OkreÊlenie celu i zakresu opraco-
wania;

– Podstawy formalne;
– List´, albo kopie udost´pnionych do-

kumentów;
– Opis i charakterystyk´ przedmiotu

opracowania;
– Zalecenia dot. przedmiotu opraco-

wania;
– Wnioski koƒcowe.
18.  Ekspertyza techniczna powinna

zawieraç:
– OkreÊlenie celu i zakresu opraco-

wania;
– Podstawy formalne;
– Zestawienie materiałów b´dàcych

podstawà opracowania; 
– Opis stanu technicznego przed-

miotu opracowania;
– Analiz´ technicznà wyst´pujàcych

zjawisk i ich przyczyn;
– Wyniki przeprowadzonych badaƒ

i obliczeƒ; 
– Wnioski i zalecenia.

F. Przypisy koƒcowe
19. Standardy dotyczàce opinii i eks-

pertyz technicznych w budownic-
twie sà zalecane do stosowania
przez autorów tych opracowaƒ
uchwałà Rady Małopolskiej Okr´-
gowej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa.

Standardy dotyczàce opinii i ekspertyz
technicznych w budownictwie
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Delegaci na kadencj´ 
2014-2018

Dobiega koƒca trzecia kaden-
cja samorzàdu zawodowego
in˝ynierów budownictwa.

Wybory delegatów na Zjazdy Okr´-
gowe MOIIB na kadencj´ 2014-2018
w obwodach wyborczych, na które
został podzielony obszar działania
naszej małopolskiej izby, odbywały
si´ od 25 listopada do 3 grudnia
2013 roku. 

Zaplanowano 10 zebraƒ wybor-
czych w siedmiu obwodach. Niestety,
mimo bardzo intensywnej akcji infor-
macyjnej zach´cajàcej do udziału
w wyborach (imienne zaproszenia
do ka˝dego pełnoprawnego członka
MOIIB, według stanu na 30 wrzeÊnia
2013 roku, zostały przesłane wraz
z nr. 10 miesi´cznika „In˝ynier Bu-
downictwa” oraz szczegółowy har-
monogram zebraƒ wyborczych za-
mieszczony w naszym biuletynie „Bu-
dowlani” nr 3/2013, a tak˝e na stronie
internetowej) Êrednia frekwencja wy-
borcza, po przeprowadzeniu wszyst-
kich zebraƒ, wyniosła jedynie 4,17 %.
Mimo biernoÊci naszych członków
podczas zebraƒ wybraliÊmy 149 de-
legatów, reprezentujàcych wszystkie
bran˝e: BO – 57,7 %, BM – 1,3 %, BD
– 6,0 %, IS – 18,1 %, IE – 11,4 %,WM
– 3,4 %, BK – 0,7 % i BW – 1,3 %. Z tej
liczby ok. 33% stanowià delegaci,
którzy zostali wybrani po raz pierwszy.

Poni˝ej publikujemy nazwiska de-
legatów wybranych podczas wszyst-
kich dziesi´ciu zebraƒ wyborczych.

Obwód wyborczy nr 1 
w Bochni 

(obejmujàcy powiaty: proszowicki,
bocheƒski, brzeski, wielicki

i miechowski)

Lp. Wybrani delegaci bran˝a
1. Bronowska Agnieszka BO
2. Butrymowicz Stanisław  BO
3. Cezary Lucjan BO
4. Chmiel Roman BD
5. Franczak Zbigniew WM
6. Gogola Katarzyna BO
7. Janusz Krzysztof IE
8. Januszek Ryszard BO
9. Kaczmarczyk Renata BO
10. Kubala Zdzisław BO
11. Maciuszek Jakub IS
12. Moroƒski Andrzej BO
13. Rachwał Zbigniew IS
14. Strojny Piotr IS

Obwód wyborczy nr 2 
w OÊwi´cimiu

(obejmujàcy powiaty: wadowicki,
chrzanowski i oÊwi´cimski)

Lp. Wybrani delegaci bran˝a
1. åwi´kała Marek BO
2. Głowacz Dominik IE
3. Głuch Krzysztof BO
4. Godek Jarosław BO
5. Góra Włodzimierz BO
6. I˝ycki Bogusław BO
7. Karpiƒski Łukasz WM
8. Korkowski Jerzy BO
9. Morawiec Lesław IE
10. Nartowska Wanda BO
11. Pelc Krzysztof BO
12. Sikora Andrzej IS
13. Wodniak Maciej IS

Obwód wyborczy nr 3 
w Olkuszu 

(obejmujàcy powiat olkuski)

Lp. Wybrani delegaci bran˝a
1. Knapik Adam BO
2. Marchajski Adam BO
3. Pawlikowski Wojciech BO
4. Szczepara Justyna IS

Obwód wyborczy nr 4 
w Tarnowie 

(obejmujàcy powiaty: dàbrowski,
tarnowski i Tarnów)

Lp. Wybrani delegaci bran˝a
1. Ciasnocha Andrzej BO
2. Cierpich Marcin BO
3. Duraczyƒska Krystyna IS
4. Gajewski Krzysztof IE
5. Kawik Antoni IE
6. Klepacki Tadeusz BO
7. Król Jan BO
8. Kuldanek Andrzej IS
9. Łab´dê Renata IS
10. Majka Władysław BO
11. Moskal Krzysztof IS
12. Pyzdek Stanisław BO
13. Âlusarczyk Kazimierz BO
14. Wisor-Pronobis Janina BO

Obwód wyborczy nr 5 
w Nowym Sàczu 

(obejmujàcy powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosàdecki i Nowy Sàcz)

Lp. Wybrani delegaci bran˝a
1. Borsukowska-Stefaniczek 

Małgorzata BO
2. Chrobak Stanisław BO
3. Dàbrowski Tomasz BO

Dokoƒczenie na str. 32
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4. Gołaszewski Andrzej IS
5. Janusz Marian IS
6. Jasienica Andrzej BO
7. Łukasik Krzysztof IE
8. Malaga Edward IE
9. Màka Józef IS
10. Misygar Joanna BO
11. Moraƒda Mateusz BO
12. Potok Wiesław BO
13. Racoƒ Zbigniew BM
14. Rasiƒski Jerzy IS
15. Skawiƒski Jan BO
16. Smoroƒski Wiesław BO
17. Sokal Wojciech BO
18. Struzik Wojciech BO
19. Sułkowski Tadeusz WM
20. Wingralek Joanna BD

Obwód wyborczy nr 6 
w Krakowie – 4 zebrania

(obejmujàcy powiaty: 
krakowski i Kraków)

Lp. Wybrani delegaci       bran˝a
1. Abrahamowicz Stanisław BO
2. Damijan Ryszard IE
3. D´bowski Jacek BO
4. Duma Maria IS
5. Dziedzic Jan BD
6. Furmanik Andrzej IE
7. Ludomirski Artur BO
8. Ludomirski Bartosz BO
9. Młynarczyk Andrzej BO
10. Opolska Danuta BD
11. Pałach Andrzej BO
12. Petko Jadwia IS
13. Piszczek Kazimierz BO
14. Płachecki Marian BO
15. Podkówka Kazimierz BO
16. Pytel Maciej IS
17. Tr´bacz Henryk BO
18. Tr´bacz-Piotrowska 

Małgorzata BO

1. Batko Paweł BW
2. Bàcal Tadeusz BO
3. Bereza Wiesław BO
4. Bernacki Stanisław BO
5. Bierlit Stanisław BO
6. Biliƒski Wojciech BO
7. Boryczko Małgorzata BO
8. Boryczko Mirosław BO
9. Bryksy Anna BD
10. Chołoniewski Jerzy BD
11. Chudy Zdzisław IE
12. GabryÊ El˝bieta BO
13. Jamborski Marian BK
14. Jastrz´bska El˝bieta BO
15. Jaworski Tomasz BM
16. Jaworski Wojciech IS
17. Rawicki Zygmunt BO
18. Reiman Krzysztof BW
19. Rogó˝ Lesław BO

1. Kałkowski Zbysław BO
2. Karczmarczyk Stanisław BO
3. Kołodziej Janina BO
4. Konczewska Wiktoria IS
5. Koƒski Wojciech IS
6. Korniak-Figa Krystyna IS
7. Kot Marta WM
8. Kot Zbigniew WM
9. Kraczek Hubert BO
10. Kryjak Krzysztof BO
11. Krzysztofowicz Paweł BO
12. Kucharski Andrzej BO
13. Kwiatek Stanisław BO
14. Zapart Kazimierz IS
15. ˚akowski Jan BD
16. ˚akowski Ryszard BD

1. Majcher Mieczysław IS
2. Majda Krzysztof IE
3. Marcjan Wacław IE
4. Markowicz Jadwiga BD
5. Mitka Stanisław IE
6. Moskała Zygmunt IE
7. Muszyƒska-Płachecka Ewa IS
8. Niedziela Roman IS
9. Nieuporany Andrzej BO
10. Salwiƒski Zygmunt IE
11. Seweryn Krzysztof BO
12. Skałka Jan BO
13. Skrzyniowska Wiesława IS
14. Strzałka Jan IE
15. Strzeboƒski Stanisław BO
16. Szarek Andrzej BO
17. Szostak Józef BO
18. Tylek Izabela BO

Obwód wyborczy nr 7 
w Nowym Targu 

(obejmujàcy powiaty: nowotarski,
tatrzaƒski, myÊlenicki i suski)

Lp. Wybrani delegaci bran˝a
1. Dziedziniewicz Wiesław BO
2. Głowacki Marek IE
3 . Jurczak Piotr BO
4. K´sek Jan BO
5. Łukasik Jerzy BO
6. Mierczak Krzysztof BO
7. Nenko Paweł BO
8. Nowak Marek BO
9. Polaczek Paweł BO
10. Przystał Gabriela IS
11. Rafacz Tadeusz BO
12. Słowik Marian BO
13. ˚uławiƒska Gra˝yna BO

Delegaci na kadencj´ 
2014-2018

Dokoƒczenie ze str. 31
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Minàł ostatni 4. rok statutowej
działalnoÊci Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów

Budownictwa w Krakowie w koƒczà-
cej si´ III kadencji 2010–2014. Jest
to czas na podsumowanie kolejne-
go rocznego okresu dokonaƒ w ra-
mach działalnoÊci naszego samo-
rzàdu zawodowego in˝ynierów bu-
downictwa. 

W dniu 31 grudnia 2013 roku licz-
ba członków MOIIB kształtowała si´
nast´pujàco: 
– nasza Izba zrzeszała 10.881 czynnych

członków (przyrost o 1,2%, tj. o 127
osób w porównaniu z ubiegłym ro-
kiem); a pod wzgĺ dem liczby czynnych
członków zajmowała 3. miejsce w kra-
ju po Mazowieckiej OIIB i Âlàskiej OIIB;

– odnotowano 1.648 członków zawie-
szonych na własnà proÊb´ (choroby,
brak pracy, podeszły wiek) lub z po-
wodu nieopłacenia składek członkow-
skich przez okres ponad 6 miesi´cy
(przyrost o 15,1%, tj. o 254 osób w po-
równaniu z ubiegłym rokiem );

– 233 kandydatów oczekujàcych na
członkostwo w MOIIB (przyrost o 1,2%,
tj. o 4 osoby w porównaniu z ubiegłym
rokiem). 
Dy˝ury przedstawicieli – poszczegól-

nych organów MOIIB: Rady, OKK, 
ORzOZ, OSD, OKR, a tak˝e prawników,
radców prawnych prowadzone były re-
gularnie w ustalonych terminach w cià-
gu tygodnia. Informacje o godzinach dy-
˝urów pełnionych przez członków po-
szczególnych organów naszej Izby były
zamieszczone na stronie internetowej
(www.map.piib.org.pl), a tak˝e podane
w ka˝dym z 4 numerów biuletynu infor-
macyjnego „Budowlani” MOIIB wyda-
wanych w 2013 roku. 

Prezydium Rady w roku sprawoz-
dawczym 2013 prowadziło bie˝àcà dzia-
łalnoÊç Izby pomi´dzy posiedzeniami
Okr´gowej Rady. Zgodnie z wczeÊniej
przyj´tym harmonogramem pracy Pre-

zydium Rady obradowało 8 razy i przy-
j´ło łàcznie 25 uchwał, które zgodnie
z obowiàzujàcym regulaminem zostały
zatwierdzone przez Rad´ MOIIB.

Okr´gowa Rada Izby w roku spra-
wozdawczym 2013 kierowała działalno-
Êcià Okr´gowej Izby i systematycznie rea-
lizowała obowiàzki wynikajàce z przepi-
sów prawnych zawartych: w ustawie
o samorzàdzie zawodowym architektów
i in˝ynierów budownictwa z dnia 15
grudnia 2000 r. (Dz. U. 2001, nr 5 poz.42
z póên. zm.) – rozdz. 1 Przepisy ogólne
– art.8, rozdz. 2 Okr´gowe Izby – art.18
i art.19 oraz w statucie PIIB – rozdz.2 Za-
dania Izby §7, a tak˝e w regulaminach
(m.in. w Regulaminie okr´gowych rad
PIIB §2) oraz uchwałach zjazdów krajo-
wych PIIB i okr´gowych MOIIB. 

Rada MOIIB liczyła w ciàgu 2013
roku 30 osób, odbyła 6 zebraƒ i przyj´-
ła łàcznie 49 uchwał. W zebraniach
Rady MOIIB na zaproszenie przewodni-
czàcego Rady uczestniczyli przewodni-
czàcy niezale˝nych 4 organów MOIIB
(OKK, OKR, ORzOZ, OSD), 6 zespołów,
stałych zespołów roboczych: Składów
Orzekajàcych ds. Członkowskich, Rady
Programowej biuletynu informacyjnego
„Budowlani” oraz przedstawiciele MOIIB
we władzach krajowych PIIB. członkowie
Rady MOIIB na bie˝àco byli informowa-
ni o działalnoÊci Prezydium, organów
MOIIB, zespołów problemowych i robo-
czych oraz o działalnoÊci Rady Krajowej
i organów PIIB. Szczegółowy wykaz
członków pełniàcych funkcje w po-
szczególnych Organach PIIB i Orga-
nach MOIIB był zamieszczony w ka˝dym
z 4 numerów biuletynu informacyjnego
„Budowlani” (nr 1/2013, nr 2/2013,
nr 3/2013, nr 4/2013) wydanych w 2013
roku. Stałà pozycjà biuletynu było sys-
tematycznie prowadzone kalendarium,
które zawierało szczegółowe informacje
zwiàzane z bie˝àcà działalnoÊcià Rady
oraz poszczególnych Organów MOIIB. 

Sprawozdanie z działalnoÊci Rady
MOIIB zostało ograniczone do najwa˝-

niejszych form działalnoÊci i istotnych wy-
darzeƒ jakie miały miejsce w ciàgu mi-
nionego 2013 roku.

Informacja o działalnoÊci
Okr´gowej Rady MOIIB. 

Informacje ogólne.
W dniach 8–10.04.2013 r., w siedzibie

Urz´du Miasta Krakowa, odbyła si´ XII
Europejska Giełda Informacji Renowa-
cyjnej „EGIR 2013” z udziałem Stanisła-
wa Karczmarczyka – przewodniczàcego
MOIIB oraz Zygmunta Rawickiego –
przewodniczàcego Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej. Spotkali si´ na niej wo-
jewódzcy oraz miejscy konserwatorzy za-
bytków niemal z całej Polski, przedsta-
wiciele producentów i firm wykonaw-
czych, biur projektowych, architekci, in-
˝ynierowie. Patronat nad Giełdà objàł Pre-
zydent Miasta Krakowa Jacek Maj-
chrowski. Współorganizatorem był Wy-
dział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urz´du Miasta Krakowa, przy czynnym
udziale Architekta Miasta i Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Temata-
mi tegorocznej Giełdy były: 
1) Nowoczesne materiały i technologie;

teoria i praktyka zastosowaƒ w reno-
wacji budownictwa i aran˝acji fasad, 

2) Wykonane i planowane działania re-
nowacyjne w przestrzeni miejskiej:
Szczecina, Lublina, Warszawy, Poz-
nania, Kielc oraz 

3) Granice kreacji architektonicznej
w obiektach zabytkowych; kompe-
tencje konserwatorskie przy realiza-
cji procesu budowlanego w budynku
historycznym. Jeden z prezentowa-
nych referatów przygotował i wygło-
sił Stanisław Karczmarczyk. 
W dniach 12–14 kwietnia 2013 roku

MOIIB wspólnie z Galicyjskà Izbà Bu-
downictwa zorganizowała w Zakopa-
nem Forum Budownictwa pod patrona-
tem Ministra Infrastruktury, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z udziałem pod-
sekretarza stanu Janusza ̊ bika. W pro-

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby 

In˝ynierów Budownictwa w 2013 r. (skrót)

Dokoƒczenie na str. 34
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Sprawozdanie z działalnoÊci 
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby 

In˝ynierów Budownictwa w 2013 r. (skrót)

gramie forum wygłoszono dwa referaty
przygotowane przez MOIIB.

W dniu 20 kwietnia 2013 r. odbył si´
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie XII Okr´gowy
Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa, w którym wzí ło udział 118
delegatów spoÊród 160 uprawnionych
(73,75%). Dokonano podsumowania
działalnoÊci Rady MOIIB i organów za
2012 r. i wskazano kierunki dalszych dzia-
łaƒ na nast´pny rok, dzi´ki zło˝onym
wnioskom przez delegatów Zjazdu.

W dniach 28–29 czerwca 2013 r. de-
legaci MOIIB na Krajowe Zjazdy uczest-
niczyli w XII Krajowym Zjeêdzie Spra-
wozdawczym PIIB w Warszawie. Wi´cej
informacji na ten temat zostało przed-
stawionych w artykule pt. „Deregulacja
i zmiany w Prawie budowlanym budzà
niepokój in˝ynierów” – zamieszczonym
w biuletynie informacyjnym Budowlani
nr 3/2013. 

W 2013 roku Rada MOIIB kontynuo-
wała dotychczasowà współprac´ ze
wszystkimi Êrodowiskami bran˝y bu-
dowlanej w Polsce i za granicà, a zwłasz-
cza w ramach tzw. Małej Grupy Wy-
szehradzkiej (V–4), skupiajàcej samo-
rzàdy zawodowe in˝ynierów budow-
nictwa z czterech sàsiadujàcych ze sobà
paƒstw: Polski, Czech, Słowacji i W´gier.
W dniach od 29 sierpnia do 1 wrzeÊnia
2013 r. przedstawiciele MOIIB na czele
z przewodniczàcym Stanisławem Karcz-
marczykiem uczestniczyli w Egerze na
W´grzech w XIV spotkaniu regional-
nych organizacji budowlanych (izb
i zwiàzków), w którym rol´ gospodarza
pełniła Regionalna Izba In˝ynierska BO-
MEK w Miszkolcu. Główna tematyka
spotkania dotyczyła dwóch zagadnieƒ:
1) komunikacji, przebudowy i budowy

dróg w przygranicznych strefach paƒ-
stw V–4 oraz 

2) nowelizacji prawa budowlanego w ww.
paƒstwach. Referaty dot. komunikacji

zaprezentowali przedstawiciele po-
szczególnych delegacji, a stron´ pol-
skà reprezentował Ryszard ̊ akowski
– wiceprzewodniczàcy MOIIB, który
wygłosił referat pt. „Drogi krajowe
Małopolski. Najwa˝niejsze inwesty-
cje zrealizowane i w realizacji”.
W dniu 12 paêdziernika 2013 r. w Ope-

rze Krakowskiej miało miejsce wa˝ne, cy-
kliczne wydarzenie z okazji Dnia Bu-
dowlanych zwiàzane z uroczystym spot-
kaniem członków MOIIB i MOIA oraz za-
proszonych goÊci. Uczestników spotka-
nia powitał Bogusław Nowak – dyrektor
Opery Krakowskiej. W cz´Êci oficjalnej
spotkania krótkie wystàpienia mieli Sta-
nisław Karczmarczyk – przewodniczàcy
MOIIB oraz Wojciech Dobrzaƒski – se-
kretarz MOIA, a nast́ pnie działaczom na-
szej izby wr´czono honorowe odzna-
czenia. Opraw´ artystycznà zapewnił
Zespół Opery Krakowskiej spektaklem
operowym „Madame Butterfly” Giacoma
Pucciniego. Była to ju˝ trzecia udana
wspólna uroczystoÊç zorganizowana
przez MOIIB i MOIA. Pierwsze wspólne
spotkanie odbyło si´ w Operze Krakow-
skiej w paêdzierniku 2011 roku z okazji
jubileuszu 10–lecia powołania obu sa-
morzàdów zawodowych w Krakowie.

W dniu 17 lutego 2013 r. w Klusz-
kowcach odbyły si´ VI mistrzostwa MO-
IIB w narciarstwie alpejskim, w których
uczestniczyło 150 osób. 

W roku 2013 Okr´gowa Komisja Kwa-
lifikacyjna, na podstawie przepisów wy-
nikajàcych z ustawy o samorzàdach za-
wodowych oraz statutu PIIB zorganizo-
wała i przeprowadziła dwie sesje egza-
minacyjne wiosnà (XXI) i jesienià (XXII) na
uprawnienia budowlane. DziałalnoÊç
weryfikacyjna i egzaminacyjna w zakre-
sie nadawania uprawnieƒ budowlanych
prowadzona przez OKK jest zaliczana do
podstawowych i najwa˝niejszych obo-
wiàzków MOIIB wzgl´dem swoich przy-
szłych członków.

Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów
Budownictwa pełniła honorowy patronat

nad zorganizowanymi w minionym roku
przez Chemobudow´ Kraków XLI Kra-
kowskimi Targami Budownictwa „WIOS-
NA 2013” i XLII Krakowskimi Targami Bu-
downictwa „JESIE¡ 2013”. 

W roku sprawozdawczym, tak jak
w latach poprzednich, MOIIB kontynuo-
wała prenumerat´ i wysyłanie do człon-
ków wybranych czasopism bran˝owych
zgodnie z indywidualnym zgłoszeniem
członka oraz kontynuowała dodatkowe
ubezpieczenie na ̋ ycie członków MOIIB
w firmie COMPENSA. 

Trzecia kadencja funkcjonowania na-
szego samorzàdu zawodowego dobie-
ga koƒca. W listopadzie i grudniu 2013
roku w 7 obwodach wyborczych odby-
ły si´ wybory 149 delegatów na Okr´-
gowe Zjazdy MOIIB oraz na Zjazd Spra-
wozdawczo–Wyborczy, na którym zo-
stanà wybrane nowe władze naszej Izby
na czwartà kadencj´ 2014÷ 2018. De-
legaci na Krajowe Zjazdy Sprawozdaw-
cze PIIB (limit 19 osób), zostanà wybra-
ni na XIII Zjeêdzie Sprawozdawczo–Wy-
borczym MOIIB, który odb´dzie si´ 5
kwietnia 2014 r.

W strukturze organizacyjnej naszej
Izby funkcjonujà niezale˝nie od Rady
Okr´gowej MOIIB takie organy jak: Okr´-
gowa Komisja Kwalifikacyjna (OKK), Okŕ -
gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej (ORzOZ), Okr´gowy Sàd Dys-
cyplinarny (OSD), Okr´gowa Komisja
Rewizyjna (OKR). Ich szczegółowe spra-
wozdania za 2013 rok zostały opracowane
oddzielnie przez przewodniczàcych tych
organów. W dalszej cz´Êci niniejszego
sprawozdania przedstawiono informacje
z działalnoÊci Rady MOIIB realizowa-
nej m.in. przez powołane specjalnie do
tego celu jednostki: Zespoły Problemowe
(6), stałe Zespoły Robocze (2), doraêne
Zespoły Robocze (2) oraz Punkty Infor-
macyjne (4) wraz z obsługà administra-
cyjnà pełnionà przez Biuro MOIIB.

W roku 2013 przedstawiciele MOIIB
kontynuowali szerokà, partnerskà współ-
prac´ z wieloma instytucjami naukowy-
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mi, gospodarczymi, sàdowymi i samo-
rzàdowymi regionu Małopolski: z Poli-
technikà Krakowskà, z Akademià Górni-
czo–Hutniczà, z Sàdem Apelacyjnym
w Krakowie, z Galicyjskà Izbà Budow-
nictwa oraz z Małopolskà Okr´gowà
Izbà Architektów.

Informacja o działalnoÊci Zespołów
Problemowych. 

Rada MOIIB w III kadencji (2010–
2014) powołała do zrealizowania zadaƒ
statutowych szeÊç Zespołów Problemo-
wych. W 2013 roku działały Zespoły Pro-
blemowe: ds. Samopomocy Kole˝eƒskiej,
ds. Etyki i Ochrony Zawodu, ds. Usta-
wicznego Dokształcania Zawodowego,
ds. Prawno–Regulaminowych, ds. Pro-
cesów Budowlanych, ds. Opracowania
Standardów dot. Opracowania Opinii
i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie
oraz dwa stałe Zespoły Robocze: dwa
Składy Orzekajàce nr 1 i nr 2 ds. Człon-
kowskich oraz Rada Programowa Biule-
tynu MOIIB „Budowlani”. Na wspólnym
zebraniu Zespołów Problemowych MO-
IIB w Zawoi, laureaci statuetki „Małopol-
ski In˝ynier Budownictwa” za rok 2012 Je-
rzy Gundelach i Włodzimierz J´dry-
chowski zaprezentowali rozwiàzanie pro-
jektowe konstrukcji i przebieg realizacji
Centrum Kongresowego w Krakowie.
Uczestnicy zapoznali si´ z bie˝àcymi
sprawami Rady MOIIB, omówiono wza-
jemnie problematyk´ zespołów w bie˝à-
cej kadencji i zapoznano sí  z zało˝eniami
nowego kodeksu budowlanego oraz po-
st´pami prac komisji kodyfikacyjnej. 

Po koniec 2013 roku Rada MOIIB po-
wołała dwa doraêne Zespoły Robocze:
1) Zespół ds. zaktualizowania regulami-
nu i zasad działalnoÊci punktów infor-
macyjnych MOIIB oraz 2) Zespół ds. mo-
dernizacji i przebudowy docelowej bu-
dynku PI w OÊwi´cimiu.

Zespół Problemowy ds. Etyki i Ochro-
ny Zawodu.  

Zespół ds. Etyki i Ochrony Zawodu
działał do 1. połowy 2012 roku w 3–oso-
bowym składzie: El˝bieta Jastrz´bska
(przewodniczàca do koƒca 2012 r.),
Ewa Muszyƒska–Płachecka, Wiesława
Skrzyniowska. 

Zespół omawiał sprawy skierowane
przez członków MOIIB dotyczàce:
– nierzetelnych zleceniodawców,

– trudnoÊci z pozyskiwaniem zleceƒ,
– naruszenia etyki zawodowej przez nie-

których kierowników budowy, szcze-
gólnie w budownictwie jednorodzin-
nym.
Na posiedzeniach zespołu omawiano

równie˝ problematyk´ nowelizacji Prawa
budowlanego zwiàzanà z zapowiedzia-
nà deregulacjà niektórych zawodów,
w tym in˝ynierów budownictwa.

Członkowie Zespołu uczestniczyli
w cyklicznie organizowanych spotka-
niach zespołów problemowych MOIIB słu-
˝àcych wymianie doÊwiadczeƒ, spo-
strze˝eƒ i uwag o zawodzie in˝yniera bu-
downictwa. Wi´kszoÊç zagadnieƒ dot.
etyki i ochrony zawodu była omawiana
przez zespół w latach 2010–2012. W roku
2013 do Zespołu nie skierowano ˝a-
dnych spraw.

Zespół Problemowy ds. Działaƒ Sa-
mopomocowych.

Zespół ds. Działaƒ Samopomoco-
wych w 2013 roku pracował w stałym
składzie 3–osobowym: Krystyna Kor-
niak – Figa (przewodniczàca), Anna Bry-
ksy, Wiktoria Konczewska. 

Zespół odbył 11 posiedzeƒ w mie-
siàcach: lutym, marcu, kwietniu, maju,
czerwcu, lipcu, wrzeÊniu, paêdzierniku,
listopadzie i grudniu. W roku 2013 do ze-
społu wpłyn´ły 62 wnioski (39 wniosków
w 2012, wzrost o 23 wnioski) do rozpat-
rzenia o przyznanie w ramach pomocy
Êrodków finansowych. Z tej liczby 60
wniosków zaopiniował pozytywnie (31
z tytułu Êmierci członka, 16 z tytułu dłu-
gotrwałej choroby, 8 z tytułu bezrobocia,
5 z tytułu trudnej sytuacji materialnej w ro-
dzinie), a 2 wnioski negatywnie (odda-
lenie z uwagi na brak podstaw prawnych
do udzielenia zapomogi – brak spełnie-
nia wymogów regulaminu samopomo-
cowego MOIIB). Udzielona pomoc fi-
nansowa w formie zapomóg losowych na
kwot  ́67.481,00 PLN stanowiła 103,82 %
kwoty przewidzianej w bud˝ecie 2013
roku (65.000,00 PLN).

Zespół Problemowy ds. Opracowania
Standardów dot. Opinii i Ekspertyz Tech-
nicznych w Budownictwie. 

Zespół rozpoczàł prac´ w 2012 roku
w składzie 4–osobowym: Zbysław Kał-
kowski (BO), Paweł Fiszer (BO) – prze-
wodniczàcy, Józef Szostak (BO)

i prof. Edward Maciàg z PK. W 2013 roku
zespół kontynuował swojà działalnoÊç
w poszerzonym składzie 5–osobowym:
Małgorzata Duma–Michalik (IS), Jan
Strzałka (IE), Leszek Dybał (BO), Stani-
sław Reizer (prawnik) i Jerzy Wowczak
(BO). W roku 2013 Rada MOIIB zatwier-
dziła Regulamin działania Zespołu Pro-
blemowego. Efektem prac zespołu było
opracowanie standardów, które zostały
przyj´te decyzjà Rady z 26.11.2013 r.
z zaleceniem do stosowania przez rze-
czoznawców i członków MOIIB. 

W dniu 15 paêdziernika 2013 r. przy-
gotowano i przeprowadzono w siedzibie
Sàdu Apelacyjnego, seminarium nt. „Me-
todologii opracowania opinii i ekspertyz
w budownictwie dla potrzeb post´powaƒ
sàdowych”, w którym wzí ło udział ponad
50 rzeczoznawców i biegłych sàdowych
oraz s´dziowie Sàdu Apelacyjnego w Kra-
kowie. Relacja z przebiegu seminarium
została opublikowana biuletynie MOIIB –
Budowlani oraz w czasopiÊmie PIIB „In-
˝ynier Budownictwa”. Łàcznie w 2013 r.
zorganizowano 6 posiedzeƒ zespołu
w pełnym składzie.

Zespół Problemowy ds. Prawno–Re-
gulaminowych.

Zespół działał w 2013 roku w cz´-
Êciowo zmienionym składzie 6–osobo-
wym: Halina Pasich (BO) (przewodni-
czàca do lipca 2013 r.), Małgorzata Bo-
ryczko (BO) (przewodniczàca ZP od
sierpnia 2013 r., wybrana po Êmierci Kol.
H. Pasich), Jadwiga Markowicz (BO),
Małgorzata Duma–Michalik (IS), Krzysz-
tof Majda (IE), Kazimierz Podkówka (IS),
Józef Szostak (BO).

W minionym roku Zespół Problemo-
wy ds. Prawno – Regulaminowych MO-
IIB odbył 4 posiedzenia, w tym jedno
z udziałem wszystkich zespołów pro-
blemowych MOIIB. 

Głównymi tematami posiedzeƒ ze-
społu były sprawy prowadzone przez Ko-
misj´ Prawno–Regulaminowà PIIB oraz
dotyczàce spraw zwiàzanych z proble-
mami członków MOIIB w zakresie prze-
pisów ustawy Prawo budowlane i z nim
zwiàzanych aktów wykonawczych. 

Kole˝anki Halina Pasich, jak równie˝
Małgorzata Boryczko, jako przewodni-
czàce Zespołu Problemowego brały
udział w pracach Komisji Prawno–Re-
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Sprawozdanie z działalnoÊci 
Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby 

In˝ynierów Budownictwa w 2013 r. (skrót)

gulaminowej Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa w Warszawie.

W roku sprawozdawczym 2013 głów-
ne kierunki działania Zespołu Proble-
mowego ds. Prawno–Regulaminowych
były prowadzone w zakresie:
– prac nad projektami nowelizacji Usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

– prac nad zało˝eniami do projektu no-
wego Prawa budowlanego,

– prac nad tezami do zało˝eƒ kodeksu
budowlanego,

– prac nad zało˝eniami do Ustawy o sa-
morzàdach zawodowych,

– opiniowania projektu Ustawy o uła-
twieniu dost´pu do wykonywania za-
wodów finansowych, budowlanych
i transportowych,

– opiniowania projektu zmian Rozpo-
rzàdzenia dotyczàcego warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaç
budynki i ich usytuowanie,

– opiniowania projektu zmian Rozpo-
rzàdzenia w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego, 

– opiniowania wniosków skierowanych
przez Komisje Uchwał i Wniosków
podczas Zjazdów Sprawozdawczo –
Wyborczych Małopolskiej Izby In˝y-
nierów Budownictwa,

– udzielania odpowiedzi na pisma człon-
ków Małopolskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa dotyczàce zakresu przepi-
sów Prawa budowlanego i rozporzà-
dzeƒ z nim zwiàzanych.
W trakcie wspólnego posiedzenia Ze-

społów Problemowych uczestnicy za-
poznali si´ z zakresem i przedmiotem
działania Zespołu ds. Prawno–Regula-
minowych oraz zało˝eniami nowego
Prawa budowlanego oraz ustawy o de-
regulacji zawodów. 

Zespół Problemowy ds. Procesów
Budowlanych.

W okresie sprawozdawczym zespół
działał w składzie 10–osobowym: Marcin

Cierpich, Antoni Kawik, Paweł Krzyszto-
fowicz, Krzysztof Łukasik, Andrzej Nie-
uporany, Piotr Ostapiec, Jan Skawiƒski
(przewodniczàcy), Wiesław Smoroƒski,
Kazimierz Âlusarczyk, Janina Wisor–
Pronobis. Zespół odbył 5 zebraƒ oraz 1
wspólne zebranie Zespołów Problemo-
wych MOIIB. Zespół w roku 2013 r. zaj-
mował si´ szeroko poj´tà problematykà
z zakresu przygotowania Prawa bu-
dowlanego, procesu inwestycyjnego,
oraz projektowania i realizacji inwestycji,
jak równie  ̋opracowania standardów bu-
dowlanych. 

Omawiano problemy bezpieczeƒstwa
i prawidłowej organizacji procesów bu-
dowlanych, jak równie˝ opiniowano pro-
ponowane zmiany Prawa budowlanego
oraz zmiany w ułatwieniu dost´pu do wy-
konywania zawodu in˝yniera budow-
nictwa. Bioràc pod uwag´ kapitalne zna-
czenie odpowiedzialnoÊci zawodowej
osób sprawujàcych samodzielne funkcje
techniczne w zawodzie zaufania pub-
licznego członkowie zespołu uznali, ˝e
ułatwienie dost´pu do zawodu polega-
jàce na ograniczeniu czasu praktyki bu-
dowlanej dla uzyskania uprawnieƒ, mo˝e
si´ odbiç negatywnie na jakoÊci zarów-
no projektowania, jak i wykonawstwa bu-
dowlanego. 

Utworzono „Baz´ specjalistów” MO-
IIB na stronie internetowej MOIIB w celu
ułatwienia i umo˝liwienia nawiàzania
kontaktu z odpowiednim fachowcem
budowlanym przez uczestników proce-
su inwestycyjnego oraz zwi´kszenia
mo˝liwoÊci zatrudnienia dla członków
MOIIB. W 2013 roku cz´stotliwoÊç od-
wiedzania strony internetowej MOIIB za-
wierajàcej „Baz´ specjalistów” wynosiła
11400 odsłon. 

Przedstawiciele Zespołu Problemo-
wego, którzy uczestniczyli w XXVIII
Warsztatach Pracy Projektanta Kon-
strukcji w WiÊle opracowali analiz  ́przed-
stawionych technologii i materiałów bu-
dowlanych zaprezentowanych przez wy-
stawców z ró˝nych firm, a szczególnie

zwiàzanych z tegorocznym tematem
„GEOTECHNIKA”. 

Zespół Problemowy ds. Procesów
Budowlanych na bie˝àco opracowywał
merytoryczne odpowiedzi na pisma,
które wpływały do Rady MOIIB, a które
dotyczyły problematyki Zespołu.

Zespół Problemowy ds. Ustawiczne-
go Doskonalenia Zawodowego.

W 2013 roku Zespół pracował w skła-
dzie 10–osobowym: Jan ̊ akowski (prze-
wodniczàcy), Gra˝yna Czopek, Maria
Duma, Roman Furman, Jerzy Hydzik, An-
toni Kawik, Marta Kot, Bogdan Ni˝nik,
Krzysztof Seweryn, Jan Strzałka. W roku
sprawozdawczym odbył 5 posiedzeƒ
plenarnych, na których przygotowywał
propozycje ułatwienia w ramach ró˝no-
rodnych form dokształcania zawodo-
wego przez członków Izby oraz opinio-
wał wnioski i przesyłał zainteresowa-
nym stronom oceny przedkładanych
programów i tematyki szkoleniowej.
W trakcie tych zebraƒ zespół:
– zaplanował i zorganizował przy współ-

pracy oddziałów stowarzyszeƒ nau-
kowo–technicznych łàcznie 130 nau-
kowo–techniczne przedsi´wzi´cia
szkoleniowe, których tematyka zgła-
szana była przez stowarzyszenia
i członków MOIIB. Informacje o szko-
leniach i seminariach (w celu umo˝li-
wienia uczestnictwa w nich jak naj-
szerszej grupie in˝ynierów) publiko-
wane były w biuletynie informacyj-
nym MOIIB „BUDOWLANI” oraz za-
mieszczane były na stronie interneto-
wej MOIIB z odpowiednim wyprze-
dzeniem czasowym; 

– zaopiniował wnioski o dofinansowanie
indywidualnego uczestnictwa w kon-
ferencjach naukowo – technicznych, se-
minariach, kursach, szkoleniach: ogó-
łem w ciàgu 2013 r. rozpatrzył 260 (155
w 2012 r., wzrost o 105) wniosków o re-
fundacj´ kosztów doskonalenia za-
wodowego, z czego pozytywnie za-
opiniował ok. 250 (149 w 2012 r. wzrost
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o 101) wniosków i rekomendował do
zatwierdzenia przez Rad´ MOIIB;

– przekazywał do zamieszczenia na stro-
nie internetowej MOIIB kwartalnych
harmonogramów szkoleƒ oraz prze-
kazywał Radzie Programowej do opub-
likowania w biuletynie informacyjnym
Budowlani MOIIB – ze znacznym wy-
przedzeniem czasowym – informacje
o szkoleniach i seminariach, konfe-
rencjach naukowo–technicznych w celu
umo˝liwienia uczestnictwa w nich naj-
wi´kszemu gremium in˝ynierów.
W szkoleniach uczestniczyło łàcznie

1856 osób, z czego w seminariach i wy-
kładach wzi´ło udział 1432 członków
MOIIB, awwycieczkach technicznych oraz
konferencjach naukowo–technicznych
i innych formach doskonalenia zawodo-
wego wzí ło udział 424 członków MOIIB.

Ze wzgl´du na dynamiczny post´p
techniki zespół rekomendował w roku
2013, w tym równie˝ na posiedzeniach
Rady szersze wykorzystanie w działal-
noÊci szkoleniowej internetu w zakresie
dost´pu do norm oraz skorzystania
z wykładów w formie e–learningu, do-
st´pnych na stronie internetowej PIIB
(www.piib.org.pl). Ponadto Zespół ds.
UDZ rozeznał system obowiàzujàcych
procedur dot. uzyskiwania przez człon-
ków izby statusu euroin˝yniera i jednym
z najbli˝szych celów w działalnoÊci b´-
dzie udost´pnienie informacji na ten te-
mat oraz szerokie rozpropagowanie tej
formy awansu zawodowego.

Analiza dotychczasowej działalnoÊci
ZP ds. UDZ wskazała na koniecznoÊç ak-
tualizacji regulaminu pracy zespołu. 

Informacja 
o działalnoÊci stałych 
Zespołów Roboczych. 

W roku 2013 pracowały nast´pujàce
stałe Zespoły Robocze:
– dwa Składy Orzekajàce nr 1 i nr 2 ds.

Członkowskich (po 3 osoby ka˝dy), po-
siadajàce uprawnienia do przyjmowa-
nia, zawieszania, skreÊlania i  odwie-
szania członków.

– Rada Programowa Biuletynu „Budow-
lani”, składajàca si´ z przewodniczàce-
go Rady Programowej, redaktora na-
czelnego oraz 7–osobowej reprezenta-
cji stowarzyszeƒ in˝ynierów i techników
wszystkich bran˝ w budownictwie –
przygotowujàca i opiniujàca materiały za-
mieszczane w biuletynach. W roku spra-

wozdawczym 2013 MOIIB wydała 4 nu-
mery biuletynu: nr 1/2013 (51) – nakład
11.200 egz., str. 64; nr 2/2013 (52) – na-
kład 11.200 egz., str. 36, nr 3/2013 (53)
– nakład 11.200 egz., str. 48, nr 4/2013
(54) – nakład 11.200 egz., str. 48.

Informacja o działalnoÊci
doraênych Zespołów

Roboczych. 

Pod koniec 2013 roku zostały powo-
łane dwa doraêne Zespoły Robocze
w sprawie funkcjonowania Punktów In-
formacyjnych MOIIB:
– Zespół ds. zaktualizowania regulaminu

i zasad działalnoÊci punktów informa-
cyjnych MOIIB;

– Zespół ds. modernizacji i przebudowy
docelowej budynku PI w OÊwi´cimiu 

Informacja o działalnoÊci
Punktów Informacyjnych

w Nowym Sàczu,
w OÊwi´cimiu, w Tarnowie

oraz w Zakopanem. 
W roku sprawozdawczym 2013 Punk-

ty Informacyjne MOIIB w Nowym Sàczu,
OÊwi´cimiu, Tarnowie i Zakopanem pro-
wadziły swojà działalnoÊç w zakresie udo-
st´pniania norm i literatury fachowej
z dziedziny budownictwa oraz udzielania
informacji w trakcie dy˝urów, dot.: 1) or-
ganizowania 13 seminariów, kursów
i szkoleƒ łàcznie dla 144 uczestników, 2)
zarejestrowania i wydawania 264 szt. ksià-
˝ek budowlanych dot. praktyk zawodo-
wych, 3) prowadzenia ksià˝ek praktyk za-
wodowych oraz pozostałych informacji
dot. uprawnieƒ budowlanych (366 oso-
bom), 4) mo l̋iwoÊci uzyskania uprawnieƒ
budowlanych przez techników (7 osób),
5) prowadzenia spraw członkowskich dla
56 osób (wpisy, zawieszenia, odwiesze-
nia), 6) udzielania wyjaÊnieƒ dot. zakre-
su wydanych uprawnieƒ budowlanych (7
osób), 7) spraw i problemów zwiàzanych
z działalnoÊcià zawodowà członków
Izby (5 osób), 8) zapytania o pomoc
prawnà (2 osoby), 9) umo˝liwienia in-
ternetowego dost´pu do norm oraz ich
wydruku dla 89 osób oraz udzielanie in-
formacji telefonicznej dla: 31 osób w za-
kresie praktyki zawodowej do uprawnieƒ,
7 osobom w zakresie członkostwa 
w MOIIB, 4 osobom w zakresie upraw-
nieƒ budowlanych dla techników oraz 7
osobom w zakresie terminów pełnionych

dy˝urów w Punktach Informacyjnych.
Łàcznie w PI udzielono informacji 387
osobom. W roku sprawozdawczym 2013
warunki lokalowe PI MOIIB w Zakopanem
uległy znacznej poprawie poprzez zwí k-
szenie powierzchni u˝ytkowej i wyre-
montowanie pomieszczeƒ. 

Biuro MOIIB

Rokrocznie, w tym równie˝ w 2013
roku, administracyjnà obsług´ Prezy-
dium, Rady, organów, Zespołów Pro-
blemowych i Zespołów Roboczych oraz
członków MOIIB realizowało biuro w Kra-
kowie, które zatrudniało 9 pracowników
etatowych pełniàcych funkcje bezpo-
Êredniego, stałego kontaktu pomi´dzy
członkami naszej Izby, a poszczególny-
mi strukturami Izby i ich przedstawicie-
lami. biuro wspierane było przez facho-
wà obsług´ prawnà, z której coraz cz´-
Êciej korzystali bezpłatnie członkowie
MOIIB. Biuro było czynne przez 5 dni
w tygodniu od poniedziałku do piàtku (w
3 dni w godz. od 9:00 do 14:00, a przez
2 dni w godz. od 12:00 do 18:00). 

Biuro kierowane przez Wojciecha Jast-
rz´bskiego pełniło funkcj´ stałego łàczni-
ka pomí dzy poszczególnymi strukturami
organizacyjnymi MOIIB i PIIB oraz było od-
powiedzialne za prawidłowy i sprawny
przepływ informacji. Pracownicy biura
uczestniczyli w szkoleniach organizowa-
nych przez poszczególne organy OIIB lub
przez PIIB dla wszystkich OIIB m.in. rów-
nie˝ dla pracowników administracyjnych.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e w roku sprawoz-
dawczym bardzo pilnym i wa˝nym zada-
niem było zrealizowanie adaptacyjnych
prac budowlanych w pomieszczeniach no-
wego lokalu Archiwum MOIIB przy ul. Fil-
trowej w Krakowie, co w znacznym stop-
niu usprawni gromadzenie, przechowy-
wanie i archiwizowanie dokumentów z za-
stosowaniem nowoczesnych procedur
i technik archiwizacji. 

Nale˝y podkreÊliç wa˝nà rol´, jakà
spełniajà pracownicy biura w codzien-
nych pracach zwiàzanych ze sprawnym
funkcjonowaniem nie tylko biura, ale
i organów MOIIB oraz przygotowaniem,
organizacjà kolejnych zebraƒ połàczo-
nych z wyborami 149 delegatów na
Zjazdy MOIIB oraz Okr´gowych Zjazdów
Sprawozdawczych Delegatów MOIIB. 

  WOJCIECH BILI¡SKI

sekretarz Rady MOIIB
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Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

1. Informacje ogólne o działalnoÊci OKR
1.1. Skład osobowy OKR

Okr´gowa Komisja Rewizyjna w okre-
sie sprawozdawczym działała w skła-
dzie: od 01.01 do XII Zjazdu 20.04.br –
w składzie 5-osobowym, a po wyborach
uzupełniajàcych - od 20.04 do 31.12. br
w składzie 7-osobowym :
– przewodniczàcy: Danuta Opolska
– wiceprzewodniczàcy: Wojciech Koƒski

(od 20.04.2013r.)
– sekretarz: Joanna Misygar
– członkowie: Marek Galas,  Tadeusz

Klepacki,  Paulina Pandyra-Ostrowska,
Danuta Pra˝mowska-Sobota (od
20.04.2013r.)

1.2. OKR prowadziła działalnoÊç w opar-
ciu o Regulamin przyj´ty przez I Kra-
jowy Zjazd Izby, a poprawiony i uzu-
pełniony przez II, III, V, VII i XII Krajo-
wy Zjazd PIIB (w 2003, 2004, 2006,
2008 i 2013 r.)

1.3. Obsługa administracyjna OKR spra-
wowana była przez etatowych pra-
cowników Biura MOIIB. 

2. Informacja o działalnoÊci statutowej
i regulaminowej OKR w roku spra-
wozdawczym 

2.1. Zestawienie terminów posiedzeƒ
OKR od 01.01. do 31.12.2013 r.

Okr´gowa Komisja Rewizyjna w 2013r.
odbyła 12 posiedzeƒ statutowych (29.01,
26.02,  21.03, 16.04, a w składzie uzupeł-
nionym do 7 osób: 21.05, 18.06, 9.07,
08.08, 17.09, 15.10, 19.11, 10.12)
2.2. Tematyka posiedzeƒ statutowych

OKR dotyczyła:
– bie˝àcych spraw i zagadnieƒ omawia-

nych na posiedzeniach Prezydium
i Rady MOIIB

– informacji i zaleceƒ przekazywanych
przez Krajowà Komisj´ Rewizyjnà PIIB

– ustalenia: tematyki kontroli, zakresu,
terminu i metodyki oraz składu Zespo-
łów Kontrolnych

– sprawozdania Zespołów Kontrolnych
i wyników aktualnie prowadzonych dzia-
łaƒ kontrolnych

– zapoznania si´ i zatwierdzania proto-
kołów: kontrolnych i z posiedzeƒ statu-
towych

– podejmowania uchwał
– składania wniosków o odznaczenia dla

członków MOIIB
– omówienia realizacji zaleceƒ OKR oraz

uchwał Zjazdu i Rady MOIIB
a ponadto:
– w okresie styczeƒ – kwiecieƒ 2013

roku OKR przeprowadziła planowe
kontrole w zakresie statutowej, finan-
sowej i gospodarczej działalnoÊci or-
ganów i Biura Okr´gowej Izby w roku
poprzednim,

– poddała szczegółowej analizie ustalenia
i wnioski wypływajàce z protokołów
pokontrolnych,

– przyj´ła sprawozdanie na Okr´gowy
Zjazd i zawarte w nim zalecenia dla dzia-
łaƒ MOIIB

– oraz wnioski kierowane do Zjazdu.

Przewodniczàca OKR – Danuta Opolska 
– uczestniczyła w 2013 roku we wszyst-

kich posiedzeniach OR oraz Prezy-
dium OR, 

– uczestniczyła w 2 posiedzeniach prze-
wodniczàcych OKR organizowanych
przez KKR PIIB w Warszawie 15 stycz-
nia i 7 czerwca oraz w szkoleniu w Au-
gustowie

2.3. Uchwały OKR i działania podj´te
w 2013 roku sprawozdawczym

W wyniku prac Okr´gowa Komisja
Rewizyjna MOIIB:
• Podj´ła 18 uchwał ( w tym 12 kontro-

lnych i 6 organizacyjnych)
• Przeprowadziła 12 planowanych kon-

troli 
• Wystosowała 11 wniosków i 31 zale-

ceƒ
• Wykonała 7 wizytacji w terenie 

3. Kontrole przeprowadzone przez Okr´-
gowà Komisj´ Rewizyjnà 
Podstawowà formà działania OKR były

kontrole organów i jednostek MOIIB.

W roku sprawozdawczym prace kon-
trolne obj´ły działalnoÊç: Biura, Okr´go-
wej Rady, podejmowanych uchwał oraz
powołanych organów, zespołów proble-
mowych i jednostek MOIIB. Ponadto
kontrolowano realizacj́  uchwał podj́ tych
na XI Zjeêdzie.

OKR przeprowadziła te˝ kontrol´ rea-
lizacji bud˝etu MOIIB wraz z wynikami
sprawozdania finansowego za 2012 rok
oraz przygotowała wnioski na XII Zjazd
Sprawozdawczy MOIIB. 
3.1. Kontrole planowe przeprowadzone

przez OKR w roku sprawozdawczym 
1. Kontrola działalnoÊci Rady i jej

uchwał, działalnoÊci organów, ze-
społów,  jednostek MOIIB oraz rea-
lizacji uchwał XI Zjazdu w 2012
roku – 28.01 – 25.02.2013

2. Kontrola realizacji bud˝etu wraz
z wynikami badania sprawozdania fi-
nansowego za 2012 rok – 26.02 –
15.04.2013

3. Kontrola realizacji uchwał OKR
w latach 2010-2012 – 15.06 –
26.06.2013

4. Kontrola wypłaty odszkodowaƒ dla
członków MOIIB w 2012 roku przez
ubezpieczyciela „COMPENSA” –
23.05 – 04.07.2013

5. Kontrola działalnoÊci PI w Zakopa-
nem od 01.01 – 30.06.2013 roku –
26.06 – 27.07.2013

6. Kontrola wydawnictw dla członków
MOIIB od 01.01 – 30.06.2013 roku –
01.08 – 20.09.2013

7. Kontrola działalnoÊci PI w Tarnowie
od 01.01 – 30.09.2013 roku – 26.09
– 14.10.2013

8. Kontrola działalnoÊci Biura MOIIB –
cz.I od 01.01 – 30.09.2013 roku –
03.10. – 14.10.2013

9. Kontrola działalnoÊci PI w Nowym
Sàczu od 01.01 – 30.09.2013 roku –
15.10 – 18.11.2013

10. Kontrola działalnoÊci PI w OÊwi´-
cimiu od 01.01 – 30.09.2013 roku –
15.10 – 18.11.2013
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11. Kontrola działalnoÊci szkolenio-
wej MOIIB od 01.01 – 30.09.2013
roku – 20.11 – 17.12.2013

12. Kontrola działalnoÊci Biura MOIIB
– cz. II od 01.01 – 30.09.2013
roku – 20.11 – 04.12.2013

3.2 Uwagi do przeprowadzonych kontroli
w 2013 roku

W roku sprawozdawczym OKR obj´-
ła kontrolà szczegółowà zadania zapisa-
ne w pozycjach bud˝etu wykazujàce
tendencj´ wzrostowà :
– wydawnictwa dla członków MOIIB –

z analizà kosztów składowych w III ka-
dencji

– działalnoÊç szkoleniowà MOIIB w 2012
roku i od 1.01-30.09.2013 r.
oraz działania statutowe na rzecz

członków Izby tj:
– działalnoÊç PI w Zakopanem
– działalnoÊç PI w Tarnowie
– działalnoÊç PI w Nowym Sàczu
– działalnoÊç PI w OÊwi´cimiu
3.3. Podsumowanie przeprowadzonych

kontroli
Podsumowujàc wyniki przeprowa-

dzonych kontroli , OKR nie stwierdziła
uchybieƒ lub bł´dów w działalnoÊci kon-
trolowanych organów. Sformułowane
wnioski i zalecenia w protokołach po-
kontrolnych miały za zadanie wprowa-
dzenie usprawnieƒ, które w wi´kszoÊci
kontrolowane jednostki zastosowały.

Protokoły z posiedzeƒ plenarnych,
kontroli wraz z podejmowanymi uchwa-
łami były na bie˝àco przesyłane do Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Zgodnie
z procedurà wszystkie uchwały OKR
były przesyłane do Ministerstwa Infras-
truktury i Transportu.

4. Koszty działalnoÊci OKR w roku 2013
1. Kwota planowana dla OKR w poz.3

bud˝etu MOIIB na 2013 rok –
60 000,00 zł

2. Kwota zrealizowana przez OKR
w 2013 roku = 92 % planowanej –
55 048,98 zł 

5. Szkolenia
OKR MOIIB uczestniczyła w szkoleniu

organizowanym przez KKR PIIB w dn. 12.-
13.10 br. w Augustowie oraz w szkoleniu
przewodniczàcych OKR w Warszawie.

DANUTA OPOLSKA 
przewodniczàca OKR

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 2013 r.

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyj-
na MOIIB, pracowała w 2013
roku w niezmienionym 17-

osobowym składzie, wybranym na
trzecià kadencj´ 2010-2014 w dniu 14
kwietnia 2010 roku na IX Sprawoz-
dawczym i III Wyborczym Zjeêdzie
MOIIB.

Do podstawowych zadaƒ nale˝à-
cych do OKK, wynikajàcych z ustawy „O
samorzàdach zawodowych architek-
tów, in˝ynierów budownictwa oraz urba-
nistów”, nale˝y zaliczyç:

1. Działania zwiàzane z dokumento-
waniem praktyki zawodowej, przepro-
wadzaniem kwalifikacji i egzaminów na
uprawnienia budowane. Obejmowały
one:

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

1.2. Udzielanie porad i wyjaÊnieƒ
w trakcie cotygodniowych dy˝urów
członków OKK pełnionych w siedzibie
Izby w Krakowie oraz w Punktach In-
formacyjnych w Tarnowie, Nowym Sà-
czu, OÊwi´cimiu i Zakopanem. Coty-
godniowe dy˝ury pełnił tak˝e prawnik
w siedzibie Izby w Krakowie. Szacujemy,
˝e z tej formy pomocy komisji skorzys-
tało kilkaset osób.

1.3. Przeprowadzanie przez członków
zespołów kwalifikacyjnych, weryfikujà-
cych dokumentacj´ odbytej praktyki
zawodowej, wielu rozmów wyjaÊniajà-
cych usterki i nieÊcisłoÊci zauwa˝one
w trakcie procesu weryfikacji. Szacuje-
my, ˝e w okresie obejmujàcym dwa ter-
miny procedur kwalifikacyjnych i egza-
minacyjnych, dotyczyło to kilkudzie-
si´ciu osób. 

1.4. Sprawne zorganizowanie eg-
zaminów, szczególnie ustnych, przy
uwzgl´dnieniu mi´dzy innymi ograni-
czeƒ czasowych egzaminowanych wy-
nikajàcych z ich obowiàzków zawodo-
wych. Przygotowanie egzaminów
ustnych odbywało si´ zgodnie z przy-
j´tà od 2012 roku zasadà formułowa-
nia 50% pytaƒ ustnych na podstawie
zapisów w ksià˝kach praktyk. Pozwo-
liło to na bardziej indywidualnà ocen´
przygotowania zawodowego kandy-
data.

1.5. Kontynuowanie uroczystej formy
wr´czenia decyzji o nadaniu uprawnieƒ
budowlanych, z udziałem przewodni-
czàcego MOIIB i członków zespołów eg-
zaminacyjnych.

W tabl. 2 zestawiono wnioski, jakie
wpłyn´ły od kandydatów ubiegajàcych
si´ o nadanie uprawnieƒ budowanych
w poszczególnych specjalnoÊciach

Tabl. 1. Zestawienie wydanych ksià˝ek praktyk

Dokoƒczenie na str. 40
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uprawnieƒ oraz wyniki przeprowadzo-
nych egzaminów.

2. Weryfikacj´, analiz´ i opiniowanie
wniosków dotyczàcych przyznania tytułu
rzeczoznawcy budowlanego, jako ze-
spół czynnoÊci wst´pnych przed ich roz-
patrzeniem przez Krajowà Komisj´ Kwa-
lifikacyjnà PIIB.

Przepisy ustawowe i  regulaminy
wymieniajà kryterium „znaczàcego do-
robku zawodowego” jako jednà z pod-
staw warunkujàcych uzyskanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego. Mimo ˝e
„znaczàcy dorobek” powinien byç
podstawowym kryterium decyzji Kra-
jowej Komisji Kwalifikacyjnej jako or-
ganu uprawnionego do podejmowania
decyzji w tym zakresie, nadal trudno
uzyskaç precyzyjne i właÊciwe udo-
kumentowanie tego warunku. Pomoc
OKK na szczeblu opiniowania wnio-
sków polega na akcentowaniu i ewen-
tualnym wnioskowaniu o uzupełnianie
dokumentacji poszczególnych skład-
ników dorobku zawodowego. Ma to
miejsce w trakcie spotkaƒ kandydatów
na rzeczoznawc´ z członkami OKK. Ak-
tualnie obowiàzujàcy regulamin po-
st´powania przy rozpatrywaniu wnio-
sków na rzeczoznawców zwalnia
z obowiàzku przedło˝enia przez wnio-
skodawc´ dwóch opinii rzeczoznaw-
ców reprezentujàcych specjalizacj´
zgodnà z treÊcià wniosku. O potrzebie
opracowania takich opinii decyduje
OKK i   mo˝e ona zleciç ich opraco-
wanie, uzupełniajàc w ten sposób do-
kumenty, które nast´pnie przesyłane sà
do rozpatrzenia przez Krajowà Ko-
misj´ Kwalifikacyjnà. 

W 2013 roku zło˝ono łàcznie 3 wnio-
ski, w tym 2 dotyczyły specjalnoÊci
konstrukcyjno-budowlanej, a 1 doty-
czył specjalnoÊci instalacyjnej w za-
kresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych, wodo-

ciàgowych i kanalizacyjnych. Z 3 zło-
˝onych wniosków - 2 zostały rozpat-
rzone pozytywnie w Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej, a 1 jest w trakcie roz-
patrywania. 

3. Wydawanie pisemnych opinii i in-
terpretacji uprawnieƒ budowlanych
członków Izby

Przy opracowywaniu pisemnych
opinii, wyjaÊnieƒ i postanowieƒ do
poszczególnych przesłanych do OKK
wniosków o interpretacj´ decyzji
uprawnieƒ budowlanych lub o zmian´
decyzji o uprawnieniach, korzystaliÊ-

my z  pomocy kancelarii prawnej.
W 2013 roku liczba odpowiedzi na
wnioski dotyczàce interpretacji upraw-
nieƒ, udzielona w formie pisma wy-
jaÊniajàcego, wyniosła 251. Ponadto
wydaliÊmy 1 postanowienie o spros-
towaniu oczywistej pomyłki i 1 posta-
nowienie o odmowie zmiany decyzji.
Cz´Êç opracowanych interpretacji
przygotowano na wniosek organów
administracji rzàdowej i samorzàdo-
wej. W dalszym ciàgu szczególnie
liczna grupa wniosków o wyjaÊnienia
i wykładnie dotyczy tzw. decyzji

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 2013 r.

Tabl. 2. Zestawienie wyników egzaminów na uprawnienia
budowlane

Dokoƒczenie ze str. 39
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o stwierdzeniu przygotowania zawo-
dowego z lat 1975 – 1994, kiedy to
uprawnienia budowlane uzyskiwano
bez egzaminu, na podstawie udoku-
mentowanej praktyki zawodowej, a za-
kres uprawnieƒ w poszczególnych
specjalnoÊciach nie był to˝samy
z obecnie obowiàzujàcymi. Wielu
wnioskodawców oczekiwało tak˝e wy-
jaÊnienia, czy posiadane uprawnienia,
wydane w trybie poprzednich przepi-
sów prawa, zakwalifikowaç mo˝na do
kategorii uprawnieƒ „bez ograniczeƒ”,
w rozumieniu obecnie obowiàzujà-
cych regulacji. Warto nadmieniç, ˝e
obowiàzek udzielania wyjaÊnieƒ co do
treÊci decyzji nadajàcej uprawnienia
budowane został zlecony Izbie przez
Głównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego.

4. Kontynuowanie działaƒ, podj´-
tych w poprzednich latach, majàcych na
celu zmian´ w przepisach ustawy Pra-
wo budowlane i rozporzàdzeniach wy-
nikajàcych z ustawy, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem rozporzàdzenia w spra-
wie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie m.in. w sprawie
przywrócenia mo˝liwoÊci zdobywania
uprawnieƒ przez techników oraz umo˝-
liwienia uzyskania uprawnieƒ bez ogra-

niczeƒ do kierowania dla osób, które
ukoƒczyły pierwszy stopieƒ studiów,
tzn. z tytułem in˝yniera. 

5. Udział w dyskusji na temat pro-
jektów regulacji prawnych o ułatwieniu
dost´pu do wykonywania niektórych za-
wodów regulowanych w kontekÊcie
uprawnieƒ do wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie.

6. Działania organizacyjne komisji wy-
nikajàce z obowiàzujàcych regulaminów.
Obejmowały one:

6.1. Zwołanie w okresie sprawoz-
dawczym 6 zebraƒ z programami
uwzgl´dniajàcymi aktualne zadania
przy organizacji post´powaƒ kwalifika-
cyjnych i przebiegu egzaminów na
uprawnienia budowlane, w tym 2 ze-
brania (przed sesjami egzaminacyjny-
mi) połàczone ze szkoleniem członków
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
i członków zespołów egzaminacyjnych,
dotyczàcym m.in. weryfikacji ksià˝ek
praktyk i przeprowadzania post´po-
wania kwalifikacyjnego. Materiały szko-
leniowe komisja przygotowała we włas-
nym zakresie.

6.2. Udział przewodniczàcego i obu
wiceprzewodniczàcych MOKK w dwu-
dniowym szkoleniu organizowanym

przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà
PIIB. 

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

6.3. Przygotowywanie przez prze-
wodniczàcego OKK bie˝àcych mate-
riałów informacyjnych do ka˝dego wy-
dania biuletynu informacyjnego „Bu-
dowlani” Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa.

6.4. Wypracowanie stanowiska na te-
mat „Wolontariat i praktyka zawodowa
do uprawnieƒ budowlanych”, opubli-
kowanego w biuletynie informacyjnym
„Budowlani”.

7. Koszty działalnoÊci OKK w 2013
roku:
– Przychody: planowane 963.000 zł,

zrealizowane 936.430 zł, co stanowi
97,2 % kwoty preliminowanej,

– Wydatki: planowane 800.000 zł, zrea-
lizowane 647.324 zł, co stanowi 80,9%
kwoty preliminowanej,

– Wynik: planowany 163.000 zł, zreali-
zowany 289.106 zł, co stanowi wzrost
o 77,4 % w stosunku do kwoty preli-
minowanej.

ZYGMUNT RAWICKI

przewodniczàcy OKK MOIIB

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

W2012 r. dokonujàc  analizy
działalnoÊci organu miałem
nadziej´, ˝e mniejsza iloÊç

spraw, które wpłyn´ły, b´dzie miała
charakter stały i utrzyma si´ tenden-
cja zni˝kowa w latach nast´pnych.
Okazuje si´ jednak, ˝e w roku 2013
wpłyn´ło wi´cej spraw, bo a˝ 60,
w tym 45 w trybie odpowiedzialno-
Êci zawodowej i 15 w trybie odpo-
wiedzialnoÊci dyscyplinarnej. 

Statystycznie liczba rozpatrywa-
nych spraw utrzymuje si´ wi´c mniej
wi´cej na stałym poziomie. W roku
2013 spraw przechodzàcych z lat po-

przednich było 17 i wpłyn´ło 60 pism
(w rozpatrzeniu było 77 post´powaƒ).
Utrzymanie si´ na podobnym pozio-
mie (17 spraw przechodzàcych na rok
2013 i 22 sprawy przechodzàce na rok
2014) spraw z lat poprzednich wyni-
ka ciàgle z faktu zawieszania wi´k-
szoÊci post´powaƒ ze wzgl´du na to-
czàce si´ długo rozprawy przed sà-
dami powszechnymi. 

Dokonujàc analizy cz´Êci staty-
stycznej prowadzonych spraw przez
ORzOZ w 2013 roku, nietrudno za-
uwa˝yç, ˝e najwi´cej spraw, bo a˝ 41,
dotyczyło osób pełniàcych funkcj´ kie-
rownika budowy. Nie od dzisiaj wia-

domo, ˝e funkcja ta jest najbardziej
obcià˝ona obowiàzkami i odpowie-
dzialnoÊcià w procesie budowlanym.
Do rzecznika skierowano równie˝ 15
spraw, które dotyczyły osób pełnià-
cych funkcje projektanta i sprawdza-
jàcego projekty. W 2013 r. skierowa-
no 5 wniosków wobec osób pełnià-
cych funkcje inspektorów nadzoru, co
w porównaniu z 2012 r., w którym nie
odnotowano ˝adnego wniosku, daje
znaczny przyrost. 3 sprawy Małopol-
ski OROZ przekazał do rozpatrzenia
rzecznikom innych izb zgodnie z wła-
ÊciwoÊcià miejscowà. 

Dokoƒczenie na str. 42

Budowlani 55_Layout 1  28.03.2014  10:14  Page 41



XIII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY MOIIB

STYCZE¡ – LUTY – MARZEC 2014

42

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

SpoÊród 13 spraw skierowanych do
Krajowego Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej:
– 4 dotyczyły odwołaƒ  i za˝aleƒ na

rozstrzygni´cie ORzOZ
– 7 dotyczyło wniosków o przedłu˝e-

nie terminu post´powania, a tak˝e
wyłàczeƒ Małopolskiego ORzOZ
i przekazania spraw do przeprowa-
dzenia post´powaƒ przez rzeczni-
ków innych izb.
Znacznie spadła liczba za˝aleƒ

i odwołaƒ składanych przez strony do
KROZ na działania ORzOZ MOIIB
w Krakowie, co Êwiadczy o ciàgle
wzrastajàcym poziomie prowadzo-
nych post´powaƒ przez poszczegól-
nych Okr´gowych Rzeczników Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w Krakowie.

Realizacja wydatków z bud˝etu
2013 r wyniosła  83% zaplanowanej na
2013 r kwoty. 

Szkolenia

W 2013 r. Okr´gowi Rzecznicy Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej  brali
czynny udział w szkoleniach organi-
zowanych przez zaprzyjaênione Izby
Okr´gowe, z którymi MOIIB podj´ła
wieloletnià współprac´ w tym zakre-
sie, wspólnie z s´dziami Okr´gowych
Sàdów Dyscyplinarnych.

Odbyły si´ dwa cykliczne szkolenia:
w Jarnołtówku organizowane przez
Opolskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów
Budownictwa i w Bukowcu organizo-
wane przez Podkarpackà Okr´gowà
Izb´ In˝ynierów Budownictwa. Obyd-
wa  były bardzo interesujàce z po-
wodu prowadzenia ich przez inspek-
torów nadzoru budowlanego, proku-
ratora oraz ró˝nych prawników. Uka-
zały one ró˝ne podejÊcia do proble-
mów, z którymi spotykajà si´ okr´gowi

rzecznicy i s´dziowie oraz wniosły wie-
le nowego do pracy rzeczników. Były
równie˝ miejscem wymiany do-
Êwiadczeƒ i rozwiàzywania problemów
w kontekÊcie ciàgłych zmian w prawie
powiàzanych z procedurami doty-
czàcych post´powaƒ prowadzonych
przez organy ORzOZ, KRzOZ, OSD
i KSD. 

Rzecznik-koordynator wspólnie
z obsługà prawnà MOIIB brał udział
w szkoleniu organizowanym przez
PIIB - KROZ i KSD, a tak˝e w spotka-
niu z przedstawicielami Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Spotkanie odbyło si´ w Warszawie.
Wzi´li w nim udział równie˝ przed-
stawiciele wojewódzkich Inspektora-
tów Nadzoru Budowlanego.

OROZ odbył 6 posiedzeƒ, pod-
czas których analizowano i poruszano
problematyk´ pojawiajàcà si´ w pro-
wadzonych przez poszczególnych
rzeczników sprawach. W wyniku dys-
kusji i wymiany zdaƒ wyartykułowano
wiele kwestii, które były póêniej pod-
stawà do tematów poruszanych na od-
bywanych szkoleniach w szerszym
gronie Okr´gowych Rzeczników z izb
Polski Południowej.

W grudniu 2013 r. zgodnie z Re-
gulaminem PIIB  przeprowadzona
została kontrola działalnoÊci Organu
ORzOZ przez Krajowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Pa-
nià Marzen´ Kalet´. Sporzàdzony po-
kontrolny protokół nie zawierał ˝a-
dnych negatywnych uwag do dzia-
łalnoÊci Okr´gowego Rzecznika Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej Mało-
polskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w Krakowie.

Wnioski

Podsumowujàc cały 2013 r.  mo˝-
na stwierdziç, i˝ w dalszym ciàgu
problemem, który nale˝y rozwiàzaç

poprzez uregulowania ustawowe, jest
sprawa biegłych sàdowych nierzetel-
nie wykonujàcych swoje opinie sà-
dowe, b´dàcych równoczeÊnie człon-
kami PIIB, którzy na postawie przepi-
sów o samorzàdach zawodowych
nie mogà byç karani. Problem ten po-
jawia si´ co roku.

Tak jak w poprzednim roku uwa˝am,
˝e nieodzowne wydaje si´  wprowa-
dzenie form aktywnych oddziaływaƒ na
zachowania w trakcie procesu budow-
lanego, przyszłych członków Izby (tak-
˝e w trakcie naboru kandydatów do
uprawnieƒ), poprzez szkolenia i pre-
zentacje. Szczególnie nale˝ałoby zwró-
ciç uwag´ na znaczenie, odpowie-
dzialnoÊç i szczególnoÊç „samodzielnej
funkcji technicznej 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 jako samo-
rzàd zawodowy in˝ynierów wydaje si´
jedynie uprawniona do takich działaƒ
i mo˝e odegraç wa˝nà rol´ w poprawie
wizerunku i komforcie pracy in˝yniera.

Podsumowujàc 2013 r. nale˝y pod-
kreÊliç, ̋ e tak jak w poprzednich latach
współpraca pomi´dzy poszczególny-
mi rzecznikami, a tak˝e organami MO-
IIB była bardzo dobra, merytoryczna,
Êwiadczàca o wysokich kwalifikacjach
poszczególnych osób, miała ona bo-
wiem niewàtpliwie fundamenty w sta-
bilnym składzie osobowym. W 2013
roku organ Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej pra-
cował  bez zakłóceƒ, w nie zmienionym
9-osobowym składzie. Tak˝e cało-
roczna współpraca  z Kancelarià Praw-
nà mec. Sławomira Kozłowskiego
i z biurem MOIIB była bardzo dobra.

ZBIGNIEW FRANCZAK

ORzOZ  - koordynator

Dokoƒczenie ze str. 41
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Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego 

Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 
w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. 

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny
pracował w zespole 15-oso-
bowym, jednak bez udziału

jednego członka organu ze wzgl´-
dów zdrowotnych. Za zgodà
wszystkich pozostałych członków
OSD nie wnioskowano na Zjeêdzie
o uzupełnienie składu organu i pod-
j´to zadania w składzie 13 osób
oraz przewodniczàcy.

W roku 2013 Okr´gowy Sàd Dys-
cyplinarny prowadził łàcznie 49 spraw.
Nowych spraw w tym roku wpłyn´ło
31, w tym: 26 wniosków o ukaranie
skierowanych przez Rzecznika Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej  doty-
czyło odpowiedzialnoÊci zawodowej,
a 5 rozpatrywano w trybie odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej. Rozpat-
rzono tak˝e 14 wniosków o zatarcie
kary. Wszystkie 14 decyzji stało si´
ostatecznymi. 

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny pro-
wadził post´powania i wydał roz-
strzygni´cia według szczegółowego
wykazu w cz´Êci statystycznej. 

Wybitne utrudnienie w orzekaniu
kar stanowiła czterostopniowa skala
wynikajàca z ustawy Prawo budow-
lane. Problem ten wielokrotnie zgła-
szano z nadziejà, ˝e podczas ostat-
nich prac nad modyfikacjà ustawy Pra-
wo budowlane uda si´ wprowadziç
nowe zapisy w tej kwestii.

Składy Orzekajàce powoływał prze-
wodniczàcy organu w formie pisem-
nej, zale˝nie od typu sprawy, miejsca
zdarzenia, aktualnego obcià˝enia s´-
dziów, praktyki i doÊwiadczenia oraz
dà˝àc do tego, by ka˝dy miał mo˝li-
woÊç przewodniczenia rozprawie.

OSD odbywał zebrania planowe
i posiedzenia kolegium. W ciàgu 2013

roku odbyło si´ odpowiednio 9 zebraƒ
i 1 posiedzenie. Z ka˝dego spotkania
sporzàdzane były protokoły i na tej
podstawie rozliczano koszty przyjaz-
du i uczestnictwa w posiedzeniach
członków organu.

W roku 2013 dwukrotnie braliÊmy
udział w szkoleniach dla Okr´gowych
Sàdów Dyscyplinarnych i Rzeczni-
ków OdpowiedzialnoÊci Zawodowej,

izb Polski południowej: Êlàskiej, opol-
skiej podkarpackiej, dolnoÊlàskiej
i małopolskiej organizowanych przez
Podkarpackà Izb´ In˝ynierów Bu-
downictwa – czerwiec 2013 r. w Bu-
kowcu  oraz w szkoleniu organizo-
wanym przez Opolskà Izb´ In˝ynierów
Budownictwa  w Jarnołtówku w paê-
dzierniku 2013 r. 

,

,

Z

Zestawienie danych liczbowych post´powaƒ w 2013 r. 

Dokoƒczenie na str. 44
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Sprawozdanie 
z działalnoÊci 

Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego 

MOIIB 
w okresie 1 stycznia
– 31 grudnia 2013 r. 

Tak˝e dwukrotnie uczestniczyliÊmy
w szkoleniach organizowanych przez
Polskà Izb´ In˝ynierów Budownictwa
dla  przewodniczàcych powy˝szych
organów (maj i listopad 2013).

Obsług´ prawnà zapewniała kan-
celaria mec. Sławomira Kozłowskie-
go w stopniu zadowalajàcym. Zda-
rzyły si´ dwa przypadki, gdy nastà-
piła kolizja interesów z powodu rów-
noczesnej obsługi prawnej klientów
b´dàcych stronà w post´powaniu
przed Okr´gowym Sàdem Dyscypli-
narnym. W takiej sytuacji konieczna
była zmiana kancelarii, co nastr´-
czało pewne kłopoty organizacyj-
ne. Aneksem do umowy z kancela-
rià mec. Sł. Kozłowskiego rozsze-
rzono zakres obowiàzków Kancela-
rii, która zobowiàzała si´ do zapew-
nienia zast´pstwa prawnego w takich
przypadkach. 

Rok 2013 był czwartym w trzeciej
kadencji organów Izby. Zadania usta-
wowe w zakresie orzekania w spra-
wach odpowiedzialnoÊci zawodowej
i dyscyplinarnej członków naszej Izby
były zrealizowane przez zaanga˝o-
wany i odpowiedzialny zespół s´-
dziów – członków organu w sposób
prawidłowy i kulturalny. 

Współpraca z członkami Prezy-
dium oraz kierownikiem biura układała
si´ bardzo dobrze.

STANISŁAW ABRAHAMOWICZ

przewodniczàcy OSD

Dokoƒczenie ze str. 43

Sprawozdanie 
z realizacji wniosków 

z XII Okr´gowego Zjazdu 
Małopolskiej Okr´gowej Izby

In˝ynierów Budownictwa 
z 20 kwietnia 2013 r.

Przyj´te uchwałà XII Zjazdu Okr´gowego MOIIB 3 wnioski zostały
przekazane do realizacji:  2 wnioski do Okr´gowej Rady MOIIB
i 1 wniosek do Krajowej Rady PIIB. 

1. Uwagi do sprawozdania Rady Małopolskiej OIIB za 2012 r.
Zgłaszajàcy Zbigniew Domosławski - wniosek skierowany do rozpat-

rzenia w Okr´gowej Radzie MOIIB. 

Sprawozdanie Okr´gowej Rady MOIIB za 2012 rok zostało przyj´te
przez XII Zjazd Sprawozdawczy.

Uwagi do sprawozdania zostały wykorzystane przy opracowywaniu
sprawozdania Rady MOIIB za 2013 rok.

2. Uwagi do przestrzegania przepisów prawa w Małopolskiej OIIB i rea-
lizacji zadaƒ ustawowych. 

Zgłaszajàcy Zbigniew Domosławski - wniosek skierowany do roz-
patrzenia w Okr´gowej Radzie MOIIB. 

Uwagi (w iloÊci 33) były wielokrotnie omawiane na posiedzeniach Okr´-
gowej Rady MOIIB i sukcesywnie wdra˝ane do realizacji.

Informacja dotyczàca sposobu rozpatrzenia i realizacji wniosków zos-
tała zatwierdzona przez Rad´ MOIIB uchwałà nr 128/R/2013 z dnia
13.09.2013 r.

3. Wprowadziç kadencyjnoÊç dla osób funkcyjnych Rady i Organów
(dotyczy wiceprzewodniczàcych, sekretarza i skarbnika Rady oraz
sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej), analogicznie jak to obecnie do-
tyczy przewodniczàcych Rady i 4 organów. 

Zgłaszajàcy Zygmunt Rawicki – wniosek skierowany do Krajowego
Zjazdu PIIB poprzez Krajowà Rad´ PIIB.

Propozycja Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB sposobu rozpat-
rzenia wniosku: wniosek skierowaç do Komisji Prawno-Regulaminowej
PIIB.

Stanowisko Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB: wniosek odrzuciç. 
Proponowane rozwiàzanie mo˝e zakłóciç ciàgłoÊç w pracach organów

izby ze szkodà dla jej działalnoÊci. Ponadto nale˝y mieç na uwadze, i˝
osoby pełniàce te funkcje oprócz doÊwiadczenia posiadajà wiedz´ me-
rytorycznà zdobytà podczas szkoleƒ.

HENRYK TR¢BACZ 

Wiceprzewodniczàcy Rady MOIIB
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ZMARLI 
CZŁONKOWIE MAŁOPOLSKIEJ OIIB w 2013 r.

BOREK GRZEGORZ ANDRZEJ
DUDZIEWICZ MARIUSZ
FRYCZEWSKI WACŁAW

GĄSKA JERZY
GONCERZ PAWEŁ

GRONOWSKI ANDRZEJ
GUCWA MARIAN

JACHIMCZYK-SZTAJER STEFANIA
KIMSTACZ JANUSZ
KLIMEK ANDRZEJ
KOCHANIK JAN

KOZIOŁ ZDZISŁAW
KOZŁOWSKIANDRZEJ
KUBIS STANISŁAW

KUŁAGA JACEK
ŁUSZCZEWSKI MARIUSZ

MILEWSKI LECH
MIŚTAK JAN

NALEPA JANUSZ
NIZIOŁEK ZBIGNIEW

NYTKO JÓZEF
PASICH HALINA

Członek Rady MOIIB, Delegat na Okręgowe Zjazdy MOIIB, Delegat na Krajowe Zjazdy PIIB, 
Przewodnicząca Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych

ROJEK ANDRZEJ
SIWECKI MAREK
SMAGA MAREK

SZCZEPANOWICZ MARIAN
SZYMENDERA KRZYSZTOF

ŚWIERK ANNA
ŚWIĘCH WIESŁAW

WAWRZONEK KAZIEMIERZ
WETULA STANISŁAW

WINCENCIK ZDZISŁAW
WÓJCICKA MARIA
WYSTĘPEK JÓZEF

ZACHACZEWSKI ADAM

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Bran˝a mostowa – ZMRP
Seminarium :
„Przeglàdy obiektów mostowych w Êwietle
obowiàzujàcych przepisów”

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków
„NiezawodnoÊç systemu wodociàgowego- doÊwiadczenia
praktyczne”

Seminarium elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„Zawieszenia rozwoju infrastruktury transportowej
w Krakowie” 
Ref. Dyr. K. Adamczyk – UM Krakowa

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków
„Badania eksperymentalne i analiza obliczeniowa
kształtowania si´ mikroklimatu w budynkach
zabytkowych”

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O/ Kraków
Seminarium:
„Keramzyt w geotechnice i in˝ynierii drogowej”

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

Seminarium elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„Nowoczesne systemy sygnalizacji po˝aru w oparciu
o produkt firmy TYKO FAZER PROTECTION-ZETTLER”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Budownictwo XXI wieku . Projektowanie i wykonawstwo
budynków energooszcz´dnych i pasywnych w aspekcie
dofinansowania projektów przez NFOÂ i GW” - cz. I

Bran˝a mostowa – ZMRP
Seminarium:
„Diagnostyka stali”

03.04.2014r.
Sala konferencyjna klubu Kon -

ty nenty Cafe
Kraków

ul. Bochenka 16a

03.04.2014r.
godz. 13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28, Sala B

03.04.2014r.
godz.11-14

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego 28

09.04.2014r. 
godz. 13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28, Sala B

9.04.2014r.
Kraków, GDDKiA
ul. Mogilska 25

10.04.2014r.
Sala konferencyjna klubu 

Kon ty nenty Cafe
Kraków

ul. Bochenka 16a

10.04.2014r.
godz.11-14

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

ul. Straszewskiego 28

16.04.2014r. 
godz.14:00 Dom Technika

NOT Kraków
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-
Sawickiego, II pi´tro

17.04.2014r.
Sala konferencyjna klubu Kon -

ty nenty Cafe
Kraków, ul. Bochenka 16a

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

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

PZITS O/Kraków & MOIIB
mgr in˝. Dariusz Dzida

AQUA S.A. Bielsko-Biała
Biuro PZITS: tel. 12/422-26-98

O/Kr SEP - SIiUE & MOIIB
dr in˝. Waldemar Zajàc

Biuro SEP: 12/422 58 04

PZITS O/ Kraków & MOIIB
Mgr in˝. Agnieszka Sadłowska- Sał´ga 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biuro PZITS: tel. 12/422-26-98

SITK O/Kraków & MOIIB
SITK RP O/Kraków
Tel.12/658 93 72

krakow@sitk.org.pl

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

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

O/Kr SEP - SIiUE & MOIIB
Firma LANSTER

mgr in˝. Ryszard Damijan
Biuro SEP 12/422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

In˝ynierów Budownictwa w II kwartale 2014 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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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków
„Sieci cieplne preizolowane - zasady projektowania”

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków
XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo –Techniczna
z cyklu: „Ochrona JakoÊci i Zasobów Wód”

Bran˝a mostowa – ZMRP
Seminarium :
„Diagnostyka drewna”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych.
Zasady prowadzenia dokumentacji budynku. Zmiana
sposobu u˝ytkowania obiektu”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Kosztorysowanie robót budowlanych – przepisy prawne,
zasady ogólne”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Kosztorysowanie - kosztorys inwestorski i ofertowy.
Dokumentacja przetargowa”

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków
„Opady, powodzie, tsunami - wybrane problemy
in˝ynierskie”

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O/ Kraków
Seminarium:
„Nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej dla
projektów infrastrukturalnych 2014-2020”

Bran˝a mostowa – ZMRP
Seminarium:
„Nowa jakoÊç, nowe technologie w infrastrukturze
drogowej.”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Tezy do kodeksu budowlanego
Prawo budowlane – aktualne regulacje”

17.04.2014r. 
godz. 13:00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B”

23-25.04.2014r. 
Krynica Zdrój „Panorama”

ul. Wysoka 15

24.04.2014r.
Sala konferencyjna klubu 

Kon ty nenty Cafe 
Kraków

ul. Bochenka 16a

24.04.2014 r. 
godz. 14:00 Dom Technika NOT

w Krakowie 
ul. Straszewskiego 28

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

25.04.2014 r. 
godz.15:00 Dom Technika

w Krakowie
ul. Straszewskiego 28

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

26.04. 2014 r. 
godz. 9:00 Dom Technika 

w Krakowie 
ul. Straszewskiego 28

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

07.05.2014r. 
godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala ”B”

7.05.2014r.
GDDKiA
Kraków

ul. Mogilska 25

7- 9.05.2014r.
Krynica

8.05.2014 . 
godz. 15:00 

Punkt Informacyjny MOIIB ul.
ks. J. Skarbka 1

32-600 OÊwi´cim 

PZITS O/Kraków & MOIIB
mgr in˝. Andrzej Wiàzek - MPEC S.A. 

w Krakowie
Biuro PZITS: tel. 12/422-26-98

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

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

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

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITS Oddział w Krakowie
& MOIIB

Mgr in˝. Wojciech Jelonek
Biuro PZITS:

tel. 12/422-26-98

SITK O/Kraków & MOIIB
SITK RP O/Kraków
Tel.12/658 93 72

krakow@sitk.org.pl

ZMRP O/Małopolski 
& MOIIB, PKD, PK

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

e-mail: gra_cz@op.pl

PZITB-CUTOB
O/Małopolski & MOIIB

Godek Jarosław 666 892 194
map-oswiecim@map. piib. org.pl

bud plus@onet.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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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Wybrane elementy dotyczàce ochrony p. po˝arowej
obiektów budowlanych. Uzgodnienia projektów, odbiory
obiektów, wymagania techniczne”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Kosztorysowanie - przedmiarowanie robót. WartoÊç
kosztorysowa inwestycji. Kosztorys powykonawczy”

Seminarium elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„System rur ochronnych wraz z kanalizacjà kablowà w
oparciu o produkt firmy Q SYSTEMS”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Kosztorysowanie - çwiczenia w sporzàdzaniu
kosztorysu”

Bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O/Kraków
Konferencja naukowo-techniczna:
„Tydzieƒ Hydrotechnika, Melioranta i Łàkarza”

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków
„Wodociàgi Lwowskie – Wyjazd techniczny na Ukrain´”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB 
Spotkanie in˝ynierskie z głównymi projektantami
konstrukcji Centrum Kongresowego w Krakowie: mgr in˝.
Jerzym Gundelachem i mgr in˝. Jackiem J´drychowskim.
Temat seminarium:
„Projekt konstrukcji Centrum Kongresowego w Krakowie”

Seminarium techniczne - O/Kr SEP
Gospodarka energià elektrycznà w Odlewni ˚eliwa –
Metalodlew połàczone ze zwiedzeniem Zakładu
w Krakowie – Nowej Hucie

Bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O/Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna: „Eksploatacja zapory
Goczałkowice i Zamek w Pszczynie”

08.05.2014r.
godz.14:00 

Dom Technika ul.
Straszewskiego 28

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

09.05. 2014 r. 
godz.15:00 

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

Kraków
sala im. prof. Stella-Sawickiego,

II pi´tro

10.05.2014r.
godz.17:30

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

10.05.2014r. 
godz. 9:00 Dom Technika 

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

II pi´tro

12.05.2013r.
Kraków

Centrum Kongresowe
Uniwersytetu Rolniczego w

Krakowie

12.05.2014r. 
godz.13.00

Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28

Sala „B”

13.05.2014r. 
godz.17.00 Sala Konferencyjna

„Kotłownia”
Politechnika Krakowska ul.

Warszawska 24 

13.05.2014r.
godz. 12-15
Metal Odlew

Kraków – Nowa Huta

13.05.2014r.
Wyjazd uczestników - Kraków

ul. Kału˝y

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

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

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O/Kr SEP - SIiUE & MOIIB
Q SYSTEMS

mgr in˝. Ryszard Damijan
Biuro SEP 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

SITWM O/Kraków & MOIIB
in˝. Jan Smenda

tel. 12 422-47-22 w.34
Dom Technika, Kraków

PZITS O/Kraków& MOIIB
Mgr in˝. Anna Gierek O˝óg

Mgr in˝. Mariusz Witek
MPWiK S.A. w Krakowie

Biuro PZITS: tel. 12/422-26-98

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

O/Kr SEP - SEn
Koło SEP nr 7 & MOIIB

mgr in˝. Ryszard Grochowski
Biuro SEP tel. 12/ 422 58 04

SITWM O/Kraków & MOIIB
Informacje: in˝. Paweł Bubka

RZGW KRAKÓW

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O/Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna:
„Szkody powodziowe rz. Harbutówka i rz. Skawinka w m.
Sułkowice oraz modernizacja lewego wału Wisły
w Krakowie w km 81+703-87+260”

Seminarium wyjazdowe elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„Systemy wielolicznikowe i teletechniczne”

Bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O/Kraków
Wycieczka naukowo-techniczna:
„Eksploatacja stacji uzdatniania wody w MyÊlenicach oraz
sortownia Êmieci w MyÊlenicach”

Wycieczka techniczno-turystyczna - O/Kr SEP
Obiekty energetyczne i zabytki Maroka

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Kosztorysowanie komputerowe w programie Zuzia 10.
Wprowadzenie, przeglàd programów, zasady ogólne”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Kosztorysowanie komputerowe w programie Zuzia 10.
åwiczenia”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„BHP na budowie. Wykopy obiektowe i liniowe.
Bezpieczeƒstwo przy liniach napowietrznych. Przyczyny
powstawania wypadków i zagro˝eƒ”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Budownictwo XXI wieku. Projektowanie i wykonawstwo
budynków energooszcz´dnych i pasywnych w aspekcie
dofinansowania projektów przez NFOÂ i GW” - cz. II

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Aktualizacja rozporzàdzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich

14.05.2014r.
Wyjazd uczestników – Kraków

MZMiUW
ul. Szlak 73

14.05.2014r.
godz.8-15

Tychy

15.05.2014r.
Wyjazd uczestników – Wieliczka

WODROL
ul. Bogucka 17

16-23.05.2014r.
Maroko

(wg programu)

16.05.2014r. 
godz.15:00 

Kraków 
Centrum Szkolenia
ul. Sradomska 1

17.05.2014r. 
godz. 9:00 

Kraków 
Centrum Szkolenia
ul. Sradomska 1

20.05.2014r.
godz. 14:00

Dom Technika
w Krakowie

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

II pi´tro

22.05.2014r. 
godz. 14:00

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

22.05.2014r.
godz. 15:00
Nowy Sàcz

tel. 12 628 43 07
611 124 672;

ZO SITWM: Janusz Filimowski 
507-123 -219

SITWM O/Kraków & MOIIB
Informacje: in˝. Robert Staƒko KRAKÓW

tel. 12 628 0981
664-190-990

O/Kr SEP - SIiUE
MOIIB
HAGER

mgr in˝. Marek Cabała
Biuro SEP 12 422 58 04

SITWM O/Kraków & MOIIB
Informacje: 

in˝. Mirosław Fijałkowski tel. 12 2782575
603-926-880

O/Kr SEP & MOIIB
in˝. Maria Zastawny
tel. 12 422 68 53

Biuro SEP 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O/Małopolski & MOIIB

mgr in˝.Joanna Misygar

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. oraz rozporzàdzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego”

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków
„Nowoczesne rozwiàzania i trwałe systemy w zakresie
zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych na
przykładzie prefabrykacji betonowej”

Seminarium energetyków - O/Kr SEP
„Monitoring zu˝ycia mediów w procesach przesyłowych,
jako êródło powi´kszenia zysków”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
„Najcz´Êciej popełniane bł´dy projektowe i wykonawcze
w procesie inwestycyjnym oraz ich konsekwencje
w rozumieniu prawa budowlanego. Odstàpienia od
warunków technicznych”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB 
Aktualizacja rozporzàdzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
usytuowanie z dnia 5 lipca 2013 r. oraz rozporzàdzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego”

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O/ Kraków
Seminarium:
„Przygotowanie inwestycji drogowo-mostowych”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB: 
„Tezy do kodeksu budowlanego. Prawo budowlane –
aktualne regulacje.”

Bran˝a drogowo-kolejowa SITK
I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne:
„Kolejowe nawierzchnie szynowe na szlakach i obiektach
in˝ynieryjnych oraz rozjazdach i przejazdach”
Nawierzchnie kolejowe 2014

ul. Dunajewskiego 1
Punkt Informacyjny

MOIIB

27.05.2014r. 
godz. 13:00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala „B”

29.05.2014r.
godz.11-14

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

Straszewskiego 28

29.05.2014r. 
godz. 14:00 

Dom Technika
Kraków

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

II pi´tro

29.05.2014 r. 
Godz.15:00 

Punkt Informacyjny MOIIB 
ul. ks. J. Skarbka 1
32-600 OÊwi´cim 

4.06.2014r.
GDDKiA

Kraków, ul. Mogilska 25

4.06.2014r. 
Kraków 

godz. 14:00
Dom Technika 

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

II pi´tro

04-05.06.2014r.
Kraków

kom. 608 689 474
Joanna Kruk

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

www.pzitb.org.pl

PZITS O/Kraków & MOIIB
mgr in˝. Jacek Zysek mgr in˝. Tomasz Pu˝ak

mgr Jarosław Szymczyk
Biuro PZITS: tel. 12/422-26-98

O/Kr SEP – OÊrodek Rzeczoznawstwa
& MOIIB

Spółka APA-Gliwice
in˝. Maria Zastawny
tel. 12 422 68 53

Biuro SEP 12 422 58 04

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

PZITB-CUTOB
O/Małopolski & MOIIB

Godek Jarosław
666-892-194

map-oswiecim@map. piib. org.pl
bud plus@onet.pl

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

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

SITK O/Kraków & MOIIB
SITK RP O/Kraków
Tel.12/658 93 72

krakow@sitk.org.pl
drogowa

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

SITK O/Kraków & MOIIB
SITK RP O/Kraków
Tel.12/658 93 72

krakow@sitk.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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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Wycieczka techniczna - O/Kr SEP
„Obiekty energetyczne w Południowej Polsce i Słowacji”

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków
„Jak byç màdrym przed szkodà, czyli prawidłowe warunki
zabezpieczenia budynku przed zalaniem – urzàdzenia
przeciwzalewowe firmy KESSEL”

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków
„Gazownictwo krakowskie na przestrzeni wieków”

Spotkanie rocznicowe - O/Kr SEP
Spotkanie integracyjne z okazji MDE i 95-lecia SEP 

Bran˝a mostowa – ZMRP
Seminarium :
„Projektowanie mostowych konstrukcji ˝elbetowych w
Êwietle EUROKODÓW”

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB 
„NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg eurokodów.
Konstrukcje betonowe z przykładami obliczeƒ”

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O/ Kraków
Konferencja:
„Modelowanie podró˝y i prognozowanie ruchu”

Bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium:
„Pomiary ochronne w instalacjach elektrycznych
o napi´ciu powy˝ej 1kV”

Bran˝a sanitarna – PZITS O/Kraków:
„Znaczenie zbiorników uj´ciowych przy wykorzystaniu
wód do celów wodociàgowych na przykładzie ZUW
Rudawa”

6-8.06.2014r.
Czchów-Bardejowa

Svidnik
Stara Lubownia

05.06.2014r. 
godz. 13.00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala „B’

10.06.2014r. 
godz.13:00

Polska Spółka 
Gazownictwa sp.z o.o.

ul. Gazowa 16 
Kraków

Sala Pami´ci

12.06.2014r.
Urzàd Miasta Krakowa

12.06.2014r.
Sala konferencyjna klubu 

Kon ty nenty Cafe
Kraków

ul. Bochenka 16a

12.06.2014r. 
godz.14:00

Dom Technika 
ul. Straszewskiego 28

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

12-13.06.2014r. 
Kraków

Politechnika Krakowska

17.06.2014r.
Godz.11-14

Kraków, Dom Technika
Nowa Huta

Os. Centrum C 
bl.10

18.06.2014r.
godz.13:00

Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28

Sala” B”

O/Kr SEP - SEn
Koła SEP nr 1

& MOIIB
in˝. Zbigniew Bisikiewicz

12 299-72-65
Biuro SEP 12 422 58 04

MOIIB& PZITS O/Kraków
mgr in˝. Marcin Mazurkiewicz
Biuro PZITS: tel. 12/422-26-98

MOIIB& PZITS O/ w Kraków
mgr in˝. Iwona Bira

Biuro PZITS:
tel. 12/422-26-98

O/Kr SEP & MOIIB
in˝. Maria Zastawny
tel. 12 422 68 53

Biuro SEP 12 422 58 04

ZMRP O/Małopolski 
& MOIIB

Informacje:
mgr in˝. Gra˝yna Czopek

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

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

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl

www.pzitb.org.pl

SITK O/Kraków 
& MOIIB

SITK RP O/Kraków
Tel.12/658 93 72

krakow@sitk.org.pl

O/ Nowa Huta SEP
& MOIIB

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

tel. 603-306-036

PZITS Oddział w Krakowie & MOIIB
Prof. dr. hab. in˝. Jan Pawełek UR

Mgr in˝. Władysław Grenda MPWiK S.A 
w Krakowie

Biuro PZITS: tel. 12/422-26-98

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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54.

55.

56.

57.

58.

Bran˝a ogólnobudowlana – NOT Tarnów:
„Budynek i jego adaptacje dla funkcji prosumenta energii”

Bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium :
„Nowoczesne nawierzchnie mostowe”

Seminarium elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„Zasilanie M. Krakowa w energi´ elektrycznà” – połàczone
z Mistrzostwami SEP w strzelectwie”

Wycieczka techniczna – O/Kr SEP
„Zwiedzenie zaplecza technicznego Muzeum Lotnictwa
w Krakowie”

Wycieczka techniczna – O/Kr SEP
„Zwiedzenie zaplecza technicznego Hali Widowiskowo –
Sportowej Czy˝yny”

23.06.2014 r.
godz. 12:00

Dom Technika NOT 
w Tarnowie
Rynek 10

26.06.2014r.
Sala konferencyjna klubu 

Kon ty nenty Cafe
Kraków

ul. Bochenka 16a

27.06.2014r.
godz. 17-19

Kraków - Pasternik

Czerwiec 2014
Muzeum Lotnictwa 

w Krakowie 

30.06 2014r.
Hala Widowiskowo – Sportowa

Czy˝yny 

NOT Tarnów
& MOIIB

nottarnow2@wp.pl
www.not-tarnow.pl

Tel/fax.: 14 688 9077
map-tarnow@map.piib.org.pl

ZMRP O/Małopolski  
& MOIIB

Informacje:
mgr in˝. Gra˝yna Czopek

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

O/Kr SEP - SIiUE
Koło SEP nr 7

& MOIIB
mgr in˝. Ryszard Grochowski

Biuro SEP 
tel. 12/ 422 58 04

O/Kr SEP – SEn
Koło SEP Nr 65 & MOIIB

mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
mgr in˝. 697 261 618

Biuro SEP 12/422 58 04

O/Kr SEP – SIiUE
Koło SEP Nr 28 i 65 

& MOIIB
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis

mgr in˝. 697 261 618
Biuro SEP 12/ 422 58 04

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

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
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OGŁOSZENIE ZESPOŁU PROBLEMOWEGO 
ds. PROCESÓW BUDOWLANYCH MOIIB

Poszerz baz´ specjalistów MOIIB 
i zwi´ksz swoje mo˝liwoÊci 
zatrudnienia w zawodzie!

Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
www.map.piib.org.pl  w linku „BAZA SPECJALISTÓW“, wydrukuj, podpisz i wyÊlij na adres MOIIB.

Je˝eli nie korzystasz z drukarki, druk formularza rejestracyjnego poni˝ej w załàczeniu.

Baza specjalistów - formularz rejestracyjny
Formularz rejestracyjny dla specjalistów (krok 1 z 3)

UWAGA
Po poprawnym wypełnieniu formularza, zostanie wygenerowany dokument w postaci pilku PDF, który nale˝y
w celu zarejestrowania wydrukowaç, podpisaç i wysłaç pocztà – listem poleconym na adres:

Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa w Krakowie
ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Cz´Êç I: dane osobowe
Imi´: .......................................................................................................................................................
Nazwisko: ...............................................................................................................................................
Pesel: ......................................................................................................................................................
Numer członkowski:MAP / / / .................................................................................................................
Powiat: ....................................................................................................................................................
Kod pocztowy: .......................................................................................................................................
Miasto: ....................................................................................................................................................
Adres: nr / ..............................................................................................................................................
Obszar działalnoÊci zawodowej: ...........................................................................................................

Cz´Êç II: dane kontaktowe
E-mail: ....................................................................................................................................................
Telefon 1: ................................................................................................................................................
Telefon 2: ................................................................................................................................................

Cz´Êç III: wykonywany zawód 
❏ Projektowanie
❏ Wykonawstwo
❏ Nadzór inwestorski
❏ Rzeczoznawstwo
❏ Inne

Cz´Êç IV: specjalnoÊci zawodowe 
❏ BD - budownictwo drogowe
❏ BK - budownictwo kolejowe
❏ BM - budownictwo mostowe
❏ BO - budownictwo ogólne
❏ BT - telekomunikacyjne
❏ BW - wyburzeniowe
❏ IE - instalacje elektryczne
❏ IS - instalacje sanitarne
❏ WM - wodna i melioracyjna

✁

✁
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