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W poprzednim biuletynie - zdominowanym merytorycznie przez sprawozdania
za ubiegły rok - starałem si´ zasygnalizowaç najwa˝niejsze wydarzenia, które okreÊlały stanowisko in˝ynierów budownictwa wobec ustawy deregulacyjnej, planowanych zmian w ustawie Prawo budowlane oraz zało˝eƒ do tzw. kodeksu budowlanego. Zdajàc sobie spraw´, jak wa˝ne sà zapisy ustaw i rozporzàdzeƒ dla
jakoÊci usług Êwiadczonych przez in˝ynierów, władze krajowe Izby i zespoły małopolskiego okr´gu starały si´ na bie˝àco opiniowaç kolejne propozycje i pomysły, które budziły obawy, a czasami nawet oburzenie naszego samorzàdu. Opracowywane opinie i argumenty były przesyłane do resortu i do Komisji Sejmowej
opracowujàcej ustaw´ deregulacyjnà, nazwanà póêniej propagandowo ustawà o ułatwianiu dost´pu do zawodu. Nawet najbardziej oczywiste i przekonujàce argumenty
nie były uwzgl´dniane albo uwzgl´dniane cz´Êciowo, dlatego efektem tych procedur jest przyj´ta ustawa, której główne ustalenia zostały omówione w „In˝ynierze Budownictwa” i w bie˝àcym numerze naszego biuletynu „Budowlani”. Na obecnym etapie konsultowane sà rozporzàdzenia, które uwzgl´dniaç b´dà przepisy ustawy deregulacyjnej. W pierwszej kolejnoÊci dotyczy to rozporzàdzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. Zach´camy do Êledzenia informacji na stronie internetowej PIIB i w przypadku krytycznej oceny prosimy o spontaniczne reagowanie e-mailami kierowanymi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jako grupa zawodu zaufania publicznego nie mo˝emy walczyç o swoje racje agresywnymi manifestacjami.
Ostatnie dwa miesiàce obfitowały w wiele emocji zwiàzanych z wyborami do władz
Izby na szczeblu okr´gu i na szczeblu krajowym. Dane dotyczàce wybranego składu osobowego Rady i organów Izby prezentujemy w biuletynie. Na szczeblu krajowym naszà okr´gowà izb´ reprezentowaç b´dzie czterech członków Rady Krajowej, przewodniczàcy i członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz członkowie
Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sàdu. Jest to reprezentacja adekwatna
do wskaêników liczby członków Małopolskiej Izby w stosunku do ogólnej liczby członków PIIB.
Zbli˝ajà si´ wakacje, wi´c ˝ycz´ wszystkim udanego urlopu oraz wielu interesujàcych wra˝eƒ. We wrzeÊniu (13 wrzeÊnia, sobota) zapraszam na obchody Êwi´ta budowlanych, które ju˝ niemal tradycyjnie sp´dzimy na spotkaniu w Operze Krakowskiej.
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Co słychaç w Małopolskiej Okr´gowej
Izbie In˝ynierów Budownictwa?
KRAKÓW. Rozpoczynamy IV kadencj´ działania samorzàdu zawodowego.
Planujemy działania w dłu˝szej i krótszej perspektywie, dzielimy obowiàzki,
usprawniamy funkcjonowanie Izby
5 kwietnia
2014 roku,
czyli od
momentu, kiedy odbył
si´ XIII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
Delegatów Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝yWojciech
nierów Budownictwa,
Biliƒski
rozpocz´ła si´ kolejna,
czwarta kadencja funkcjonowania naszego samorzàdu zawodowego przypadajàca na lata 2014-2018.

Od

Na Zjeêdzie dokonano wyboru przewodniczàcego MOIIB, którym został ponownie dr in˝. Stanisław Karczmarczyk,
członków Rady MOIIB oraz przewodniczàcych i członków statutowych organów:
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej, Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego oraz Okr´gowej Komisji Rewizyjnej.
Na pierwszym posiedzeniu Rady MOIIB w dniu 15 kwietnia 2014 r. ukonstytuowało si´ Prezydium Rady oraz przydzielono podstawowe obowiàzki wiceprzewodniczàcym, sekretarzowi oraz
skarbnikowi. Przewodniczàcy OKK, OSD,
ORzOZ i OKR poinformowali Członków
Rady o ukonstytuowaniu si´ poszczególnych Organów MOIIB. W celu prawidłowego funkcjonowania Izby zostały
powołane pierwsze trzy Zespoły Problemowe: ZP ds. Działaƒ Samopomocowych, ZP ds. Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego, ZP ds. Prawno-Regulaminowych oraz dwa Składy Orzekajàce
nr 1 i nr 2 ds. Członkowskich. Ustalony
został terminarz zebraƒ Prezydium i posiedzeƒ Rady MOIIB do koƒca I półrocza
2014 r. Przewodniczàcy Rady poinformował zebranych o wynikach wyborów na
przewodniczàcych Okr´gowych Izb In˝ynierów Budownictwa wchodzàcych
w skład Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa oraz przypomniał o zbli˝ajàcym si´
terminie XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
PIIB
(2728.06.2014).

Mi´dzy posiedzeniami Rady dwukrotnie zbierało si´ Prezydium Rady w dniach
6 maja i 3 czerwca br.. Podczas tych spotkaƒ przedstawiono m.in.: informacje nt.
bie˝àcej działalnoÊci MOIIB, sprawozdania finansowe za 3 i 4 miesiàce 2014 r., informacje z ukonstytuowania si´ OKR wraz
z omówieniem wniosków podj´tych przez
OKR, przedstawiono propozycje do programu działania Rady na IV kadencj´,
omówiono wnioski podj´te na XIII OZD
MOIIB w dniu 5 kwietnia 2014 oraz przyj´to projekt porzàdku obrad nast´pnego
II zebrania Rady MOIIB w dniu 17 czerwca br. Przyj´to na obu prezydiach łàcznie
8 uchwał dot. m.in.: powołania składów
osobowych Zespołów Problemowych: 1)
ZP ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, 2) ZP ds. Prawno-Regulaminowych, 3) powołania przewodniczàcego
Rady Programowej oraz redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego „Budowlani”, 4) zatwierdzenia kompetencji
wiceprzewodniczàcych, sekretarza,
i skarbnika Rady MOIIB oraz 5) udzielenia
pomocy finansowej dla członków MOIIB,
6) obj´cia patronatem honorowym studiów
podyplomowych na WIÂ PK dot. budownictwa energooszcz´dnego oraz wykorzystania energii odnawialnej w niewielkich
obiektach budowlanych, 7) powołania
Zespołu Problemowego ds. Procesów
Budowlanych oraz 8) powołania osoby
prowadzàcej Punkt Informacyjny MOIIB
w Nowym Sàczu.
Drugie posiedzenie Rady MOIIB w dniu
17 czerwca 2014 r. po przyj´ciu porzàdku
obrad poÊwi´cone było głównie sprawom bie˝àcego funkcjonowania naszego
samorzàdu zawodowego. Przyj´ty został
protokół z I zebrania Rady MOIIB, które odbyło si´ 15 kwietnia br., nast´pnie zapoznano si´ z informacjami dot.: bie˝àcej
działalnoÊci MOIIB oraz spraw finansowych zwiàzanych ze stanem realizacji
bud˝etu za 5 miesi´cy br. Przewodniczàcy OKK – dr in˝. Z. Rawicki przekazał informacje o przebiegu wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
Wiceprzewodniczàcy MOIIB J. Skawiƒski
zarekomendował ramowy (na kadencj´

2014-2018) oraz szczegółowy (na rok
2014) program działania Rady MOIIB.
Rada MOIIB podj´ła 7 uchwał: 1) zatwierdzajàcych uchwały Prezydium, 2)
w sprawie przyznania dofinansowania
z tytułu zakupu wydawnictw podnoszàcych kwalifikacje zawodowe członków
MOIIB oraz z tytułu udziału członków
w konferencjach i szkoleniach, 3) powołania Rady Programowej Biuletynu ”Budowlani”, 4) w sprawie dofinansowania
druku materiałów konferencyjnych XIII
Konferencji NT „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, 5) w sprawie obj´cia patronatem konferencji, 6) w sprawie
powołania ZP ds. Rzeczoznawstwa Budowlanego, 7) w sprawie poszerzenia
składu ZP ds. Procesów Budowlanych. Na
wniosek sekretarza MOIIB poszerzono
skład Prezydium o osob´ Henryka Tr´bacza (w tajnym głosowaniu). Przewodniczàcy MOIIB omówił sprawy organizacyjne zwiàzane z udziałem delegatów
MOIIB w XIII Sprawozdawczo-Wyborczym
Krajowym Zjeêdzie PIIB w Warszawie.
W okresie 3 miesi´cy od 5 kwietnia do
30 czerwca br. Małopolska Okr´gowa
Izba Budownictwa, podobnie jak w minionej kadencji, w projekcie ramowego
oraz szczegółowego programu działania
w nowej kadencji przyj´ła kontynuacj´
partnerskiej współpracy: z organizacjami
samorzàdów zawodowych paƒstw Grupy
Wyszehradzkiej, ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, z instytucjami naukowymi (Politechnikà Krakowskà, Akademià Górniczo-Hutniczà, Uniwersytetem Rolniczym), z instytucjami innych
samorzàdów zawodowych (Małopolskà
Okr´gowà Izbà Architektów, Galicyjskà
Izbà Budownictwa, Izbà Doradców Podatkowych) oraz z władzami sàdowniczymi: Sàdu Okr´gowego i Sàdu Apelacyjnego w Krakowie.
Wszystkim nowo wybranym przedstawicielom niezale˝nych organów MOIIB ˝ycz´ w nowej kadencji 2014-2018 dobrej
wzajemnej współpracy.
WOJCIECH BILI¡SKI
sekretarz Rady MOIIB
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Co w Krajowej Radzie?…
WARSZAWA. Działania i emocje zogniskowane
wokół ustawy deregulacyjnej

iedy ten felieton trafi do ràk
naszych Czytelników, b´dziecie
mieç Paƒstwo wra˝enie, ˝e wiele zdaƒ
nale˝ało napisaç
w czasie przeszłym.

K
Zbys∏aw
Ka∏kowski

Jednak pisz´ go w czerwcu, tu˝
przed XIII Zjazdem PIIB, dlatego czas
teraêniejszy wydaje si´ usprawiedliwiony. Jakie dla nas, członków Krajowej Rady, działania sà teraz – przypominam – w czerwcu - najwa˝niejsze? Koƒczymy działania w trzeciej kadencji, a Rada zamyka 12. rok swojego kierowania Izbà. W ostatnich
miesiàcach opracowywano i zatwierdzano materiały sprawozdawcze, analizowano przebieg i wnioski z niedawnych zebraƒ sprawozdawczo-wyborczych z 16 regionalnych izb in˝ynierów budownictwa. Komplety materiałów z tych prac otrzymali ju˝ delegaci na XIII Zjazd SprawozdawczoWyborczy Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa.
Sprawozdanie z obrad, a w nim
omówienie dyskusji i zgłoszonych
wniosków, a tak˝e wyniki wyborów
wszyscy członkowie Izby otrzymajà po
wakacjach, we wrzeÊniowym numerze
„In˝yniera Budownictwa”. (Czytelnicy
„Budowlanych” otrzymujà te informacje ju˝ w obecnym numerze –
przyp. red.). Na pewno dyskusja zjazdowa b´dzie si´ toczyç wokół przewidywanych, niezb´dnych działaƒ
Izby po wejÊciu w ˝ycie nowych ustaw
– pierwszej tzw. deregulacyjnej ju˝
w sierpniu.
Po wakacjach czeka nas wnikliwe
przestudiowanie jej zapisów, szczególnie artykułów dotyczàcych warunków uzyskiwania uprawnieƒ budowlanych i zmian, jakie ta ustawa
proponuje w stosunku do praktyki

opartej na dotychczasowych przepisach. A sà one istotne. Działania Izby
w tym zakresie zostanà zapewne
okreÊlone ju˝ na poczàtku jesieni
przez Rad´ Krajowà w nowym składzie.
Tà notatkà informuj´ tak˝e Kole˝anki i Kolegów, ˝e w czasie Zjazdu
nie b´d´ ju˝ kandydował w wyborach
na członka Rady Krajowej, koƒczàc,
z własnej woli, czynnà działalnoÊç we
władzach Krajowej Izby, po 12 latach
w niej członkostwa i ukoƒczeniu 80.
roku ˝ycia. Wyra˝am te˝ nadziej´, ˝e
Kolega Redaktor naszego, popularnego ju˝ biuletynu „Budowlani” zadba,
by informacje bezpoÊrednie o wydarzeniach i pracach Krajowej Rady
Izby, nadal były w nim zamieszczane.
Kraków, 24 czerwca 2014 roku.
ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

***
Jako redaktor naczelny „Budowlanych” pragn´ wyraziç Szanownemu
Koledze ZBYSŁAWOWI KAŁKOWSKIEMU serdeczne podzi´kowania
za przekazywane od poczàtku istnienia naszego biuletynu, a był to paêdziernik 2003 r., w ka˝dym numerze,
aktualnych informacji o ró˝nych wydarzeniach i pracach Krajowej Rady
PIIB w cyklu „Co w Krajowej Radzie?…”. TreÊci zawarte w tych felietonach były pisane z du˝ym zaanga˝owaniem, emocjami, cz´sto stanowiàc nawet polemik´ Autora ze stanowiskiem prezentowanym przez władze Izby.
Wyra˝am nadziej´, ˝e aktywnoÊç
i wiedza Kolegi Zbysława b´dzie
w dalszym ciàgu wykorzystywana

w inny sposób w działalnoÊci naszego samorzàdu.
Wraz z podzi´kowaniami przekazuj´ Szanownemu Koledze najlepsze ˝yczenia dalszych wielu lat w dobrym zdrowiu i wszelkiej osobistej pomyÊlnoÊci.
ZYGMUNT RAWICKI

MOIIB w liczbach
Według stanu na 30 czerwca 2014
roku w naszej Małopolskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 16713 osób
w tym: 10947 czynnych członków,
1803 członków, którzy zostali zawieszeni na własnà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek członkowskich ponad 6 miesi´cy, 3732 skreÊlonych członków i 231 kandydatów
na członków.
Podział według bran˝
był nast´pujàcy:
konstrukcyjno – budowlana (BO)
– 9045 – 54,88%,
mostowa (BM)
– 271 - 1,64%,
drogowa (BD)
– 1001 - 6,07%,
instalacji sanitarnych (IS)
– 2970 – 18,02%,
instalacji elektrycznych (IE)
– 2561 - 15,54%,
wodno – melioracyjna (WM)
– 360 - 2,20%,
kolejowa (BK) – 199 - 1,20%,
telekomunikacyjna (BT)
– 66 - 0,40%,
wyburzeniowa (BW)
– 9 - 0,05%.
ZYGMUNT RAWICKI
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KALENDARIUM MOIIB
■ 20.03.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Zasady funkcjonowania sieci
NATURA 2000”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Prezentacja rozwiàzaƒ okablowania strukturalnego 3M Volition oraz rozwiàzaƒ
aktywnych Alcatel–Lucent w kontekÊcie
wykorzystania przy tworzeniu sieci LAN,
sieci WLAN (Wi–Fi) i budowie centrów danych”
– seminarium szkoleniowe na temat: „NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg eurokodów. Konstrukcje stalowe”
– zebranie Rady Programowej biuletynu
„Budowlani”
■ 21–22.03.2014 – XXIV Zebranie Rady
MOIIB
■ 25.03.2014 – zebranie Składu Orzekajàcego nr 2 ds. Członkowskich
– seminarium szkoleniowe na temat: „Pomiary rezystancji uziomów ze szczególnym uwzgl´dnieniem uziomów roboczych podstacji”
■ 27.03.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Projektowanie geotechniczne
wg eurokodu 7. Rozpoznanie i badanie
podło˝a gruntowego. Badanie terenowe
– cz. II”
– seminarium szkoleniowe na temat: „W´zły ciepłownicze kompaktowe zaprojektuj
dobrze”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Ochrona przeciwpora˝eniowa w sieciach elektroenergetycznych. Warunki
zapewnienia ciàgłoÊci zasilania odbiorców
w trakcie wykonywanych prac na sieciach”
■ 28.03.2014 – Zebranie Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej
– wycieczka techniczna: „Zwiedzanie Muzeum Techniki i Powstania Warszawskiego”
■ 01.04.2014 – Zebranie Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej
– Zebranie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
■ 03.04.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Przeglàdy obiektów mostowych
w Êwietle obowiàzujàcych przepisów”
– seminarium szkoleniowe na temat: „NiezawodnoÊç systemu wodociàgowego –
doÊwiadczenia praktyczne”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Zawieszenia rozwoju infrastruktury transportowej w Krakowie”
■ 05.04.2014 – XIII Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy MOIIB
– zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds.
Członkowskich
■ 09.04.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Badania eksperymentalne i analiza obliczeniowa kształtowanie si´ mikroklimatu w budynkach zabytkowych”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Keramzyt w geotechnice i in˝ynierii drogowej”

■ 10.04.2014 – zebranie Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego
– seminarium szkoleniowe na temat: „Diagnostyka betonu”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Nowoczesne systemy sygnalizacji po˝aru
w oparciu o produkty firmy TYKO FAZER
PROTECTION–ZETTLER”
– zebranie Okr´gowych Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
■ 11–13.04.2014– Forum Budownictwa
w Zakopanem z udziałem St. Karczmarczyka i M. Boryczko
■ 14.04.2014 – zebranie Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej
■ 15.04.2014 – I zebranie Rady MOIIB
■ 16.04.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Budownictwo XXI wieku. Projektowanie i wykonawstwo budynków energooszcz´dnych i pasywnych w aspekcie
dofinansowania projektów przez NFOÂ
i GW – cz. I”
■ 17.04.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Diagnostyka stali”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Sieci cieplne preizolowane – zasady projektowania”
■ 23–25.04.2014 – XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Techniczna z cyklu:
„Ochrona JakoÊci i Zasobów Wód”
■ 23.04.2014 – zebranie Krajowej Rady PIIB
z udziałem Korniak–Figi i Z. Rawickiego
■ 24.04.2014 – zebranie Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej z udziałem Kazimierza Âlusarczyka i Urszuli Kallik – członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB
– cykliczne spotkanie przedstawicieli
MOIIB z przedstawicielami Małopolskiej
Okr´gowej Izby Architektów z udziałem:
St. Karczmarczyka, J. Skawiƒskiego
oraz M. Boryczko
– zebranie Składu Orzekajàcego nr 2 ds.
Członkowskich
– seminarium szkoleniowe na temat: „Diagnostyka drewna”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych. Zasady prowadzenia dokumentacji budynku. Zmiana sposobu u˝ytkowania obiektu”
– 42. Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA 2014 z udziałem M. Boryczko
■ 25.04.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Kosztorysowanie robót budowlanych – przepisy prawne, zasady ogólne”
■ 26.04.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Kosztorysowanie – kosztorys inwestorski i ofertowy. Dokumentacja przetargowa”
■ 06.05.2014 – I zebranie Prezydium Rady
MOIIB
■ 07.05.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Nowa perspektywa finansowa
Unii Europejskiej dla projektów infrastrukturalnych 2014–2020”

– seminarium wyjazdowe w Krynicy na temat: „Nowa jakoÊç, nowe technologie
w infrastrukturze drogowej”
– seminarium szkoleniowe na temat „Opady, powodzie, tsunami – wybrane problemy in˝ynierskie”
■ 08.05.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Wybrane elementy ochrony p.po˝arowej obiektów budowlanych. Uzgodnienia projektów, odbiory obiektów, wymagania techniczne”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Tezy
do kodeksu budowlanego. Prawo budowlane (aktualne regulacje)”
– spotkanie przedstawicieli Rady MOIIB
z Zarzàdem Wspólnoty Mieszkaƒców
przy ulicy Filtrowej 3 z udziałem M. Boryczko i H. Tr´bacza
■ 09.05.2014 – zebranie Zespołu Problemowego ds. Działaƒ Samopomocowych
– seminarium szkoleniowe na temat: „Kosztorysowanie – przedmiarowanie robót.
WartoÊç kosztorysowa inwestycji. Kosztorys powykonawczy”
■ 10.05.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Kosztorysowanie – çwiczenia
w sporzàdzaniu kosztorysu”
– seminarium szkoleniowe na temat: „System rur ochronnych wraz z kanalizacjà
kablowà w oparciu o produkt firmy Q SYSTEMS”
■ 12.05.2014 – seminarium szkoleniowe dotyczàce wyjazdu technicznego na Ukrain´: „Wodociàgi Lwowskie”
– Konferencja Naukowo–Techniczna: „54.
Tydzieƒ Hydrotechnika i Melioranta” zorganizowana przez Krakowski oddział
SITWM z udziałem J. Strzałki
■ 13.05.2014 – 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 szkoleniowe na temat: „Gospodarka energià elektrycznà w Odlewni
˚eliwa Metalodlew” połàczone ze zwiedzeniem Zakładu w Krakowie – Nowej Hucie
– wycieczka naukowo–techniczna: „Eksploatacja zapory Goczałkowice” połàczona ze zwiedzaniem Zamku w Pszczynie
– zebranie Zespołu Problemowego ds.
Prawno–Regulaminowych
– zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds.
Członkowskich
– zebranie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
■ 14.05.2014 – 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 SEP na temat:
„Systemy wielolicznikowe i teletechniczne”
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■ 15.05.2014 – wycieczka naukowo–techniczna: „Eksploatacja stacji uzdatniania
wody oraz sortownia Êmieci w MyÊlenicach”
■ 16–23.05.2014 – wycieczka techniczno–
turystyczna: „Obiekty energetyczne i zabytki Maroka”
■ 16.05.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Kosztorysowanie komputerowe w programie Zuzia 10. Wprowadzenie,
przeglàd programów, zasady ogólne”
– egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji Wiosna 2014
■ 17–18.05.2014 – egzamin ustny na
uprawnienia budowlane z bran˝y instalacji sanitarnej
■ 19.05.2014 – Jubileusz SITK w Krakowie:
„10 lat w nowej siedzibie na Siostrzanej”
z udziałem St. Karczmarczyka
– egzamin ustny na uprawnienia budowlane z bran˝y architektonicznej oraz konstrukcyjno–budowlanej do kierowania
■ 19–21.05.2014 – warsztaty szkoleniowe
zorganizowane przez Âlàskà Okr´gowà
Izb´ In˝ynierów Budownictwa w WiÊle
z udziałem Jana Skawiƒskiego
■ 20.05.2014 – egzamin ustny na uprawnienia budowlane z bran˝y architektonicznej oraz konstrukcyjno–budowlanej
do kierowania
– seminarium szkoleniowe na temat: „BHP
na budowie. Wykopy obiektowe i liniowe.
Bezpieczeƒstwo przy liniach napowietrznych. Przyczyny powstawania wypadków i zagro˝eƒ”
■ 21.05.2014 – egzamin ustny na uprawnienia budowlane z bran˝y konstrukcyjno–budowlanej do projektowania i kierowania
■ 21–23.05.2014 – XIII Konferencja Naukowo–Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, która odbyła si´ w Kielcach z udziałem J. Szostaka
oraz E. Maciàga
■ 22–24.05.2014 – szkolenie dla Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego i Okr´gowych Rzeczników OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej zorganizowane w Nowogrodzie przez PIIB
■ 22.05.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „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”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Budownictwo XXI wieku. Projektowanie i wykonawstwo budynków energooszcz´dnych i pasywnych w aspekcie dofinansowania projektów przez NFOÂ i GW – cz. II”
■ 23.05.2014 – egzamin ustny na uprawnienia budowlane z bran˝y drogowej
■ 24.05.2014 – egzamin ustny na uprawnienia budowlane z bran˝y kolejowej
i mostowej

■ 25–26.05.2014 – egzamin ustny na
uprawnienia budowlane z bran˝y instalacji elektrycznych i bran˝y telekomunikacyjnej
■ 27.05.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Nowoczesne rozwiàzania
i trwałe systemy w zakresie zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych na przykładzie prefabrykacji
betonowej”
– zebranie Składu Orzekajàcego nr 2 ds.
Członkowskich
■ 28.05.2014 – zebranie Krajowej Rady PIIB
z udziałem: Z. Kałkowskiego, St. Karczmarczyka, K. Korniak–Figi i Z. Rawickiego
■ 29.05.2014 – narada członków Krajowej
Komisji Rewizyjnej PIIB i przewodniczàcych Okr´gowych Komisji Rewizyjnych
z udziałem D. Opolskiej
– seminarium szkoleniowe na temat: „Monitoring zu˝ycia mediów w procesach
przesyłowych jako êródło powi´kszenia
zysków”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Najcz´Êciej popełniane bł´dy projektowe
i wykonawcze w procesie inwestycyjnym oraz ich konsekwencje w rozumieniu
Prawa budowlanego. Odstàpienia od
warunków technicznych”
– seminarium szkoleniowe na temat: „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”
– nadzwyczajne posiedzenie Rady Przedsi´biorców działajàcej przy Dziekanie WIL
z przedstawicielami Polskiej Komisji
Akredytacyjnej z udziałem St. Karczmarczyka
■ 30.05.2014 – Dzieƒ Doradcy Podatkowego zorganizowany przez Małopolski
Oddział Izby Doradców Podatkowych
z udziałem M. Boryczko
■ 03.06.2014 – II zebranie Prezydium Rady
MOIIB
■ 04.06.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Przygotowanie inwestycji drogowo–mostowych”
– seminarium szkoleniowe na temat: „Tezy
do Kodeksu budowlanego. Prawo budowlane – aktualne regulacje”
■ 04–05.06.2014 – I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne NAWIERZCHNIE
KOLEJOWE 2014 na temat: „Kolejowe
nawierzchnie szynowe na szlakach
i obiektach in˝ynieryjnych oraz rozjazdach i przejazdach”
■ 05.06.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Jak byç màdrym przed szkodà, czyli prawidłowe warunki zabezpieczenia budynku przed zalaniem – urzàdzenia przeciwzalewowe firmy KESSEL”

■ 05–07.06.2014 – szkolenie dla Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego i Okr´gowych Rzeczników zorganizowane w Hucisku przez Âlàskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa
■ 06–08.06.2014 – wycieczka techniczna:
„Obiekty energetyczne w Południowej
Polsce i na Słowacji”
■ 10.06.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Gazownictwo krakowskie na
przestrzeni wieków”
– zebranie Zespołu Problemowego ds.
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
■ 11.06.2014 – spotkanie przewodniczàcych Okr´gowych Rad z Prezydium PIIB
z udziałem St. Karczmarczyka
– zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds.
Członkowskich
■ 12.06.2014 – spotkanie rocznicowe SEP
z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Elektryki i 95–lecia SEP z udziałem K. Korniak–Figi i Zygmunta Rawickiego
– seminarium szkoleniowe na temat: „Projektowanie mostowych konstrukcji ˝elbetowych w Êwietle eurokodów”
– seminarium szkoleniowe na temat: „NoÊnoÊç konstrukcji w po˝arze wg eurokodów. Konstrukcje betonowe z przykładami obliczeƒ”
■ 12–13.06.2014 – Konferencja SITK RP:
„Modelowanie podró˝y i prognozowanie
ruchu”
■ 16.06.2014 – zebranie Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej
■ 17.06.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Pomiary ochronne w instalacjach elektrycznych o napi´ciu powy˝ej
1kV”
– II zebranie Rady MOIIB
■ 18.06.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Znaczenie zbiorników uj´ciowych przy wykorzystaniu wód do celów
wodociàgowych na przykładzie ZUW
Rudawa”
■ 20.06.2014 – zebranie Zespołu Problemowego ds. Działaƒ Samopomocowych
■ 23.06.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Budynek i jego adaptacje dla
funkcji prosumenta energii”
■ 24.06.2014 – uroczyste wr´czenie decyzji
o nadaniu uprawnieƒ budowlanych
z udziałem J. Skawiƒskiego i M. Boryczko
– zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds.
Członkowskich
■ 26.06.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Nowoczesne nawierzchnie mostowe”
■ 27–28.06.2014 – XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy PIIB z udziałem
delegatów z MOIIB
■ 27.06.2014 – seminarium szkoleniowe na
temat: „Zasilanie Miasta Krakowa w energi´ elektrycznà”połàczone z Mistrzostwami SEP w strzelectwie
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Unijne wsparcie
dla innowacyjnej gospodarki
Rozmowa z JACKIEM WOèNIAKIEM, Pełnomocnikiem Zarzàdu Województwa
Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego i wicedyrektorem Departamentu
Polityki Regionalnej Urz´du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
o planach zainwestowania w regionie puli Êrodków unijnych w latach 2014-2020

Polska jest krajem
o najbardziej
zdecentralizowanej
strukturze zarzàdzania
Êrodkami unijnymi
w Europie Ârodkowej.

Jacek Woêniak

– W perspektywie finansowej 2014
– 2020 Małopolska ma do wydania
ogromne Êrodki unijne: 2 878,2 mln
euro, w tym 2 068,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jeszcze niedawno ekscytowaliÊmy si´ kwotà 2,58 mld euro,
którà mieliÊmy do dyspozycji w latach
2007–2013. Wydawało si´, ˝e to
szczyt marzeƒ, a tymczasem wierzchołek poszybował jeszcze wy˝ej.
Czy po zainwestowaniu takich Êrodków Małopolska zmieni si´ nie do
poznania?
– Polska, a zatem i Małopolska, generalnie otrzymała wi´cej Êrodków
w ramach europejskiej polityki spójnoÊci. W Unii Europejskiej obowiàzuje
jednolity system obliczania dotacji
uwzgl´dniajàcy m.in. liczb´ mieszkaƒców kraju członkowskiego i PKB
na mieszkaƒca w stosunku do Êred-

niej unijnej. Polsce zatem te Êrodki si´
nale˝ały. JeÊli natomiast chodzi o ich
podział na poziomie krajowym i regionalnym, to Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konsekwentnie
realizuje polityk´ decentralizacji dystrybucji Êrodków unijnych i przekazywania decyzyjnoÊci do samorzàdów regionalnych. Polska jest krajem
o najbardziej zdecentralizowanej
strukturze zarzàdzania Êrodkami unijnymi w Europie Ârodkowej.
Kwota, którà b´dziemy dysponowaç w Małopolsce w rozpocz´tej
właÊnie perspektywie finansowej,
wydaje si´ ogromna. Jednak potrzeby i aspiracje te˝ mamy wielkie.
Pierwsza alokacja Êrodków unijnych,
którà otrzymała Małopolska zaraz
po wejÊciu naszego kraju do Unii Europejskiej, to było 225 mln euro. ByliÊmy pod ogromnym wra˝eniem tej
sumy i zastanawialiÊmy si´, czy w tej
krótkiej perspektywie czasowej –
2004–2006 – uda nam si´ dobrze
uzyskane Êrodki wydaç. DziÊ mamy
do dyspozycji dziesi´ciokrotnie wi´kszà kwot´ i pełnà ÊwiadomoÊç, ˝e
i tak nie b´dziemy w stanie zaspokoiç

wszystkich potrzeb. Nasze aspiracje
si´gajà bowiem poziomu ˝ycia w takich krajach jak Wielka Brytania,
Francja czy Niemcy. Chcemy dogoniç najlepszych. Dystans si´ skraca,
ale mamy jeszcze wiele do nadrobienia niemal w ka˝dej dziedzinie ˝ycia. Jak to zrobiç?
Cała sztuka polega na tym, aby
otrzymany zastrzyk Êrodków zainwestowaç w sposób trwały i efektywny. To nie mo˝e byç jednorazowa
inwestycja, która potem b´dzie generowała głównie koszty eksploatacyjne. Chodzi o to, aby stworzyç
nowe miejsca pracy, a zainwestowane Êrodki pracowały, generujàc dochody i dobrobyt regionu. Mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e po 2020 r. mo˝e ju˝
nie byç w UE przychylnoÊci do tworzenia tak wielkiego bud˝etu. Reasumujàc: z odpowiedzialnoÊcià staramy si´ nie tyle skonsumowaç Êrodki unijne, ale je màdrze zainwestowaç
w naszym regionie. Nie podejm´ si´
odpowiedzi na pytanie, czy po 2020 r.
Małopolska zmieni si´ nie do poznania. Mam nadziej´, ˝e za 6 lat poziom ˝ycia w naszym regionie znaczàco zbli˝y si´ do najbogatszych
krajów UE.
– Polska jest najwi´kszym beneficjentem w UE, ale jedne regiony naszego kraju otrzymały wi´ksze, inne
mniejsze wsparcie Êrodków unijnych.
Od czego ono zale˝y? Jak Małopolska prezentuje si´ na tle kraju i na tle
Europy?
– W ostatnim rozdaniu Małopolska
uzyskała drugà co do wielkoÊci pul´
Êrodków unijnych. Wi´kszà alokacj´
ma tylko Âlàsk. Taki podział jest efektem przyj´tego algorytmu, uwzgl´d-
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Muzeum Lotnictwa Polskiego – inwestycja wzniesiona ze wsparciem Êrodków UE w perspektywie 2007-2013

niajàcego m.in. PKB na mieszkaƒca.
Obecnie nasz dochód stanowi 56
proc. Êredniej unijnej, ale nale˝y dodaç, ˝e systematycznie skracamy
ten dystans, Êrednio o 2 punkty procentowe rocznie. W skali kraju mieÊcimy si´ wÊród 4–6 najlepiej rozwini´tych regionów.
– Strategia „Europa 2020” zast´puje właÊnie Strategi´ Lizboƒskà.
Jakie sà jej główne priorytety?
– Co 7 lat Komisja Europejska
przyjmuje sztandarowy dokument
programowy okreÊlajàcy kierunki jej
rozwoju. Od 2014 r. obowiàzuje Strategia „Europa 2020”. Zastàpiła ona
Strategi´ Lizboƒskà, która okazała si´
niewypałem. Wyciàgajàc wnioski
z bł´dów popełnionych przy konstruowaniu poprzedniej strategii, t´
obecnà ÊciÊle powiàzano z finansowaniem i obowiàzkiem raportowania
przez kraje członkowskie co rok stanu realizacji zaaprobowanych działaƒ.
Bud˝et unijny został przeorientowany tak, aby bezpoÊrednio realizował
najwa˝niejsze cele strategii, którymi

Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e
po 2020 r. mo˝e ju˝ nie
byç w UE przychylnoÊci
do tworzenia tak
wielkiego bud˝etu.
Staramy si´ nie tyle
skonsumowaç Êrodki
unijne, ale je màdrze
zainwestowaç w naszym
regionie.

sà: wzrost inteligentny, wzrost zrównowa˝ony i wzrost włàczajàcy społecznie. Te trzy priorytety polityki
unijnej realizujà wszyscy członkowie UE. Wraz z nimi pojawiły si´
wskaêniki, do osiàgni´cia których
zostały zobligowane wszystkie kraje

członkowskie. Chodzi m.in. o redukcj´ emisji CO2, wzrost wykorzystania
energii ze êródeł odnawialnych
i zwi´kszenie efektywnoÊci energetycznej, ale tak˝e zwi´kszenie poziomu inwestycji w badania i rozwój,
a ponadto wzrost zatrudnienia w grupie wiekowej 20–64 lata i zwi´kszenie
odsetka osób z wy˝szym wykształceniem.
– Aby wykorzystaç otrzymane
Êrodki, nale˝y tak zaplanowaç działania regionalne, aby „wstrzeliç si´”
w priorytety unijnej strategii. Nie
wszystkie plany mogà liczyç na finansowanie zewn´trzne. Jak powstaje strategia dla regionu? Czy
mo˝e Pan Dyrektor opowiedzieç, jak
przygotowuje si´ jej zało˝enia, jak powstaje Regionalny Program Operacyjny?
– Strategia dla Małopolski została
przyj´ta przez Sejmik Wojewódzki
w 2011 r. W tym dokumencie sformułowaliÊmy kluczowe wyzwania

Dokoƒczenie na str. 10
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Unijne wsparcie
dla innowacyjnej gospodarki
Dokoƒczenie ze str. 9
w naszym otoczeniu, z którymi Małopolska musi si´ zmierzyç. Dotyczà
one m.in.: zmian demograficznych,
rozwoju energii odnawialnej, rozwoju społeczeƒstwa wiedzy, rewitalizacji miast, rynku pracy itd. OczywiÊcie,
nasze priorytety wpisujà si´ w unijne
cele, co jest korzystne dla Małopolski. Jednak warto zaznaczyç, ˝e nasze myÊlenie o przyszłoÊci Małopolski nie było podporzàdkowane spodziewanym êródłom finansowania,
zatem jeÊli jakieÊ działania w regionie
sà niezb´dne, to bez wzgl´du na to,
czy mogà liczyç na finansowanie
Êrodkami zewn´trznymi czy nie, b´dà
zrealizowane.
Strategi´ dla Małopolski przygotowywaliÊmy 2,5 roku. Moim zdaniem, najwa˝niejszy był tu proces
dochodzenia do konsensusu i anga˝owania w jej powstanie ró˝nych
Êrodowisk. W przygotowanie strategii regionalnej włàczyło si´ 1,5
tys. osób. To wa˝niejsze ni˝ sam
tekst. Istotne jest, aby mieszkaƒcy
i Êrodowiska organizacji pozarzàdowych mieli poczucie, ˝e to ich praca, aby uto˝samiali si´ z tym dokumentem. Zało˝enia zawarte w strategii przeło˝one na konkretny plan
działaƒ w nowej perspektywie finansowej to Regionalny Program
Operacyjny.

56
tyle procent Êredniej
unijnej stanowi PKB na
mieszkaƒca
w Małopolsce

– Czytelnikami tej rozmowy b´dà
in˝ynierowie budownictwa – reprezentujàcy ró˝ne specjalnoÊci. Z jednej strony chcieliby si´ dowiedzieç,
jakie dziedziny gospodarki b´dà
szczególnie rozwijane, bo tam, gdzie
sà inwestycje, jest praca dla budowlanych. Z drugiej strony, in˝ynierów

budownictwa interesujà perspektywy
i kierunki rozwoju naszego regionu,
bo sà jego mieszkaƒcami. Zatem, jakie informacje miałby Pan do przekazania naszym Czytelnikom?
– In˝ynierów budownictwa powinien zainteresowaç np. szeroki program rewitalizacji, w efekcie którego
centra miast powinny zmieniç swój
wizerunek. Zgodnie z zało˝eniami
do centrów powinno wróciç ˝ycie. Ju˝
nie tylko odnowione rynki miast, place, ulice i fasady budynków, ale równie˝ wa˝ni sà mieszkaƒcy. Istotnej poprawie ulegnie stan komunikacji publicznej w miastach i połàczenie miast
z otoczeniem. Przygotowujemy si´ do
rozwoju na du˝à skal´ transportu
szynowego i budowy sieci parkingów
Park&Ride na obrze˝ach miast. Jako
mieszkaƒcy regionu funkcjonujàcy
w rodzinach, w swoich Êrodowiskach lokalnych, in˝ynierowie powinni wiedzieç, ˝e sporo Êrodków w rozpoczynajàcej si´ perspektywie finansowej zostało przeznaczonych

– Dlaczego ten dokument jest taki
wa˝ny?
– Dlatego, ˝e jest niezb´dny, aby
uruchomiç Êrodki europejskie, a dla
Małopolan sà one najwi´kszym zasobem, jaki mamy do dyspozycji.
Około 30 proc. publicznych wydatków inwestycyjnych w regionie finansujà fundusze europejskie plus
powiàzane z nimi Êrodki własne.

Kładka Bernadka – jedna z inwestycji współfinansowanych Êrodkami unijnymi w perspektywie
2007-2013
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na tzw. włàczenie społeczne, na
opiek´ społecznà, zwłaszcza nad
osobami niesamodzielnymi i niedoł´˝nymi. Wiele działaƒ b´dzie podejmowanych na rzecz i z udziałem
ludzi starszych. Ka˝dy z nas b´dzie
kiedyÊ na emeryturze…
– Czy program rozwoju komunikacji publicznej uwzgl´dnia budow´
metra? Choçby w fazie konsultacji
eksperckich? Podoba si´ Panu Dyrektorowi pomysł budowy metra
w Krakowie?
– W Regionalnym Programie Operacyjnym taka inwestycja nie jest
przewidziana. W tym temacie jednak
ka˝dy wariant jest mo˝liwy. Natomiast jako krakowianin uwa˝am, ˝e
g´sta sieç komunikacji publicznej
bardzo skutecznie rozwiàzałaby potrzeby komunikacyjne mieszkaƒców miasta i aglomeracji. Za cz´Êç
spodziewanego bud˝etu metra wybudowalibyÊmy sprawnà i ekologicznà sieç komunikacji publicznej
– tramwajowej, autobusowej i kolejowej – docierajàcej w odległe zakàtki miasta.
– ˚aden region nie b´dzie si´ rozwijał bez dobrej infrastruktury drogowej. Jak w tej chwili jest oceniany
stan dróg w Małopolsce na tle kraju?
Jakie sà plany poprawy sytuacji?
– Sà trzy kategorie dróg kwalifikowanych według stanu ich zu˝ycia:
w stanie bardzo złym, zadowalajàcym
i dobrym. 10 lat temu w najgorszym
stanie technicznym było 40% dróg
wojewódzkich.
W dziedzinie infrastruktury drogowej odnotowaliÊmy istotny post´p,
głównie dzi´ki budowie nowych oraz
modernizacji istniejàcych dróg w zakoƒczonej właÊnie perspektywie finansowej. Jednak potrzeby sà bardzo du˝e, co wynika z ogromnej intensywnoÊci u˝ytkowania tras na południu Polski. Inwestycje drogowe finansowane ze Êrodków unijnych powinny spełniaç okreÊlone wskaêniki.
Okazuje si´, ˝e budowa dróg b´dàcych w gestii samorzàdów terytorialnych nie wpływa istotnie na skró-

Lusławice (wizualizacja) – jedna z inwestycji współfinansowanych Êrodkami unijnymi
w perspektywie 2007-2013

Zwi´kszone wydatki na
termomodernizacj´
i oszcz´dzanie energii to
dobra wiadomoÊç dla
in˝ynierów budownictwa,
bo ocieplanie budynków
i inteligentne zarzàdzanie
energià mieszczà si´
w kompetencjach kilku
specjalnoÊci
in˝ynieryjnych.

cenie czasu przejazdu, jak to si´
dzieje w przypadku autostrad oraz
obwodnic miast. Natomiast uzyskujemy istotnà popraw´ stanu bezpieczeƒstwa i Êrodowiska.
W Regionalnym Programie Operacyjnym – jak wczeÊniej wspomniałem – nacisk został poło˝ony na rozwój transportu publicznego i popraw´ sytuacji w dziedzinie komunikacji
w miastach.
Nie zaniechamy jednak budowy
dróg: głównie wojewódzkich, w niewielkim zakresie tak˝e powiatowych.

To wynika z wytycznych Komisji Europejskiej dotyczàcych rozwoju zrównowa˝onego.
– Z roku na rok maleje znaczenie
transportu kolejowego, o czym Êwiadczy coraz mniejsza liczba pasa˝erów
korzystajàcych z regionalnych przewozów kolejowych: 2012 r. – 512 mln
osób, 2011 – 639 mln, 2001 – 1,6 mld.
Rozwój bardziej ekologicznego transportu kolejowego lepiej by si´ wpisywał w priorytet dotyczàcy zrównowa˝onego rozwoju ni˝ budowa kolejnych dróg. Jednak u˝ytkownicy wybierajà transport samochodowy. Czy
to da si´ zmieniç?
– Liczymy na zmian´ wyborów u˝ytkowników, a upowa˝nia nas do tego
obserwacja rozwoju transportu kolejowego w innych krajach członkowskich UE. Widaç wyraênà korelacj´
mi´dzy poprawà standardu pociàgów, cz´stotliwoÊci ich kursowania,
a cz´stoÊcià korzystania przez podró˝ujàcych z tej formy transportu. Mówiàc o korzyÊciach, które powinny
przekonaç pasa˝erów, mamy na myÊli równie˝ czas przejazdu. Dla przykładu: pociàg powinien pokonaç tras´ z Krakowa do Tarnowa (z centrum
do centrum) w 45 minut. Taki wynik jest
nie do osiàgni´cia, nawet przemiesz-

Dokoƒczenie na str. 12
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Unijne wsparcie
dla innowacyjnej gospodarki
Dokoƒczenie ze str. 11
czajàc si´ autostradà. Liczymy, ˝e m.in.
ten argument przekona pasa˝erów
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, dla
której nie ma alternatywy. JesteÊmy
zdeterminowani, aby intensywnie rozwijaç w regionie transport szynowy.
– Regionalna Polityka Energetyczna – ta oÊ programowa ma zagwarantowane finansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym
w wysokoÊci 380 mln euro. Do rozwiàzania pozostajà dwie najwa˝niejsze sprawy – sieç przesyłowa w fatalnym stanie oraz koniecznoÊç rozwoju odnawialnych êródeł energii
wynikajàca z priorytetu zrównowa˝onego rozwoju. Jak skonstruowano
polityk´ energetycznà w Małopolsce
na najbli˝sze lata?
– Sieci przesyłowe b´dà finansowane z bud˝etu centralnego. Na wła-

Centrum Sztuki MoÊcice – jedna z inwestycji współfinansowanych Êrodkami unijnymi
w perspektywie 2007-2013

dzach regionu natomiast spoczywa
obowiàzek ograniczenia w Małopolsce emisji zanieczyszczeƒ emitowanych do powietrza, w tym pyłu
PM10 o 28,2%. Jest kilka sposobów

Spływ Dunajcem, Trzy Korony i kładka na Dunajcu – jedna z inwestycji współfinansowanych
Êrodkami unijnymi w perspektywie 2007-2013

osiàgni´cia tego celu. Po pierwsze –
wykorzystanie êródeł odnawialnych.
Niestety, ani farmy słoneczne, ani tym
bardziej wiatrowe nie mogà byç w naszych warunkach geograficznych
realizowane w wi´kszym zakresie. Te
pierwsze sà efektywniejsze na obszarach bardziej nasłonecznionych,
te drugie wzbudzajà protesty sàsiadów. Małopolska jest regionem
o doÊç intensywnej zabudowie i niewiele jest miejsc, gdzie mo˝na takie
farmy usytuowaç. Elektrownie wodne sà równie˝ oprotestowywane
przez ekologów i tak˝e obcià˝ajà
Êrodowisko naturalne. Co nam pozostaje? Termomodernizacja i oszcz´dzanie energii. Sàdz´, ˝e to dobra
wiadomoÊç dla in˝ynierów budownictwa, bo ocieplanie budynków i inteligentne zarzàdzanie energià mieszczà si´ w kompetencjach kilku specjalnoÊci in˝ynieryjnych.
– Na czym b´dzie polegaç – zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym – podnoszenie atrakcyjnoÊci inwestycyjnej regionu?
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Chodzi przede wszystkim o budow´ stref aktywnoÊci gospodarczej, przygotowanie infrastruktury,
która przyciàgnie przedsi´biorców
do lokalizowania w naszym regionie
nowych firm i tworzenia nowych
miejsc pracy. Planujemy – przykładowo – zmian´ akcentów w podejÊciu do wspierania rozwoju gospodarczego i przedsi´biorczoÊci:
– koncentracj´ na obszarach generujàcych najwi´kszy wzrost gospodarczy;
– zapewnienie dost´pu do kapitału na
rozwój oraz instrumentów finansowania działalnoÊci badawczo–rozwojowej i innowacyjnej;
– dostosowanie formy finansowania
działalnoÊci przedsi´biorstw do poziomu ryzyka inwestycyjnego oraz
wykorzystanie w szerszym zakresie
instrumentów zwrotnych: w odniesieniu do przedsi´wzi´ç obarczonych wi´kszym poziomem ryzyka,
szczególnie w działalnoÊci badawczo–rozwojowej, wiodàcà rol´ nadal odgrywaç powinny dotacje, natomiast instrumenty zwrotne b´dà
miały zastosowanie przede wszystkim do inwestycji słu˝àcych biznesowemu wykorzystaniu dost´pnych na rynku pomysłów, a wi´c
wdra˝aniu gotowych technologii
oraz inwestowaniu w nowoczesne
maszyny słu˝àce poprawie konkurencyjnoÊci firm.
– Na koniec 2012 r. w Małopolsce
działało 345,4 tys. podmiotów gospodarczych, głównie (97,6 proc.)
prywatnych, w zdecydowanej wi´kszoÊci (76,8 proc.) jednoosobowych.
Małym i Êrednim przedsi´biorstwom
zazwyczaj brakuje Êrodków na inwestycje, na innowacyjne działania,
ch´tnie by si´ wsparły funduszami zewn´trznymi, ale majà trudnoÊci z ich
pozyskaniem. Czy urzàd dostrzega t´
potrzeb´? Czy ma mo˝liwoÊç wsparcia małych podmiotów gospodarczych?
– Raczej nie b´dzie ju˝ mo˝liwoÊci
korzystania – jak do tej pory – z dotacji bezzwrotnych. Przygotowujemy natomiast pakiet wsparcia finan-

Małopolski Ogród Sztuki – jedna z inwestycji współfinansowanych Êrodkami unijnymi
w perspektywie 2007-2013

sowego w formie pomocy zwrotnej,
polegajàcej na udzielaniu por´czeƒ
dla przedsi´wzi´ç innowacyjnych.
Małopolscy przedsi´biorcy eksportujàcy swoje produkty mogà równie˝ liczyç ich promocj´ za granicà
i przygotowanie oferty np. na targi
mi´dzynarodowe. Chcemy budowaç
wizerunek Małopolski jako regionu inwestorów i innowacyjnej działalnoÊci
gospodarczej.
– Modernizacja Pijalni Głównej
w Krynicy, Małopolski Ogród Sztuki,
Cricoteka, Muzeum Armii Krajowej,
nowy Szpital Okulistyczny w Krakowie, Centrum Urazowe Medycyny
Ratunkowej i Katastrof przy Szpitalu
Uniwersyteckim oraz Zintegrowane
Centrum Specjalistyczne Medycyny
Ratunkowej w Szpitalu Jana Pawła II
– to jedne z najwi´kszych inwestycji,
które sà efektem planów i działaƒ
z zakoƒczonej właÊnie perspektywy
finansowej? Jakie najwi´ksze inwestycje w regionie dołàczà do tej listy
po 2020 r.?
– Po pierwsze, chcemy zapewniç
wsparcie dla inwestycji w strategicznà infrastruktur´ nauki, w zakresie
przedsi´wzi´ç wynikajàcych z Regionalnej Strategii Innowacji Wojewódz-

twa Małopolskiego. Do tej grupy nale˝à m.in. Centrum Badawczo–Rozwojowe Wydziału Chemii (Uniwersytet Jagielloƒski), Małopolskie Centrum Badaƒ Energooszcz´dnych (Politechnika Krakowska), Centrum Zrównowa˝onego Rozwoju i Poszanowania
Energii „Mi´kinia” (AGH), Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej – etap II (Uniwersytet Rolniczy), Małopolskie Centrum Badaƒ
Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej (Uniwersytet Jagielloƒski),
Flagowymi inwestycjami, które
majà szans´ na realizacje w perspektywie 2020 b´dà tak˝e Małopolskie Centrum Nauki, nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków–Prokocim czy te˝ Szybka Kolej
Aglomeracyjna.
Odr´bnà kategori´ stanowià inwestycje w ramach programu Kraków
Nowa Huta PrzyszłoÊci. Z uwagi na
skal´ i wartoÊç tego przedsi´wzi´cia
– powodzenie w jego realizacji b´dzie
warunkowane nie tylko aktywnoÊcià
władz Krakowa i Małopolski, ale równie˝ zaanga˝owaniem strony rzàdowej i sektora prywatnego.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawiała
ALEKSANDRA VEGA
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Niezwykła jakoÊç przestrzeni publicznej
azjatyckiego tygrysa
SINGAPUR. Nowoczesna metropolia Dalekiego Wschodu – spojrzenie na wybrane
obiekty miasta-paƒstwa (cz´Êç 2)

Singapur to bogate
miejsce na Dalekim
Wschodzie, gdzie
spełniajà si´ najÊmielsze
architektonicznokonstrukcyjne wizje
uznanych projektantów
ze wszystkich stron
Êwiata.

Singapurskie centrum finansowe (Downtown Core) w pobli˝u Marina Bay. Na pierwszym planie
rzeêba Merliona - symbolu Singapuru (fot. K. Ry˝)

Pod wzgl´dem powierzchni (572
km2) Singapur jest jednym z najmniejszych paƒstw na Êwiecie, a właÊciwie miast-paƒstw, gdy˝ cały jego
obszar jest zdominowany przez tereny silnie zurbanizowane lub bardzo
uprzemysłowione. 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 rocznego opadu oraz stała temperatura roczna 2527 stopni Celsjusza). W poprzednim
numerze biuletynu „Budowlani” autor
opisał kilka wyjàtkowych obiektów
miasta-paƒstwa, odnoszàc si´ równie˝
do historii Singapuru, okresu kolonialnego, który odcisnàł trwałe pi´tno
na jego współczesnym wizerunku,
a tak˝e êródeł gwałtownego rozwoju,

który przyczynił si´ do okreÊlenia Singapuru mianem azjatyckiego tygrysa.
W obecnym numerze kontynuujemy
prezentacj´ wyjàtkowych pod wzgl´dem zastosowania osiàgni´ç współczesnej in˝ynierii i najnowoczeÊniejszych technologii obiektów azjatyckiego minipaƒstwa.

Hotel Marina Bay Sands –
elita najbardziej
wyszukanych obiektów
hotelowych Êwiata
Hotel Marina Bay Sands stanowi
główny element zespołu Marina Bay
Sands Singapore wybudowanego
w 2010 roku przez dewelopera Las Vegas Sands Corporation. Projekt opracował zespół architektów pod kie-

Zatoka Marina Bay nocà. Rejon kładki Helix Bridge (fot. K. Ry˝)
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runkiem Moshe Safdie. Zespół obiektów zajmuje obszar przy Marina Bay
o powierzchni 15,5 hektara. Budynek
hotelu tworzà trzy wie˝e o wysokoÊci
195 metrów (57 kondygnacji), mieszczàce 2561 luksusowych pokoi. CałoÊç budynku zwieƒczona jest wielkim
dachem, przypominajàcym nieco desk´ do windsurfingu. DługoÊç dachu
wynosi 340 m, a wspornik przy jednej
wie˝y osiàga 65 m (Êwiatowy rekord).
Na dachu o powierzchni 12400 m2
(wysokoÊç 200 m nad terenem) znalazły miejsce restauracje, ogrody (250
drzew), du˝y basen (145 m znikajàcego brzegu) i pomosty obserwacyjne. Dach mo˝e odwiedzaç jednoczeÊnie 3900 osób. W nocy cały hotel iluminowany jest sterowanym elektronicznie oÊwietleniem ledowym, wydobywajàcym z obiektu nieoczekiwane efekty. Firmy Arup (projekt Opery w Sydney) i Parson Brinkerhoff
opracowujàce projekt wykonawczy
dla zespołu Marina Bay Sands Singapore oceniły, ˝e był to jak do tej
pory najtrudniejszy projekt na Êwiecie
(integracja du˝ej iloÊci bardzo skomplikowanych technologii). Warto zwróciç uwag´, ˝e w budynku hotelu zainstalowano pod basenem urzàdzenia
kompensujàce ruch wie˝ (razem z dachem) wywoływany przez silne wiatry (kompensacja 500 mm) oraz zespół
siłowników pozwalajàcy przeprowadzaç rektyfikacj´ poło˝enia konstruk-

Zatoka Marina Bay nocà. Rejon centrum finansowego (Downtown Core) i Muzeum Sztuki i Nauki
(fot. K. Ry˝)

cji w 500 punktach w razie wystàpienia osiadaƒ gruntu.

Centrum finansowe
Singapuru (Downtown Core)
Na południu Singapuru przy ujÊciu
rzeki Singapur do zatoki Marina Bay
ju˝ w czasach kolonialnych ukształtowało si´ historyczne centrum finansowe, administracyjne i komercyjne. Cz´Êç obiektów z czasów ko-

lonialnych przetrwała prób´ czasu
i mo˝na je dzisiaj oglàdaç w niedalekim sàsiedztwie rzeki. Gwałtowny
rozwój miasta-paƒstwa od drugiej
połowy XX wieku zaowocował powstaniem charakterystycznego dla
wielkich metropolii (np. Nowy Jork,
Chicago, Toronto, Melbourne, Dubaj
lub Tokio) centrum finansowego
(Downtown Core). W Singapurze na
obszarze 266 hektarów powstało kilkadziesiàt wie˝owców i obszar ten ma
najwi´kszà g´stoÊç zaludnienia.
Downtown sàsiaduje z Zatokà Marina
Bay oraz zderza si´ z kolonialnà zabudowà wzdłu˝ brzegu rzeki Singapur. Charakterystyczna sylwetka centrum finansowego jest dominantà
wi´kszoÊci osi widokowych Singapuru i nieodłàcznà cz´Êcià układu
urbanistycznego w rejonie zatoki Marina Bay.

Muzeum Sztuki i Nauki
(ArtScience Museum Marina
Bay) na brzegu Marina Bay
W 2011 roku otwarto na brzegach
Marina Bay Muzeum Sztuki i Nauki.
Sàsiaduje ono bezpoÊrednio z hotelem Sands, tworzàc z nim i innymi
Hotel Marina Bay Sands nad Marina Bay. Muzeum Sztuki i Nauki (ArtScience Museum Marina
Bay) na pierwszym planie (fot. K. Ry˝)

Dokoƒczenie na str. 16
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Niezwykła jakoÊç przestrzeni publicznej
azjatyckiego tygrysa
Dokoƒczenie ze str.15
obiektami wybitny, architektoniczny
zespół Marina Bay Sands. Architekt
Moshe Safdie ukształtował form´
budynku na podobieƒstwo kwiatu
lotosu (forma biomorficzna). Mo˝na
zetknàç si´ równie˝ ze skojarzeniem
formy muzeum z zapraszajàcà r´kà
Singapuru, której palce otwierajà si´
ku górze obiektu. Wn´trze otwierajàcego si´ dachu muzeum zbiera
wod´ z obficie wyst´pujàcych tutaj
opadów, która gromadzona jest
w zbiorniku, dla bie˝àcych potrzeb
u˝ytkowych. Deficyt wody słodkiej
w Singapurze jest problemem strategicznym dla całego miasta-paƒstwa i niekiedy êródłem konfliktów
z sàsiadujàcà Malezjà. Wewnàtrz na
powierzchni 6000 m2 znajduje si´ 21
galerii. Trzy z nich o nazwach OsobliwoÊç, Inspiracja i Ekspresja zajmo-

Nowoczesne formy zabudowy nabrze˝a przy Marina Bay (fot. K. Ry˝)

wane sà przez ekspozycje stałe. Pozostałe przeznaczone sà dla wystaw
tymczasowych. Iluminacja nocna

Hotel Marina Bay Sands nocà w iluminacji ledowej (fot. K. Ry˝)

muzeum wspaniale wydobywa jego
form´ w tle drapaczy centrum finansowego Singapuru.
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Podziw nad
poszczególnymi
budowlami przeradza si´
stopniowo w zadum´
i refleksj´ nad
osiàgni´tym ładem
przestrzennym tej cz´Êci
Singapuru. Tutaj mo˝na
dywagowaç nad
zasadami
kontekstualizmu
architektonicznego,
dobrego sàsiedztwa
i szeroko poj´tego
porzàdku
urbanistycznego.
Kolonialny Hotel Fullerton na tle drapaczy centrum finansowego (fot. K. Ry˝)

Ogrody singapurskie
(Gardens by the Bay)
Na wschód od zatoki Marina Bay
(bliskie sàsiedztwo Hotelu Sands)
powstały w 2012 roku słynne ju˝
ogrody singapurskie (101 hektarów).
Zostały zrealizowane w ramach rzàdowego programu przekształcania
Singapuru w miasto, które poło˝one

jest w ogrodzie, a nie jest jak dotychczas było miastem ogrodów.
Ogrody (północny, wschodni i centralny) majà byç jednà z ikon Singapuru, miejscem o najwy˝szych walorach rekreacyjnych. Spotkaç tutaj
mo˝na wspaniałe kompozycje roÊlin
z całego niemal Êwiata. Dominantami
całego kompleksu sà dwie wielkie
szklarnie. Nieregularne stalowo-szklane powłoki przekrywajàce powierzchnie ogrodów podwieszone
sà do zespołów równoległych łuków,

Superdrzewa w iluminacji nocnej z podniebnà kładkà o konstrukcji podwieszonej (fot. K. Ry˝)

ukształtowanych zgodnie z krzywiznami powłok. Jedna ze szklarƒ otrzymała miano Âwiàtyni Kwiatów (1,2 ha,
38 m wysokoÊci). Druga nazwana jest
Chmurowym Lasem (0,8 ha, 42 m wysokoÊci). Nieopodal imponujàcych
szklarƒ znajduje si´ zespół superdrzew, dominujàcych nad ogrodami
singapurskimi. Superdrzewa to niezwykłe, wielofunkcyjne konstrukcje,
nawiàzujàce formà do realnych drzew,
z pniem i koronà. WysokoÊç superdrzew waha si´ od 25 do 50 m. Superdrzewa sà miejscem pionowej hodowli wielu gatunków roÊlin, dostarczajà cienia w swoim otoczeniu, sà
swego rodzaju silnikami Êrodowiskowymi, produkujàc energi´ elektrycznà (ogniwa fotowoltaiczne). Zbierajà wody opadowe (system irygacyjny oraz fontanny) oraz sà elementem systemów chłodzenia. Zespół superdrzew spina podniebna,
podwieszona kładka, która w nocy
sprawia wra˝enie konstrukcji lewitujàcej nad ogrodami. Wra˝enia i widoki
podczas spaceru kładkà zapierajà
dech w piersiach. WłaÊnie w nocy rajskich wra˝eƒ w tym miejscu dopełnia
widowisko Êwiatło i dêwi´k. Ogrody
na nowo o˝ywajà przy zmieniajàcym
si´, wielobarwnym oÊwietleniu ledowym superdrzew, całoÊç faluje przy

Dokoƒczenie na str. 18
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Niezwykła jakoÊç przestrzeni publicznej
azjatyckiego tygrysa
Dokoƒczenie ze str. 17
dêwi´kach Ogrodowej Rapsodii (Garden Rhapsody).

Teatr i sala koncertowa
w Singapurze (Esplanade
Theaters on the Bay)
Przy ujÊciu rzeki Singapur do Zatoki Marina Bay wielopasmowa Esplanade prowadzi ruch w stron´ zespołu dwóch obiektów, w których
mieÊci si´ teatr (2000 miejsc) oraz
sala koncertowa (1600 miejsc). Nazwa zespołu obiektów (otwarcie 2002
rok) wywodzi si´ od wspomnianej trasy. Zespół wraz z obiektami towarzyszàcymi zlokalizowany jest na 6hektarowej działce nad brzegiem Zatoki. Autorami unikatowego projektu
sà dwie firmy architektoniczne z Singapuru (DP Architects) oraz z Londynu (Michael Wilford & Partners).
Przestrzenie u˝ytkowe obiektów na-

Âwiàtynia Kwiatów i Chmurowy Las w Ogrodach Singapurskich (Gardens by the Bay)
(êródło internetowe)

kryto powłokowymi strukturami kratowymi z pełnym przeszkleniem. Na
zewnàtrz powłoki uzupełniono alu-

miniowymi osłonami przeciwsłonecznymi, które nadały im specyficzny wyglàd, przypominajàcy owoc
durian. Stàd pochodzi kolokwialna
nazwa całego zespołu „the durians”.
W opisach architektury obiektów
spotyka si´ równie˝ opini´, ˝e inspiracjà formy było oko muchy, którego
struktur´ mo˝na dostrzec dopiero
w du˝ym powi´kszeniu. Zieleƒ gajów
palmowych dopełnia całoÊci kompleksu.

Podsumowanie

Ogrody singapurskie (Gardens by the Bay) z widokiem na superdrzewa (êródło internetowe)

Przedstawione w artykule wybrane,
reprezentacyjne obiekty publiczne
Singapuru, budynki wielofunkcyjne,
hotele, budowle komunikacyjne (mosty i kładki), obiekty infrastruktury
ogrodowej i parkowej, w wi´kszoÊci
zrealizowane w ostatnich latach, sà
przykładami najwy˝szej, Êwiatowej
jakoÊci architektury. Singapur to bogate miejsce na Dalekim Wschodzie,
gdzie spełniajà si´ najÊmielsze ar-
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chitektoniczno-konstrukcyjne wizje
uznanych projektantów ze wszystkich
stron Êwiata. W artykule skupiono
uwag´ na obiektach wzniesionych
w rejonie zatoki Marina Bay, na południu Singapuru. Miejsce to stało si´
ikonà Singapuru, a powstałe tu obiekty sà rozpoznawalne w całym współczesnym Êwiecie. Poczàtkowy, analityczny podziw nad poszczególnymi
budowlami przeradza si´ stopniowo w zadum´ i refleksj´ nad osiàgni´tym ładem przestrzennym tej cz´Êci Singapuru. Tutaj mo˝na dywagowaç nad zasadami kontekstualizmu architektonicznego, dobrego sàsiedztwa i szeroko poj´tego porzàdku urbanistycznego. W otaczajàcej
przestrzeni publicznej wszystko jakby si´ zgadzało i dobrze do siebie pasowało. W rezultacie z jednej strony
jest podziw, a z drugiej spokój, zaduma, równowaga i harmonia. Pi´knej architektury i urbanistycznego
ładu dopełnia legendarny ju˝ porzàdek w miejscach publicznych, dla niektórych wr´cz szokujàcy. Podró˝ujàcy do Singapuru nieÊmiało przekazujà sobie opowieÊci o gumie do ˝ucia i sposobach zachowaƒ w miejscach publicznych. Warto si´gaç do
wspaniałych wzorów, gdy˝ polskie
doÊwiadczenia ostatnich lat w zakresie ładu urbanistycznego rozwijajàcych si´ miast sà bardzo niepokojàce, a kiedyÊ, równie˝ w okresie
powojennym, było całkiem dobrze,
niekiedy wzorcowo. Trzeba szybko
odrobiç t´ lekcj´ i wróciç do swoich
dobrych, wypracowanych wczeÊniej
zasad i Êwiatowych wzorów.
Artykuł opracowano na podstawie
materiałów własnych pozyskanych
podczas kilkudniowego pobytu
w Singapurze, w listopadzie 2013
roku, w ramach VI Âwiatowej Wyprawy Mostowej 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.

Teatr i sala koncertowa w Singapurze. Na pierwszym planie most w ciàgu esplanady (fot. K. Ry˝)

Âwiàtynia Kwiatów i diabelski młyn w pobli˝u Marina Bay (fot. K. Ry˝),

Podniebny park na dachu hotelu Sands (êródło internetowe).
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Gazownia miejska i jej rola
w tworzeniu nowoczesnego Krakowa
HISTORIA. Izba Tradycji miejskiego gazownictwa – nowy, wa˝ny punkt na trasie
Krakowskiego Szlaku Techniki
azownictwo w Krakowie ma
bogatà – si´gajàcà prawie
180 lat – tradycj´. W tym
miejscu bowiem, jako pierwszym
polskim mieÊcie, zademonstrowano
oÊwietlenie gazowe. W 1830 roku
profesor Cesarsko–Królewskiego Instytutu Technicznego w Krakowie
Karol Fryderyk Mohr, instalujàc kilka
lamp gazowych przy ul. Goł´biej,
pokazał swoim uczniom mo˝liwoÊç
u˝ycia gazu do oÊwietlenia. Jednak
jego propozycja szerszego wykorzystania tego wynalazku okazała
si´ zbyt Êmiała.

G

Dopiero 16 kwietnia 1856 r., władze
miasta Krakowa podpisały kontrakt
z Niemieckim Kontynentalnym Towarzystwem Gazowym w Dessau, dotyczàcy budowy gazowni, wprowadzenia oÊwietlenia gazowego w mieÊcie
oraz dostarczania gazu odbiorcom
prywatnym. Samà „er´ gazyfikacji”
w podwawelskim grodzie rozpocz´to
22 grudnia 1857, kiedy to uruchomiono w mieÊcie gazowni´, oddano
pierwsze odcinki sieci gazowej i co najwa˝niejsze – zapłon´ły wokół Rynku
pierwsze lampy gazowe. Wkrótce tak˝e oÊwietlono gazem główne ulice Kazimierza, Stradomia, Starego Miasta
oraz ul. Lubicz. Przed uruchomieniem
gazowni ulice Krakowa oÊwietlały lampy naftowe oraz na olej rzepakowy.
Wybudowany wówczas zakład
przemysłowy, prowadzàcy odgazowanie w´gla kamiennego w celu
otrzymania gazu w´glowego – Êwietlnego, został ulokowany nad Wisłà, na
Kazimierzu, przy ul. Gazowej, w miejscu, w którym działa nieprzerwanie do
dnia dzisiejszego. Mimo ˝e od ponad
40 lat nie produkuje ju˝ gazu, pozostaje jednak jego dystrybutorem.
Podj´ta w 1856 r. przez władze
miasta Krakowa decyzja o budowie

Fragment ekspozycji

zakładu gazowego miała ogromne
znaczenie gospodarcze i presti˝owe
dla miasta. Energia gazowa w ówczesnym okresie uchodziła bowiem za
symbol nowoczesnoÊci i prawdziwego post´pu cywilizacyjnego.
Gaz Êwietlny produkowany w krakowskiej gazowni, zarzàdzanej przez
Towarzystwo Dessauskie, okazał si´
jednak bardzo drogi, a zasilane nim latarnie dawały słabe Êwiatło. Powodowało to liczne skargi mieszkaƒców. Za
radà Faustyna Jakubowskiego, przewodniczàcego specjalnej komisji gazowej, władze miasta wypowiedziały
kontrakt Towarzystwu Gazowemu
w Dessau, które potem zdecydowało
si´ sprzedaç zakład. Od 1 marca
1886 r. zaczàł on działaç jako przedsi´biorstwo komunalne pod nazwà
Krakowska Gazownia Miejska, b´dàc pierwszà gazownià na ziemiach
polskich niezale˝nà od przedsi´biorstw niemieckich. Krakowska Gazownia Miejska do czasu upaƒstwowienia w 1950 roku, odegrała ogromnà rol´ w tworzeniu nowoczesnego
Krakowa. Produkowany w zakładzie

gaz umo˝liwił oÊwietlenie placów
i ulic, ogrzanie mieszkaƒ, uruchomienie wielkiej produkcji przemysłowej Była ona równie˝ powa˝nym
êródłem dochodów dla miasta, z których mogło ono finansowaç inwestycje miejskie, a tak˝e działania kulturotwórcze.
Do dnia dzisiejszego przy ul. Gazowej zachował si´ kompleks budynków produkcyjnych i biurowych, z których pierwsze powstały w latach 1856
–1857. W latach 1889 –1901 oraz
1905 –1907 zostały one znacznie rozbudowane. Z kolei post´p w dziedzinie produkcji gazu w´glowego przyczynił si´ do ich modernizacji w latach
20. i 30. XX wieku. Zaprzestanie
w 1968 r. produkcji gazu w´glowego
spowodowało likwidacj´ niektórych
obiektów na terenie gazowni, zakoƒczonej w 1977 r. wyburzeniem wysokiej wielokomorowej piecowni systemu
Koppersa, najbardziej charakterystycznego obiektu. Oprócz niej z krajobrazu znikły m.in. wie˝a koksownicza,
ostatni, najwi´kszy 3. zbiornik na gaz
oraz składy w´gla. Do dzisiaj przetrwały niektóre budynki wytwórcze
(aparatownia, kotłownia, fabryka amoniaku, fabryka gazu wodnego), które
w latach 2006 – 2009 zostały gruntownie wyremontowane i zaadoptowane na pomieszczenia biurowe.
Zakład Gazowniczy w Krakowie
b´dàcy spadkobiercà tradycji krakowskiego gazownictwa posiada bogate zasoby dokumentów oraz materiałów historycznych obrazujàcych
prawie 180–letnià jego tradycj´. O wartoÊci powy˝szych materiałów oraz
dokumentów Êwiadczà wystawy zorganizowane we współpracy z Muzeum In˝ynierii Miejskiej w Krakowie oraz
Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, na których zdecydowana wi´kszoÊç eksponatów pochodziła ze
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zbiorów Zakładu. Jako zakład majàcy
swoje miejsce w historii technicznej
miasta Krakowa umieszczony został
na Krakowskim Szlaku Techniki, powstałym z inicjatywy Urz´du Miasta
Krakowa.
Dlatego te˝ w 2006 roku, podczas
obchodów 150–lecia Gazowni Krakowskiej podj´ta została decyzja
o utworzeniu Izby Tradycji, której celem
byłoby syntetyczne i czytelne pokazanie dziejów krakowskiego gazownictwa,
a tak˝e zebranie i udost´pnienie nieznanych dotàd materiałów archiwalnych i pamiàtek. Izba ma równie˝ za zadanie pokazanie gazowni, jako przedsi´biorstwa zaspokajajàcego codzienne potrzeby mieszkaƒców. Na cele organizowanej Izby przeznaczono cz´Êç
pomieszczeƒ w wyremontowanym budynku byłej fabryki gazu wodnego,
pochodzàcym z lat 1906 – 1907.
Pierwszymi osobami, które 6 grudnia 2013 r. miały mo˝liwoÊç zapoznaç
si´ z jej zasobami, byli członkowie Zarzàdu Polskiej Spółki Gazownictwa
sp. z o.o. Natomiast oficjalnego otwarcia Izby dokonał w dniu 10 grudnia
2013 r. dyrektor Oddziału w Tarnowie
Polskiej Spółki Gazownictwa Robert
BanaÊ wspólnie z obecnym dyrektorem Zakładu w Krakowie Piotrem Niewiarowskim oraz emerytowanym dyrektorem Aleksandrem St´pniowskim.
Materiały na ekspozycji w Izbie
zostały zaprezentowane chronologicznie w szeÊciu grupach:
– powstanie gazowni w Krakowie –
lata 1856 – 1886,
– modernizacja z przełomu XIX/XX wieku i I wojna Êwiatowa – lata 1886 – 1918,
– okres mi´dzywojenny – lata 1918 –
1939,
– II wojna Êwiatowa i okres odbudowy
– lata 1939 – 1950.
– przedsi´biorstwo paƒstwowe – lata
1950 –1980,
współczesnoÊç – po 1980 roku,
uzupełnione siódmà grupà – przekrojowà, przedstawiajàcà pracowników krakowskiego gazownictwa w wymienionych okresach.
Na ekspozycji zaprezentowanych
jest jest ok. 100 eksponatów. Sà to zarówno dokumenty archiwalne (plany
sytuacyjne, projekty, szkice, mapy, fotografie), jak i eksponaty wolno sto-

Fragment ekspozycji

jàce, jak sprz´t gospodarstwa domowego (kuchnie i piecyki gazowe,
˝elazka na gaz), gazomierze, reduktory, urzàdzenia laboratoryjne, pozwalajàce w sposób mo˝liwie kompletny odtworzyç oraz zilustrowaç
dzieje krakowskiego gazownictwa.
Najcenniejsze zaprezentowane eksponaty – oryginały to:
– Akt notarialny po˝yczki 5000 złr.
w monecie srebrnej – zahipotekowanej na budynku, ogrodzie tzw. Rzepeckim i gruncie w mieÊcie katolickim
Kazimierzu pod Krakowem – udzielonej przez Rzàd Wolnego, Niepodległego i ÂciÊle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okr´gu na rzecz
mał˝eƒstwa Jana Mikołaja dwóch
imion i Heleny z Zakulskich Riedmıllerów (podstawa prawna przej´cia na
własnoÊç miasta terenu póêniejszej
gazowni) sporzàdzony 25 sierpnia
1824 r.
– Plan zabudowaƒ Domu N 193 wraz
z przybranym gruntem (…) nale˝àcym do Sukcessorów po Ê.p. Riedmıllerowej; plan geodezyjny terenów
póêniejszej gazowni wykonany 4
marca 1833 r.
– Sprawozdanie komisyi Rady Miejskiej w Krakowie w sprawie gazowej
pochodzàce z 1886 r.
– Dyplom R. M. Krakowa dla dra Faustyna Jakubowskiego za zasługi
przy wykupie gazowni pochodzàcy
z 1886 r.
– Kontrakt kupna – sprzeda˝y gruntów
od Bractw Izraelickich na Kazimierzu

pod rozszerzenie gazowni sporzàdzony 17 czerwca 1896 r.
– liczne plany terenów i rozmieszczenia obiektów gazowni pochodzàce z lat 1856 – 1910,
– piecz´cie „Krakowskiej Gazowni
Miejskiej” z przełomu XIX/XX wieku.
Interesujàcym eksponatem jest
równie˝ pochodzàcy z przełomu
XIX/XX wieku fragment gazociàgu niskopr´˝nego, wykonany z rur ˝eliwnych majàcych połàczenia kielichowe,
na których widoczne jest wtórne, nowoczesne uszczelnienie. Został on wydobyty w 2012 r. w trakcie remontu na
ul. Kopernika w Krakowie.
Ponadto w Izbie zaprezentowanych
jest ok. 200 reprodukcji zdj´ç zarówno
historycznych, jak i współczesnych,
przedstawiajàcych obiekty i urzàdzenia
zakładowe oraz pracowników zakładu.
CałoÊç uzupełnia pokaz filmów,
zdj´ç i ksià˝ek, wydawnictw zwiàzanych
z krakowskim gazownictwem, z których
szczególnie cenny jest film pochodzàcy z lat 30. XX wieku przedstawiajàcy
proces produkcji gazu w´glowego
w Krakowskiej Gazowni Miejskiej.
Izba zrealizowana została przy du˝ym zaanga˝owaniu pracowników
zakładu. Scenariusz ekspozycji opracował Grzegorz Mleczko przy współpracy Alicji Solarz, Mariusza Dobrzaƒskiego oraz Piotra Narlocha.
GRZEGORZ MLECZKO
zdj´cia – MARIUSZ DOBRZA¡SKI
PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie
Zakład w Krakowie
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70 budów
walczyło o „budowlane oskary”
KONKURS. Budowa Roku jest nie tylko przeglàdem aktualnych osiàgni´ç,
ale wyznacza nowe standardy w budownictwie
czerwca br. odbyło si´
w Warszawie, w budynku
Naczelnej Organizacji
Technicznej, uroczyste wr´czenie
nagród w XXIV edycji ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Zwiàzku
In˝ynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku”.

17

WÊród zaproszonych goÊci znaleêli si´ m.in. Janusz ˚bik - podsekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju, Jacek Szer – zast´pca
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Paweł Ziemski– zast´pca
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Ewa Mankiewicz-Cudny –
prezes Federacji Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Andrzej Roch Dobrucki – prezes Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa, Ryszard Trykosko –
przewodniczàcy PZITB oraz przedstawiciele stowarzyszeƒ naukowo –
technicznych i innych instytucji zwiàzanych z budownictwem. Konkurs organizowany przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz
Głównego Urz´du Nadzoru Budowlanego jest jednym z najbardziej presti˝owych przeglàdów osiàgni´ç polskiego budownictwa. Konkurs cieszy
si´ nadal niesłabnàcym zainteresowaniem licznych inwestorów, dewelo-

perów, generalnych wykonawców, jednostek projektowych i samorzàdów terytorialnych. Do obecnej edycji konkursu zgłoszono ok. 70 obiektów budowlanych. Do III, ostatecznego etapu
konkursu zakwalifikowano 62 budowy.
Zostały one podzielone na 9 grup tematycznych: budynki mieszkalne
o wartoÊci do 20 mln zł, budynki
mieszkalne o wartoÊci powy˝ej 20 mln
zł, obiekty nowoczesnych technologii,
obiekty oÊwiaty i kultury fizycznej,
obiekty administracyjno-biurowe, obiekty słu˝by zdrowia, obiekty przemysłowe, magazynowe i instalacje, obiekty
drogowo-kolejowe oraz obiekty oceniane indywidualnie.
Jury konkursu miało niełatwe zadanie w wyłonieniu laureatów, gdy˝

w zasadzie wszystkie zgłoszone budowy reprezentowały bardzo wysoki
poziom zarówno pod wzgl´dem rozwiàzaƒ konstrukcyjnych, jak i funkcjonalnych. Kryteria trzystopniowej oceny
dotyczyły tak˝e nowoczesnoÊci, ekonomicznoÊci, jakoÊci wykonawstwa,
bezpieczeƒstwa, warunków pracy
i ochrony Êrodowiska oraz organizacji
procesu budowy i czasu ich realizacji.
Nagrody i wyró˝nienia cieszà si´
bardzo wysokim presti˝em. Sàd Konkursowy przyznał: 7 dyplomów uznania, 12 nagród III stopnia, 25 nagród II
stopnia i 18 nagród I stopnia, uwa˝anych za „budowlane oskary”.
W tym roku z regionu Małopolski w
gronie nagrodzonych znalazło si´ 11
budów. Małopolska zdobyła: 2 nagrody III stopnia, 6 nagród II stopnia i 3
nagrody I stopnia. Uroczysta prezentacja małopolskich finalistów odbyła si´
25 czerwca w Krakowie w Hotelu Europejskim. Laureatom konkursu wr´czono rekomendacje Małopolskiego
Oddziału PZITB. W pierwszej cz´Êci
spotkania Zygmunt Rawicki przedstawił prezentacj´ na temat udziału firm
z regionu małopolskiego w dotychczasowych konkursach „Budowa
Roku” i uzyskanych przez nich nagród.
Poni˝ej przedstawiamy nagrodzone
budowy z regionu Małopolski.
ZYGMUNT RAWICKI
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Tytuł „Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Budynki mieszkalne (Grupa II)

Apartamenty Novum - zespół budynków
mieszkalno-usługowych wraz z gara˝ami podziemnymi
i infrastrukturà technicznà - etap I,
zadanie I obejmujàce kwartał A w Krakowie
przy ul. Rakowickiej 20,20A
Inwestor: HINES POLSKA Sp. z o.o., Warszawa;
HEITMAN FINANCIAL Sp. z o.o., Warszawa
Developer: HINES POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: ERBUD SA, Warszawa
Jednostka projektowa: IMB ASYMETRIA Sp. z o.o. Sp. K., Kraków
Kierownik budowy: mgr in˝. Mirosław Pytel
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Leszek Boroƒ
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Marek Borkowski (architektura), mgr in˝. Łukasz Laba, mgr in˝. Tomasz K´cki (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Tytuł „Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty słu˝by zdrowia (Grupa VI)

Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof
w Krakowie przy ul. Kopernika 50
Inwestor: SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Inwestor zast´pczy: PROBADEX-KRAKÓW, Niepołomice
Generalny wykonawca: Warbud SA, Warszawa
Jednostka projektowa: Biuro Projektów Słu˝by Zdrowia PROMEDICUS Sp. z o.o., Kraków
Kierownik budowy: mgr in˝. Grzegorz Koprowski
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Marek Witkowski
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Bo˝ena KuÊ (architektura), in˝. Ewa Pauli (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Tytuł „Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Browar Lubicz - Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej
w Krakowie przy ul. Lubicz 17/ul. Strzelecka "
Inwestor: BALMORAL PROPERTIES 1 ED POLSKA 1 Sp. z o.o. S.K.A., Warszawa
Generalny wykonawca: PORR (POLSKA) SA, Warszawa; PORR (POLSKA) SA, Biuro Regionalne w Krakowie
Jednostka projektowa: MOFO ARCHITEKCI Spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià. Sp. K., Kraków
Kierownik budowy: mgr in˝. Ryszard Wojciechowski
Inspektorzy nadzoru: in˝. Arkadiusz Łakomiec (kierownik zespołu), mgr in˝. Marcin P´drak, mgr in˝. Sławomir Skrzeczyƒski, mgr in˝. Krzysztof
Rodzik (roboty budowlane), mgr in˝. Ireneusz Doncer (instalacje sanitarne), mgr in˝. Wiesław Mik (instalacje elektryczne), mgr in˝. Michał
Swatek (roboty drogowe), dr in˝. arch. Marek Łukacz (nadzór konserwatorski), mgr in˝. Emil Zaitz, mgr in˝. Michał Zaitz (nadzór archeologiczny)
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Krzysztof Wu˝yk, mgr in˝. arch. Łukasz Kot, mgr in˝. arch. Zbigniew Cucwo, mgr in˝. arch. Maciej Amerek
(architektura), mgr in˝. Janusz Bułat (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.
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Nagroda II stopnia
Budynki mieszkalne (Grupa I)

Budynek usługowo-mieszkalny „Kamienica pod Smokami“
ul. Pawia 34 w Krakowie
Deweloper: „WAKO" Spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià Spółka Komandytowa, Kraków
Generalny wykonawca: Przedsi´biorstwo Usługowo-Budowlane„WAKO"
mgr in˝. J. Wasilewski, mgr in˝. Z. Kowalik Spółka Jawna, Kraków
Jednostka projektowa: Agencja Architektoniczna Centrum Sp. z o.o., Kraków
Kierownik budowy: Andrzej Dzidek
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Mieczysław Bro˝ek
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Ryszard Frankowicz (architektura), mgr in˝. Marcin Matoga (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosili: deweloper i generalny wykonawca.

Nagroda II stopnia
Budynki mieszkalne (Grupa II)

Obiekt budowlany przy ulicy Dobrego Pasterza 118c w Krakowie
Inwestor: Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe BUDREM 5 Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Kraków
Generalny wykonawca: Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe GALIA Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Kraków
Jednostka projektowa: Skoczek & Wojdacki Architekci, Kraków
Kierownik budowy: tech. Zbigniew Fijałkowski
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Krzysztof Rybka
Główny projektant: mgr in˝. arch. Bogdan Skoczek (architektura i konstrukcja).
Budow´ do konkursu zgtosit inwestor.

Nagroda II stopnia
Obiekty nowoczesnych technologii (Grupa III)

Małopolskie Centrum Biotechnologii w Krakowie
przy ul. Gronostajowej 7A
Inwestor: Uniwersytet Jagielloƒski w Krakowie
Inwestor zast´pcy: Konsorcjum firm: Przedsi´biorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji PR0BADEX, Kraków; AMBIT Engineering&Design s.c, Kraków
Generalny wykonawca: Budimex SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie
Jednostka Projektowa: ARP Biuro Architektoniczne Lesław Manecki, Kraków
Kierownicy budowy: mgr in˝. Marek Szymanek, mgr in˝. Wojciech Rudzki
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Tomasz Poràbka
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Lesław Manecki (architektura), dr in˝. Jarosław Zdeb (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Nagroda II stopnia
Obiekty administracyjno-biurowe (Grupa V)

ALMA Tower w Krakowie przy ul. Pilotów 10
Inwestor: UBM Riwiera Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: PORR (POLSKA) SA, Warszawa; PORR (POLSKA) SA,
Biuro Regionalne w Krakowie
Jednostka projektowa: IQ Group Consortium, Kraków; UBM POLSKA Sp. z o.o.,Warszawa
Kierownik budowy: mgr in˝. Jerzy Kupiec
Inspektor nadzoru: in˝. Eugeniusz KaraÊ
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Stanisław Denko, Piotr Nawara, Agnieszka Szultk
mgr in˝. arch. Bartłomiej Łobaziewicz, mgr in˝. arch. Jacek Loos (architektura),
mgr in˝. Paweł G´bka (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.
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Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowe, magazynowe i instalacje (Grupa VII)

Rozbudowa i przebudowa istniejàcej hali magazynowej,
dobudowa hali dwukondygnacyjnej z kotłownià, rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa istniejàcego budynku biurowego
z infrastrukturà technicznà oraz instalacjami wewn´trznymi w Wieliczce przy ul. Jedynaka 32
Inwestor: U J´drusia Spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, Radziemice
Generalny wykonawca: EMBUD sp.j. Budowa Hal i Pawilonów Mika M.S., Kraków
Jednostka projektowa: Studio Architektury Zdzisław Kramarz, Kraków
Kierownik budowy: mgr in˝. Mieczysław Mika
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Włodzimierz Nabaglo
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Zdzisław Kramarz (architektura), mgr in˝. Mieczysław Mika (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosił inwestor.

Nagroda II stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe (Grupa VIII)

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny
zintegrowanego z miejskim transportem publicznym
w Krakowie, pI. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego 3
Inwestor: PKP SA, Warszawa
Generalny Wykonawca: PORR (POLSKA) SA, Warszawa; PORR (POLSKA) SA,
Biuro Regionalne w Krakowie
Jednostka projektowa: Agencja Architektoniczna Centrum Sp. z o.o., Kraków
Kierownik budowy: mgr in˝. Krzysztof Osiecki
Inspektor nadzoru: mgr in˝. Henryk Nowatorski
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Ryszard Frankowicz (architektura), mgr in˝. Maciej Krauzowicz (konstrukcja).
Budow´ do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Nagroda III stopnia
Budynki mieszkalne (Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie
przy ul. Franciszka Bohomolca 3
Inwestor, generalny wykonawca i deweloper: DOM-BUD M. Szaflarski
Spółka Jawna, Kraków
Jednostka projektowa: Architekci Mikołajski & Wiese Sp. z o.o., Kraków
Kierownik budowy: Zbigniew Masajada
Inspektor nadzoru: in˝. Stanisław Czapla
Główni projektanci: mgr in˝. arch. Maciej Kozub (architektura), mgr in˝. Jacek Trela (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zgłosił inwestor, generalny wykonawca i deweloper.

Nagroda III stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe (Grupa VIII)

Most na rzece Wieprzówka w miejscowoÊci Andrychów
w km 32+931w ciàgu drogi krajowej nr 52
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
Generalny wykonawca: Mosty Chrzanów Sp. z o.o., Chrzanów
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa F-11, Kraków
Kierownik budowy: mgr in˝. Bogdan Soliƒski
Inspektor nadzoru: in˝. Teodor Marzec
Główni projektanci: dr in˝. arch. Marcin Furtak (architektura), mgr in˝. Tadeusz Wojciechowski (konstrukcja)
Budow´ do konkursu zglosit generalny wykonawca.

25

KWIECIE¡ – MAJ – CZERWIEC 2014

DOSKONALENIE ZAWODOWE

26

Witamy nowà grup´ in˝ynierów!
UPRAWNIENIA BUDOWLANE. Sesja egzaminacyjna – Wiosna’2014 – trzy czwarte
zdajàcych z wynikiem pozytywnym

ierwsza w nowej, ju˝ czwartej kadencji,
a 23. liczàc od poczàtku istnienia Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa, sesja
Zygmunt
egzaminacyjna
na
Rawicki
uprawnienia budowlane Wiosna’2014 rozpocz´ła si´ egzaminem testowym 16 maja 2013 r.
Poni˝ej w tablicy przedstawiono liczb´ osób, które przystàpiły do egzaminów (testowego i ustnego) dla poszczególnych specjalnoÊci oraz
szczegółowe wyniki egzaminu.
Obecna sesja pod wzgl´dem liczby
osób, które przystàpiły do egzaminu,
w stosunku do ostatniej sesji Jesieƒ2013, wykazała wzrost o ok. 14,7%. Nale˝y stwierdziç, ˝e wyniki z przeprowadzonych egzaminów w tej sesji nie
odbiegały w sposób istotny od wyników w sesji jesiennej, a nawet były nieco lepsze. Przypomnijmy, ˝e do sesji
jesiennej w 2013 roku przystàpiło łàcznie 312 osób, zdało 231, zatem zdawalnoÊç wyniosła 74,0%. Uroczyste
rozdanie uprawnieƒ budowlanych odbyło si´ 24 czerwca br. (w czterech turach), z udziałem Jana Skawiƒskiego
– wiceprzewodniczàcego Rady MOIIB,

P

Mirosława Boryczko – skarbnika Rady
i członków OKK. Po zło˝eniu Êlubowania ka˝da osoba otrzymała, oprócz
decyzji o uzyskaniu uprawnieƒ, „Kodeks Etyki In˝yniera Budownictwa”
oraz okolicznoÊciowe wydawnictwo album „Budowle in˝ynieryjne w krajach
wyszehradzkiej czwórki” i czasopismo
„Renowacje i Zabytki”. Ponadto osoby,
które uzyskały najlepsze wyniki w poszczególnych specjalnoÊciach otrzymały dodatkowe wydawnictwa tech-

niczne. UroczystoÊç zakoƒczyła si´ wymianà poglàdów na temat przeprowadzonych egzaminów i pracy zawodowej, ju˝ tradycyjnie, przy lampce
wina lub soku.
Nast´pna, 24. sesja egzaminacyjna Jesieƒ’2014 rozpocznie si´ 21 listopada br. Termin składania dokumentów przez ubiegajàcych si´ o nadanie uprawnieƒ upływa 22 sierpnia.
ZYGMUNT RAWICKI
przewodniczàcy OKK
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XIII Okr´gowy Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
kwietnia 2014 r. odbył si´
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie XIII Okr´gowy Sprawozdawczo–Wyborczy Zjazd Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa. Wzi´ło w nim udział 138 delegatów z ogólnej liczby 149
uprawnionych (92,62%).

5

Po dokonaniu otwarcia Zjazdu
i powitaniu zaproszonych goÊci przez
Stanisława Karczmarczyka – przewodniczàcego Rady MOIIB – delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w nast´pujàcym składzie: przewodniczàcy – Henryk Tr´bacz, dwóch zast´pców przewodniczàcego: Gabriela
Przystał i Ryszard ˚akowski oraz
dwóch sekretarzy: Katarzyna Gogola i Jerzy Korkowski.
W Zjeêdzie uczestniczyli zaproszeni goÊcie: Józef Lassota – poseł
na Sejm RP VII kadencji, dr hab.
in˝. arch. Andrzej Białkiewicz – prorektor Politechniki Krakowskiej,
dr hab. in˝. Mariusz MaÊlak, prof. PK
– prodziekan Wydziału In˝ynierii Làdowej Politechniki Krakowskiej, El˝bieta GabryÊ – dyrektor Wydziału
Infrastruktury Małopolskiego Urz´du Wojewódzkiego w Krakowie, Artur
Kania – p.o. małopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w Krakowie, Małgorzata
Boryczko – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie, Gabriela Przystał – powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego w Nowym
Targu, Andrzej Roch Dobrucki – przewodniczàcy Krajowej Rady PIIB, Tadeusz Durak – przewodniczàcy Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Urszula Kallik członek Krajowej Komisji
Rewizyjnej PIIB, Marian Płachecki –
przewodniczàcy Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej PIIB i przewodniczàcy Małopolskiego Oddziału PZITB,

Marek Tarko – przewodniczàcy Małopolskiej Okr´gowej Izby Architektów, Borysław Czarakcziew – były
przewodniczàcy Małopolskiej Okr´gowej Izby Architektów, Piotr Hrabia
– prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa, Krystyna Korniak–Figa –
przewodniczàca Polskiego Zrzeszenia In˝ynierów i Techników Sanitarnych, Zbigniew Kot – przewodniczàcy Zarzàdu Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Wodno–Melioracyjnych Oddział Kraków, Lidia ˚akowska – prezes Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Komunikacji OdDokoƒczenie na str. 28
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XIII Okr´gowy Zjazd
Sprawozdawczo-wyborczy Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
Dokoƒczenie ze str. 27
dział Kraków, Jan Strzałka – prezes
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Oddział Kraków, Bogdan Ni˝nik – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Nowa Huta.
Przewodniczàcy Krajowej Rady
PIIB Andrzej Roch Dobrucki wraz
z przewodniczàcym MOIIB Stanisławem Karczmarczykiem działaczom
naszej Izby wr´czyli honorowe odznaczenia (piszemy o tym oddzielnie).
GoÊcie Zjazdu w swoich okolicznoÊciowych wystàpieniach zwrócili
szczególnà uwag´ na dotychczasowe osiàgni´cia samorzàdu zawodowego in˝ynierów budownictwa Małopolski oraz bardzo dobrze układajàcà si´ współprac´ z Małopolskà
OIIB, a wszystkim delegatom Zjazdu
˝yczyli owocnych obrad.
W kolejnym punkcie programu
wybrane przez delegatów Komisje
Zjazdowe działały w regulaminowych
składach, a przewodniczyli im:
– Komisja Mandatowa – Adam Knapik,
– Komisja Wyborcza – Małgorzata
Boryczko,
– Komisja Skrutacyjna – Wiesław
Smoroƒski,
– Komisja Uchwał i Wniosków – Małgorzata Tr´bacz–Piotrowska.
Sprawozdania przedstawili: – za
okres upływajàcej kadencji 2010–
2014 z działalnoÊci Rady MOIIB przewodniczàcy MOIIB – Stanisław Karczmarczyk, – za rok 2013 sekretarz
Rady MOIIB – Wojciech Biliƒski, finansowe skarbnik MOIIB – Mirosław
Boryczko.
Nast´pnie sprawozdania z działalnoÊci poszczególnych Organów
MOIIB zreferowali: Zygmunt Rawicki
– przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniew Fran-

czak – koordynator Okr´gowych
Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, Stanisław Abrahamowicz –
przewodniczàcy Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego i Danuta Opolska –
przewodniczàca Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przez delegatów przyj´te.
Ponadto na wniosek Okr´gowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił Radzie
Małopolskiej OIIB absolutorium za rok
2013. Nast´pnie skarbnik Rady
przedstawił projekt bud˝etu MOIIB na
rok 2014, który został przyj´ty.
Kolejnymi punktami programu
Zjazdu były wybory. W tajnych głosowaniach wybrano:
– Stanisława Karczmarczyka na przewodniczàcego Rady MOIIB na kadencj´ 2014–2018
– Zygmunta Rawickiego – na przewodniczàcego Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej,
– Krzysztofa Dyka – na przewodniczàcego Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego,
– Danut´ Opolskà – na przewodniczàcà Okr´gowej Komisji Rewizyjnej,

– Zbigniewa Franczaka – na koordynatora Okr´gowych Rzeczników
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
Po przerwie obiadowej przeprowadzono wybory do Rady i wszystkich statutowych organów MOIIB
oraz delegatów MOIIB na Zjazdy
Krajowe PIIB (składy podajemy na 3
stronie okładki).
Do Komisji Uchwał i Wniosków
zgłoszonych zostało na piÊmie 9
wniosków, z których do realizacji
przyj´to 8. 1 wniosek skierowany
został do rozpatrzenia przez Krajowy
Zjazd Delegatów PIIB, a 7 wniosków
skierowano do realizacji przez Rad´
MOIIB.
Po wyczerpaniu porzàdku obrad
przewodniczàcy Zjazdu – Henryk
Tr´bacz oraz przewodniczàcy Rady
MOIIB – Stanisław Karczmarczyk podzi´kowali wszystkim uczestnikom
Zjazdu oraz dokonali zamkni´cia obrad XIII Okr´gowego Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego MOIIB.
WOJCIECH BILI¡SKI
sekretarz Rady Małopolskiej OIIB
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Wnioski z XIII Okr´gowego Zjazdu
Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa
1

5

Jan STRZAŁKA (nr mandatu – 133)
Rada MOIIB powinna rozwa˝yç mo˝liwoÊç i celowoÊç wystàpienia z inicjatywà utworzenia Małopolskiego
Forum Samorzàdu Zawodowego,
które dawałoby mo˝liwoÊç współdziałania samorzàdowców ró˝nych
bran˝ i zapewniałoby wi´kszy wpływ
samorzàdów zawodowych na działalnoÊç organów administracyjnych.
Wniosek przyj´ty
Kwalifikacja wniosku – RADA MOIIB

Andrzej CIASNOCHA (nr mandatu – 19)
Wniosek o zmian´ uchwały Rady
MOIIB dotyczàcy sposobu rozliczania
delegacji – zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym – rozliczenie
rzeczywistych kosztów przejazdu.
Wniosek przyj´ty
Kwalifikacja wniosku – RADA MOIIB

2
Jan STRZAŁKA (nr mandatu – 133)
Rozwa˝yç mo˝liwoÊç i podjàç działania dla przygotowania corocznych
zorganizowanych wycieczek techniczno–turystycznych.
Wniosek przyj´ty
Kwalifikacja wniosku – RADA MOIIB

6
Zygmunt RAWICKI (nr mandatu –
119)
Zobowiàzaç Prezydium Rady MOIIB
do opracowania ramowego programu
działania MOIIB na kadencj´ 2014–
2018 oraz szczegółowego programu
na rok 2014 i zatwierdzenia obu tych
programów na drugim zebraniu nowo
wybranej Rady MOIIB.
Wniosek przyj´ty
Kwalifikacja wniosku – RADA MOIIB

noÊç strony internetowej MOIIB m. in.
o informacje z terenowych Punktów Informacyjnych, o przewidywanych
i odbytych szkoleniach, o dost´pnoÊci do norm.
Wniosek przyj´ty
Kwalifikacja wniosku – RADA MOIIB
9
Stanisław KARCZMARCZYK (nr mandatu – 52)
Wnioskuj´ podj´cie uchwały o zasadnoÊci wykreÊlenia zapisu o mo˝liwoÊci projektowania budynków
mieszkalnych o kubaturze do 1000 m3
w zabudowie zagrodowej. Zapis o warunku zabudowy zagrodowej jest nieprecyzyjny. Nale˝y w przepisie ograniczyç warunek do 1000 m3.
Wniosek przyj´ty
Kwalifikacja wniosku – KRAJOWY
ZJAZD PIIB

3
7
Jan STRZAŁKA (nr mandatu – 133)
Proponuje si´ udost´pnienie podj´tych przez Rad´ MOIIB standardów dot. opinii i ekspertyz technicznych w budownictwie delegatom na Zjazd PIIB i zgłoszenie
wniosku, aby Zjazd Krajowy zalecił
te standardy do stosowania w skali ogólnopolskiej.
Wniosek przyj´ty
Kwalifikacja wniosku – RADA MOIIB
4
Jan STRZAŁKA (nr mandatu – 133)
Podjàç działania dla dokumentowania
działalnoÊci MOIIB w formie prowadzonej systematycznie Kroniki i wydania Monografii 15–lecia.
Wniosek przyj´ty
Kwalifikacja wniosku – RADA MOIIB

Małgorzata BORSUKOWSKA–STEFANICZEK (nr mandatu – 8)
Uaktywnienie Zespołu ds. Etyki In˝ynierów– a w nim powołanie Zespołu
ds. Mediacji, który poprzez przeprowadzanie rozmów z nierzetelnymi
członkami Izby (psujàcymi opini´ pracujàcych w budownictwie) zwracaliby
im uwag´ i przywoływali do porzàdku.
Bardzo cz´sto zdarza si´, ˝e członek
Izby poÊwiadczył np. prac´ nad projektem albo zgłoszenie do nadzoru –
w ogóle nie pilnujàc budów itp.
Wniosek odrzucony
Kwalifikacja wniosku – RADA MOIIB
8
Renata ŁAB¢Dè (nr mandatu – 75)
Zmodernizowaç i zwi´kszyç czytel-

TERMINARZ
Posiedzeƒ Prezydium
i Rady MOIIB
w II półroczu 2014
Posiedzenia Prezydium:
15 lipca
5 sierpnia
7 paêdziernika
4 listopada
2 grudnia

Posiedzenia Rady:
19/20 wrzeÊnia – wyjazdowe
25 listopada
16 grudnia

29
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Honorowe wyró˝nienia
dla działaczy MOIIB
czasie XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa działaczom
naszej Izby zostały wr´czone honorowe odznaczenia.

W

Honorowà Odznak´ „Za Zasługi
dla Budownictwa” otrzymała Kol.:
- El˝bieta JASTRZ¢BSKA
Złote Honorowe Odznaki PIIB otrzymali Kol. Kol.:
- Małgorzata
BORSUKOWSKA
-STEFANICZEK
- Marek CABAŁA
- Krystyna DURACZY¡SKA
- Krzysztof DYK
- El˝bieta GABRYÂ
- Wiktoria KONCZEWSKA
- Krzysztof MAJDA
- Danuta OPOLSKA
- Jerzy RASI¡SKI
- Krzysztof SEWERYN
- Małgorzata TR¢BACZ-PIOTROWSKA
- Ryszard ˚AKOWSKI
Srebrne Honorowe Odznaki PIIB
otrzymali Kol. Kol.:
- Jadwiga MARKOWICZ
- Karol RY˚
W czasie XIII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo - Wyborczego Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
Złote Honorowe Odznaki PIIB otrzymali Kol. Kol.:
- Mirosław BORYCZKO
- Krzysztof ŁUKASIK
- Gabriela PRZYSTAŁ
Wyró˝nionym serdecznie gratulujemy!
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Koniec III kadencji
działalnoÊci samorzàdu
WARSZAWA. XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa

dniach 27–28 czerwca
2014 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, odbył si´ XIII
Krajowy Zjazd Sprawozdawczo–
Wyborczy Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa, koƒczàcy III kadencj´ naszej Izby. W zjeêdzie wzi´ło
udział 189 delegatów z 16 izb
okr´gowych, co stanowiło 93,56%
wybranych delegatów.

W

Małopolskà Izb´ reprezentowało
18 delegatów (jeden delegat był nieobecny).
Obrady otworzył prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki witajàc przybyłych delegatów i zaproszonych
goÊci, wÊród których znaleêli si´:
– Olgierd Dziekoƒski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
– Andrzej Adamczyk – poseł na Sejm
RP– zast´pca przewodniczàcego
Sejmowej Komisji Infrastruktury,
– Janusz ˚bik– podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
– Robert Dziwiƒski – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
– Jacek Szer – zast´pca Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,
– Sławomir ˚ak – zast´pca prezesa
Polskiej Izby Architektów
– Anna Przygoƒska – zast´pca prezesa Polskiej Izby Urbanistów,
– Marek Markiewicz – prezes Rady
Adwokackiej,
– Ryszard Trykosko – przewodniczàcy PZITB,
– Krystyna Korniak–Figa – prezes
PZITS
– Jerzy Gumiƒski – prezes SITPMB,
– Krzysztof Golonko – przedstawiciel
SEP,

– Zbigniew Janowski – przewodniczàcy ZZ „Budowlani”,
– Ewa Mankiewicz–Cudny – prezes
FSNT NOT,
– Piotr Miklewski – przedstawiciel
Zwiàzku Mostowców RP.
Prezes Andrzej R. Dobrucki w swoim wystàpieniu podkreÊlił znaczenie
dla społeczeƒstwa naszego samorzàdu skupiajàcego blisko 116 tysi´cy członków. Podsumował działalnoÊç izby w ostatnim roku i całej

III kadencja była bardzo
trudna. Zostanie
zapami´tana jako czas
obrony naszego zawodu
i naszej izby przed
radosnà twórczoÊcià
polityków.

III kadencji, nawiàzujàc przy tym do
osiàgni´ç obecnych i poprzednich
władz Izby. PodkreÊlił równie˝ potrzeb´ troski o dobro społeczeƒstwa i misj´ publicznà, jakà ma do
wypełnienia PIIB w Êrodowisku.
W dalszej cz´Êci wystàpienia przedstawił zmiany, jakie Sejm wprowadził
ustawà „O ułatwieniu dost´pu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych” (tzw. ustawa deregulacyjna), która wejdzie w ˝ycie
10.08.2014 r.
Odniósł si´ równie˝ do projektu
nowego rozporzàdzenia o samodzielnych funkcjach w budownic-

twie, które zawiera wiele niekorzystnych zapisów. Stwierdził, ˝e rozporzàdzenie w tej formie nie mo˝e zostaç wprowadzone w ˝ycie. Rozporzàdzenie to jest podstawowym dokumentem okreÊlajàcym zasady nadawania uprawnieƒ i dlatego izba
musi doło˝yç wszelkich staraƒ, aby
zapisy zawarte w rozporzàdzeniu
zapewniły wysokie standardy wykonywania zawodu in˝yniera budownictwa.
Kolejnym punktem porzàdku obrad był wybór Prezydium Zjazdu.
Funkcj´ przewodniczàcego zjazdu
delegaci powierzyli Adamowi Podhoreckiemu z Kujawsko–Pomorskiej
OIIB. Do prezydium zjazdu zostali
wybrani: na stanowisko zast´pcy
przewodniczàcego Konrad Włodarczyk z Mazowieckiej OIIB i Janusz
Kozuba ze Âlàskiej OIIB, a na stanowisko sekretarzy Gabriela Przystał
z Małopolskiej OIIB i Urszula Jakubowska z Łódzkiej OIIB .
Po przyj´ciu przez Zjazd porzàdku obrad i wybraniu Komisji Mandatowej, której zadaniem było stwierdzenie prawomocnoÊci obrad, głos
zabrali zaproszeni goÊcie.
Janusz ˚bik, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w swoim wystàpieniu przedstawił zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone ustawà deregulacyjnà oraz przygotowywane do tej
ustawy rozporzàdzenie o samodzielnych funkcjach technicznych
w budownictwie. Omówił równie˝
post´py prac nad przygotowywanym kodeksem budowlanym, kolejne zmiany do ustawy Prawo bu-

Dokoƒczenie na str. 32

31

KWIECIE¡ – MAJ – CZERWIEC 2014

TEMAT NUMERU

32

Koniec III kadencji
działalnoÊci samorzàdu
Dokoƒczenie ze str. 31
dowlane, jak równie˝ zmiany do
ustawy o charakterystyce energetycznej, która obecnie jest procedowana w Sejmie. Poinformował równie˝, ˝e kolejnà ustawà, którà zajmie
si´ parlament, jest ustawa o wyrobach budowlanych.
Nast´pnie głos zabrała prezes
FSNT NOT Ewa Mankiewicz–Cudny,
która podkreÊliła koniecznoÊç troski
o presti˝ i dobre imi´ zawodu in˝yniera oraz trosk´ o jakoÊç usług
w budownictwie. Podzi´kowała władzom PIIB za współprac´ i podkre-

Êliła uznanie, jakie polscy in˝ynierowie majà na arenie mi´dzynarodowej.
Przedstawiciele samorzàdów zawodowych i stowarzyszeƒ naukowo–
technicznych ˝yczyli owocnych obrad, kole˝eƒskiego spotkania i sukcesów na rynku pracy. Marek Markiewicz – prezes Rady Adwokackiej
zwrócił uwag´ na zachowanie zasady korporacyjnoÊci oraz na koniecznoÊç obrony godnoÊci zawodu
i uczciwoÊci.
Po stwierdzeniu przez Komisj´
Mandatowà prawomocnoÊci obrad
Zjazdu wybrano Komisje Skrutacyj-

nà, Wyborczà (w skład której wszedł
Mirosław Boryczko z MOIIB) oraz
Uchwał i Wniosków (w skład której
weszła Krystyna Korniak–Figa). Nast´pnie delegaci wysłuchali sprawozdaƒ wszystkich organów Izby.
W przedstawionych sprawozdaniach zwrócono uwag´ na rosnàcà
z roku na rok iloÊç spraw, jakie trafiajà do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, a nast´pnie do Sàdów Dyscyplinarnych. Do Okr´gowych Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wpłyn´ły w 2013
roku 584 sprawy, natomiast do Krajowego Rzecznika 63 sprawy. Do
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Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego
w 2013 r. wpłyn´ło 25 spraw, w tym
19 z tytułu odpowiedzialnoÊci zawodowej i 6 z tytułu odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.
Du˝e uznanie znalazło wÊród delegatów sprawozdanie przewodniczàcego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Mariana Płacheckiego z naszej izby. W 2013 roku uprawnienia
budowlane uzyskały 4744 osoby,
a 48 osób tytuły rzeczoznawcy budowlanego. W całej III kadencji
uprawnienia budowlane uzyskało
18 697 osób, a tytuł rzeczoznawcy
107 osób.
W cz´Êci obrad poÊwi´conej dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrali Jan ˚akowski z MOIIB, który
stwierdził, ˝e obecna kadencja była
bardzo trudna. Zostanie zapami´tana jako czas obrony naszego zawodu i naszej izby przed radosnà
twórczoÊcià polityków, oraz Leonard Âmigielski z Mazowieckiej OIIB,
który podkreÊlił fakt przywrócenia
w ustawie deregulacyjnej uprawnieƒ w specjalnoÊci hydrotechnicznej. Wszystkie sprawozdania zostały przyj´te i zatwierdzone przez
Zjazd stosownymi uchwałami. Delegaci podj´li uchwał´ o udzieleniu
Krajowej Radzie PIIB absolutorium
za 2013 rok.
Nast´pnie przystàpiono do wyborów nowych władz Izby. Na prezesa PIIB wybrano ponownie Andrzeja Rocha Dobruckiego, który
w głosowaniu uzyskał 160 głosów na
187 głosujàcych. Przewodniczàcym
Krajowej Komisji Rewizyjnej został
ponownie Tadeusz Durak ze Âwi´tokrzyskiej OIIB, przewodniczàcym
Krajowego Komisji Kwalifikacyjnej
Marian Płachecki z naszej Małopolskiej OIIB, przewodniczàcym Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego Gilbert
Okulicz–Kozaryn, a koordynatorem
Krajowych Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Waldemar
Szleper ze Âlàskiej OIIB.
Na wniosek Krajowej Rady PIIB
delegaci uchwałà Zjazdu ustanowili
„Medal Honorowy PIIB”, który ma
byç przyznawany osobom fizycz-

nym i prawnym oraz instytucjom nie
b´dàcym członkami Izby za zasługi
na rzecz samorzàdu in˝ynierów budownictwa w Polsce. Wprowadzono
te˝ stosowne zmiany do statutu Polskiej Izby, aby umo˝liwiç nadawanie
tych medali. Wzór medalu został zaprezentowany delegatom. Na zakoƒczenie pierwszego dnia obrad
delegaci omówili i przyj´li bud˝et na
2015 r.
Drugi dzieƒ obrad rozpoczàł si´
od wr´czenia Złotych i Srebrnych Ho-

Naszym zadaniem jest
sprostaç wyzwaniom
stawianym zawodowi
in˝yniera, bez wzgl´du
na atmosfer´, jakà
wytwarzajà wokół nas
politycy i media.

norowych Odznak PIIB wyró˝niajàcym si´ członkom naszego samorzàdu zawodowego. WÊród odznaczonych znalazło si´ tak˝e troje
członków z małopolskiej izby (piszemy o tym oddzielnie). W dalszej
cz´Êci obrad wybrano nowe składy
osobowe organów statutowych: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego oraz Krajowych Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej. Do 42–osobowej Krajowej Rady
PIIB z MOIIB wybrani zostali koledzy:
Stanisław Karczmarczyk, Zygmunt
Rawicki, Krystyna Korniak–Figa i Mirosław Boryczko. Do 16–osobowego
składu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrany został z MOIIB Ryszard Damijan. Do 8–osobowego
składu Krajowej Komisji Rewizyjnej
na kolejnà kadencj´ wybrano z MO-

IIB Kazimierza Âlusarczyka, a do
16–osobowego składu Krajowego
Sàdu Dyscyplinarnego – Józefa
Szostaka.
W czasie obrad przyj´to tak˝e
program działania PIIB w kadencji
2014–2018. Prezes PIIB Andrzej R.
Dobrucki przedstawiajàc planowane działania na nast´pnà kadencj´
zwrócił uwag´ na potrzeb´ kontynuacji współpracy z uczelniami technicznymi, jak równie˝ z przedstawicielami administracji paƒstwowej i samorzàdowej. PodkreÊlił te˝ koniecznoÊç szerszej konsultacji z członkami izby projektów aktów normatywnych z zakresu budownictwa przy wykorzystaniu elektronicznych systemów komunikacyjnych.
Kolejnym punktem obrad była
dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami do Komisji Uchwał i Wniosków. Do
Komisji wpłyn´ło 17 wniosków
z Okr´gowych Zjazdów i 21 wniosków zgłoszonych przez uczestników
XIII Zjazdu PIIB. Wszystkie wnioski ze
zjazdów okr´gowych Komisja zakwalifikowała do rozpatrzenia przez
Krajowy Zjazd, natomiast z wniosków zgłoszonych przez delegatów
Komisja postanowiła: 8 wniosków
skierowaç do Rady Krajowej, 1 wniosek skierowaç do Krajowej Komisji
Rewizyjnej, 10 wniosków odrzuciç
z uwagi na bł´dy formalne lub
sprzecznoÊç z ustawà o samorzàdach, 1 z wniosków nie był rozpatrywany, gdy˝ aktualnie jest realizowany oraz 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawc´.
Zebrani delegaci w kuluarowych
rozmowach podkreÊlali trudny czas,
w jakim obecnie si´ znajdujemy. Sytuacja gospodarcza, jak równie˝ zap´dy niektórych grup politycznych
sprawiajà, ˝e nasz zawód coraz cz´Êciej poddawany jest bardzo ostrej,
choç nie zawsze sprawiedliwej ocenie. Naszym zadaniem jest sprostaç
wyzwaniom stawianym zawodowi
in˝yniera, bez wzgl´du na atmosfer´, jakà wytwarzajà wokół nas politycy i media.
JÓZEF MÑKA
delegat na Zjazdy Krajowe PIIB
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Deregulacja w budownictwie
PRAWO. Uprawnienia budowlane w Êwietle Ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
„O ułatwieniu dost´pu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych”

sierpnia
wejdà
w ˝ycie
przepisy tzw. ustawy
deregulacyjnej. In˝ynierowie budownictwa, architekci i urbaZygmunt
niÊci
znaleêli si´ w II
Rawicki
transzy 91 zawodów
wytypowanych do tzw. uwolnienia,
a raczej ułatwienia do nich dost´pu.
Poni˝ej przedstawiamy, jak w Êwietle nowej ustawy b´dzie w praktyce
wyglàdało zdobywanie uprawnieƒ
na rynku budowlanym.

10

1. Co to sà zawody regulowane?
Według definicji zawody regulowane sà to zawody, które wymagajà
specjalnych kwalifikacji zawodowych,
a zasady ich zdobycia okreÊlajà odr´bne przepisy.
W polskim systemie krajowym było
380 zawodów regulowanych.
Pod wzgl´dem liczby tego typu
profesji Polska plasowała si´ na pierwszym miejscu wÊród pozostałych paƒstw Unii Europejskiej. Tymczasem
u naszych unijnych partnerów Êrednia
liczba zawodów regulowanych mieÊci
si´ w granicach ok. 150. Przykładowo,
Niemcy majà ich 152, Francuzi 150,
Holendrzy 134.Tu˝ za Polakami plasujà si´ Czesi, z liczbà 330 zawodów
regulowanych. Trzecie miejsce, z liczbà 218 zawodów, przypada Brytyjczykom. Najmniej zawodów regulowanych w gronie paƒstw UE ma Estonia - tylko 47.
Ministerstwo SprawiedliwoÊci przewiduje uwolnienie dost´pu do ok.
250 zawodów regulowanych.
W pierwszej transzy uwolniono 51
zawodów.
W drugiej transzy przewidywano
uwolnienie kolejnych 91 zawodów (w
tym 82 to zawody techniczne, m.in. architekta, urbanisty, in˝yniera budow-

nictwa oraz 9 zawodów rynku finansowego).
W trzeciej transzy przewiduje si´
uwolnienie nast´pnych 101 zawodów.
2. Jak przebiegały prace nad ustawà
deregulacyjnà?
• 17 lipca 2013 – projekt rzàdowy
wpłynàł do Sejmu (druk nr 1576)
• 23 lipca 2013 - I czytanie na posiedzeniu Sejmu – projekt skierowano
do Komisji Nadzwyczajnej do spraw
zwiàzanych z ograniczaniem biurokracji (przewodniczàcy Adam Szejnfeld)
• 24 wrzeÊnia 2013 – wysłuchanie
publiczne w Komisji
• 12 marca 2014 - II czytanie na posiedzeniu Sejmu
• 4 kwietnia 2014 - III czytanie na posiedzeniu Sejmu
• 4 kwietnia 2014 - Ustaw´ przekazano do Senatu
• 24 kwietnia 2014 - stanowisko Senatu
Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu
• 8 maja 2014 - sprawozdanie komisji
• 9 maja 2014 - rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu
• 9 maja 2014 - uchwalenie na posiedzeniu Sejmu nr 67 Ustawy o ułatwieniu dost´pu do wykonywania
niektórych zawodów regulowanych
• 14 maja 2014 – ustaw´ przekazano
prezydentowi do podpisu (21 dni)
• 30 maja 2014 – ustawa podpisana
przez prezydenta
• 10 czerwca 2014 - ogłoszenie Ustawy w Dzienniku Ustaw (poz.768)
Ustawa wchodzi w ˝ycie po upływie
60 dni od dnia ogłoszenia
1. Uprawnienia budowlane
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) wprowadzono nast´pujàce zmiany:

Uprawnienia budowlane sà udzielane w specjalnoÊciach:
1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
3) in˝ynieryjnej:
a) mostowej,
b) drogowej,
c) kolejowej,
d) hydrotechnicznej,
e) wyburzeniowej;
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ:
a) telekomunikacyjnych,
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociàgowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uzyskanie uprawnieƒ budowlanych
w specjalnoÊciach wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeƒ:
a) ukoƒczenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla
danej specjalnoÊci,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporzàdzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
2) do projektowania w ograniczonym
zakresie:
a) ukoƒczenia:
- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoÊci lub
- studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnoÊci,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporzàdzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeƒ:
a) ukoƒczenia studiów drugiego lub
pierwszego stopnia na kierunku
odpowiednim dla danej specjalnoÊci,
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b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;
4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukoƒczenia:
- studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnoÊci, lub
- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoÊci, lub
- studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnoÊci,
b) posiadania:
- tytułu zawodowego technika lub
mistrza, albo
- dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach zwiàzanych z budownictwem okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalnoÊci,
c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:
- półtora roku w przypadku, o którym
mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,
- trzech lat w przypadku, o którym
mowa w lit. a tiret trzecie,
- czterech lat w przypadku, o którym
mowa w lit. b;
5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeƒ:
a) ukoƒczenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla
danej specjalnoÊci,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporzàdzaniu projektów,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na
budowie,
6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukoƒczenia:
- studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoÊci lub
- studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalnoÊci,
b) odbycia rocznej praktyki przy sporzàdzaniu projektów,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na
budowie.

Ponadto:
Praktyk´ studenckà uznaje si´ za
cz´Êç lub całoÊç praktyki zawodowej,
o której mowa w ust. 4, w przypadku
gdy odbywała si´ na studiach w zakresie odpowiadajàcym programowi
kształcenia opracowanemu z udziałem
organu samorzàdu zawodowego oraz
w sposób okreÊlony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w umowie,
o której mowa w art. 168b ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 572, z póên. zm.), zawartej mi´dzy uczelnià a organem samorzàdu zawodowego.
Wprowadzono mo˝liwoÊç zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia samorzàdu zawodowego z uczelnià.
Za równorz´dnà z praktykà zawodowà polegajàcà na bezpoÊrednim
uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje si´ rocznà praktyk´ przy sporzàdzaniu projektów odbytà pod patronatem osoby posiadajàcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej „patronem”. Patronem mo˝e
byç osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doÊwiadczenie zawodowe przy sporzàdzaniu projektów
w ramach posiadanych uprawnieƒ budowlanych.
Pozytywny wynik cz´Êci pisemnej
egzaminu jest wa˝ny przez okres 3 lat
od dnia jego uzyskania.
Minister właÊciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa (aktualnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) w porozumieniu z ministrem właÊciwym do
spraw szkolnictwa wy˝szego (aktualnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego) okreÊli w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie:
a) kierunki studiów wy˝szych odpowiednie lub pokrewne dla danej
specjalnoÊci,
b) wykaz zawodów zwiàzanych z budownictwem,

c) wykaz specjalizacji wyodr´bnionych w ramach poszczególnych
specjalnoÊci,
2) sposób stwierdzania posiadania
przygotowania zawodowego i jego
weryfikacji, w tym sposób:
a) dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a tak˝e
kwalifikowania,
b) stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej,
c) dokumentowania i odbywania praktyki, a tak˝e kryteria uznawania
praktyki,
d) przeprowadzania egzaminu ze znajomoÊci procesu budowlanego
oraz umiej´tnoÊci praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej,
3) ograniczenia zakresu uprawnieƒ
budowlanych
- majàc na wzgl´dzie zapewnienie
przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynnoÊci zwiàzanych
z nadawaniem uprawnieƒ budowlanych, a tak˝e uznawaniem praktyk
zawodowych.
Mo˝liwoÊç nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przeniesiono z przepisów ustawy – Prawo budowlane do przepisów ustawy o samorzàdach zawodowych.
Ró˝nicà w stosunku do stanu poprzedniego jest:
• mo˝liwoÊç nadania tytułu na okreÊlony czas,
• wymóg członkostwa w izbie,
• brak wpisu do Centralnego Rejestru
Rzeczoznawców prowadzonego
przez GUNB.
• list´ rzeczoznawców budowlanych
b´dzie prowadziła Polska Izba In˝ynierów Budownictwa.
2. Ustawa o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów wprowadzono dwie istotne zmiany:
• pierwsza dotyczy likwidacji samorzàdu zawodowego urbanistów,

Dokoƒczenie na str. 36
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• druga dotyczy zmian w zakresie
przynale˝noÊci do izby architektów
i in˝ynierów budownictwa.
Do Izby Architektów RP b´dà nale˝ały osoby:
I. posiadajàce uprawnienia budowlane w specjalnoÊci architektonicznej (architekci i in˝ynierowie budownictwa):
• do projektowania bez ograniczeƒ,
• do projektowania w ograniczonym
zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeƒ,
• do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeƒ,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• uzyskane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - czyli po 1 stycznia
1995 r.
II. posiadajàce uprawnienia w specjalnoÊci architektonicznej do projektowania bez ograniczeƒ (archi-

tekci) uzyskane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane - czyli
przed 1 stycznia 1995 r.
Do Izby In˝ynierów Budownictwa
b´dà nale˝ały osoby:
I. posiadajàce uprawnienia budowlane we wszystkich zakresach w specjalnoÊci:
1. konstrukcyjno-budowlanej,
2. in˝ynieryjnej:
• mostowej,
• drogowej,
• kolejowej,
• hydrotechnicznej,
• wyburzeniowej;
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ:
• telekomunikacyjnych,
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociàgowych i kanalizacyjnych,
• elektrycznych i elektroenergetycznych
• uzyskane na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – czyli po 1 stycznia
1995 r.
II. posiadajàce uprawnienia budowlane odpowiadajàce zakresowi specjalnoÊci, o których mowa w pkt

I, uzyskane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane – czyli przed 1
stycznia 1995 r.
III. posiadajàce uprawnienia budowlane w specjalnoÊci architektonicznej (architekci i in˝ynierowie
budownictwa):
• do projektowania w ograniczonym
zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeƒ,
• do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
• uzyskane przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane – czyli przed 1
stycznia 1995 r.
Oznacza to, ˝e osoby posiadajàce
uprawnienia budowlane w specjalnoÊci architektonicznej uzyskane po
1 stycznia 1995 r. b´dà zobowiàzane
do przynale˝noÊci do izby architektów,
w przypadku gdy b´dà chciały wykorzystywaç uprawnienia w tym zakresie.
Pozostałe zasady członkostwa pozostanà bez zmian.
ZYGMUNT RAWICKI
przewodniczàcy OKK

Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa
ju˝ po raz kolejny organizuje w Operze Krakowskiej

DZIE¡ BUDOWLANYCH
w sobot´ 13 wrzeÊnia 2014 r.
W programie oficjalne wystàpienia, spektakl operetki i pocz´stunek.
Szczegółowy program spotkania zostanie podany w terminie póêniejszym na naszej stronie internetowej:

www.map.piib.org.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY CZŁONKÓW MOIIB!
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Otwarte drzwi dla adeptów zawodu
UPRAWNIENIA. Spotkania przedstawicieli Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
ze studentami Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej

marca 2014 br. odbyło si´
na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In˝ynierii Biomedycznej AGH
spotkanie dr. in˝. Zygmunta Rawickiego –przewodniczàcego Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB i mgr. in˝. Ryszarda Damijana –
członka OKK - ze studentami tego
Wydziału oraz innych Wydziałów
AGH zainteresowanych uprawnieniami budowlanymi.

10

W spotkaniu zorganizowanym
przez dr. in˝. Jana Strzałk´ i prezesa
Studenckiego Koła SEP przy AGH
Mateusza Bła˝usiaka uczestniczył
prodziekan
Wydziału
EAIiIB
dr in˝. Szczepan Moskwa i ponad 200
studentów.
Po krótkim otwarciu i zaprezentowaniu goÊci przez Jana Strzałk´ krótkà informacj´ na temat Małopolskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa przedstawił Zygmunt Rawicki, który nast´pnie szczegółowo omówił mo˝liwoÊç uzyskiwania uprawnieƒ budowlanych w Êwietle obowiàzujàcych
aktualnie przepisów, a tak˝e zmian
wprowadzonych w nowej tzw. ustawie
deregulacyjnej. Z kolei Ryszard Da-

10 marca 2014 r.

mijan skoncentrował si´ na procedurze nadawania uprawnieƒ budowlanych dla elektryków, zasad przygotowania wniosku i dokumentowania
praktyki zawodowej. W koƒcowej cz´Êci spotkania przedstawiciele OKK
udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.
Spotkanie na AGH wskazało na
du˝e zainteresowanie studentów Wydziału EAIiIB AGH uprawnieniami budowlanymi i było niezwykle potrzebnym wydarzeniem.
JAN STRZAŁKA

10 marca 2014 r.

19 maja 2014 r. z inicjatywy studenckiego Koła SEP odbyło si´ spotkanie przedstawicieli Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Ryszarda
Damijana i Marka Baczyƒskiego z licznym gronem studentów Wydziału In˝ynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechniki Krakowskiej. Zbiegło si´
ono z podpisaniem przez prezydenta
RP ustawy o ułatwieniu dost´pu do
wykonywania niektórych zawodów
regulowanych. Koledzy z OKK przedstawili dwie procedury otrzymywania
uprawnieƒ budowlanych, t´ dotychczasowà oraz nowà wprowadzonà
ustawà z dnia 9 maja 2014 r. Szczególnà uwag´ zwrócono na sposób odbywania praktyki zawodowej i dokumentowania jej w Dzienniku Praktyk.
Przytoczono wiele przykładów najcz´Êciej popełnianych bł´dów podczas prowadzenia Dziennika Praktyk. Bł´dy te utrudniajà prace Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej, która
sprawdza i kwalifikuje osoby do egzaminu.
Spotkanie cieszyło si´ du˝ym zainteresowaniem ze strony studentów,
co zostało potwierdzone licznymi py-

Dokoƒczenie na str. 38
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Otwarte drzwi
dla adeptów zawodu
Dokoƒczenie ze str. 37
taniami stawianymi przedstawicielom
OKK. Na jego podstawie, jak równie˝
na podstawie wczeÊniejszych spotkaƒ
na innych Wydziałach Politechniki
oraz AGH mo˝na stwierdziç, ˝e sà one
pomocne dla osób majàcych zamiar
przystàpiç do egzaminu na uprawienia budowlane, pozwalajà uniknàç
wielu pomyłek zarówno przy odbywaniu praktyki zawodowej, jak równie˝
podczas dokumentowania jej przebiegu w Dzienniku Praktyk.
Spotkanie to jest przykładem dobrej
współpracy MOIIB z Odziałem Krakowskim SEP.
RYSZARD DAMIJAN

22 maja br. w Sali Audytoryjnej w nowym budynku „Działowni” Politechniki Krakowskiej odbyło si´ seminarium
dotyczàce procesu uzyskania uprawnieƒ budowlanych. Spotkanie zostało
zorganizowane przez Koło Młodych
PZITB przy współpracy Samorzàdu
Studenckiego Politechniki Krakowskiej
oraz Małopolskiej Okr´gowej Izby In-

19 maja 2014 r.

˝ynierów Budownictwa w Krakowie.
Spotkanie prowadził przewodniczàcy
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa w Krakowie
dr in˝. Zygmunt Rawicki.
W spotkaniu licznie udział wzi´li
studenci, co Êwiadczy o du˝ym zainteresowaniu, jakim cieszy si´ pro-

22 maja 2014 r.

blematyka uzyskania uprawnieƒ
wÊród młodych. Dr in˝. Zygmunt Rawicki w prezentacji przedstawił, jak aktualnie wyglàda proces uzyskania
uprawnieƒ budowlanych, jak nale˝y
wypełniaç ksià˝k´ praktyk oraz na co
zwróciç uwag´ podczas przygotowania do egzaminu. Istotnym elementem spotkania było tak˝e poruszenie kwestii zmian, które zostanà
wprowadzone nowà ustawà o ułatwieniu dost´pu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dn.
9 maja 2014 r. Po prezentacji słuchacze mieli okazj´ zadawaç pytania
prowadzàcemu, z czego bardzo aktywnie skorzystali. Chcàc sprostaç potrzebie uzyskania dost´pu do przyst´pnie przekazanych informacji dotyczàcych uprawnieƒ, postaramy si´
zorganizowaç kolejne spotkanie po
wejÊciu w ˝ycie ustawy oraz odpowiedniego rozporzàdzenia ministra.
Dzi´kujemy dr. in˝. Zygmuntowi Rawickiemu za poÊwi´cenie dla nas
cennego czasu, przygotowanie merytoryczne i cierpliwe odpowiedzi na
grad pytaƒ.
RAFAŁ NICEK
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Konserwatorzy, architekci
i in˝ynierowie o zabytkach
KRAKÓW. XIII Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej
dniach 31.03-02.04.2014,
w siedzibie Urz´du Miasta
Krakowa, w pałacu Wielopolskich, odbył si´ XIII Europejski
Kongres Informacji Renowacyjnej.

W

Spotkali si´ na nim: wojewódzcy
oraz miejscy konserwatorzy zabytków niemal z całej Polski, przedstawiciele producentów i firm wykonawczych, biur projektowych, architekci,
in˝ynierowie oraz goÊcie z zagranicy.
Współorganizatorem był Urzàd Miasta Krakowa. Patronat honorowy sprawował sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Piotr ˚uchowski.
Uroczystego otwarcia XIII Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej dokonali El˝bieta Koterba
– zast´pca prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju i Jacek Dàbrowski –
dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiodàcymi tematami tegorocznego kongresu były:
- problemy techniczno-technologiczne wyst´pujàce przy pracach renowacyjnych w miejskich zespołach zabytkowych, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego w strefach zabudowy historycznej oraz projektowanie i nadzór prac wykonywanych w obiektach o charakterze zabytkowym.
Sesj´ porannà poprowadził Zygmunt Rawicki z Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
w Krakowie. Sesj´ popołudniowà prowadził Dariusz Kopciowski – wiceprezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Popołudniowym punktem programu było obejÊcie po koÊciele i klasztorze Dominikanów, po
którym oprowadzali Piotr Białko oraz
ojciec Paweł Klimczok. W godzinach
wieczornych tak˝e w Urz´dzie Mias-

ta, goÊcie kongresu mogli uczestniczyç w niezapomnianym minikoncercie „Wiosna 2014” Marty Bizoƒ. Po
koncercie, w podziemiach hotelu Rubinstein, obradowało ogólnopolskie
jury konkursu „Renowator”. Wyłonionych w trakcie obrad laureatów goÊcie
i uczestnicy imprezy poznali nast´pnego dnia, podczas uroczystej gali.
Drugiego dnia konferencji sesj´
porannà prowadził Robert Hirsch –
Miejski Konserwator Zabytków Gdyni,
a sesj´ popołudniowà Miejski Konserwator Zabytków Lublina – Hubert
Màcik. Po zakoƒczeniu ostatniej prezentacji odbyła si´ burzliwa dyskusja
– „Architekci i konserwatorzy”, podzielona na dwie cz´Êci. Równolegle
do drugiej cz´Êci dyskusji odbyła si´
sesja zamkni´ta – Forum Konserwatorów Samorzàdowych – oraz obejÊcie
po koÊciołach Êw. Andrzeja
i Êw.Êw. Piotra i Pawła, gdzie oprowadzali Piotr Białko i Jan Janczykowski
-Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W godzinach wieczornych, w hotelu Rubinstein, odbyła si´
uroczysta kolacja wraz z wr´czeniem
nagród konkursu „Renowator 2014”.
Wr´czanie „Renowatorów” rozpocz´to od kategorii „Za udane realiza-

cje w historycznej przestrzeni Krakowa”. W tej kategorii nagrod´ otrzymała
firma Keim Farby Mineralne
sp. z o.o. Nagrod´ wr´czyła El˝bieta
Koterba – zast´pca prezydenta ds.
Rozwoju Miasta Krakowa. Wyró˝nienie otrzymała Firma Handlowa Barbara i Andrzej LABE.
W ogólnopolskiej kategorii: „Za
wysoki stopieƒ przydatnoÊci do prac
renowacyjnych” nagrod´ z ràk Dariusza Kopciowskiego – zast´pcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Lublinie i wiceprezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków odebrała firma D+H Polska Sp. z o.o. Wyró˝nienie otrzymała Cegielnia Ceramsus Edward Sus.
W kolejnej kategorii: „Za szczególne osiàgni´cia w renowacji stref
historycznych” oceniano znaczàcy
udział firm dostarczajàcych technologie przy pracach restauracyjnych lub
przy realizacji ciekawego obiektu
bàdê projektu. Opiniowane były aplikacje, stopieƒ trudnoÊci prac oraz
efekt koƒcowy. Nagrod´ otrzymała firma Sika Poland sp. z o.o., a wr´czył
jà Aleksander Starzyƒski – Wielko-

Dokoƒczenie na str. 40
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Konserwatorzy,
architekci i budowlani o zabytkach
Dokoƒczenie ze str. 39
polski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wyró˝nienie przypadło Firmie
Handlowej Barbara i Andrzej LABE.
Ostatnia nagroda w kategorii: „Za
całokształt dokonaƒ w dziedzinie renowacji obiektów zabytkowych”, jest
wyró˝nieniem szczególnym. Uwzgl´dnia nie tylko wszystkie dokonania firmy, ale równie˝ mo˝liwoÊci współpracy oraz jej stopieƒ zaanga˝owania
w danà realizacj´. W tej kategorii zwyci´˝yła firma Keim Farby Mineralne
sp. z o.o. Renowatora 2014 wr´czył
Jacek Dàbrowski – dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Wyró˝nienie
otrzymała firma quick-mix Sp. z o.o.
Wr´czono tak˝e wyró˝nienia za
˝yczliwoÊç i współprac´ z redakcjà
kwartalnika „Renowacje i Zabytki”.
Otrzymały je firmy: quick-mix Sp. z o.o.,
Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. oraz Wienerberger Ceramika Budowlana
Sp. z o.o. Dla wyró˝nionych przygotowano karty stałej współpracy, majàc
nadziej´ na owocne i długotrwałe
partnerstwo z obu stron. Upominki
wr´czał redaktor naczelny „Renowacji i Zabytków” Edward Hardt.
Trzeciego dnia kongresu odbył si´
Konwent Konserwatorów Wojewódzkich. Omawiane były istotne dla administracji problemy konserwatorskie,
nurtujàce Êrodowisko we wszystkich
regionach kraju. W dalszej cz´Êci obrad sesj´ południowà poprowadził
Tadeusz Murzyn – radny dzielnicy
Swoszowice, były dyrektor Zarzàdu
Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych
Krakowa. W czasie obrad wygłoszono kilkanaÊcie referatów - kwesti´
destrukcji i odtwarzania elementów
konstrukcyjnych w budynkach historycznych omówił dr in˝. Stanisław

Karczmarczyk. Po zakoƒczeniu
wszystkich prelekcji uczestnicy pojechali do Muzeum Lotnictwa oraz
Opactwa Cystersów w Mogile, gdzie
oprowadzał dyrektor Muzeum –
Krzysztof Radwan oraz ojciec Mateusz
Kawa. Zwiedzanie ciekawych obiektów podczas kongresu zawsze cieszy
si´ du˝ym zainteresowaniem, w tym
roku było podobnie, grupa odwiedzajàcych liczyła około 100 osób.
We foyer Sali Plenarnej krakowskiej
Rady Miejskiej oraz w korytarzach
magistratu ulokowano 18 miejsc ekspozycji firm-wystawców XIII EKIR.
Obecni byli producenci materiałów budowlanych, aktywni na rynku renowacji. Odwiedzajàcy kongres mieli
zatem mo˝liwoÊç dokładnego zapoznania si´ z materiałami, szeroko wykorzystywanymi we współczesnych
realizacjach konserwatorskich, oraz
zgł´bienia problematyki najnowszych
technologii, wyznaczajàcych trendy
w tym segmencie rynku. Kongresowa
publicznoÊç nie zawiodła w trakcie obszerniejszych prezentacji wystawców
w cz´Êci konferencyjnej. Były to zresztà wystàpienia niezwykle interesujàce,
obrazujàce mo˝liwoÊci zastosowaƒ

współczesnych technologii w budownictwie historycznym. Poparte
przykładami z konkretnych realizacji,
stały si´ dla konserwatorów oraz in˝ynierów i architektów z całej Polski
znakomitym materiałem poglàdowym
o działalnoÊci firm, z którymi cz´sto
współpracujà. PublicznoÊç, wÊród
której znaleêli si´ równie˝ miejscowi
urz´dnicy oraz krakowscy studenci,
stanowiła ponad 200-osobowà grup´
zainteresowanà wystàpieniami konferencyjnymi.
Cały przebieg XIII Europejskiego
Kongresu Informacji Renowacyjnej
2014, wraz z prelekcjami, wystàpieniami przedstawicieli firm oraz uroczystà galà wr´czenia nagród mo˝na
obejrzeç na stronie internetowej
www.renowacjeizabytki.pl w zakładce
EKIR (program obrad) Wszystkie te
materiały b´dà dost´pne przez cały
rok. Szczegółowe sprawozdanie uka˝e si´ w nr. 2/2014 „Renowacji i Zabytków".
Edward HARDT
redaktor naczelny
„Renowacji i Zabytków”
Fot. Anna Hardt
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95 lat Oddziału Krakowskiego SEP
JUBILEUSZ. Podsumowanie osiàgni´ç,
wyró˝nienia dla najaktywniejszych działaczy

rakowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich skoƒczył ju˝ 95 lat. Ten zacny jubileusz, połàczony z obchodami
Mi´dzynarodowego
Dnia Elektryki, Êwi´towano 12 czerwca
2014 r. w sali obrad
Rady Miasta Krakowa.

K

Jan Strzałka

Honorowy Patronat nad jubileuszem obj´li: wojewoda małopolski
Jerzy Miller, prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski i prezes
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
prof. Jerzy Barglik.
W uroczystoÊciach jubileuszowych
uczestniczył wiceprezydent Miasta

Krakowa Tadeusz Trzmiel, który wysoko ocenił dokonania Oddziału Krakowskiego SEP. Władze stowarzyszeniowe reprezentowali: obecny
prezes SEP Piotr Szymczak oraz
były prezes Jerzy Barglik. W uroczystoÊciach uczestniczyła równie˝
wiceprzewodniczàca Rady MOIIB
Krystyna Korniak–Figa oraz przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej Zygmunt Rawicki. Obecni byli prezesi lub wiceprezesi oddziałów SEP: bielsko-bialskiego, gliwickiego, łódzkiego, nowohuckiego,
tarnowskiego, tarnobrzeskiego, warszawskiego EIiT, wrocławskiego i zagł´bia w´glowego, przedstawiciele
oddziałów SNT z regionu Małopolski
oraz prezes zarzàdu FSNT NOT
w Krakowie Mieszko Lambor. W uroczystoÊciach jubileuszowych wzi´ła

udział delegacja elektryków w´gierskich.
Jubileusz stanowił okazj´ do podsumowania osiàgni´ç, omówienia
wkładu pracy na rzecz miasta i regionu
oraz podkreÊlenia zaanga˝owania
szerokiego grona elektryków w działalnoÊç stowarzyszeniowà. Prezes oddziału Jan Strzałka przypomniał wkład
elektryków krakowskich w utworzenie
w 1919 r. Stowarzyszenia Elektryków
Polskich oraz omówił najwa˝niejsze
wydarzenia z 95-letniej historii Oddziału.
O pozycji oddziału krakowskiego
SEP w stowarzyszeniu oraz o zaanga˝owaniu krakowian w prac´ stowarzyszenia i wszelkà działalnoÊç
zwiàzanà z elektrykà, Êwiadczy wy-

Dokoƒczenie na str. 42
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95 lat
Oddziału Krakowskiego SEP
Dokoƒczenie ze str. 41
ró˝nienie 11 członków oddziału najwy˝szà godnoÊcià SEP – tytułem
Członka Honorowego SEP i 40 aktywistów dyplomem Zasłu˝onego Seniora SEP.
Oddział krakowski SEP liczy aktualnie ponad 1080 członków, 40
członków wspierajàcych oraz 38 kół
SEP. Aktywnie działa od lat 5 sekcji
naukowo-technicznych oraz OÊrodek Rzeczoznawstwa SEP. Oddział
prowadzi działalnoÊç szkoleniowà
i egzaminacyjnà. Oddział krakowski
SEP był m.in. organizatorem wielu
imprez ogólnostowarzyszeniowych,
w tym: VI Walnego Zgromadzenia
SEP w 1934 r., IX WZD SEP
w 1956 r., XIX WZD SEP w 1972 r.
i XXIX WZD SEP w 1998 r., XIV Rady
Prezesów SEP w 2013 r. oraz kilkudziesi´ciu konferencji naukowo-technicznych o zasi´gu krajowym i mi´dzynarodowym. Niebagatelny jest
wkład elektryków krakowskich sku-

pionych w stowarzyszeniu w utworzenie i w działalnoÊç Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa.
Oddział krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich utrzymuje
systematycznà współprac´ z bliêniaczymi organizacjami z Egeru i Miskolca na W´grzech (MEE) oraz z oddziałem lwowskim Stowarzyszenia
In˝ynierów Elektryków Ukrainy.
Z okazji jubileuszu oddział opracował i wydał interesujàcy, bogato
ilustrowany kolorowymi zdj´ciami biuletyn informacyjno-historyczny, który
jest kolejnym 8. wydawnictwem dokumentujàcym histori´ oddziału krakowskiego SEP.
Obchody jubileuszowe były okazjà do wyró˝nienia najaktywniejszych
członków stowarzyszenia odznakami
regionalnymi oraz medalami i odznakami stowarzyszeniowymi. Mi´dzy innymi Odznakà „HONORIS GRATIA”
nadanà przez Prezydenta M. Krakowa
wyró˝nieni zostali: prof. Marian Noga

i Waldemar Zajàc, godnoÊcià Zasłu˝onego Seniora SEP wyró˝niono Jerzego Pi´tk´, Wiesława Zarask´, Medalami im. M. Po˝aryskiego Bolesława Dzi´gla, Piotra Małk´, Medalem im.
A. Hoffmanna Halin´ Argasiƒskà, Medalem im. St. Bieliƒskiego „Za wkład
w rozwój Oddziału Krakowskiego
SEP” wyró˝niono: prof. Jerzego Barglika, Andrzeja Boronia, Ryszarda
Damijana, Ryszarda Grochowskiego,
Iwon´ Jureckà, Ew´ Materskà i Mari´
Zastawny.
UroczystoÊci jubileuszu były okazjà do wr´czenia nagród i dyplomów
w ogólnopolskim konkursie na najaktywniejsze Koło SEP. Wyró˝nienia
te odebrali m.in.: prezesi Kół SEP nr 16
przy AGH i nr 60 przy Elektrociepłowni Krakowskiej.
UroczystoÊci jubileuszowe zakoƒczyły si´ miłym, okolicznoÊciowym
spotkaniem kole˝eƒskim.
JAN STRZAŁKA
prezes oddziału krakowskiego SEP
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Znaczenie wody
dla rozwoju gospodarczego
KRYNICA-ZDRÓJ. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ochrona jakoÊci i zasobów wód” - mi´dzy teorià a praktykà
dniach 23-25 kwietnia 2014
roku w Krynicy-Zdrój, perle
uzdrowisk polskich, w hotelu
Panorama odbyła si´ XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ochrona jakoÊci i zasobów wód,
znaczenie wody dla rozwoju gospodarczego”.

W

Była to kolejna konferencja z cyklu,
który został zapoczàtkowany przez Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia In˝ynierów i Techników Sanitarnych
w 1973 roku. Głównym celem cyklu konferencji jest dyskusja oraz wymiana
wiedzy i doÊwiadczeƒ w zakresie gospodarowania wodami tak, aby je szczególnie chroniç i racjonalnie z nich korzystaç. Woda jest jednym z najwa˝niejszych i szeroko rozpowszechnionym
w przyrodzie zwiàzkiem chemicznym
b´dàcym êródłem ˝ycia, decydujàcym
o jakoÊci ˝ycia i o post´pie gospodarczym. Dlatego te˝ tytuł XIII konferencji
został rozszerzony o podtytuł „Znaczenie wody w rozwoju gospodarczym”.
Do współpracy przy organizacji konferencji Oddział Krakowski Polskiego
Zrzeszenia In˝ynierów i Techników Sanitarnych zaprosił jako współorganizatorów Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Politechnik´ Krakowskà, Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji
S.A. w Krakowie, Regionalny Zarzàd
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Sàdeckie Wodociàgi sp. z o.o., AQUA
S.A. Bielsko-Biała, Małopolskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa
w Krakowie, Krakowski Holding Komunalny S.A., Małopolski Klaster Wodny
oraz Paƒstwowy Instytut Geologiczny
PIB Oddział Karpacki w Krakowie.
Tematyka konferencji obejmowała
szeroki zakres i zło˝onoÊç problematyki ochrony jakoÊci i zasobów wód równie˝ w aspekcie gospodarowania nimi
i powiàzania gospodarki wodnej z sys-

temem społeczno-gospodarczym.
Zadaniem konferencji była wymiana
doÊwiadczeƒ i popularyzacja osiàgni´ç
specjalistów, których działalnoÊç naukowa i praca zawodowa zwiàzana jest
z ocenà stanu jakoÊci Êrodowiska wodnego, zasobów wodnych i ich ochrony,
technologii w zakresie gospodarki wodno-Êciekowej, melioracji oraz ochrony
przeciwpowodziowej.
Konferencja była ukierunkowana na:
doÊwiadczenia we wdra˝aniu Ramowych Dyrektyw UE zwiàzanych z tematykà konferencji, ochron´ wód w zarzàdzaniu zlewniowym, monitoring jakoÊci wód powierzchniowych i podziemnych, działania w zakresie poprawy jakoÊci wód, bezpieczeƒstwo
zasobów wód, zjawiska ekstremalne powodzie i susze, jakoÊç wody w systemach wodociàgowych, nowe technologie w uzdatnianiu i w systemach
dystrybucji wody, urzàdzenia pomiarowe w ocenie jakoÊci wód oraz zasoby
i wykorzystanie wód mineralnych i geotermalnych.
Do programu konferencji włàczono
30 referatów naukowych i technicznych, z czego podczas obrad wygłoszono 20 referatów, natomiast 10 zaprezentowano w formie posterów.
Prawie połowa prac miała charakter
opracowaƒ technicznych z wyekspo-

nowaniem tematyki wynikajàcej z doÊwiadczeƒ w zakresie projektowania
i eksploatacji urzàdzeƒ słu˝àcych ochronie wód i została przygotowana przez
osoby spoza oÊrodków naukowych,
co było dobrym wskaênikiem dla przepływu wiedzy mi´dzy naukà a praktykà.
Prace zostały poddane recenzjom i sà
publikowane w miesi´czniku „Instal”,
„Acta Scientarium Polonorum” oraz
„Wodociàgi–Kanalizacja”.
Obrady odbyły si´ w siedmiu sesjach. Otwarcia i zamkni´cia konferencji dokonał prezes Oddziału Krakowskiego PZITS dr Mariusz Olko, natomiast merytorycznie konferencj´ podsumował przewodniczàcy Rady Programowej Konferencji prof. dr hab.
Jan Pawełek. Uczestnikami konferencji w liczbie 72 osób byli pracownicy
jednostek naukowych, przedsi´biorstw
komunalnych, firm pracujàcych na
rzecz bran˝y komunalnej i innych instytucji. Zdaniem uczestników konferencji, ze wzgl´du na jej naukowopoznawczy i równoczeÊnie praktyczny
charakter, szczególnie cenne okazały
si´ referaty, w których znajdujà si´
wnioski z prowadzonych badaƒ połàczonych z doÊwiadczeniami praktycznymi. O du˝ym zainteresowaniu poruszanà problematykà Êwiadczyły o˝ywione dyskusje nie tylko w czasie obrad, ale równie˝ w kuluarach, które
z pewnoÊcià przyczyniły si´ do wzbogacenia wiedzy fachowej uczestników
i wymiany doÊwiadczeƒ. Miejsce i organizacja konferencji, pozwoliły na nawiàzanie interesujàcych kontaktów,
pogł´bienie integracji Êrodowiska naukowego z praktykà gospodarczà i miłe
sp´dzenie czasu w otoczeniu pi´knej
krynickiej przyrody.
MAŁGORZATA DUMA-MICHALIK
przewodniczàca
Komitetu Organizacyjnego Konferencji
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Małgorzata TR¢BACZ PIOTROWSKA

Warsztaty dla Inwestora
„Warsztaty dla Inwestora” to cykl spotkaƒ organizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, na które zapraszani sà przedstawiciele małopolskich organizacji i stowarzyszeƒ
zwiàzanych z budownictwem. Tematyka warsztatów jest ÊciÊle zwiàzana z procesem inwestycyjnym i post´powaniami administracyjnymi, moderowana głównie przez Êrodowisko architektów. Jednak wiedza ta cenna b´dzie tak˝e dla in˝ynierów zajmujàcych si´ obsługà procesów inwestycyjnych.
Szczegółowe zapisy dwóch poprzednich sesji dost´pne sà na stronie Biuletynu Zamówieƒ
Publicznych UMK: www.bip.krakow.pl, pod Êcie˝kà »STRONA GŁÓWNA »URZÑD MIASTA KRAKOWA »Struktura UMK »AU »Warsztaty dla Inwestorów.
Ka˝dorazowo tematyka warsztatów wywoływana jest przez przygotowane wczeÊniej i skierowane do Urz´du pytania ze Êrodowisk architektonicznych i in˝ynierskich.
Ostatnie spotkanie z 26 czerwca br. poÊwi´cone było dwóm tematom: procedurze wyodr´bniania lokali oraz problematyce istotnych i nieistotnych odstàpieƒ od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zakresowi i formie zamiennego projektu budowlanego. Drugà spraw´ omawiała goÊç spotkania Małgorzata Boryczko - dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, powiat Grodzki.
Zwróciła ona uwag´ na koniecznoÊç właÊciwego, zgodnego z zapisami Prawa budowlanego,
kwalifikowania przez projektantów istotnych odst´pstw od zatwierdzonego projektu. Tym bardziej, ˝e działania PINB zmierzajà do cz´stszych kontroli budów i takie niezgłoszone zmiany
b´dà rejestrowane. Stwierdzenie przez PINB realizacji budowy niezgodnie z projektem budowlanym skutkuje wstrzymaniem całej inwestycji na czas przeprowadzenia „post´powania
naprawczego”. Procedura taka trwa w najkorzystniejszym przypadku od pół roku do 10 miesi´cy. Natomiast zgłoszenie w terminie „istotnego odstàpienia” nie musi pociàgaç za sobà konsekwencji wstrzymania robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego, a jedynie dla jego fragmentu podlegajàcego zmianie i nie zaburzy zaplanowanego przez inwestora cyklu budowy.
Liczba szczegółowych pytaƒ kierowanych do p. M. Boryczko pokazała, jak nieprecyzyjne
sà w zakresie tematyki istotnych i nieistotnych odstàpieƒ od zatwierdzonego projektu budowlanego przepisy prawa, którymi musi kierowaç si´ Urzàd przy wydawaniu bardzo wa˝nych
dla inwestorów decyzji i postanowieƒ.
Brak jednoznacznej wykładni prawnej i odmienne rozstrzygni´cia sàdów nie ułatwiajà pracy urz´dom ani projektantom. Zmiana tego stanu powinna staç jednym z zadaƒ samorzàdów
zawodowych.
MAŁGORZATA TR¢BACZ PIOTROWSKA
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Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w III kwartale 2014 roku
Zespó∏ ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB
L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

1.

wycieczka elektryków - O.Kr SEP
Zwiedzanie zaplecza technicznego Muzeum Lotnictwa.

2.

bran˝a mostowa – ZMRP
Seminarium:
Ró˝norodne mo˝liwoÊci zastosowania gabionów.

3.

seminarium wyjazdowe elektroinstalatorów - O.Kr SEP
Nowoczesne instalacje zasilania energetycznego.

4.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Kosztorysowanie - przedmiarowanie robót. WartoÊç
kosztorysowa inwestycji. Kosztorys powykonawczy.

5.

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

01.07.2014
godz. 12-15
Kraków
Muzeum Lotnictwa
w Krakowie

O.Kr SEP
Koło SEP nr 65
MOIIB
Tadeusz Wojsznis
tel. 697 261 618
Biuro SEP: tel. (12) 422 58 04

03.07.2014
Kraków
Sala konferencyjna klubu Kontynenty Cafe
Kraków
ul. Bochenka 16a

ZMRP O.Małopolski
MOIIB
mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel. 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

03-04.07.2014
/czwartek – piàtek/ Pułtusk
wyjazd z ul. Kału˝y
Kraków

O.Kr SEP SIiUE
MOIIB
ETI POLAM
Koło SEP nr 28
mgr in˝. Ryszard Damijan
Biuro SEP: tel. (12) 422 58 04

04.07.2014
godz. 15.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. StellaSawickiego, II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski
MOIIB
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Kosztorysowanie - çwiczenia w sporzàdzaniu kosztorysu.

05.07.2014
godz. 9.00 Kraków
Dom Technika ul.
Straszewskiego 28
sala im. prof. StellaSawickiego, II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski
MOIIB
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

6.

bran˝a sanitarna – PZITS
Zastosowanie ˝eliwa sferoidalnego i aparatury
regulacyjnej w nowoczesnych układach wodociàgowych.

08.07.2014
godz. 13.00
Nowy Sàcz
Sàdeckie Wodociàgi
ul. W.Pola 22

PZITS
Odział w Krakowie
MOIIB
mgr in˝. Dariusz Starzyƒski
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

7.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Kosztorysowanie komputerowe w programie Zuzia 10.
Wprowadzenie, przeglàd programów, zasady ogólne.

11.07.2014
godz.15.00
Kraków
Szkolenia ul. Stradomska 1
Kraków, I pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski MOIIB
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

8.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Kosztorysowanie komputerowe w programie Zuzia 10.
åwiczenia.

12.07.2014 godz. 9.00
Kraków
Szkolenia ul. Stradomska 1
Kraków, I pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski
MOIIB
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl
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L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

9.

bran˝a drogowa - SITK
Wyjazd techniczno-integracyjny. Wycieczka rowerowa do
Tyƒca.

12.07.2014
Kraków
Tyniec

SITK O.Kraków
MOIIB
tel. SITK: (12) 658 93 72
krakow@sitk.org.pl

10.

seminarium wyjazdowe elektroinstalatorów - O.Kr SEP
Ochrona po˝arowa przy zastosowaniu mgły wodnej.

30.07.2014
Suchedniów

O.Kr SEP SIiUE
Legrand
Koło SEP nr 28
MOIIB
mgr in˝. Ryszard Damijan
Biuro SEP: tel. (12) 422 58 04

11.

seminarium wyjazdowe elektroinstalatorów - O.Kr SEP
Instalacje elektryczne w najnowszych instalacjach
wojskowych.

03.09.2014
Kielce
Targi MSPO

O.Kr SEP - SIiUE
Koło SEP nr 28
MOIIB
mgr in˝. Ryszard Damijan
Biuro SEP: tel. (12) 422 58 04

12.

seminarium elektroinstalatorów - O.Kr SEP
Zamki elektromechaniczne i zaczepy w zastosowaniu
instalacji i kontroli dost´pu.

04.09.2014
Kraków
Sala Klubowa NOT
Kraków
ul. Straszewskiego 28

O.Kr SEP – SiiUE
Koło SEP nr 28
MOIIB
mgr in˝. Ryszard Damijan
Biuro SEP: tel. (12) 422 58 04

13.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
Nowoczesne nawierzchnie mostowe.

04.09.2014
Kraków
Sala konferencyjna klubu
Kontynenty Cafe
Kraków
ul. Bochenka 16a

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

14.

bran˝a sanitarna - PZITS
Nowoczesne zabezpieczenia obiektów i urzàdzeƒ
wodociàgowych i kanalizacyjnych.

09.09.2014
godz. 13.00
Nowy Sàcz
Sàdeckie Wodociàgi
ul. W. Pola 22
Nowy Sàcz

PZITS
Oddział w Krakowie
MOIIB
mgr in˝. Artur Soszyƒski
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

15.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium:
Pomiary ochronne w agregatach pràdotwórczych i
wózkach akumulatorowych.

09.09.2014
godz. 11-14
Kraków
Dom Technika
Nowa Huta
Os. Centrum C bl.10

O. Nowa Huta SEP
MOIIB
sepnh@wp.pl
www.nhsep.pl
Bogdan Ni˝nik
tel. 603 306 036

16.

bran˝a sanitarna - PZITS
Sieci cieplne preizolowane - co to jest mufa, zasady
mufowania.

11.09 2014
godz. 13.00
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala B

PZITS O.Kraków
MOIIB
mgr in˝. Andrzej Wiàzek
MPEC SA w Krakowie
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

17.

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
Kosztorysowanie robót budowlanych – przepisy prawne,
zasady ogólne.

12.09.2014
godz. 15.00 Kraków
Dom Technika ul.
Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski
MOIIB
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

18.

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
Kosztorysowanie - kosztorys inwestorski i ofertowy.
Dokumentacja przetargowa.

13.09.2014
godz. 9.00 Kraków
Dom Technika
Kraków
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski
MOIIB
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl
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Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

17.09.2013
Bielsko-Biała

O.Kr SEP – SiiUE
MOIIB
Biuro SEP: tel. (12) 422 58 04

bran˝a sanitarna - PZITS
Nowa technologia cynkowania rur ˝eliwnych w oÊrodku
stałym – metoda ekologiczna i ekonomiczna.

17.09 2014
godz. 13.00
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala B

PZITS O.Kraków
PK, .MOIIB
dr in˝. Anna Wassilkowska
dr Rashid Galin z Czelabiƒska
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

21.

bran˝a elektroinstalacyjna SEP Oddział Tarnów
Wycieczka techniczna:
W dniu 17.09.2014r. zwiedzanie Zakładu Produkcyjnego
FIAT-a w Tychach oraz zabytkowej drukarni w Cieszynie.
W dniu 18.09.2014r. zwiedzanie XXVII Targów
Energetycznych „ENERGETAB” w Bielsku-Białej.

17-18.09.2014
(Êroda-czwartek)
Tychy
Cieszyn
Bielsko-Biała

SEP Oddział Tarnów
MOIIB
SEP Oddział Tarnów:
tel./fax.: 14 621 68 13

22.

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
Ekspertyzy mykologiczno-budowlane. Zapobieganie i
likwidacja zagrzybienia budynków.

18.09.2014
godz.14.00 Kraków
Dom Technika, Kraków
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski MOIIB
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

23.

bran˝a ogólnobudowlana – NOT Tarnów
Budynek i jego adaptacje dla funkcji prosumenta energii.

19.09.2014
godz. 12.00
Tarnów
Dom Technika NOT
w Tarnowie
Rynek 10

NOT Tarnów
MOIIB
nottarnow2@wp.pl
www.not-tarnow.pl
tel/fax.: (14) 688 9077
map-tarnow@map.piib.org.pl

24.

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
Diagnostyka i naprawa konstrukcji murowych ze
szczególnym uwzgl´dnieniem obiektów historycznych.

23.09.2014
godz.14.00
Kraków
Dom Technika
Kraków
ul. Straszewskiego 28
sala im.
prof. Stella-Sawickiego, II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski
MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

25.

Bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
Procedura przetargowa w budowlanych zamówieniach
publicznych i problemy z jej stosowaniem. Najcz´Êciej
popełniane bł´dy przez zamawiajàcych publicznych oraz
przez wykonawców.

24.09.2014
godz.1400 Kraków
Dom Technika
Kraków
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski
MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

26.

seminarium elektroinstalatorów - O.Kr SEP
Przykłady projektowe wdro˝onych układów elektrycznych.

24.09.2014
godz. 11-14
Kraków
NOT Kraków
ul. Straszewskiego 28

O.Kr SEP
O.Rz SEP
MOIIB
in˝. Maria Zastawny
(12) 644 68 53
Biuro SEP: tel. (12) 422 58 04

27.

bran˝a drogowa - SITK
Seminarium:
Zarzàdzanie realizacjà projektów drogowo-mostowych.

24.09.2014
Kraków
GDDKiA
ul. Mogilska 25
Kraków

SITK O.Kraków
MOIIB
tel. SITK: (12) 658 93 72
krakow@sitk.org.pl

28.

bran˝a sanitarna - PZITS
Materiały gwarantujàce trwałoÊç i sprawnoÊç w
systemach kanalizacyjnych.

25.09.2014
godz. 13.00
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala ”B”

PZITS O.Kraków
MOIIB
mgr in˝. Marek Szozda
mgr in˝. Krzysztof Kaczmarek
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

19.

wycieczka techniczna O.Kr SEP:
27. Mi´dzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2014

20.
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29.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a wodno-melioracyjna –SITWM O.Kraków:
XIX Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„ENVIRO 2014”:
„Współczesne problemy ochrony i kształtowania
Êrodowiska”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

25.09-26.09.2014
Dobczyce
ul. Jałowcowa Góra 1
Dobczyce

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
SITWM O.Kraków
MOIIB
zgłoszenia:
dr in˝. Agnieszka Policht - Latawiec
enviro@ar.krakow.pl
tel. (12) 622 41 48

30.

seminarium wyjazdowe - O.Kr SEP
Nowelizacja Rozporzàdzenia MG w sprawie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy urzàdzeniach
energetycznych.
(impreza dla członków KK)

26-27.09.2014
(piàtek -sobota)
Mszana Dolna

O.Kr SEP
RN ds. KK
in˝. Maria Zastawny
tel. 601 335 113
Biuro SEP: Tel.12 422 58 04

31.

bran˝a sanitarna – PZITS
Pokaz praktyczny urzàdzeƒ Firmy ECOL – UNICON.

29.09.2014 godz.13.00
miejsce seminarium zostanie
ustalone w terminie póêniejszym

PZITS O.Kraków
MOIIB
mgr in˝. Tomasz Seremet
inf. pod nr tel.
(12) 422-26-98
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

32.

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
Zarzàdzanie rozwojem przedsi´biorstwa budowlanego w
zmiennych warunkach otoczenia rynkowego.

29.09.2014 godz.14.00
Kraków
Dom Technika
Kraków
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski
MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

33.

bran˝a ogólnobudowlana - PZITB
Nowe technologie i materiały:
Spr´˝one, belkowo-pustakowe systemy stropowe firmy
RECTOR.

30.09.2014
godz.14.00 Kraków
Dom Technika
Kraków
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski
RECTOR Polska
sp. z o.o.
MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

34.

bran˝a sanitarna PZITS
Materiały gwarantujàce trwałoÊç i sprawnoÊç systemów
wodociàgowych i kanalizacyjnych.

30.09.2014
godz. 13.00
Nowy Sàcz
Sàdeckie Wodociàgi
Nowy Sàcz
ul. W. Pola 22

PZITS O.Kraków
MOIIB
mgr in˝. Marek Kosicki
mgr in˝. Marek Szozda
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

UWAGA !
1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez stowarzyszenia 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 zorganizowanie kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr cz∏onkostwa w MOIIB oraz podpisem uczestnika 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 organizowane 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 STRZAŁKA
przewodniczàcy Zespołu ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

STUDIA PODYPLOMOWE:
Budownictwo energooszcz´dne oraz wykorzystanie energii odnawialnej
w niewielkich obiektach budowlanych
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji kadr in˝ynierskich, zatrudnionych w małych i Êrednich przedsi´biorstwach oraz pracowników urz´dów miast i gmin w zakresie znajomoÊci podstaw konstrukcji i materiałów dla budownictwa
pasywnego i energooszcz´dnego, poszczególnych êródeł energii odnawialnej, a tak˝e umiej´tnoÊci zarzàdzania oraz
przygotowania i prowadzenia tego typu inwestycji. Zadaniem takiego planu edukacyjnego jest uÊwiadomienie i unaocznienie mo˝liwoÊci wykorzystania odnawialnych êródeł energii dla małej energetyki w Polsce, a tak˝e poszerzenie wiedzy w zakresie budownictwa pasywnego i energooszcz´dnego.
Program studiów podyplomowych obejmuje podstawy budownictwa pasywnego i energooszcz´dnego, mo˝liwoÊci
stosowania takich rozwiàzaƒ w niewielkich obiektach oraz pozyskiwania dla nich energii cieplnej i elektrycznej opartych na êródłach odnawialnych.
Program studiów obejmuje nast´pujàce grupy zagadnieƒ:
„Przepisy dotyczàce budownictwa energooszcz´dnego i wykorzystania energii odnawialnej”- zawierajà wiadomoÊci
z zakresu podstaw prawnych i zasad finansowania zarówno budownictwa energooszcz´dnego, jak i wykorzystania
ró˝nych rodzajów energii odnawialnej. Ponadto zawierajà podstawowe informacje dotyczàce prawa energetycznego, ochrony Êrodowiska, prawa wodnego i górniczego w odniesieniu do niewielkich obiektów budowlanych, a tak˝e dane o post´powaniu administracyjnym w procesie inwestycyjnym.
„Budownictwo energooszcz´dne” – zagadnienia te dotyczà podstaw projektowania i wykonawstwa obiektów energooszcz´dnych, doboru materiałów budowlanych i technologii oraz kosztorysowania obiektów budowlanych. Osobnym działem sà zagadnienia dotyczàce paszportów i Êwiadectw energetycznych, termomodernizacji istniejàcych obiektów oraz diagnostyki energetycznej i wentylacyjnej.
„Zakres i metodyka prowadzenia badaƒ dla oceny wykorzystania OZE w budownictwie energooszcz´dnym” – zawiera informacje o metodyce badaƒ (geologiczno–in˝ynierskich, hydrogeologicznych, hydrologicznych i geofizycznych) dla wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie energooszcz´dnym, a tak˝e ocen´ wpływu poszczególnych instalacji OZE na Êrodowisko.
„Odnawialne êródła energii – sposoby pozyskiwania energii” – zagadnienia te dotyczà mo˝liwoÊci wykorzystania
energii geotermalnej, wody, wiatru, słoƒca, energii pochodzàcej z biomasy i biogazu oraz informacje o kogeneracji
i stosowaniu pomp ciepła dla niewielkich obiektów budowlanych.

Honorowy patronat nad studiami
obj´ła Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa w Krakowie
CałoÊç zagadnieƒ przedstawionych w programie pozwala absolwentom tych studiów na uzyskanie nast´pujàcych
umiej´tnoÊci:
• pozyskiwania wiedzy w zakresie projektowania i wykonawstwa budownictwa pasywnego i energooszcz´dnego,
• znajomoÊci energooszcz´dnych materiałów budowlanych,
• przygotowania koncepcji energetycznej z wykorzystaniem OZE,
• przygotowania analizy mo˝liwoÊci wykonania danego projektu i ocena przyj´tych rozwiàzaƒ,
• przygotowania do praktycznej współpracy z interdyscyplinarnym zespołem projektowym i technologicznym,
• tworzenia i weryfikacji raportów oddziaływania obiektów in˝ynierskich na Êrodowisko,
• pozyskiwania wiedzy o poszczególnych rodzajach energii odnawialnej oraz oceny mo˝liwoÊci wykorzystania OZE
przy konkretnych rozwiàzaniach in˝ynierskich.

Wi´cej informacji na stronach:
www.wis.pk.edu.pl → www.geotechnika.pk.edu.pl → studia podyplomowe
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DZIAŁALNOÂå IZBY

Członkowie organów MOIIB
Prezydium Rady:
1. Karczmarczyk Stanisław – przewodniczàcy Rady
2. Korniak – Figa Krystyna - wiceprzewodniczàca
3. Skawiƒski Jan – wiceprzewodniczàcy
4. Strzałka Jan – wiceprzewodniczàcy
5. Biliƒski Wojciech – sekretarz
6. Boryczko Mirosław – skarbnik
7. Godek Jarosław - członek
8. Knapik Adam - członek
9. Kot Zbigniew - członek
10. Âlusarczyk Kazimierz – członek
11. Tr´bacz Henryk – członek
Okr´gowa Rada:
1. Biliƒski Wojciech
2. Boryczko Mirosław
3. Cerazy Lucjan Robert
4. Godek Jarosław
5. Janusz Krzysztof
6. Karczmarczyk Stanisław
7. Kawik Antoni
8. Knapik Adam
9. Korkowski Jerzy
10. Korniak – Figa Krystyna
11. Kot Zbigniew
12. Kucharski Andrzej Michał
13. Łukasik Krzysztof
14. Maciuszek Jakub
15. Majda Krzysztof
16. Majka Władysław
17. Màka Józef
18. Petko Jadwiga
19. Podkówka Kazimierz Edward
20. Przystał Gabriela
21. Racoƒ Zbigniew
22. Rafacz Tadeusz
23. Skawiƒski Jan
24. Strzałka Jan
25. Szostak Józef
26. Âlusarczyk Kazimierz
27. Tr´bacz Henryk
28. Tr´bacz – Piotrowska Małgorzata
29. ˚akowski Jan
30. ˚akowski Ryszard
Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:
1. Rawicki Zygmunt - przewodniczàcy
2. Borsukowska – Stefaniczek Małgorzata
3. Boryczko Małgorzata
4. Butrymowicz Stanisław
5. Chmiel Roman
6. Chrobak Stanisław - wiceprzewodniczàcy
7. Damijan Ryszard - wiceprzewodniczàcy
8. Duma Maria
9. Duraczyƒska Krystyna
10. Dziedzic Jan
11. GabryÊ El˝bieta - sekretarz
12. Gajewski Krzysztof
13. Jamborski Marian
14. Jaworski Tomasz
15. Płachecki Marian
16. Ry˝ Karol
17. Salwiƒski Zygmunt
18. Seweryn Krzysztof
19. Sułkowski Tadeusz
Okr´gowy Rzecznik
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej:
1. Franczak Zbigniew – koordynator
2. Ciasnocha Andrzej

3. Janusz Marian
4. Januszek Ryszard
5. Jastrz´bska El˝bieta
6. Konczewska Wiktoria
7. Marcjan Wacław
8. Rasiƒski Jerzy
9. Wisor – Pronobis Janina
Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny:
1. Dyk Krzysztof – przewodniczàcy
2. Bronowska Agnieszka
3. Cabała Marek - sekretarz
4. Cierpich Marcin
5. Duma – Michalik Małgorzata – wiceprzewodniczàca
6. Gołaszewski Andrzej
7. Jasica Andrzej
8. Kaczmarczyk Renata Małgorzata
9. Kuldanek Andrzej
10. Ludomirski Bartosz Piotr
11. Łab´dê Renata
12. Moroƒski Andrzej
13. Moskal Krzysztof
14. Moskała Zygmunt
15. Pyzdek Stanisław
16. Struzik Wojciech
17. Wingralek Joanna
Okr´gowa Komisja Rewizyjna:
1. Opolska Danuta - przewodniczàca
2. Klepacki Tadeusz – wiceprzewodniczàcy
3. Koƒski Wojciech
4. Król Jan
5. Misygar Joanna - sekretarz
6. Pra˝mowska – Sobota Danuta
7. Strojny Piotr
Delegaci na krajowe Zjazdy PIIB
1. Boryczko Małgorzata
2. Boryczko Mirosław
3. Cerazy Lucjan Robert
4. Godek Jarosław
5. Kałkowski Zbysław
6. Karczmarczyk Stanisław
7. Korkowski Jerzy
8. Korniak – Figa Krystyna
9. Kot Marta
10. Kucharski Andrzej Michał
11. Łukasik Krzysztof
12. Màka Józef
13. Płachecki Marian
14. Przystał Gabriela
15. Rachwał Zbigniew
16. Rawicki Zygmunt
17. Skawiƒski Jan
18. Âlusarczyk Kazimierz
19. ˚akowski Jan
Członkowie MOIIB
we władzach Krajowych
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (PIIB):
1. Boryczko Mirosław – członek KR
2. Karczmarczyk Stanisław – członek KR
3. Korniak – Figa Krystyna – członek KR
4. Rawicki Zygmunt – członek KR
5. Płachecki Marian – przewodniczàcy KKK
6. Ryszard Damijan – członek KKK
7. Józef Szostak – członek KSD
8. Âlusarczyk Kazimierz – członek KKR
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Witamy nowà grup´ in˝ynierów!

