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MAŁOPOLSKA OKR¢GOWA IZBA IN˚YNIERÓW BUDOWNICTWA (MOIIB) w KRAKOWIE
ul. CZARNOWIEJSKA 80 , 30–054 KRAKÓW
tel.: (12) 630–90–60, 630–90–61, fax: (12) 632–35–59
e–mail: map@map.piib.org.pl
www.map.piib.org.pl
biuro czynne poniedziałek, Êroda, piàtek 9.00–14.00
wtorek, czwartek 12.00–18.00
Adres do korespondencji:
Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa w Krakowie
ul. Czarnowiejska 80, 30–054 Kraków

DY˚URY W PUNKTACH INFORMACYJNYCH MOIIB
Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Tarnowie
ul. Krakowska 11A (biurowiec Krakus III p.)
tel. 14 626 47 18, e–mail: map-tarnow@map.piib.org.pl
wtorek, czwartek – 15.30 – 17.30

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Nowym Sàczu
ul. Dunajewskiego 1, I pi´tro
tel. 18 547 10 87, e–mail: map-nsacz@map.piib.org.pl
wtorek
13.00 – 15.00
dy˝ur Małgorzata Borsukowska–Stefaniczek
czwartek
17.00 – 19.00
dy˝ur członków Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
I i III piàtek
16.00 – 18.00
dy˝ur Jan Skawiƒski
II i IV czwartek 16.30-18.30
dy˝ur Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Zakopanem
ul. Nowotarska 6 (II p.)
tel. 18 201 35 74, e–mail: map-zakopane@map.piib.org.pl
Êroda
16.00 – 18.00
czwartek
13.00 – 15.00

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w OÊwi´cimiu
ul. Ks. J. Skarbka 1
tel. 33 842 60 34, e–mail: map-oswiecim@map.piib.org.pl
wtorek, czwartek – 15.00 – 17.00

Ubezpieczenia OC, NW, Na ˚ycie
– Tel. (12) 630 90 60 lub 630 90 61 wewn. 313

DY˚URY PRZEWODNICZÑCYCH ORGANÓW MOIIB
Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
– co drugi (parzysty) czwartek miesiàca – 16.00 – 18.00

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

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

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

Dy˝ur radcy prawnego w zakresie uprawnieƒ budowlanych
– w ka˝dy wtorek 16.00 – 18.00 (w biurze MOIIB)

Dy˝ury radcy prawnego dla członków MOIIB
- w ka˝dy czwartek 17.00 – 18.00 (w biurze MOIIB)

Składy Orzekajàce
- Êroda po drugim wtorku i czwarty wtorek miesiàca (w sprawach członkowskich)
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Wydanie trzeciego w tym roku numeru naszego biuletynu informacyjnego zbiegło si´ w czasie z tradycyjnie obchodzonym we wrzeÊniu Dniem Budowlanych. Ju˝ po raz czwarty wspólnie z samorzàdem architektów Małopolski Êwi´tujemy z tej okazji w Operze Krakowskiej.
Âwi´to ka˝dej grupy zawodowej z jednej strony jest okazjà do podkreÊlenia jej znaczenia dla społeczeƒstwa i paƒstwa, z drugiej zaÊ do eksponowania sukcesów. Budowniczy to
jeden z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych zawodów. Âwiadczy o tym liczba wypadków przy pracy, zwłaszcza na budowach. Wskaênik ten dla budownictwa jest wy˝szy ni˝
wskaênik wypadków komunikacyjnych i przemysłowych. Ale równoczeÊnie jest to zawód,
który mo˝e dostarczyç satysfakcji z tworzenia czegoÊ nowego i trwałego, niezwykle potrzebnego, po˝ytecznego i pi´knego zarazem
U˝yłem nieprzypadkowo poj´cia „budowniczy”, poniewa˝ historycznie obejmuje ono architektów i in˝ynierów budownictwa wielu specjalnoÊci. Do XIX stulecia poj´cie „budowniczy” było przypisane do projektowania, nadzoru oraz realizacji. Obecnie tak˝e powinniÊmy
podkreÊlaç wspólnot´ celów, mimo ˝e przedstawiciele ró˝nych specjalnoÊci majà ÊciÊle wyznaczone pola aktywnoÊci i odpowiedzialnoÊci, które z jednej strony sprzyjajà podnoszeniu jakoÊci i sprawnoÊci Êwiadczonych usług, z drugiej zaÊ generujà spory wynikajàce z wyznaczenia granic działalnoÊci zawodowej, jako skutku rywalizacji o rynek zleceƒ. Szczególnej
ostroÊci nabrała ta rywalizacja po opublikowaniu stanowiska Krajowej Izby Architektów w tej
sprawie i – w odpowiedzi – podobnie ostrych stanowisk Krajowej Rady In˝ynierów Budownictwa oraz Zachodniopomorskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa. Uwa˝am, ˝e tego
typu spory, w dodatku w tak radykalnej formie, nie powinny mieç miejsca, poniewa˝ przekierowujà uwag´ naszych samorzàdów na problemy o znaczeniu drugorz´dnym dla naszych
Êrodowisk zawodowych.
Z przykroÊcià nale˝y zauwa˝yç, ˝e nie udało si´ nam obroniç przed wprowadzonymi do
ustawy o samorzàdach zawodowych zmianami zapisów ustawy deregulacyjnej, nazwanej
przewrotnie przez polityków ustawà o ułatwieniu dost´pu do zawodu. Równie˝ niektóre zapisy projektu rozporzàdzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie niweczà wiele wypracowanych i sprawdzonych w praktyce zasad i reguł funkcjonowania samorzàdów zawodowych architektów i in˝ynierów budownictwa.
Ciesz´ si´, ˝e pomimo ró˝nic w ocenie szczegółowych zapisów ustaw i rozporzàdzeƒ, architekci i in˝ynierowie Małopolski podejmujà współprac´ obejmujàcà wspólne szkolenie i wspólne wyznaczenie granic działalnoÊci zawodowej. Wierz´, ˝e uda nam si´ rozwiàzaç te problemy w Małopolsce w sposób wzorcowy.
Zakoƒcz´ ˝yczeniami skierowanymi do wszystkich budowniczych, czyli u˝ywajàc współczesnego j´zyka, do uczestników procesu inwestycyjnego. Efektem działalnoÊci architektów i in˝ynierów sà dzieła indywidualne, o oczekiwanej wysokiej jakoÊci, estetyce i trwałoÊci. To nakłada szczególne wymagania na architektów, jako twórców koncepcji, i na in˝ynierów, jako partnerów rozwiàzujàcych techniczne zagadnienia tych dzieł. ˚ycz´, aby wspólna praca w fazie projektu, w czasie budowy oraz w czasie u˝ytkowania, była dla wszystkich
uczestników tego procesu êródłem satysfakcji i êródłem satysfakcjonujàcych dochodów. Satysfakcj´ finansowà wymieniłem nieprzypadkowo w drugiej kolejnoÊci.
STANISŁAW KARCZMARCZYK
przewodniczàcy Rady MOIIB
„Budowlani” – biuletyn Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
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Co słychaç w Małopolskiej Okr´gowej
Izbie In˝ynierów Budownictwa?
KRAKÓW. Okres wakacyjny nie miał istotnego wpływu na ograniczenie liczby prowadzonych seminariów, szkoleƒ, konferencji oraz wyjazdów technicznych

P

oczàtek nowej,
trzeciej kadencji
2014-2018
nowo wybrana Rada
MOIIB rozpocz´ła od
opracowania nowego
strategicznego proWojciech
gramu działania na
Biliƒski
najbli˝sze cztery lata
oraz szczegółowego
harmonogramu działania do koƒca 2014 roku.
Od czerwca do wrzeÊnia 2014 r.
zgodnie z ustalonym programem Kole˝anki i Koledzy pełniàcy funkcje statutowe w organach naszego samorzàdu
zawodowego wykonywali powierzone
im zadania. W tym okresie najwa˝niejszymi i wartymi odnotowania były nast´pujàce wydarzenia: 1) XIII Krajowy
Zjazd Delegatów PIIB w Warszawie,
który odbył si´ w dniach 2728.06.2014 r., 2) jedno zebranie Członków Rady MOIIB w dniu 17.06.2014 r.
oraz 3) dwa zebrania Członków Prezydium Rady MOIIB w dniach 15.07.2014 r.
i 3.08.2014 r.
Na posiedzeniach zostały przedstawione i przedyskutowane nast´pujàce
sprawy:
• przedstawiono do zatwierdzenia protokoły z poprzednich zebraƒ Rady
oraz Prezydium MOIIB,
• przekazano informacje nt. bie˝àcej
działalnoÊci MOIIB oraz wydarzeƒ,
jakie miały miejsce w okresie od 15
czerwca do 15 wrzeÊnia 2014 r.,
• zatwierdzono uchwały na posiedzeniu
Rady, które zostały przyj´te przez
Prezydium Rady MOIIB,
• przekazano informacje dotyczàce
przygotowaƒ do XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PIIB w Warszawie oraz
zdano relacje z jego przebiegu, w tym
przedstawiono wnioski zgłaszane
przez delegatów,
• przedstawiono wyniki sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane Wiosna ’2014,

• przekazano bie˝àce informacje z prowadzonych prac organów statutowych MOIIB (OKK, ORzOZ, OSD,
OKR),
• omówiono bie˝àce sprawy finansowe
i realizacj´ bud˝etu za kolejne miesiàce br.,
• przyj´to łàcznie 7 uchwał na jednym
posiedzeniu Rady MOIIB (nr 1016/R/2014) oraz 8 uchwał na dwóch
posiedzeniach Prezydium (nr 916/P/2014), w tym m.in. w sprawie:
a) zatwierdzenia pomocy finansowej
dla Członków MOIIB,
b) dofinansowania uczestnictwa w szkoleniach naukowo-technicznych,
w konferencjach, zrefundowania zakupu wydawnictw technicznych, programów komputerowych,
c) przyj´cia bie˝àcych informacji z realizacji bud˝etu MOIIB,
d) powołania przewodniczàcych oraz
składów osobowych Zespołów Problemowych, Rady Programowej Biuletynu „Budowlani”,
e) dofinansowania kosztów druku materiałów konferencyjnych XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” w Cedzynie k. Kielc (2123.05.2014);
f) delegowania do składu Komisji Wnioskowej PIIB Kol. Krystyny Korniak-Figi
oraz do składu Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego PIIB Kol.
Jana Strzałki,
g) obj´cia patronatem honorowym pi´ciu konferencji: Konferencji N-T organizowanej przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszcz´dnego w Krakowie (10-13.09.2014), VI
Âlàskiego Forum Inwestycji, Budownictwa,
NieruchomoÊci
(2426.09.2014), XXX Jubileuszowych
Ogólnopolskich WPPK w Szczyrku
(25-28.03.2015), XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Metody komputerowe w projektowaniu
i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” w Korbielowie (02-05.03.2015),

Mi´dzynarodowej Konferencji N-T
„Nowoczesne technologie i systemy
zarzàdzania w transporcie szynowym” w Zakopanem (03-05.12.2014);
h) delegowania Członków Rady MOIIB
do udziału w spotkaniu Małej Grupy V4
w Ostrawie–Czechy (28-31.08.2014);
i) przedstawiono informacj´ dotyczàcà
przygotowaƒ do organizacji wspólnych uroczystych obchodów z okazji
Dnia Budowlanych przez samorzàdy
zawodowe: Małopolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa oraz
Małopolskiej Okr´gowej Izby Architektów RP - w dniu 13.09.2014 r.
w Operze Krakowskiej,
• przedstawiono działania nt. post´pu
prac zwiàzanych z archiwizacjà zbiorów w Archiwum MOIIB w Krakowie
przy ul. Filtrowej 3,
• omówiono równie˝ inne sprawy organizacyjne oraz wolne wnioski.
Członkowie Rady MOIIB uczestniczyli m.in.:
• w uroczystym wr´czeniu decyzji o nadaniu uprawnieƒ budowlanych w sesji
egzaminacyjnej WIOSNA’2014;
• w XIII Krajowym Zjeêdzie Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów PIIB
w Warszawie,
• w zebraniu wyjazdowym Zespołów
Problemowych ds. UDZ i ZP ds. Prawno-Regulaminowych w Ojcowie;
• w szkoleniu – konsultacjach OKR pt.
„Dokumentowanie kontroli” z udziałem
Opolskiej OIIB;
• w zebraniach organów MOIIB: OKK,
OKR, ORzOZ, OSD, Rady;
• w zebraniach Zespołów Problemowych;
• w zebraniach Rady Programowej Biuletynu „Budowlani” MOIIB;
• w zebraniach Składów Orzekajàcych
nr 1 i nr 2;
• w Spotkaniu Regionalnym Organizacji Budowlanych Paƒstw Grupy Wyszehradzkiej V-4 w Czeskiej Ostrawie;
• w konferencji pt. „Samorzàd zawodowy w słu˝bie społeczeƒstwu” zorganizowanej przez wicemarszałka Sejmu
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RP Eugeniusza Grzeszczaka oraz
Mazowieckie Forum Samorzàdów Zawodów Zaufania Publicznego;
• w zebraniu szkoleniowym OKK zorganizowanym w Serocku k. Warszawy
przez KKK PIIB w Warszawie;
• w posiedzeniach Krajowej Rady PIIB;
• w cyklicznych spotkaniach przedstawicieli Prezydium MOIA i MOIIB, w tym
w spotkaniach organizacyjnych w ramach przygotowaƒ do uroczystych
wspólnych obchodów „Dnia Budowlanych” w dniu 13.09.2014 r. w Operze Krakowskiej przez MOIIB i MOIA
(gala operetkowo-musicalowa);
W statystycznym uj´ciu Członkowie
naszej Izby uczestniczyli w 62 ró˝nych
formach działalnoÊci samorzàdowej, m.in. w:
• 1 Krajowym Zjeêdzie Delegatów PIIB,
• 2 posiedzeniach Krajowej Rady PIIB,
• 1 posiedzeniu Rady MOIIB,
• 2 posiedzeniach Prezydium Rady
MOIIB,
• 2 posiedzeniach ORzOZ MOIIB,
• 1 posiedzeniu OSD MOIIB,
• 2 posiedzeniach Rady Programowej
Biuletynu MOIIB „Budowlani”,
• 2 posiedzeniach Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej oraz 1 szkoleniu wyjazdowym do Serocka zorganizowanym przez KKK PIIB w Warszawie,
• 9 posiedzeniach Zespołów Problemowych MOIIB (w tym 1 wyjazdowym
do Ojcowa),
• 5 posiedzeniach Składów Orzekajàcych ds. Członkowskich nr 1 i nr 2,
• 24 kursach, seminariach i szkoleniach,
• 3 konferencjach naukowo-technicznych,
• 5 wyjazdach technicznych,
• 3 innych spotkaniach, rozmowach
itp.
Okres wakacyjny był czasem urlopów i zasłu˝onego wypoczynku po
rocznej pracy, jednak nie miał istotnego wpływu na ograniczenie liczby prowadzonych seminariów, szkoleƒ, konferencji oraz wyjazdów technicznych.
W tym czasie Biuro MOIIB w Krakowie,
Punkty Informacyjne w Nowym Sàczu,
Tarnowie, OÊwi´cimiu i Zakopanem
oraz organy statutowe MOIIB (Prezydium Rady, OKK, OKR, ORzOZ, OSD)
funkcjonowały normalnie.
WOJCIECH BILI¡SKI
sekretarz Rady MOIIB

Co w Krajowej Radzie?…
WARSZAWA. Rozpocz´ła si´ czwarta
kadencja działania PIIB.
Przygotowania do 60. zgromadzenia
Europejskiej Rady Izb In˝ynierów
Budownictwa w Polsce.
łównym
punktem
obrad
w dniu 9 lipca
2014r. było
ukonstytuowanie si´ nowej
Rady.

G
Mirosław
Boryczko

W tajnym głosowaniu wybrano
trzech wiceprezesów: Stefana
Czarnieckiego (Âlàska OIIB), Joann´ Gierob´ (Lubelska OIIB)
oraz Zbigniewa Kledyƒskiego
(Mazowiecka OIIB).
Funkcj´ sekretarza powierzono Danucie Gaw´ckiej (Wielkopolska OIIB), a zast´pcy Pio–trowi Filipowiczowi (Łódzka
OIIB). Skarbnikiem ponownie
został Andrzej Jaworski (Mazowiecka OIIB), a zast´pcà Krystyna Korniak-Figa (Małopolska
OIIB). Ponadto członkami prezydium zostali wybrani Andrzej
Pienià˝ek (Âwi´tokrzyska OIIB)
i Janusz Szczepaƒski (DolnoÊlàska OIIB).
Podczas pierwszego posiedzenia Krajowej Rady PIIB jej
przewodniczàcy Andrzej Roch
Dobrucki przedstawił uwagi do
projektu rozporzàdzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dyskutowano równie˝ o aspekcie
prawnym trybu przeprowadzania kwalifikacji i egzaminów w je-

siennej 24. sesji egzaminacyjnej
na uprawnienia budowlane.
Na drugim posiedzeniu w dniu
10 wrzeÊnia 2014r. Rada zatwierdziła uchwały Prezydium
powołujàce Komisje PIIB i ich
składy osobowe. W Komisjach IV
kadencji znaleêli si´ równie˝
przedstawiciele naszej małopolskiej izby. I tak w Komisji PrawnoRegulaminowej - Małgorzata Boryczko, w Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego - Jan
Strzałka, w Komisji Zagranicznej - Zygmunt Rawicki, a Komisji
Wnioskowej b´dzie przewodniczyła Krystyna Korniak-Figa.
Zatwierdzono tak˝e wysokoÊci
nowych opłat za post´powanie
kwalifikacyjne i przeprowadzenie
egzaminów na uprawnienia budowlane oraz procedury i regulamin zwiàzane z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Z kolei Włodzimierz Szymczak,
prezydent-elekt Europejskiej Rady
Izb In˝ynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineers), poinformował o stanie przygotowaƒ do 60. jubileuszowego
zgromadzenia ogólnego ECCE.
Europejska Rada Izb In˝ynierów
Budownictwa obradowaç b´dzie
w Warszawie w dniach 16-18
paêdziernika 2014 roku.
MIROSŁAW BORYCZKO
członek Rady Krajowej PIIB
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KALENDARIUM MOIIB
■ 30.06.2014 – wycieczka naukowo–
techniczna SEP: „Zwiedzanie zaplecza
technicznego hali widowiskowo – sportowej w Czy˝ynach”

■ 12.07.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „åwiczenia z kosztorysowania komputerowego w programie
Zuzia 10”

■ 01.07.2014 – wycieczka naukowo–
techniczna SEP – „Zwiedzanie zaplecza technicznego Muzeum Lotnictwa
w Krakowie”

– wyjazd techniczno–integracyjny SITK
do Tyƒca

■ 02.07.2014 – seminarium szkoleniowe
dla Okr´gowej Komisji Rewizyjnej na
temat: „Dokumentowanie kontroli”
z udziałem Członków OKR Opolskiej
OIIB
– spotkanie z członkami Prezydium Małopolskiej Okr´gowej Izby Architektów
z udziałem St. Karczmarczyka, M. Boryczko i J. Skawiƒskiego
■ 03.07.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Ró˝norodne mo˝liwoÊci
zastosowania gabionów”
– zebranie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
■ 03–04.07.2014 – seminarium szkoleniowe w Pułtusku na temat: „Nowoczesne instalacje zasilania energetycznego”
■ 04.07.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Kosztorysowanie – przedmiarowanie robót. WartoÊç kosztorysowa inwestycji. Kosztorys powykonawczy”
■ 05.07.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Kosztorysowanie – çwiczenia w sporzàdzaniu kosztorysu”
■ 08.07.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Zastosowanie ˝eliwa sferoidalnego i aparatury regulacyjnej w nowoczesnych układach wodociàgowych”
■ 09.07.2014 – zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds. Członkowskich
– zebranie Krajowej Rady PIIB z udziałem M. Boryczko, K. Korniak–Figi, St.
Karczmarczyka i Z. Rawickiego
■ 11.07.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Kosztorysowanie komputerowe w programie Zuzia 10. Wprowadzenie, przeglàd programów, zasady ogólne”
– zebranie wyjazdowe Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz Zespołu Problemowego ds. Prawno–Regulaminowych zorganizowane w Ojcowie
z udziałem M. Boryczko

■ 15.07.2014 – zebranie Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego „Budowlani”
– zebranie Zespołu Problemowego ds.
Rzeczoznawstwa
– III zebranie Prezydium Rady MOIIB
■ 17.07.2014 – zebranie Zespołu Problemowego ds. Prawno–Regulaminowych
■ 22. 07.2014 – zebranie Składu Orzekajàcego nr 2 ds. Członkowskich
■ 29.07.2014 – zebranie Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych
■ 30.07.2014 – seminarium wyjazdowe
SEP na temat: „Ochrona po˝arowa
przy zastosowaniu mgły wodnej”
■ 05.08.2014 – IV zebranie Prezydium
Rady MOIIB
■ 13.08.2014 – zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds. Członkowskich
■ 19.08.2014 – zebranie Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa
■ 26.08.2014 – zebranie Składu Orzekajàcego nr 2 ds. Członkowskich
■ 27.08.2014 – zebranie Zespołu Problemowego ds. Działaƒ Samopomocowych
■ 28–30.08.2014 – XV spotkanie regionalnych organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V–4 oraz
Mi´dzynarodowa Konferencja na temat:
„Zabytki industrialne çwierç wieku póêniej” w czeskiej Ostrawie z udziałem St.
Karczmarczyka, Z. Rawickiego, J. Skawiƒskiego i K. Âlusarczyka
■ 02.09.2014 – zebranie Zespołu Problemowego ds. Prawno–Regulaminowych
– zebranie Zespołu Problemowego ds.
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
■ 03.09.2014 – konferencja pt. „Samorzàd zawodowy w słu˝bie społe-

czeƒstwu” zorganizowana przez
wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka oraz Mazowieckie
Forum Samorzàdów Zawodów Zaufania Publicznego z udziałem M.
Boryczko
– seminarium wyjazdowe SEP na temat:
„Ochrona po˝arowa przy zastosowaniu
mgły wodnej”
■ 04.09.2014 – seminarium wyjazdowe
Zwiàzku Mostowców RP na temat:
„Nowoczesne nawierzchnie mostowe”
– zebranie Okr´gowych Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
■ 04–06.09.2014 – warsztaty szkoleniowo–informacyjne dla przedstawicieli
Okr´gowych Komisji Kwalifikacyjnych
zorganizowane przez Krajowà Komisj´
Kwalifikacyjnà PIIB w Serocku, z udziałem R. Damijana, M. Płacheckiego,
Z. Rawickiego, T. Sułkowskiego, pracownicy biura i prawnika obsługujàcego OKK
■ 09.09.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Nowoczesne zabezpieczenia obiektów i urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych”
– zebranie Składu Orzekajàcego nr 1 ds.
Członkowskich
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Pomiary ochronne w agregatach pràdotwórczych i wózkach akumulatorowych”
■ 10.09.2014 – zebranie Krajowej Rady
PIIB z udziałem: St. Karczmarczyka, M. Boryczko, K. Korniak–Figi
i Z. Rawickiego
■ 11.09.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „ Sieci cieplne preizolowane
– co to jest mufa, zasady mufowania”
■ 12.09.2014 – seminarium szkoleniowe
na temat: „Kosztorysowanie robót budowlanych – przepisy prawne, zasady
ogólne”
■ 13.09.2014 – obchody Dnia Budowlanych zorganizowane w Operze Krakowskiej
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Kosztorysowanie – kosztorys inwestorski i ofertowy. Dokumentacja przetargowa”
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Koniec dyktatu
najni˝szej ceny
ROZMOWA. Senator RP, mgr in˝. arch. JANUSZ SEPIOŁ, były marszałek
województwa małopolskiego, o zmianach w ustawie Prawo zamówieƒ publicznych
i prognozach rozwoju inwestycyjnego w Polsce

– 7 sierpnia Senat rozpatrywał
uchwalonà 25 lipca 2014 r. przez
Sejm znowelizowanà ustaw´ Prawo
zamówieƒ publicznych. Niektórzy komentatorzy oceniajà zmiany w tej
ustawie jako rewolucyjne. Jaka jest
opinia Pana Senatora?
– Słowa „rewolucja” nie lubi´ i wolałbym go nie u˝ywaç. „Rewolucja” sugeruje przewrót, a nowelizacja nie
przewraca istniejàcego systemu zamówieƒ publicznych, choç wprowadza do niego bardzo powa˝ne zmiany. OczywiÊcie, znaczenie tej nowelizacji jest ogromne, choçby ze wzgl´du na wartoÊç kwot wydatkowanych
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Si´ga ona 150
mld zł rocznie. To ogromne Êrodki majàce wpływ na tysiàce inwestycji publicznych i byt setek tysi´cy firm.
– Jakie zmiany wprowadzone ostatnià nowelizacjà sà, Pana zdaniem, najwa˝niejsze?
Najwa˝niejsze – moim zdaniem – sà
zmiany dotyczàce kryterium najni˝szej
ceny. Jej stosowanie w przetargach
publicznych zostało ograniczone do
ÊciÊle okreÊlonych przypadków. W stosunku do istniejàcych przepisów to
przewrót kopernikaƒski. Zamawiajàcy przy rozstrzyganiu przetargów b´dzie musiał braç pod uwag´ kilka kryteriów, w tym cen´, a w wyjàtkowych
przypadkach o wyborze wykonawcy
b´dzie decydowała tylko cena. Dzisiaj
jest dokładnie odwrotnie. 92 % przetargów publicznych rozstrzyga si´
wybierajàc oferenta z najni˝szà cenà.
DoczekaliÊmy si´ sformułowania
w przepisach definicji ra˝àco niskiej
ceny. NowoÊcià jest przepis obcià˝ajàcy wykonawc´ obowiàzkiem udowodnienia, ˝e zaproponowana przez

Janusz Sepioł

niego cena jest realna, a nie zani˝ona. Bardzo wa˝nà zmianà w nowelizacji Prawa zamówieƒ publicznych jest
cały pakiet antydumpingowy, czyli
wszystkie zapisy chroniàce legalne zatrudnienie.
– W okresie spowolnienia gospodarczego to zamówienia udzielane
przez podmioty publiczne powinny
byç dêwignià gospodarki i ratunkiem
dla rynku budowlanego, a okazywały si´ gwoêdziem do trumny dla wielu firm wykonawczych. DoÊç wspomnieç o najbardziej spektakularnych
bankructwach firm budowlanych podczas realizacji programu budowy dróg
i obiektów sportowych przed EURO
2012. Uczestnicy rynku budowlanego
winà za skal´ upadłoÊci w budownictwie obarczajà stosowanie w przetargach jednego kryterium – ceny. Dlatego apelowali o zmiany w ustawie.

Osoby spoza bran˝y budowlanej
cz´sto nie podzielajà tego stanowiska. Wielokrotnie od moich rozmówców – polityków czy przedstawicieli
urz´dów centralnych – słyszałam, ˝e
wszystkie uregulowania odnoÊnie ra˝àco niskiej ceny w przetargach publicznych sà ju˝ zapisane w ustawie. Sà
tam równie˝ zapisy dotyczàce stosowania innych ni˝ cena kryteriów. To
urz´dnicy organizujàcy przetargi poszli na łatwizn´ i stosujà tylko jedno
kryterium. Czytałam niedawno wywiad z prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, który twierdził, ˝e nie powinno si´ zmieniaç prawa w odpowiedzi na jednostkowe przypadki.
Jego zdaniem, wykonawcy podj´li
za du˝e ryzyko, oferujàc bardzo niskie
ceny, wi´c muszà si´ liczyç z konsekwencjami. Senatorowie tak˝e mieli wàtpliwoÊci: kryterium ceny jest
przejrzyste, przetargi mogà byç rozstrzygane szybko, a zastosowanie
wieloÊci kryteriów mo˝e spowodowaç długotrwałe procesy odwoławcze
i wydłu˝enie procedur przetargowych.
Wprowadzenie obowiàzku stosowania
wielu kryteriów w post´powaniach
przetargowych ma zmusiç urz´dników
do odwa˝niejszego działania. Czy,
zdaniem Pana Senatora, taki efekt
mo˝na osiàgnàç zmianà przepisów?
– Tak, sàdz´, ˝e zmiana przepisów
co najmniej zach´ci urz´dników do takiego przygotowania przetargów publicznych, w których o wyborze b´dà
decydowaç ró˝ne kryteria, nie tylko
cena. Sugerowanie si´ najni˝szà cenà
dawało urz´dnikom poczucie bezpieczeƒstwa. To jednoznaczne kryterium. Nikt nie mógł im zarzuciç niegospodarnoÊci albo układów korup-

Dokoƒczenie na str. 8
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Koniec dyktatu najni˝szej ceny

Dokoƒczenie ze str. 7
cyjnych. Rozwiàzania legislacyjne sà
wa˝ne, ale wa˝na jest te˝ atmosfera
społeczna. Chodzi o to, aby nie zabijaç medialnie osób, które w trosce
o jakoÊç, nie wybiorà najni˝szej ceny.
Mowa te˝ o instytucjach kontrolnych,
w stosunku do których najni˝sza cena
jest najskuteczniejszym argumentem
obrony urz´dniczych decyzji.
Pozwol´ sobie jednak spojrzeç
na zagadnienie najni˝szej ceny z punktu widzenia inwestora publicznego, który szuka partnera w firmie budowlanej jako wykonawcy. Pami´tam,
˝e w okresie, kiedy byłem wicemarszałkiem, a nast´pnie marszałkiem
województwa małopolskiego (1999 –
2006 – przyp. red.) wcale nierzadkie
były przypadki, kiedy firmy Êwiadomie
i z premedytacjà zani˝ały ceny, byleby wygraç przetarg. Najwa˝niejszymi pracownikami takich firm byli...
prawnicy. Po ogłoszeniu wyników
rzeczeni prawnicy zasiadali do stołu
z inwestorem i renegocjowali kontrakt, gro˝àc zejÊciem z budowy.
Trzeba pami´taç, ˝e wydatkowaliÊmy
wtedy du˝e Êrodki unijne. Ka˝de zejÊcie z budowy oznaczało najpierw inwentaryzacj´, potem rozpisanie i rozstrzygni´cie nowego przetargu,
ewentualne odwołania, a w rezultacie
takie opóênienia na budowie, które
mogły skutkowaç utratà wspomnianych Êrodków. Wszyscy wi´c na głowie stawali, aby budow´ kontynuowaç. To był brutalny dyktat wykonawców, którzy wypracowali skutecznà strategi´ nie do koƒca uczciwego funkcjonowania na rynku.
Pierwszà instytucjà, która radykalnie
sprzeciwiła si´ takim praktykom, była
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Złamała dyktat bezwzgl´dnych firm budowlanych, nawet
za cen´ ich upadłoÊci.

– Du˝e firmy, wspierane przez sztaby prawników, czy to własne działy
prawne, czy te˝ uznane kancelarie,
wybrnà z ka˝dej, nawet najtrudniejszej, sytuacji. Praktyka wygrywania
w przetargach ofert z najni˝szà cenà
rozpanoszyła si´ na rynku budowlanym, doprowadzajàc do ró˝norodnych patologii, a w efekcie do bankructwa setek małych firm. One nie
mogły liczyç na pomoc prawników.

Zaczynamy premiowaç
rozwiàzania nowatorskie,
wzmacniajàc tym samym
rol´ nauki i technologii
w rozwoju
gospodarczym kraju.
Mamy du˝e pole do
działania w walce
z bylejakoÊcià.

– To prawda, najwy˝szà cen´ za
wszystkie opisane praktyki płacili podwykonawcy. To oni ponieÊli konsekwencje zbyt wysokiego ryzyka generalnych wykonawców. To oni nie otrzymali zapłaty za wykonane prace. Tak˝e małe firmy budowlane okazały si´
bezradne wobec nieuczciwej konkurencji. Tak funkcjonujàcy rynek szkodził zarówno firmom, jak i zamawiajàcym, dlatego konieczna była zmiana ustawy.
– Stosowanie wyłàcznie kryterium
cenowego zostanie ograniczone do
ÊciÊle okreÊlonych przypadków. O jakich zamówieniach myÊlał ustawodawca?

– Chodzi o usługi lub produkty łatwe w ocenie, które sà znane i powszechnie dost´pne na rynku, majà
ustalone standardy, a liczba wykonawców jest du˝a. Sàdz´, ˝e na rynku budowlanym do takich usług mo˝na zaliczyç np. budow´ chodników,
wymian´ okien, ocieplenie budynku,
ogrodzenie działki. Bardziej specjalistyczne działania b´dà wymagały zastosowania wi´kszej liczby kryteriów.
– Z obawy przed posàdzeniem
o niegospodarnoÊç lub korupcj´
urz´dnicy nadu˝ywajà trybu przetargowego. Znowelizowane przepisy
wr´cz zach´cajà do cz´stszego korzystania z negocjacji i stosowania zamówieƒ z wolnej r´ki. Jakie narz´dzia
otrzymali urz´dnicy?
– Odformalizowano m.in. post´powania na usługi niepriorytetowe
o wartoÊci poni˝ej progów unijnych.
Przypomn´, ˝e od 16 kwietnia obowiàzuje podwy˝szony próg stosowania Prawa zamówieƒ publicznych (to
kwota wartoÊci zamówienia, poni˝ej
której zamawiajàcy w ogóle nie ma
obowiàzku stosowania pzp). Obecnie
przepisów ustawy nie stosuje si´ do
zamówieƒ i konkursów, których wartoÊç nie przekracza wyra˝onej w złotych równowartoÊci kwoty 30 000
euro (wczeÊniej14 000 euro). Wyeliminowano przepis okreÊlajàcy warunki prowadzenia post´powaƒ w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub
w trybie zamówienia z wolnej r´ki
w przypadku wspomnianych zamówieƒ. Âcie˝ka udzielania zamówieƒ
została wi´c bardzo ułatwiona. Szacuje si´, ˝e co czwarte zamówienie
publiczne mo˝e byç rozstrzygni´te
w uproszczonym trybie.
Jako architekt tak˝e ubolewam, ˝e
instytucje zaniechały korzystania
z uproszczonego trybu zlecania zamówieƒ. Ze swojego podwórka wiem,
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˝e niemal wszystkie konkursy architektoniczne sà rozstrzygane w przetargach, a co tanie, okazuje si´ drogie.
Z całà pewnoÊcià na tanich rozwiàzaniach cierpi jakoÊç inwestycji.
– Dyktat najni˝szej ceny sprawił, ˝e
Polska stawała si´ królestwem bylejakoÊci. W jaki sposób nowe przepisy majà motywowaç do wyboru w post´powaniu przetargowym jakoÊci?
– Zamawiajàcy b´dzie musiał
np. udowodniç, ˝e w opisie przedmiotu
zamówienia uwzgl´dnił koszty ponoszone w całym okresie korzystania
z niego. Podczas posiedzenia Senatu
przytaczano przykład kserokopiarki,
którà mo˝na tanio kupiç, ale b´dzie
droga w eksploatacji. Zamawiajàcy b´dzie musiał w specyfikacji uwzgl´dniç
koszt materiałów eksploatacyjnych.
W ustawie pojawia si´ nowe słowo: „innowacyjnoÊç”. Zaczynamy premiowaç rozwiàzania nowatorskie, wzmacniajàc tym samym rol´ nauki i technologii w rozwoju gospodarczym kraju. Mamy du˝e pole do działania
w walce z bylejakoÊcià.
– JeÊli cena jest ni˝sza o 30 % od
wartoÊci zamówienia lub Êredniej arytmetycznej cen wszystkich zło˝onych
ofert zamawiajàcy zwraca si´ o udzielenie wyjaÊnieƒ (art. 90 p.z.p.) W znowelizowanych przepisach doczekaliÊmy si´ wreszcie „definicji” ra˝àco niskiej ceny. Czy taki przepis wystarczy,
aby wyeliminowaç z przetargów wykonawców oferujàcych zani˝one
ceny?W niektórych krajach UE najtaƒszà i najdro˝szà ofert´ po prostu
si´ odrzuca.
– Wydawałoby si´, ˝e rozwiàzanie,
o którym pani wspomniała, jest najprostsze, ale nie zawsze mo˝liwe do
zastosowania. A jeÊli napłynà tylko
dwie oferty? Wtedy jedna zawiera
najni˝szà, a druga najwy˝szà cen´.
U nas to post´powanie jest bardziej
skomplikowane. Pozwólmy rynkowi
rozstrzygnàç, czy skuteczne. Warto
wspomnieç, ˝e obecnie tak˝e mamy
narz´dzia do walki z oferentami zani˝ajàcymi ceny, ale ich stosowanie
jest trudniejsze. Wymaga zaanga˝owania i determinacji innych uczestników przetargu. To mo˝e si´ opłacaç,

o czym Êwiadczy przykład Solarisu,
który zakwestionował ofert´ Chiƒczyków na dostarczenie autobusów
komunikacji miejskiej dla Warszawy.
Chiƒczycy nie potrafili udowodniç,
˝e ich cena nie jest ra˝àco niska. Zostali odrzuceni.

Pakiet przepisów
antydumpingowych ma
wzmocniç pozycj´
uczciwych firm
konkurujàcych
z Chiƒczykami, firmami
tajskimi, a nawet
polskimi, ale
zatrudniajàcymi na
„Êmieciówkach”.

– W tym samym artykule znowelizowanej ustawy zapisano, ˝e koszty
pracy, których wartoÊç została przyj´ta
do ustalenia ceny, nie mogà byç ni˝sze od minimalnego wynagrodzenia
za prac´. Obecnie firmy, które musiały
odprowadzaç składki do ZUS, nie
miały szans konkurowaç z tanià siłà roboczà, z firmami, które zatrudniały

w szarej strefie, na czarno, ludzi na
KRUS–ach lub na Êwiadczeniach emerytalnych.
– W nowelizacji pojawił si´ pakiet
przepisów antydumpingowych, majàcych chroniç firmy, które legalnie zatrudniajà pracowników i płacà podatki. Jego uchwaleniu przyÊwiecała intencja, aby wzmocniç pozycj´ uczciwych firm konkurujàcych z Chiƒczykami, firmami tajskimi, a nawet polskimi, ale zatrudniajàcymi na „Êmieciówkach”.
– To nie jedyny „element społeczny” i niejedyny zapis majàcy na celu
ochron´ legalnego zatrudnienia, jaki
znalazł si´ w noweli...
– Tak. Wprowadzono mo˝liwoÊç
okreÊlenia przez zamawiajàcego
w specyfikacji wymagaƒ zwiàzanych
z realizacjà zamówienia dotyczàcych
zatrudnienia na podstawie umowy
o prac´ przez wykonawc´ lub podwykonawc´ osób wykonujàcych czynnoÊci w trakcie realizacji zamówienia
publicznego na roboty budowlane
lub usługi, je˝eli jest to uzasadnione
przedmiotem tych czynnoÊci. Chodzi
przede wszystkim o osoby odpowiedzialne za istotne elementy zamówienia, których wiedza i kompetencje
decydujà o jakoÊci wykonania zlecenia.
Wa˝nà nowoÊcià jest mo˝liwoÊç renegocjacji kontraktu w przypadku
umów trwajàcych dłu˝ej ni˝ 12 miesi´cy, jeÊli w tym czasie nastàpiła
zmiana stawki podatku od towarów
i usług, stawek wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia czy stawek
ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego. Z wykonawców zdj´to wi´c
cz´Êç ryzyka. Dotyczy ono jednak wyłàcznie wartoÊci, które wynikajà z paƒstwowych regulacji. JeÊli zostanie
podniesiona płaca minimalna, mo˝emy renegocjowaç kontrakt i podnieÊç
jego wartoÊç o t´ podwy˝k´. JeÊli jednak poszybujà ceny stali lub kruszywa, firma b´dzie sobie musiała z tym
poradziç inaczej. MieliÊmy ju˝ takie sytuacje, np. zaraz po naszym wejÊciu
do UE. Nastàpiło wtedy du˝e o˝ywienie na rynku, co spowodowało

Dokoƒczenie na str. 10
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Koniec dyktatu najni˝szej ceny

Dokoƒczenie ze str. 9
podniesienie cen materiałów budowlanych. Otwarty unijny rynek pracy wyssał z naszego kraju setki tysi´cy
pracowników, o których zacz´ło byç
trudno. Wzrosły wi´c koszty pracy.
– Jak została załatwiona sprawa
u˝yczania referencji? Handel referencjami budzi wÊród budowlanych
skrajne emocje. Pozwol´ sobie przytoczyç jeden z komentarzy, mo˝e troch´ karykaturalny, ale za to wyrazisty: „czy dałbyÊ si´ pokroiç piekarzowi, któremu chirurg u˝yczył referencji?”. Jak mo˝na komuÊ udost´pniç
wypracowane latami doÊwiadczenie
czy własne know–how? Czy nowelizacja ustawy przewiduje zakoƒczenie
praktyk handlu referencjami?
– W tym momencie nie, jednak – co
powtórz´ za wiceprezesem Urz´du
Zamówieƒ Publicznych, który podczas
sierpniowego posiedzenia Senatu odpowiadał na pytania senatorów – planowana jest nowa wersja ustawy o zamówieniach publicznych. W przygotowywanej ustawie zostanà uwzgl´dnione nowe dyrektywy UE (a te wymagajà wdro˝enia do 18 kwietnia
2016 r.) inaczej zostanie rozstrzygni´ta m.in. sprawa referencji. Twierdzi
si´, ˝e wiedza i doÊwiadczenie nie
podlegajà transferowi, jeÊli si´ nie
uczestniczy w realizacji zamówienia.
W przyszłej ustawie b´dzie przepis
mówiàcy, ˝e gdy taka sytuacja ma
miejsce, gdy si´ powołujemy na doÊwiadczenie innego podmiotu, to ten
podmiot musi uczestniczyç w post´powaniu, czyli on musi wziàç na siebie odpowiedzialnoÊç za t´ cz´Êç zamówienia. Obecnie – zgodnie z orzecznictwem ETS – firma mo˝e si´ powołaç na zasoby innego podmiotu, ale
musi wykazaç zamawiajàcemu, ˝e
b´dzie dysponowała tymi Êrodkami,

tymi zasobami podczas realizacji zamówienia. JeÊli wykonawca powołuje si´ na zasoby innego podmiotu, ten
składa oÊwiadczenie, ˝e udost´pni jej
te zasoby. Gdy tego nie zrobi, a zamówienie zostanie nieprawidłowo wykonane, wykonawca ponosi solidarnà
odpowiedzialnoÊç z tym, który miał
udost´pniç zasoby. Tak sformułowany przepis na pewno ostudzi ch´ç firm
dysponujàcych referencjami do ich
beztroskiego udost´pniania.

W przyszłej ustawie
b´dzie przepis mówiàcy,
˝e gdy powołujemy si´
na doÊwiadczenie
innego podmiotu, to ten
podmiot musi
uczestniczyç
w post´powaniu, czyli on
musi wziàç na siebie
odpowiedzialnoÊç za t´
cz´Êç zamówienia.

– WczeÊniejsza nowelizacja Pzp
przewidywała mo˝liwoÊç wykluczenia
z przetargu wykonawcy, który w wyniku niedbalstwa lub nienale˝ytego
wykonania zamówienia naraził zamawiajàcego na straty. Teraz ustawodawca okazał si´ łagodniejszy dla
niesolidnych wykonawców. Dlaczego?
– Okazuje si´, ˝e dotychczas obowiàzujàcy przepis przyj´ty w noweli-

zacji w 2011 r. został zaskar˝ony do
ETS. Dodatkowo toczy si´ post´powanie w Komisji Europejskiej, wywołane skargami polskich przedsi´biorców, twierdzàcych, ˝e ten przepis
odbiera im mo˝liwoÊci udziału w post´powaniu i jest niezgodny z dyrektywami. RzeczywiÊcie, jest niezgodny.
Zmieniony przepis, uzgodniony z Komisjà Europejskà, przewiduje mo˝liwoÊç rehabilitacji wykonawcy, dania
mu jeszcze jednej szansy. Przesłanka
wykluczenia z przetargu jest fakultatywna.
– Ustawa Prawo zamówieƒ publicznym ma 10 lat. Poczàtkowo chroniła wykonawców. Jednak kolejne
nowelizacje sprawiły, ˝e w ostatnich latach wszystkie atuty były po stronie organizatorów przetargów. Dla przykładu art. 46 ust. 4a pzp, który pozwala
zatrzymywaç wadium wykonawcom,
jeÊli nie uzupełnià dokumentów, okazał si´ dla wielu zamawiajàcych dodatkowym êródłem dochodów. Utrata wadium stała si´ regułà, a nie wyjàtkiem. Czy ustawodawca zareagował
na takie praktyki?
– Ograniczono mo˝liwoÊç zatrzymania wadium wyłàcznie do tych wykonawców, którzy nie uzupełnili dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiajàcego, co skutkowało
brakiem mo˝liwoÊci wybrania oferty.
– Senatorowie zgłosili 15 poprawek
(głównie o charakterze redakcyjnym)
do znowelizowanej ustawy. To troch´
wydłu˝y proces legislacyjny. Kiedy
mo˝emy si´ spodziewaç wejÊcia w ˝ycie nowego Prawa zamówieƒ publicznych?
– Teraz ustawa wróci do Sejmu. Posłowie powinni zajàç si´ poprawkami
Senatu na poczàtku wrzeÊnia. Potem
podpis prezydenta i sàdz´, ˝e w listopadzie – ustawa ma wejÊç w ˝ycie
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po 30 dniach od jej ogłoszenia –
znowelizowana ustawa Prawo zamówieƒ publicznych powinna ju˝ obowiàzywaç.
– Zainteresowania Pana Senatora,
zapewne z racji piastowania w nieodległej przeszłoÊci funkcji marszałka
województwa małopolskiego, dotyczà
przede wszystkim samorzàdu terytorialnego. Chciałabym zapytaç, jak
ocenia Pan przesuni´cie do samorzàdów terytorialnych ci´˝aru zrzàdzania Êrodkami unijnymi w perspektywie finansowej 2014 – 2020?
– Podj´liÊmy ryzyko oddania samorzàdom wielu kompetencji zwiàzanych z redystrybucjà Êrodków unijnych. Samorzàd sam je sobie przyznaje, dzieli, kontroluje i rozlicza. To
doÊç niebezpieczne, ale – trzeba przyznaç – ˝e na razie eksperyment si´
udaje. Udział samorzàdów w zarzàdzaniu funduszami unijnymi wcià˝
roÊnie. W perspektywie finansowej
2014 – 2020 ju˝ ponad połowa wszystkich przyznanych przez UE Êrodków
trafi bezpoÊrednio do samorzàdów terytorialnych. To rozwiàzanie – moim
zdaniem – ma dobre i złe strony.
Z jednej strony rodzi pewien klientelizm – układ nieformalnych zale˝noÊci,
w którym samorzàdy gmin rezygnujà
z wielu aktywnoÊci i mo˝liwoÊci, za-

Przed nami II połowa
złotej dekady. JeÊli tej
sytuacji nie zakłóci jakaÊ
destabilizacja polityczna,
to w 2021 r. poziom PKB
na mieszkaƒca
w naszym kraju powinien
osiàgnàç 75 – 80 %
Êredniej unijnej.

biegajàc wyłàcznie o przychylnoÊç
marszałka, bo on rozdaje pieniàdze.
Z drugiej obserwujemy pozytywnà
rywalizacj´ województw i post´pujàcà sprawnoÊç w dobrym gospodarowaniu i wydawaniu przyznanych Êrodków. Wszyscy patrzà sobie na r´ce.
Widzà, jak kto zarzàdza, jakie ma
sukcesy i pora˝ki. W dobie internetu
łatwo uzyskaç takie informacje. Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju zarezerwowało pewnà pul´ Êrodków dla
najlepszych. Warto wi´c si´ staraç byç
przebojowym i gospodarnym, bo ambitni zostajà nagrodzeni. Nie ulega

wàtpliwoÊci, ˝e samorzàd lokalny najlepiej wie, jakie gminy majà potrzeby,
jakie mo˝liwoÊci i powinien najsprawniej zarzàdzaç Êrodkami.
– Jaki, zdaniem Pana Senatora, b´dzie to okres w rozwoju naszego kraju i regionu?
– Przed naszà rozmowà zerknàłem
do Eurostatu, aby sprawdziç, jak wyglàda pozycja Polski. JeÊli chodzi
o tempo rozwoju od 6 –7 lat lokujemy
si´ w europejskiej czołówce. W 2008 r.
PKB mieszkaƒca naszego kraju stanowił 56 % PKB przeci´tnej w UE.
W ub.r. ju˝ 68 proc. PoprawiliÊmy
poziom ˝ycia o 12 pkt. Litwa poprawiła
o 10 pkt, W´gry o 3, a Czechy o –1
(minus 1). SpoÊród krajów starej Unii
najszybciej roÊnie poziom ˝ycia w Niemczech – w tym samym czasie wzrósł
o 8 pkt, w Austrii o 5, ale w Wielkiej
Brytanii o –8. Zastrzyk Êrodków finansowych w perspektywie 2007 –
2013 spowodował, ˝e dokonaliÊmy
skoku gospodarczego. Teraz mamy
równie du˝o pieni´dzy i lepszà pozycj´ startowà. Dodatkowo na tle innych
krajów europejskich mamy całkiem
niezłà sytuacj´ demograficznà.
Wprawdzie w perspektywie dwóch –
trzech dekad nasze społeczeƒstwo
gwałtownie si´ zestarzeje, ale dziÊ,
w 2014 r., mamy nie tak du˝à, jak
w starej Unii, grup´ emerytów, mało
dzieci i licznà grup´ osób w wieku produkcyjnym. Mamy wszystkie atuty,
aby si´ szybko rozwijaç. Przed nami
II połowa złotej dekady. JeÊli tej sytuacji nie zakłóci jakaÊ destabilizacja
polityczna, o wojnie nie wspominajàc,
to na koniec tej perspektywy, w 2021 r.
poziom PKB na mieszkaƒca w naszym
kraju powinien osiàgnàç 75 – 80 %
Êredniej unijnej. 25 lat temu nie mogliÊmy nawet marzyç, ˝e tak szybko dogonimy najbogatsze kraje europejskie.
Podwy˝szenie poziomu ˝ycia b´dzie
skutkowało eliminacjà wielu regionów ze wsparcia Êrodkami unijnymi.
Jednak Małopolska, ze wzgl´du na
rolniczy charakter regionu, prawdopodobnie wcià˝ b´dzie mogła liczyç
na unijne dotacje.
Rozmawiała
ALEKSANDRA VEGA

11
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Wizytówka
nowoczesnego Krakowa
KRAKÓW ARENA. Najpi´kniejsza, najwi´ksza, najnowoczeÊniejsza hala
widowiskowo-sportowa w Polsce
raków Arena, oddana do u˝ytkowania w maju 2014 r., poło˝ona jest na terenie rozległego terenu rekreacyjnego, Parku Lotników, niemal w centrum Krakowa
(ok. 4 km od Rynku Głównego).

K

Dzi´ki nowej, dwujezdniowej ul. St.
Lema od zachodniej, a tak˝e dwóm
trasom drogowo–tramwajowym: al.
Jana Pawła II (od strony północnej)
oraz al. Pokoju (od strony południowej), posiada doskonałe połàczenia
komunikacyjne zarówno ze „starym
Krakowem”, jak i z Nowà Hutà. To bezkonkurencyjny obiekt u˝ytecznoÊci
publicznej w Polsce i jeden z najnowoczeÊniejszych w Europie. Stanowi
atrakcyjny, wielofunkcyjny kompleks
budowli, zapewniajàcy najwy˝szy standard u˝ytkowania. Mo˝na tu organizowaç m.in. imprezy kulturalne, widowiskowo–estradowe, sportowo–rekreacyjne, kongresowo–wystawiennicze oraz ekspozycyjno–targowe.
Kraków Arena składa si´ z nast´pujàcych zasadniczych obiektów: hali

głównej, małej hali (treningowej) oraz
dwupoziomowego gara˝u podziemnego. Obiekt wyposa˝ony jest w wewn´trzne instalacje wody, kanalizacji
sanitarnej, c.o., elektrycznà, wentylacyjnà, klimatyzacji i chłodniczà, a tak˝e w najnowoczeÊniejsze systemy
bezpieczeƒstwa i multimedialne. W ramach inwestycji wykonane zostały
ponadto drogi dojazdowe, parkingi
powierzchniowe, place i ciàgi piesze, przyłàcza i instalacje zewn´trzne
wraz z oÊwietleniem terenu.
Podstawowe zalety tego kompleksu
to jego wielkoÊç i mo˝liwoÊci. Te zapewniajà mu przede wszystkim zastosowane zaawansowane rozwiàzania techniczne, jak i zainstalowane tu
nowoczesne systemy zarzàdzania.
To one dbajà m.in. o utrzymanie właÊciwej temperatury i wilgotnoÊci wewnàtrz hali, jak i lodowej tafli. Przez
wi´kszà cz´Êç roku mo˝liwe jest w hali
utrzymanie stałego lodowiska. Ju˝
w ciàgu kilku godzin – za pomocà paneli izolacyjnych i odpowiedniej nawierzchni – nawierzchni´ lodowiska

mo˝na zmieniç, dostosowujàc jà do
potrzeb innych dyscyplin halowych.
Główna hala to przede wszystkim
ogromna arena. Trzy poziomy widowni na trybunach, miejsca siedzàce lub stojàce na płycie, mo˝liwoÊç
dowolnej konfiguracji widowni to cechy, które spełnià oczekiwania najwybredniejszych mi´dzynarodowych
organizatorów imprez ka˝dej skali.
Dodatkowo, na potrzeby widowisk
wykonano konstrukcj´ dachu hali
głównej, wyposa˝onà w rigging (system kratownic), umo˝liwiajàcy szybkà i wygodnà instalacj´ podwieszanego sprz´tu scenicznego, o wadze
ponad 60 ton. Wygodne zaplecze dla
sportowców i wykonawców, rozbudowane systemy multimedialne, a tak˝e dobre warunki akustyczne obiektu przekonały ju˝ wielu planujàcych
przyszłe wydarzenia w Krakowie.
Obiekt przystosowany jest do rozgrywania zawodów rangi mistrzostw
Êwiata w co najmniej 17 dyscyplinach
(potwierdzajà to opinie mi´dzynarodowych federacji sportowych), wÊród
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nich sà: badminton, boks, curling,
gimnastyka akrobatyczna i artystyczna, halowa piłka no˝na, hokej, koszykówka, lekkoatletyka, ły˝wiarstwo
figurowe, piłka siatkowa, piłka r´czna,
sporty walki, sporty ekstremalne, tenis ziemny, tenis stołowy, zawody
hippiczne, sportowe zawody taneczne. Ju˝ w 2014 r. odbyły si´ tu mecze
Ligi Âwiatowej i rozgrywki Mistrzostw
Âwiata w Piłce Siatkowej M´˝czyzn,
a w 2016 r. odb´dà si´ Mistrzostwa Europy w Piłce R´cznej M´˝czyzn.
Kraków Arena to tak˝e mała hala
z widownià na ponad 300 osób. Podczas du˝ych imprez mo˝e spełniaç
funkcj´ sali treningowej lub byç miejscem prób. Mo˝e byç równie˝ wykorzystywana do organizacji mniejszych
wydarzeƒ, takich jak np. rozgrywki lokalnych zespołów sportowych. To
równie˝ Êwietne miejsce na lodowisko,
sal´ gimnastycznà czy pełnowymiarowe boisko do piłki r´cznej.
W Kraków Arenie nie zapomniano
o niczym: sale konferencyjne, restauracje, bary i ponad 1,3 tys. miejsc parkingowych – to niezb´dne zaplecze
ka˝dego presti˝owego wydarzenia.
Na specjalnych goÊci czeka ponad 500
miejsc w sektorach i komfortowych lo˝ach dla VIP. To tak˝e idealne miejsce
spotkaƒ mieszkaƒców Krakowa i turystów szukajàcych rozrywki na najwy˝szym poziomie. W hali działaç te˝
b´dzie centrum odnowy biologicznej.
Całkowita powierzchnia komercyjna w kompleksie liczyç b´dzie ponad
9 500 m2 (w tym ok. 5000 m2 na poziomie płyty Areny) i stworzy niemal
wszechstronnà mo˝liwoÊç aran˝acji.
Obiekt jest tak˝e doskonale przygotowany do wykorzystania na spotkania o charakterze biznesowym, które
mogà odbywaç si´ m.in. we wn´trzach 27 ló˝.
Dzi´ki niebanalnej architekturze
obiektu oraz jego niezwykle atrakcyjnej elewacji Kraków Arena jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych obiektów całego regionu. A˝urowa, niemal
koronkowa, elewacja okalajàca hal´
głównà kompleksu została zbudowana ze stalowych kratownic, z zamocowanymi do nich aluminiowymi listwami, których cz´Êç wyposa˝ona
jest w elementy Êwietlne. Opisany

Podstawowe zalety tego
kompleksu to jego
wielkoÊç i mo˝liwoÊci. Te
zapewniajà mu przede
wszystkim zastosowane
zaawansowane
rozwiàzania techniczne,
jak i zainstalowane tu
nowoczesne systemy
zarzàdzania

system tworzy ekran LED o długoÊci
510 m (obwód Areny) i wysokoÊci
10 m – jedyny takiej wielkoÊci na
Êwiecie. Zastosowane rozwiàzanie
słu˝y do wywoływania niezwykłych
efektów wizualnych na budynku oraz
umo˝liwia przekazywanie obrazu
z wn´trza hali, a tak˝e informacji i wyÊwietlanie reklam, stajàc si´ tym samym êródłem dochodu obiektu.

Dane ogólne:
Charakterystyczne parametry techniczne:
Powierzchnia zabudowy 19 845,00 m2
Powierzchnia całkowita zespołu hali
widowiskowo–sportowej 96 815,00 m2
Powierzchnia netto hali widowiskowo–
sportowej 61 434,15 m2
Powierzchnia netto gara˝u publicznego 23 384,76 m2

Powierzchnia netto łàcznie 84 818,91 m2
WysokoÊç elewacji frontowej 26,99 m
Kubatura 614 510,6 m3
Kubatura
gara˝u
publicznego
65 325,9 m3
Max. Êrednica 166 m

Liczba miejsc na widowni:
Hala główna Areny dysponuje widownià o pojemnoÊci 18 000 widzów
siedzàcych (w tym: 3.500 na płycie
Areny). Sumaryczna maksymalna liczba miejsc siedzàcych i stojàcych
mo˝e osiàgnàç 23 000 (w tym 9 000
miejsc stojàcych na płycie).
W małej hali znajduje si´ widownia
o pojemnoÊci 304 widzów.
Kraków Arena wyposa˝ona jest nie
tylko w trybuny stałe, ale równie˝
w trybuny ruchome, składane, które
pozwalajà na ró˝norodnà ich konfiguracj´ – w zale˝noÊci od rodzaju widowisk (przede wszystkim sportowych), np. mogà byç usytuowane
w sposób umo˝liwiajàcy obserwacj´
dwóch meczów tenisowych toczàcych si´ jednoczeÊnie na dwóch kortach.
W obr´bie Kraków Areny mo˝na
wyszczególniç nast´pujàce kondygnacje:
Poziom pod terenem – parking
dwupoziomowy,
Poziom 0 – arena główna, zaplecze
areny (w tym m.in.: szatnie sportowe,
garderoby estradowe, gabinety le-

Dokoƒczenie na str. 14

13
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Wizytówka nowoczesnego Krakowa

Dokoƒczenie ze str.13
karskie), strefa mediów, sauna, sanitariaty, fitness, magazyny, wejÊcia dla
sportowców, wjazd dla samochodów
i parking VIP,
Poziom A – wejÊcie główne dla publicznoÊci, szatnie, kasy, sanitariaty,
punkty usługowo – gastronomiczne,
Poziom B – sektor VIP (lo˝e), punkty usługowo – gastronomiczne, boksy
dla reporterów i komentatorów, re˝yserka, sale konferencyjne, szatnie,
sanitariaty,
Poziom C – punkty usługowo – gastronomiczne, szatnie, sanitariaty,
Poziom techniczny – pomieszczenia techniczne.
Obiekt spełnia wszelkie niezb´dne
wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Êrodowiska, ochrony przed hałasem
i drganiami, oszcz´dnoÊci energii
i odpowiedniej izolacyjnoÊci cieplnej
przegród.
Nad bezpieczeƒstwem obiektu
i jego u˝ytkowników czuwajà m.in.:
BMS – system zarzàdzania instalacjami budynku i instalacjà automatyki budynku,

Kraków Arena to obiekt
przystosowany do
rozgrywania zawodów
rangi mistrzostw Êwiata
w co najmniej 17
dyscyplinach sportowych

CCTV – system telewizji dozorowej,
PPO˚ – system przeciwpo˝arowy,
SKD – system kontroli dost´pu,
DSO – dêwi´kowy system ostrzegania,
SSNW – system sygnalizacji napadu i włamania,
SMS – system nadrz´dny zarzàdzania bezpieczeƒstwem.

Charakterystyka
konstrukcyjna obiektu:
Sposób posadowienia
Z uwagi na wyst´powanie w obr´bie posadowienia obiektu niekorzystnych warunków gruntowych,
w tym gruntów organicznych zalega-

jàcych do gł´bokoÊci około 8 m pod
powierzchnià terenu, a tak˝e ze wzgl´du na fakt, ˝e wody gruntowe zalegajà
płytko (powy˝ej poziomu posadowienia) i cechuje je okresowa zmiennoÊç poziomu zwierciadła, konieczne
stało si´ wzmocnienie podło˝a pod
fundamenty Areny.
Do wzmocnienia podło˝a zastosowano metod´ polegajàcà na wykonaniu kolumn betonowych CMC
(Control Modulus Column). Wykonano 14 tys. kolumn betonowych CMC
o Êrednicy 40 cm, o łàcznej długoÊci
ok. 115 tys. mb.
Zabezpieczenie wykopów przed
napływem wody gruntowej zapewnił
ekran przeciwfiltracyjny o dł. ok. 950
mb., usytuowany wokół obiektu, składajàcy si´ z 1700 kolumn DSM (Deep
Soil Mixing), o łàcznej długoÊci ok. 22
tys. mb.
Płyta fundamentowa pod główny
obiekt, spoczywajàca na wzmocnionym gruncie, zaprojektowana została jako płyta spr´˝ona (kablobetonowa), o gruboÊci 100 cm.
Konstrukcja noÊna hali głównej
Hala główna zaprojektowana i wykonana na planie okr´gu, posiada widowni´ o kształcie zbli˝onym do elipsy. Podstawowà konstrukcj´ hali stanowià układy słupowo–belkowe z rozmieszczonymi promieniÊcie, po współÊrodkowych okr´gach, słupami, o przekrojach kołowych, o Êrednicach wynoszàcych odpowiednio: 70 cm i 120
cm; prostokàtnych: 50 cm x100 cm;
kwadratowych: 50 cm x 50 cm. Słupy
pod główny pierÊcieƒ (ring) noÊny budynku, rozmieszczone na planie okr´gu o Êrednicy 128.4 m, zaprojektowano jako prefabrykowane, o Êrednicy 120
cm, zakoƒczone przegubami, rozmieszczone w rozstawie co 10,1 m.
Stropy pomi´dzy poszczególnymi poziomami obiektu wykonano w techno-
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logii monolitycznej (˝elbet), a cz´Êciowo – jako prefabrykowane, natomiast
Êciany konstrukcyjne sà w całoÊci monolityczne, z betonu zbrojonego.
Trybuny zostały zbudowane z prefabrykowanych płyt podaudytoryjnych, opartych na monolitycznych
belkach podaudytoryjnych i monolitycznych tarczach Êciennych.
Zadaszenie hali głównej stanowi
konstrukcja ci´gnowo–pr´towa, zakotwiona w ˝elbetowej belce obwodowej, opartej na słupach ˝elbetowych. Ci´gna noÊne oraz prostopadłe do nich w planie ci´gna napinajàce tworzà przekrycie w kształcie paraboli. Dêwigary noÊne zadaszenia,
w rzucie pionowym, posiadajà kształt
soczewkowy, a w rzucie poziomym
konstrukcja tworzy kształt koła o Êrednicy 128,4 m. Jest wyposa˝ona w system monitoringu.
Pokrycie dachu stanowi membrana
dachowa, na której zamontowano
system kabli grzewczych, dzi´ki któremu ułatwione b´dzie odÊnie˝anie
obiektu.
Konstrukcja małej hali (treningowej)
Hala treningowa to obiekt monolityczny ˝elbetowy, zbudowany na planie koła o promieniu 30,5 m. Główny
układ noÊny podpierajàcy konstrukcj´ dachu stanowià słupy ˝elbetowe
o wymiarach 100 cm x 60 cm, w rozstawie co 6,3 m, biegnàce po zewn´trznym obrysie koła hali. Monolityczne Êciany zewn´trzne połàczone
sà ze słupami. Zadaszenie hali treningowej zaprojektowano jako konstrukcj´ stalowà, pracujàcà przestrzennie. Główny układ noÊny tworzà
kratownice.
Konstrukcja gara˝u zewn´trznego
dwupoziomowego
Cała konstrukcja gara˝u posiada
konstrukcj´ ˝elbetowà monolitycznà.
Zasadniczà konstrukcj´ stanowi układ
ortogonalnych ram słupowo–belkowych. Słupy głównego układu noÊnego zaprojektowano i wykonano
jako słupy o przekroju kwadratowym
50 cm x 50 cm. Âciany zewn´trzne gara˝u sà elementami o gruboÊci 35cm,
a stropy gara˝u zewn´trznego majà
gruboÊç 30 cm.

23 000
maksymalnie tylu
widzów mo˝e pomieÊciç
krakowska hala
widowiskowo–sportowa

Dost´pnoÊç obiektu dla
osób niepełnosprawnych
Kraków Arena jest w pełni dost´pna dla osób niepełnosprawnych,
w tym poruszajàcych si´ na wózkach
inwalidzkich. Na trybunach przewidziano odpowiednià liczb´ miejsc dla
osób niepełnosprawnych ruchowo,
wszystkie wejÊcia dostosowano do
potrzeb osób poruszajàcych si´ na
wózkach, wprowadzono windy i sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni
doje˝d˝ajàcy samochodami majà do
dyspozycji oznakowane miejsca parkingowe w dwupoziomowym gara˝u
VIP na obydwu poziomach. Obsługiwani sà poprzez przystosowany do
tych celów dêwig osobowy.

Elementy akustyczne
W celu spełnienia wymagaƒ niezb´dnych dla organizowania wszelkiego rodzaju widowisk i imprez –

w tym muzycznych – szczególnà rol´
w trakcie projektowania i realizacji
przywiàzywano do spraw zwiàzanych
z ograniczeniem emisji hałasu od
urzàdzeƒ technicznych oraz zachowaniem odpowiedniego klimatu akustycznego. W tym celu zastosowano m.in. nast´pujàce rozwiàzania:
– powierzchnie tylnej Êciany areny
głównej obło˝ono na przemian: płaskimi płytami akustycznymi oraz
wypukłymi dyfuzorami,
– pod sufitem hali głównej podwieszono panele akustyczne (BAFFLE)
– 16 tys. szt.
– powierzchni´ sufitów kondygnacji
A i C pokryto tynkiem akustycznym.

Cykl budowy
Budowa kompleksu Kraków Arena
trwała trzy lata: od 21.04.2011 r. (podpisanie umowy na realizacj´ zadania)
do 12.05.2014 r. (uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na u˝ytkowanie).
Inwestorem i Zarzàdcà obiektu jest
Agencja Rozwoju Miasta SA.
Dokumentacj´ projektowà wykonało Konsorcjum firm: PERBO–PROJEKT sp. z o.o. (lider), z Krakowa
i MODERN CONSTRUCTION SYSTEMS Sp. z o.o. z Poznania, zaÊ wykonawcà obiektu było Konsorcjum
firm: Mostostal Warszawa SA – lider,
Asseco Poland SA, Acciona Infraestructuras SA i Mostostal Puławy SA.
Mgr in˝. ALINA RY˚
Agencja Rozwoju Miasta SA
Fot. KAROL RY˚

15
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Dzieƒ Budowlanych
rzełom wrzeÊnia i paêdziernika
to czas, w którym zwyczajowo
bran˝e zwiàzane z budownictwem Êwi´tujà DZIE¡ BUDOWLANYCH. Nie ma on jednak stałej daty,
jak np. górnicza Barbórka.

P

Z tej okazji Członkom Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
oraz ich współpracownikom najlepsze ˝yczenia – zdrowia, sukcesów na niwie zawodowej, satysfakcji z pracy w budownictwie, poczucia dobrze wykonanych zadaƒ i obowiàzków oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym
składa
Redakcja i Rada Programowa
biuletynu MOIIB „Budowlani”
Z tej te˝ okazji nasza Izba wspólnie
z Izbà Architektów zaprosiła swoich
członków wraz z osobami towarzyszàcymi 13 wrzeÊnia na architektoniczno–budowlany wieczór w Operze
Krakowskiej. Jest to ju˝ kolejne, czwarte, spotkanie małopolskich architektów
i in˝ynierów budownictwa – członków
obu okr´gowych izb. WÊród licznie
zgromadzonych goÊci byli mi´dzy
innymi: Janusz ˚bik – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju, El˝bieta Koterba i Tadeusz
Trzmiel – z–cy Prezydenta Miasta Krakowa, Kazimierz Barczyk – przewodniczàcy Sejmiku Małopolskiego, prof.
Kazimierz Furtak – rektor Politechniki
Krakowskiej, prof. Tadeusz Tatara –
dziekan Wydziału In˝ynierii Làdowej
PK, Ryszard Trykosko – przewodniczàcy PZITB, Krystyna Korniak Figa –
przewodniczàca PZITS.
W cz´Êci oficjalnej spotkania działaczom naszej Izby zostały wr´czone
honorowe odznaczenia (piszemy
o tym oddzielnie). W tej cz´Êci spotkania krótkie wystàpienia mieli: Stanisław Karczmarczyk – przewodniczàcy
Rady MOIIB i Marek Tarko – przewodniczàcy Rady MOIA. Z okazji jubileuszu 80–lecia działalnoÊci PZITB
wystàpił tak˝e Marian Płachecki –

przewodniczàcy Małopolskiego Oddziału PZITB.
W cz´Êci artystycznej, którà prowadził Bogusław Nowak – dyrektor
Opery Krakowskiej, odbyła si´ gala
operetkowo–musicalowa w wykonaniu

zespołu artystów Opery Krakowskiej.
Na zakoƒczenie spotkania we foyer
opery odbyło si´ spotkanie towarzyskie przy lampce wina.
MAŁGORZATA TR¢BACZ – PIOTROWSKA
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Honorowe wyró˝nienia
dla działaczy MOIIB
czasie spotkania 13 wrzeÊnia w Operze Krakowskiej
z okazji Dnia Budowlanych
działaczom naszej Izby zostały wr´czone nast´pujàce honorowe odznaczenia:

W

• Odznak´ „Honoris Gratia” przyznanà przez Prezydenta Miasta
Krakowa otrzymały Kole˝anki:
– Małgorzata BORYCZKO
– Małgorzata DUMA – MICHALIK
Odznaczenia wr´czała El˝bieta Koterba – zast´pca prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa.
• Złote Honorowe Odznaki PIIB otrzymali Kole˝anka i Koledzy
– Gra˝yna CZOPEK
– Krzysztof JANUSZ
– Roman FURMAN
– Zbigniew KOT
– Bogdan NI˚NIK
– Jan STRZAŁKA
Odznaczenia wr´czali Zygmunt
Rawicki członek Rady Krajowej PIIB i
Stanisław Karczmarczyk – przewodniczàcy Rady MOIIB.
• Statuetk´ „Małopolski In˝ynier Budownictwa” za rok 2013 w kategorii wykonawstwo otrzymał Kolega
– Andrzej SZPILA – kierownik budowy hali widowiskowo-sportowej
Kraków Arena.
Statuetk´ wr´czał Stanisław Karczmarczyk – przewodniczàcy Rady MOIIB.
Wyró˝nionym serdecznie gratulujemy!
SPROSTOWANIE
Jednoczenie informujemy, ˝e
w poprzednim biuletynie nr 2/2014
(str. 30) wÊród wyró˝nionych Złotà Honorowà Odznakà PIIB w czasie XIII Zjazdu Sprawozdawczo–
Wyborczego MOIIB pomin´liÊmy
Kole˝ank´ Ann´ BRYKSY.
Za to niedopatrzenie Redakcja
biuletynu serdecznie przeprasza
Panià Ann´ Bryksy.

17
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Ustawa weszła w ˝ycie,
ale brakuje rozporzàdzenia
UPRAWNIENIA. Przed XXIV sesjà egzaminacyjnà – Jesieƒ’2014

dniach 4 – 6
wrzeÊnia br.
w Serocku
k.Warszawy odbyły
si´, tradycyjnie ju˝ organizowane przez
Krajowà Komisj´
Zygmunt
Kwalifikacyjnà
PIIB,
Rawicki
warsztaty informacyjno–szkoleniowe dla przedstawicieli
Okr´gowych Komisji Kwalifikacyjnych z udziałem wszystkich członków KKK PIIB.

W

W warsztatach uczestniczyło łàcznie
ok. 100 osób. Warsztaty prowadził mecenas Tomasz Dobrowolski z kancelarii prawnej obsługujàcej PIIB. W trakcie
czterech sesji warsztatów omówiono:
– zmiany, jakie wnosi ustawa deregulacyjna z dnia 9 maja 2014 r. w zakresie:
a) nadawania uprawnieƒ budowlanych,
b) nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
– podstawowe zasady post´powania
administracyjnego w sprawach prowadzonych przez OKK i KKK,
– post´powanie kwalifikacyjne w XXIV
sesji egzaminacyjnej w Êwietle nowych regulacji prawnych,
– procedury post´powania w trybie
nadawania tytułu rzeczoznawcy buSpecjalnoÊç
konstrukcyjno-budowlana
-projektowanie oraz kierowanie
i projektowanie
konstrukcyjno-budowlana-kierowanie
drogowa
mostowa
kolejowa
instalacje elektryczne
instalacje sanitarne
telekomunikacja
hydrotechniczna
Razem

dowlanego w Êwietle nowych regulacji
prawnych.
W trakcie wszystkich sesji prowadzona była bardzo o˝ywiona dyskusja i mo˝liwoÊç wyjaÊniania ró˝nych
wàtpliwoÊci zwiàzanych przede wszystkim z wejÊciem ˝ycie z dniem 10 sierpnia br. Ustawy o ułatwieniu dost´pu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. ustawy deregulacyjnej) oraz projektu Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
W pierwszym dniu spotkania prezes
PIIB Andrzej Roch Dobrucki omówił
uczestnictwo PIIB w pracach nad
ustawà deregulacyjnà oraz Prawem
Liczba zło˝onych wniosków

32
89
26
29
22
28
65
1
2
294

budowlanym i przepisami wykonawczymi.

***
Z bie˝àcych prac OKK MOIIB warto
odnotowaç prace zwiàzane z przygotowaniem kolejnej, ju˝ dwudziestej
czwartej sesji egzaminacyjnej „Jesieƒ
’2014”. Termin składania dokumentów przez ubiegajàcych si´ o nadanie
uprawnieƒ upłynàł 29 sierpnia. Członkowie poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych, powołanych na zebraniu Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
MOIIB, rozpocz´li ˝mudnà weryfikacj´
dokumentów potwierdzajàcych praktyk´ zawodowà kandydatów. Dzienniki praktyk b´dà szczegółowo sprawdzane pod wzgl´dem ich merytorycznej zawartoÊci, zakresu, rodzaju i czasu odbytej praktyki budowlanej, a tak˝e uprawnieƒ osób potwierdzajàcych
praktyk´, ju˝ według nowych zasad zawartych w nowej ustawie z 9 maja br.
Obok w tablicy zestawiono wnioski
zło˝one przez kandydatów według
specjalnoÊci.
Egzamin testowy odb´dzie si´ 21 listopada br.
ZYGMUNT RAWICKI
przewodniczàcy OKK
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Zamiast ułatwienia
– skomplikowany dost´p do zawodu
PRAWO. Zastrze˝enia i wàtpliwoÊci do projektu rozporzàdzenia
do tzw. ustawy deregulacyjnej
sierpnia 2014r.
weszła w ˝ycie
Ustawa o ułatwieniu dost´pu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw.
ustawa deregulacyjna).

10

Niestety, do chwili obecnej (stan na dzieƒ 15 wrzeÊnia 2014 r.) brak rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Projekty tego rozporzàdzenia (pierwotny z 7 lipca
i nast´pny z 26 sierpnia
br.) budzà wiele zastrze˝eƒ i wàtpliwoÊci. Obok
przedstawiamy trzy stanowiska, jakie w tej sprawie
w ostatnim czasie zaj´ła
Polska Izba In˝ynierów Budownictwa.
1. W zało˝eniach ustawa
miała przyczyniç si´ do
ułatwienia dost´pu do wykonywania zawodu oraz
poszerzenia grupy osób
upowa˝nionych do jego
wykonywania. W praktyce
przepisy ustawy przynoszà odwrotne skutki – komplikujà oraz ograniczajà dotychczasowe
zakresy
uprawnieƒ.

19
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2. W celu unikni´cia zbyt drastycznego obcià˝enia finansowego członków PIIB, którzy po wejÊciu w ˝ycie ustawy deregulacyjnej, oprócz członkostwa w PIIB zobowiàzani b´dà nale˝eç tak˝e do Izby Architektów RP, Andrzej R.
Dobrucki, prezes PIIB zwrócił si´ w tej sprawie do Ryszarda Grudy, prezesa Izby Architektów RP.
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3. W odniesieniu do projektu rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa zgłosił uwagi, które zostały przesłane do El˝biety Bieƒkowskiej, wiceprezes Rady Ministrów RP.
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WSPÓŁPRACA MI¢DZYNARODOWA

Nieprzewidziane skutki deregulacji
OSTRAWA. XV spotkanie regionalnych organizacji budowlanych
Grupy Wyszehradzkiej

dniach 28 –
31 sierpnia
br. w Ostrawie w Czeskiej Republice odbyło si´
spotkanie regionalnych organizacji budowlanych (izb
i zwiàzków) Grupy
Wyszehradzkiej V–4.

W

Zygmunt
Rawicki

Tym razem gospodarzem spotkania
były: Czeska Izba Autoryzowanych In˝ynierów i Techników Budownictwa
(CKAIT) – z regionu Ostrawa, Czeska
Izba Autoryzowanych In˝ynierów
i Techników Budownictwa (CKAIT)
i Czeski Zwiàzek In˝ynierów Budowlanych (CSSI) – z regionu Karlowe
Wary.
Oprócz gospodarzy uczestnikami
spotkania były delegacje: Słowackiej
Izby In˝ynierów Budownictwa (SKSI)
– z regionu Koszyce i Trnava, Regionalna Izba In˝ynierska – BOMEK
w Miszkolcu oraz Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
w Krakowie (MOIIB) i Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa (PZITB) – Oddział Małopolski
w Krakowie.
Było to ju˝ pi´tnaste spotkanie regionalnych organizacji budowlanych,
które na mocy porozumieƒ zawartych
pomi´dzy poszczególnymi organizacjami sà organizowane rokrocznie, poczàwszy od 1999 roku, ka˝dorazowo
w innym kraju.
W drugim dniu spotkania delegacje
uczestniczyły w mi´dzynarodowej
konferencji pn. „Dziedzictwo przemysłowe – çwierç wieku póêniej”.
Konferencja była cz´Êcià projektu
„Topografia przemysłowa w programie
NAKI Ministerstwa Kultury Republiki
Czeskiej”. Podczas konferencji, w której wzi´ło udział ok. 150 osób, wygłoszonych zostało kilkanaÊcie refe-

Drastyczne obni˝enie
wymagaƒ przy
uzyskiwaniu uprawnieƒ
budowlanych w Polsce
i na W´grzech mo˝e
spowodowaç odrzucenie
respektowania
wzajemnych kwalifikacji
w innych krajach.

ratów w czterech blokach tematycznych. Prelegentami byli mi´dzy innymi przedstawiciele poszczególnych
delegacji z Czech, Słowacji, W´gier
i Polski (dr hab. in˝. arch. El˝bieta
Przesmycka prof. Politechniki Wrocławskiej, która wygłosiła referat nt.
problemów ochrony dziedzictwa architektonicznego z lat 30. XX wieku
zespołów poprzemysłowych Centralnego Okr´gu Przemysłowego
w Polsce), a tak˝e z Niemiec (Saksonii i Turyngii).

W protokole ze spotkania zapisano
mi´dzy innymi:
– Uczestnicy spotkania oÊwiadczajà, ˝e b´dà propagowaç w swoich
krajach wra˝liwe podejÊcie do dziedzictwa przemysłowego, poniewa˝
ta spuÊcizna Êwiadczy o dojrzałoÊci
technicznej społeczeƒstwa w danym
okresie. Byłoby niepowetowanà stratà dopuÊciç do dewastacji tych obiektów.
– Konferencja poÊwi´cona ochronie
i rewitalizacji obiektów przemysłowych jest doskonałym przykładem
promocji tego tematu wÊród in˝ynierów. PodkreÊlanie kulturowego
i historycznego znaczenia, jakie
prezentujà postprzemysłowe budowle, powinno byç kontrargumentem do mened˝erskich analiz,
które biorà pod uwag´ tylko czynniki
ekonomiczne.
– Jednym z wa˝nych problemów dyskutowanym na spotkaniu było zapewnienie porównywalnych kwalifikacji in˝ynierów budownictwa we
wszystkich krajach UE. Drastyczne
obni˝enie wymagaƒ przy uzyski-

Dokoƒczenie na str. 26
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Dokoƒczenie ze str. 25
waniu uprawnieƒ budowlanych
w Polsce i na W´grzech mo˝e spowodowaç odrzucenie respektowania
wzajemnych kwalifikacji w innych
krajach. Przewodniczàcy regionalnych izb in˝ynierskich w Miszkolcu
i Krakowie poinformowali o takiej
mo˝liwoÊci pozostałych przewodniczàcych izb z Czech i Słowacji.
– Uczestnicy spotkania proponujà,
aby przedstawiona powy˝ej tematyka znalazła si´ tak˝e w porzàdku
obrad spotkania tzw. du˝ej Grupy
Wyszehradzkiej V–4, które odb´dzie si´ w paêdzierniku br. w Koszycach.
– In˝ynierowie z krajów Grupy Wyszehradzkiej powinni dà˝yç, aby
w przypadkach ponadnarodowych
kontraktów budowlanych uwzgl´dniano tak˝e interesy o znaczeniu regionalnym.
Ponadto w czasie spotkania:
– przewodniczàcy poszczególnych delegacji poinformowali si´ wzajemnie
o najwa˝niejszych wydarzeniach
w swoich organizacjach, jakie miały
miejsce w ciàgu ostatniego roku,
tj. od XIV spotkania regionalnych
organizacji budowlanych V–4 w Egerze na W´grzech (sierpieƒ 2013 r.),
– o przygotowaniach do XXI spotkania
organizacji budowlanych (Izb
i Zwiàzków krajów V–4) na szczeblu ogólnokrajowym, które odb´dzie
si´ w paêdzierniku 2014 r. w Koszycach na Słowacji,
– Zygmunt Rawicki, jako główny edytor II tomu nowej edycji ksià˝ki
„Obiekty in˝ynierskie krajów wyszehradzkiej czwórki”, poinformował, ˝e prace nad przygotowaniem
ksià˝ki zostały ukoƒczone i aktualnie ksià˝ka jest w druku. Oficjalna
prezentacja ksià˝ki odb´dzie si´
w czasie XXI spotkania organizacji
budowlanych (Izb i Zwiàzków krajów

V4) w paêdzierniku 2014 r. na Słowacji.
– Uczestnicy spotkania uzgodnili, ˝e kolejne XVI spotkanie regionalnych organizacji budowlanych V–4 odb´dzie si´ we wrzeÊniu 2015 roku na Słowacji, a gospodarzem tego spotkania
b´dzie Słowacka Izba In˝ynierów Budownictwa (SKSI) – z regionu Koszyce i Trnava. Na spotkanie to zaproszone zastanà wszystkie organizacje
obecne na XV spotkaniu w Ostrawie.
Protokół koƒcowy ze spotkania
podpisali przewodniczàcy poszczególnych delegacji.

Uczestnicy spotkania mieli mo˝liwoÊç zwiedzenia zabytków Ostrawy
(rewitalizowanego Dolnego Obszaru
Witkowic z wysokim piecem nr 1,
aulà Gong w dawnym zbiorniku gazu,
hali Karolina tzw. Trojhali, ratusza,
starej kopalni Jeremenko i wie˝y szybowej).
Uczestnicy spotkania wyrazili gospodarzom spotkania podzi´kowania
za jego bardzo dobre przygotowanie
zarówno pod wzgl´dem merytorycznym, jak i organizacyjnym.
ZYGMUNT RAWICKI
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Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej in˝ynierów budownictwa
Zakres ubezpieczenia
Na osobach wykonujàcych samodzielne techniczne funkcje w budownictwie cià˝y obowiàzek zawarcia
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej. Obowiàzek ten wynika z art. 6 ust 2 Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach
zawodowych architektów, in˝ynierów
budownictwa oraz urbanistów. Zgodnie z jego brzmieniem członek izby samorzàdu zawodowego podlega obowiàzkowi ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody, które
mogà wyniknàç w zwiàzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na podstawie Ustawy o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów, minister finansów wydał Rozporzàdzenie z dnia
11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej architektów oraz in˝ynierów budownictwa. OkreÊla ono
zakres obowiàzkowego ubezpieczenia. Wszyscy członkowie Polskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa sà obj´ci
ubezpieczeniem obowiàzkowym w ramach Umowy Generalnej łàczàcej
PIIB i Ergo Hesti´.
Przywołane wy˝ej Rozporzàdzenie w § 2 stanowi, ˝e ubezpieczeniem
OC jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna architektów oraz in˝ynierów budownictwa za szkody wyrzàdzone
w nast´pstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej,
w zwiàzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych
uprawnieƒ budowlanych.
Oznacza to, ˝e obowiàzkowe ubezpieczenie OC:
a) chroni przed koniecznoÊcià wypłaty odszkodowania w przypadku
wyrzàdzenia szkody innej osobie,

o ile ubezpieczonemu mo˝na przypisaç odpowiedzialnoÊç cywilnà
za powstałà szkod´,
b) dotyczy tylko szkód zwiàzanych
z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,
c) dotyczy tylko szkód powstałych
w zakresie posiadanych uprawnieƒ budowlanych,
d) obejmuje szkody wyrzàdzone w nast´pstwie działania lub zaniechania
ubezpieczonego, w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody bez wzgl´du na czas ich
powstania, o ile b´dà nast´pstwem
działania lub zaniechania w okresie
ubezpieczenia.
Dla ochrony ubezpieczeniowej nie
b´dzie miał znaczenia fakt, ˝e ubezpieczony wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach prowadzonej działalnoÊci gospodarczej.
Ubezpieczycielowi nie przysługuje
prawo regresu w stosunku do ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç, tak˝e w przypadku szkód wyrzàdzonych wskutek
ra˝àcego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialnoÊç.
Rozporzàdzenie w ust´pie paragrafu 2 wymienia szkody wyłàczone
z ochrony ubezpieczeniowej:
1) wyrzàdzone przez ubezpieczonego
osobom fizycznym zatrudnionym
przez ubezpieczonego na podstawie umowy o prac´ lub wykonujàcym roboty lub usługi na rzecz
ubezpieczonego na podstawie
umowy prawa cywilnego, powstałe w zwiàzku ze Êwiadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego;
2) powstałe po skreÊleniu ubezpieczonego z listy członków izby,

a tak˝e w okresie zawieszenia
w prawach członka izby, chyba ˝e
szkoda jest nast´pstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed
skreÊleniem lub zawieszeniem;
3) wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów;
4) polegajàce na zapłacie kar umownych;
5) wyrzàdzone wskutek naruszenia
praw autorskich i patentów;
6) powstałe w wyniku normalnego
zu˝ycia lub wadliwej eksploatacji
obiektów budowlanych;
7) powstałe wskutek działaƒ wojennych, stanu wojennego, rozruchów
i zamieszek, a tak˝e aktów terroru.
Szkody, wyłàczone w Rozporzàdzeniu, wskazane powy˝ej w punktach 1 i 7 powy˝ej zostały obj´te
ochronà w drodze Umowy Generalnej
Ubezpieczenia OC In˝ynierów Budownictwa Członków Polskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium
całego Êwiata. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody dochodzone
według właÊciwoÊci polskiego prawa
lub prawa innego kraju. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody
dochodzone przed polskim sàdem lub
sàdem innego kraju.
Suma gwarancyjna okreÊlona została w Rozporzàdzeniu w wysokoÊci
równowartoÊci 50.000,00 Euro dla
ka˝dego zdarzenia, którego skutki
obj´te sà umowà ubezpieczenia.
Oznacza to, ˝e ubezpieczony b´dzie
posiadał ochron´ ubezpieczeniowà
w wysokoÊci sumy gwarancyjnej na
ka˝de ze zdarzeƒ powodujàcych szkody. Po wypłacie odszkodowania suma
gwarancyjna ulegnie redukcji o wypłacone kwoty, a kolejna osoba poszkodowana b´dzie mogła otrzymaç
Dokoƒczenie na str. 28
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Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej in˝ynierów budownictwa
Dokoƒczenie ze str. 27
odszkodowanie w takiej wysokoÊci,
jaka pozostanie z sumy 50.000,00
Euro i wczeÊniej wypłaconych kwot.
Jednak˝e je˝eli nastàpi kolejne zdarzenie powodujàce szkody, obowiàzywaç b´dzie pełna suma w wysokoÊci równowartoÊci 50.000,00 Euro.
Franszyza redukcyjna nie obowiàzuje. Umowa generalna daje mo˝liwoÊç
podwy˝szenia sumy gwarancyjnej
przez ka˝dego z ubezpieczonych za
opłatà dodatkowej składki:
Suma gwarancyjna: 100.000.00 EUR,
składka 195,00 PLN
Suma gwarancyjna 200.000.00 EUR,
składka 395,00 PLN
Suma gwarancyjna 250.000.00 EUR,
składka 475,00 PLN

Post´powanie
w przypadku roszczeƒ
W okresie ubezpieczenia ubezpieczony zobowiàzany jest do zawiadamiania ubezpieczyciela, bez zb´dnej
zwłoki, o ka˝dej okolicznoÊci majàcej
wpływ na powstanie szkody. Jest tak˝e zobowiàzany do powiadomienia
o wszcz´ciu post´powania karnego,
administracyjnego, cywilnego, dyscyplinarnego, mogàcego rodziç odpowiedzialnoÊç cywilnà ubezpieczonego.
Zgłoszenie szkody mo˝e odbyç si´ na
infolini´ ubezpieczyciela pod numerem
801 107 107 lub pisemnie, mailowo na
adres szkody@ergohestia.pl.
Ubezpieczyciel zobowiàzany jest do:
a) przyj´cia zgłoszenia od poszkodowanego lub ubezpieczonego,
b) ustalenia stanu faktycznego,
c) rozpatrzenia roszczenia co do odpowiedzialnoÊci ubezpieczonego
oraz co do wysokoÊci szkody,
d) wypłaty odszkodowania lub obrony ubezpieczonego przed niezasadnym roszczeniem.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgło-

szenia szkody. Je˝eli trwa wyjaÊnianie
okolicznoÊci dotyczàcych odpowiedzialnoÊci ubezpieczonego, odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela lub wysokoÊci szkody, odszkodowanie wypłaca si´ w terminie 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale˝ytej
starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci było mo˝liwe, nie póêniej jednak
ni˝ w terminie 90 dni od dnia zło˝enia
zawiadomienia o szkodzie, chyba ˝e
ustalenie odpowiedzialnoÊci zakładu
ubezpieczeƒ albo wysokoÊci odszkodowania zale˝y od toczàcego si´ post´powania karnego lub cywilnego.
W czasie przedłu˝ajàcego si´
okresu ustalania okolicznoÊci, ubezpieczyciel zawiadamia na piÊmie
uprawnionego o przyczynach niemo˝noÊci zaspokojenia jego roszczeƒ w całoÊci lub w cz´Êci, jak równie˝ o przypuszczalnym terminie zaj´cia ostatecznego stanowiska wzgl´dem roszczeƒ uprawnionego, a tak˝e
wypłaca bezspornà cz´Êç odszkodowania.
Wypłata odszkodowania obejmuje
wszystkie nale˝ne koszty zmierzajàce
do naprawienia szkody poszkodowanemu. Dowód co do faktu poniesienia szkody przedstawia poszkodowany. On te˝ przekazuje ubezpieczycielowi dokumenty Êwiadczàce
o kosztach naprawienia szkody. Odszkodowanie obejmuje straty, jakie poszkodowany poniósł, jak i korzyÊci, jakie mógłby osiàgnàç, gdyby szkody
mu nie wyrzàdzono. W przypadku
szkody rzeczowej (na mieniu) odszkodowanie obejmuje koszty przywrócenia mienia do stanu sprzed
szkody – koszty naprawy, wymiany,
odbudowy. Odszkodowanie obejmuje równie˝ korzyÊci, jakich poszkodowany nie osiàgnàł z powodu niemo˝noÊci korzystania z rzeczy. Dowodem na wysokoÊç kosztów przywrócenia mienia do stanu sprzed

szkody mo˝e byç wycena, kosztorys,
faktura. Utracone korzyÊci muszà byç
tak˝e udokumentowane. W zakresie
szkód osobowych dowodami uzasadniajàcymi koniecznoÊç poniesienia
kosztów b´dzie dokumentacja medyczna oraz dokumenty wskazujàce
osiàgane dochody w sytuacji sprzed
szkody i po szkodzie. Co do wysokoÊci, poniesione koszty leczenia powinny byç wykazane rachunkami za
leczenie, lekarstwa, pomoc medycznà. W przypadku koniecznoÊci poniesienia kosztów na przebudow´
budynku, budowli, doprowadzenie
do właÊciwego stanu prawnego, dokumentami uzasadniajàcymi wysokoÊci szkody b´dà ekspertyzy, kosztorysy oraz faktury. Dokumenty przedstawione przez poszkodowanego
b´dà przez ubezpieczyciela weryfikowane pod wzgl´dem zasadnoÊci
poniesionych kosztów oraz pod
wzgl´dem ich wysokoÊci.
W sytuacji kiedy kilka podmiotów
jest odpowiedzialnych za powstanie
szkody, ich odpowiedzialnoÊç jest solidarna (art.441 Kodeksu cywilnego).
SpoÊród osób wykonujàcych samodzielne techniczne funkcje w budownictwie najcz´Êciej spotyka si´ solidarnà odpowiedzialnoÊç projektanta
i kierownika budowy. Solidarna odpowiedzialnoÊç oznacza, ˝e w zale˝noÊci od woli poszkodowanego, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie
z umowy ubezpieczenia jednej z odpowiedzialnych osób albo w cz´Êciach z kilku umów. ˚aden z ubezpieczonych nie mo˝e si´ sprzeciwiç
wypłacie odszkodowania w cz´Êciach
wskazywanych przez poszkodowanego. Natomiast po wypłacie odszkodowania nast´puje zwrotne obcià˝enie umów ubezpieczenia w takiej
wysokoÊci, jaka wynika ze stopnia
winy poszczególnych ubezpieczonych.
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Na wysokoÊç przyznanego odszkodowania mo˝e mieç wpływ przyczynienie si´ poszkodowanego. Zgodnie z art. 362 Kodeksu cywilnego, je˝eli poszkodowany przyczynił si´ do
powstania lub zwi´kszenia szkody,
obowiàzek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie
do okolicznoÊci, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. W praktyce oznacza to, ˝e odszkodowanie mo˝e byç
pomniejszone w przypadku, gdy poszkodowany nie stosuje zasad u˝ytkowania budynku, obiektu, nie realizuje wskazaƒ instrukcji technicznych,
dopuszcza si´ innych zaniedbaƒ.
Ubezpieczyciel mo˝e odmówiç wypłaty odszkodowania z powodu:
a) braku ochrony ubezpieczeniowej,
b) braku odpowiedzialnoÊci ubezpieczonego za szkod´.
Odmowa wypłaty odszkodowania
ze wzgl´du na brak ochrony ubezpieczeniowej nast´puje z powodu:
a) wykonania czynnoÊci, z których
wynikła szkoda przed pierwszym
okresem ubezpieczenia w Ergo
Hestii,
b) wyłàczenia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej w Rozporzàdzeniu (np. szkody wynikłej z naruszenia praw autorskich),
c) przekroczenia uprawnieƒ budowlanych przez ubezpieczonego.
Odmowa wypłaty odszkodowania
ze wzgl´du na brak odpowiedzialnoÊci ubezpieczonego za szkod´ nast´puje z powodu:
a) braku wykazania przez poszkodowanego uchybieƒ w wykonywaniu czynnoÊci zawodowych ubezpieczonego,
b) wykazania odpowiedzialnoÊci za
szkod´ innej osoby ni˝ ubezpieczony,
c) zatrudnienia ubezpieczonego przez
pracodawc´ na umowie o prac´.
Zatrudnienie na umow´ o prac´
ubezpieczonego to jedyny wyjàtek od
osobistej i pełnej odpowiedzialnoÊci
osób wykonujàcych samodzielne
techniczne funkcje w budownictwie.
Zgodnie z zasadà z art. 120 Kodeksu
pracy, w razie wyrzàdzenia przez pracownika, przy wykonywaniu przez
niego obowiàzków pracowniczych,
szkody osobie trzeciej, zobowiàzany

do naprawienia szkody jest wyłàcznie
pracodawca. To oznacza, ˝e poszkodowany nie mo˝e kierowaç roszczenia bezpoÊrednio do pracownika,
chocia˝ ten wykonuje samodzielne
techniczne funkcje w budownictwie.
Roszczenie mo˝e zostaç skierowane
jedynie do pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. W opisywanej sytuacji
jedynie dobrowolne ubezpieczenie
OC podmiotu zatrudniajàcego osob´
wykonujàcà samodzielne techniczne
funkcje w budownictwie b´dzie miało zastosowanie, z zastrze˝eniem
obowiàzujàcego zakresu umowy
ubezpieczenia. Warto te˝ dodaç, ˝e
standardem na rynku jest, ˝e ubezpieczyciele w dobrowolnych ubezpieczeniach odpowiedzialnoÊci cywilnej nie majà prawa regresu do
pracowników ubezpieczonego. Je˝eli jednak pracodawca nie zawarł
umowy dobrowolnego ubezpieczenia
OC albo roszczenie nie mo˝e byç nià
pokryte w całoÊci lub cz´Êci, wtedy
pracodawca musi naprawiç szkod´
z majàtku własnego, zachowujàc do
pracownika roszczenie regresowe do
wysokoÊci 3–miesi´cznego wynagrodzenia. W takim przypadku roszczenie b´dzie mogło byç skierowane
przez pracodawc´ do ubezpieczyciela obowiàzkowego ubezpieczenia
OC pracownika.
Je˝eli ubezpieczyciel decyduje
o odmowie uznania roszczeƒ z powodu braku odpowiedzialnoÊci ubezpieczonego za powstałà szkod´, podejmuje ryzyko wystàpienia przez poszkodowanego na drog´ sàdowà
przeciwko niemu i ubezpieczonemu.
Wtedy to ma obowiàzek, w granicach sumy gwarancyjnej, zwróciç
ubezpieczajàcemu niezb´dne koszty
obrony w post´powaniu karnym
i koszty zast´pstwa prawnego w post´powaniu cywilnym, podj´tych na
polecenie lub za zgodà zakładu ubezpieczeƒ.
Je˝eli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokoÊci ni˝ okreÊlona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeƒ informuje o tym na piÊmie osob´ wyst´pujàcà z roszczeniem w terminie, wskazujàc na okolicznoÊci oraz podstaw´
prawnà uzasadniajàcà całkowità lub

cz´Êciowà odmow´ wypłaty odszkodowania, jak równie˝ na przyczyny, dla
których odmówił wiarygodnoÊci okolicznoÊciom dowodowym podniesionym przez osob´ zgłaszajàcà roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeƒ
powinno zawieraç pouczenie o mo˝liwoÊci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.
Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniajà si´ z upływem lat
trzech, jednak˝e roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadoÊçuczynienie
przedawnia si´ z upływem terminu
przewidzianego dla tego roszczenia
w przepisach o odpowiedzialnoÊci
za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym lub wynikłà z niewykonania bàdê nienale˝ytego wykonania
zobowiàzania.
Po zakoƒczonym post´powaniu
ubezpieczyciel ma obowiàzek udost´pniaç ubezpieczonemu i poszkodowanemu informacje i dokumenty
gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoÊci ubezpieczyciela lub wysokoÊci odszkodowania. Osoby te
mogà ˝àdaç pisemnego potwierdzenia przez ubezpieczyciela udost´pnionych informacji, a tak˝e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoÊci z oryginałem przez zakład ubezpieczeƒ.

Przykłady szkód
Przykład nr 1
Zgłoszenie poszkodowanych obejmowało informacj´, ˝e w trakcie realizacji domu jednorodzinnego stwierdzono osiadanie budynku w jednym
z naro˝ników. Poszkodowany kierujàc
si´ obowiàzkiem wykazania szkody
dostarczył opini´ technicznà, z której
wynikało, ˝e „wybudowane elementy
budynku znajdujà si´ ogólnie w złym
stanie technicznym (z wyjàtkiem konstrukcji stropu i elementów wi´êby dachowej) i nie pozwalajà na dalsze kontynuowanie prac budowlanych. (…)
w zakresie obj´tym ogl´dzinami wyst´powanie bezpoÊredniego zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa konstrukcji
budynku”. Ubezpieczyciel ustalił
w toku post´powania likwidacyjnego,
Dokoƒczenie na str. 30
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Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej in˝ynierów budownictwa
Dokoƒczenie ze str. 29
˝e ubezpieczony pełnił funkcj´ kierownika budowy i mo˝na było wskazaç nast´pujàce uchybienia:
• niedostateczne zag´szczenie gruntu pod podsypki ˝wirowe pod ławy
fundamentowe,
• brak odebrania zag´szczenia przez
geologa (mimo ci´˝kich warunków
gruntowych),
• brak wykonania pomiaru stopnia zag´szczenia.
Roszczenia obejmowały koszty odbudowy budynku i wyniosły
240.000 zł. Ubezpieczyciel przyjàł odpowiedzialnoÊç co do zasady. Weryfikacja wysokoÊci roszczenia pozwoliła ustaliç, i˝ jest ono zasadne w całoÊci. Na rzecz poszkodowanych zostało wypłacone odszkodowanie
w kwocie 204.620 zł, czyli równowartoÊç sumy gwarancyjnej. Pozostała
cz´Êç kwoty była dochodzona przez
poszkodowanych bezpoÊrednio od
kierownika budowy.
Przykład nr II
Zgłoszenie poszkodowanego obejmowało uszkodzenia Êcian piwnic budynku wielorodzinnego stwierdzone
w trakcie realizacji inwestycji. Po rozdeskowaniu zewn´trznych Êcian piwnic i obsypaniu ich od strony zewn´trznej, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdził p´kni´cia pionowe Êcian na całej wysokoÊci, a po
kilku dniach stwierdzono równie˝
p´kni´cie płyty dennej. Jeden z ubezpieczonych był autorem cz´Êci konstrukcyjnej projektu, drugi sprawdzajàcym. Projektanci bronili si´
przed roszczeniem wskazujàc na
bł´dy wykonawcze. Wskazywali jako
przyczyn´ szkody przedwczesne rozdeskowanie Êciany piwnic i zdemontowanie rozparcia Êcian szczelnych, wykonanie przerwy technologicznej na wys. ok. 1,50 m, obcià˝e-

nie Êcian zewn´trznych siłami poziomymi przez zasypanie Êcian od
strony zewn´trznej przy jednoczesnym demonta˝u głównych st´˝eƒ
Êcianek szczelnych i przed wykonaniem stropu piwnic. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził jednak, ˝e roboty wykonano prawidłowo.
Pomiary geodezyjne wykazały przechył budynku w kierunku południowym oraz miejscowe wybrzuszenia
płyty fundamentowej.
Dla ustalenia okolicznoÊci faktycznych ubezpieczyciel powołał eksperta, który w podsumowaniu stwierdził: „Projekt budowlany–wykonawczy
konstrukcji noÊnej zawiera liczne
uchybienia i bł´dy, które wskazujà na
niezachowanie w wielu miejscach
projektu budynku wymaganych normowo warunków stanu granicznego
noÊnoÊci i u˝ytkowania. Projekt nie zawiera analizy stanów przejÊciowych,
co przy posadowieniu obiektu znacznie poni˝ej poziomu wody gruntowej
ma istotne znaczenie.” Ekspertyza
jednoznacznie potwierdziła jednak
bł´dy projektowe.
Ubezpieczyciel przyjàł odpowiedzialnoÊç co do zasady. WysokoÊç
roszczenia została okreÊlona na kwot´ 1.005.648,21 zł. Likwidacja szkody
zakoƒczyła si´ wypłatà dwóch sum
gwarancyjnych, łàcznie w wysokoÊci
417.210 zł O pozostałà cz´Êç poszkodowany zwrócił si´ bezpoÊrednio
do ubezpieczonych.
Przykład nr III
Zgłoszenie ubezpieczonego wskazywało nast´pujàce okolicznoÊci:
w zwiàzku z niewłaÊciwym wykonaniem izolacji fundamentów (niedostosowanie do zło˝onych warunków
gruntowych – zwierciadło wód gruntowych na poziomie posadowienia budynku) dochodzi do zalewania pomieszczeƒ piwnicy. Zgłoszenie zostało

dokonane przez ubezpieczonego
w zwiàzku z rozpocz´ciem egzekucji
z jego majàtku.
Ustalano w toku likwidacji, ˝e pi´ç
lat wczeÊniej ubezpieczony pełnił
funkcj´ kierownika budowy, miał dopuÊciç do niewłaÊciwego wykonania izolacji fundamentów. Po bezskutecznym wezwaniu do naprawienia szkody, inwestor wystàpił przeciwko ubezpieczonemu z powództwem o zapłat´. Powództwo zostało
uznane za zasadne, ubezpieczony nie
wniósł apelacji, wyrok si´ uprawomocnił, inwestor zło˝ył wniosek
o wszcz´cie egzekucji z majàtku
ubezpieczonego, co skłoniło ubezpieczonego do zgłoszenia zdarzenia
ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel
wypłacił Êwiadczenie w kwocie odpowiadajàcej wartoÊci roszczenia po
weryfikacji – do wysokoÊci sumy
gwarancyjnej.

Pozostałe ubezpieczenia
przydatne in˝ynierowi
budownictwa
W sytuacji kiedy in˝ynier budownictwa prowadzi firm´ wykonawczà
obowiàzkowe ubezpieczenie OC in˝yniera budownictwa nie zapewni
ochrony za szkody wynikłe w zwiàzku z realizacjà prac budowlanych,
instalacyjnych itp. , itd. Dlatego nale˝y rozwa˝yç wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, tzw. OC z tytułu
prowadzenia działalnoÊci gospodarczej. Jest to ubezpieczenie przeznaczone dla firm wykonawczych.
Kiedy in˝ynierowie budownictwa
prowadzà działalnoÊç gospodarczà
w formie spółki, równie˝ obowiàzkowe
ubezpieczenie OC mo˝e okazaç si´
niewystarczajàce. Obowiàzkowe ubezpieczenie OC jest „przypisane” do
osób posiadajàcych uprawnienia budowlane i wykonujàcych samodzielne
techniczne funkcje w budownictwie.
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W przypadku kiedy roszczenia byłby
kierowane do spółki, obowiàzkowe
ubezpieczenie nie mogłoby znaleêç
zastosowania. Proponujemy zawarcie
dobrowolnego ubezpieczenia OC dostosowanego do formy i rodzaju prowadzonej działalnoÊci.
Obowiàzkowe ubezpieczenie OC
nie mo˝e byç ubezpieczeniem dedykowanym w zwiàzku z realizacjà danego kontraktu. To oznacza, ˝e gdy in˝ynier budownictwa przyst´puje do
przetargu, w którym zamawiajàcy oczekuje ubezpieczenia OC w zwiàzku
z realizacjà danego zadania, to nale˝y
przedstawiç dobrowolne ubezpieczenie OC dedykowane temu zadaniu.
W zwiàzku z coraz cz´stszymi wymogami zapewnienia gwarancji nale˝ytego wykonania kontraktu lub gwarancji usuni´cia wad i usterek, Ergo
Hestia proponuje gwarancje ubezpieczeniowe spełniajàce wymogi zamawiajàcego. Jest to gwarancja negocjowana indywidualnie, pod okreÊlony
kontrakt, z procedurà akceptacji treÊci
gwarancji przez beneficjenta.
Ze wzgl´du na współprac´ z Polskà Izbà In˝ynierów Budownictwa,
Ergo Hestia proponuje 15% zni˝ki na
majàtkowe ubezpieczenia indywidualne dla nowych Klientów. Ubezpieczenia dost´pne to ubezpieczenia
samochodowe, ubezpieczenia domu,
mieszkania, OC w ˝yciu prywatnym.

Gdzie z problemem?
Dedykujemy in˝ynierom specjalnà
Êcie˝k´ obsługi przez stron´ internetowà www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl
Zapraszamy do kontaktu w sprawie:
• dodatkowych ubezpieczeƒ obowiàzkowych, tzw. nadwy˝kowych,
• ubezpieczeƒ prywatnych,
• dobrowolnych ubezpieczeƒ OC –
zawodowych i zwiàzanych z prowadzonà działalnoÊcià,
• ubezpieczeƒ w ramach przetargów.
pod adresem:
in˝ynierowie@ag.ergohestia.pl
MARIA TOMASZEWSKA – PESTKA
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ
Ergo Hestia S.A.

KOMUNIKAT
W SPRAWIE GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA NNW
CZŁONKÓW MOIIB
przejmie informujemy, ˝e z dniem 1 wrzeÊnia 2014 roku nastàpiła zmiana ubezpieczyciela z Compensa – Towarzystwo
Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. Vienna Insurance Group na SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE¡ ERGO HESTIA S.A.

U

W zwiàzku z powy˝szym za wszelkie zdarzenia majàce miejsce od
1 wrzeÊnia 2014 roku odpowiada nowy ubezpieczyciel.
W ramach zawartej umowy, przysługujà nast´pujàce Êwiadczenia:
Zryczałtowane koszty pogrzebu ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaci osobie lub osobom, które poniosły koszty pogrzebu ubezpieczonego. Âwiadczenie b´dzie nale˝ne niezale˝nie od Êwiadczeƒ
z ZUS i Êwiadczeƒ wypłaconych przez innych ubezpieczycieli.
Do umowy ubezpieczania b´dà miały zastosowanie Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Biznes & Podró˝ z 01 listopada 2008 roku, dost´pne
w Biurze MOIIB i na stronie internetowej MOIIB.
Roszczenia o wypłat´ Êwiadczenia, o którym mowa w § 3, osoby
uprawnione powinny zgłosiç na numer 801 107 107 lub 58 555 5 555.
Pomocy w zgłoszeniu roszczenia udziela tak˝e Pani Anna Magiera z Biura Małopolskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (tel. 12-6309060 lub 126309061).
Przy zgłaszaniu roszczenia prosimy o powoływanie si´ na numer
polisy 903007758926.
Dla dochodzenia Êwiadczenia z tytułu kosztów pogrzebu niezb´dne jest przekazanie:
a) potwierdzenia członkostwa w Izbie (dokument mo˝na uzyskaç
u Pani Anny Magiery z Biura MOIIB)
b) aktu zgonu
c) dokumentu Êwiadczàcego o pokryciu kosztów pogrzebu
d) aktu Êlubu, w przypadku zgonu mał˝onka ubezpieczonego
Wykaz dokumentów niezb´dnych do dochodzenia pozostałych
Êwiadczeƒ jest dost´pny w Biurze MOIIB lub na stronie internetowej
MOIIB.
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Prenumerata czasopism
dla członków MOIIB na 2015 r.
Przypominamy, ˝e w ramach składki członkowskiej ka˝dy członek Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa nadal mo˝e zamówiç prenumerat´ jednego wybranego technicznego czasopisma bran˝owego bezpłatnie (wi´kszoÊç izb okr´gowych wprowadziła od pewnego czasu cz´Êciowà odpłatnoÊç!). Warunkiem otrzymywania
czasopisma jest wyłàcznie pisemne zgłoszenie swojego wyboru. Wykaz czasopism zamieszczamy poni˝ej. Rozwa˝amy równie˝ mo˝liwoÊç zamówienia tytułów nie przedstawionych ni˝ej na Paƒstwa indywidualne ˝yczenie. W zale˝noÊci od liczby zgłoszeƒ i wynegocjowanej ceny za pojedyncze egzemplarze, Rada MOIIB podejmie stosowne
decyzje w tej sprawie. Wybrane czasopismo b´dzie dostarczane na Paƒstwa adres pocztowy.
Od nowego 2015 roku chcemy przeprowadziç aktualizacj´ prenumeraty, dlatego prosimy o podanie aktualnych
danych adresowych, gdy˝ otrzymujemy wiele zwrotów. Prosimy o wypełnienie ankiety drukowanymi literami.

1. Nazwisko i imi´:...............................................................................................................................
2. Numer członkowski MOIIB: MAP / _ _ / _ _ _ _ / _ _
3. Adres korespondencyjny: ...............................................................................................................
4. Nr tel., e-mail: ..................................................................................................................................
5. Lista czasopism: nale˝y zaznaczyç jeden tytuł wpisujàc znak „X” w okienku przy wybranym tytule:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

In˝ynieria i Budownictwo
Przeglàd Budowlany
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacje
Gospodarka Wodna
WiadomoÊci Melioracyjne i Łàkarskie
Biuletyn INPE
Spektrum
Drogownictwo
WiadomoÊci Naftowe i Gazownicze
Materiały Budowlane
WiadomoÊci Izby Projektowania Budowlanego
Renowacje i Zabytki
Murator
Elektroinstalator
Przeglàd Telekomunikacyjny
Technika Transportu Szynowego
Przeglàd Komunikacyjny
Rusztowania
Inne-tytuł:

✃

………………………………………
data

………….………………………..
podpis

✃

Nieodesłanie ankiety w terminie b´dzie traktowane jako rezygnacja z prenumeraty!
Wypełnionà ankiet´ prosimy przesłaç do 31.10.2014 r. pocztà na adres: Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów
Budownictwa, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków lub skan na adres: map7@map.piib.org.pl

Budowlani 57_Layout 1 26.09.2014 22:39 Page 33

LIPIEC – SIERPIE¡ – WRZESIE¡ 2014

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w IV kwartale 2014 roku
Zespó∏ ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB
L.p.
1.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a mostowa – ZMRP

ZMRP O.Małopolski & MOIIB
Informacje:
mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel. kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

2.10.2014r.
czwartek, godz. 13
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala” B”

PZITS Oddział w Krakowie
& MOIIB
mgr in˝. Joanna Szafron
mgr in˝. Paweł Marzec
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

6.10.2014r.
poniedziałek
godz. 13
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala ”B”

PZITS Oddział w Krakowie
& MOIIB
dr hab. in˝. Michał Zielina
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza KoÊciuszki
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

7.10.2014r.
wtorek, godz. 17
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

8.10.2014r.
Êroda

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

9.10.2014 r.
czwartek, godz. 8
Tarnów
Restauracja KASYNO
Tarnów - MoÊcice
ul. Kwiatkowskiego 20

SEP Oddział Tarnów,
Koło SEP nr 3 & MOIIB
roman.kuczek@grupaazoty.com
tel.: 785 780 854

09.10.2014r.
czwartek,
godz. 11-14
Kraków
Dom Technika
NOT w Krakowie

O.Kr SEP – SIIUE & MOIIB
Firma HAGER Tychy
Koło SEP nr 28
mgr in˝. Ryszard Damijan
Biuro SEP tel. 12 422 58 04

„EfektywnoÊç energetyczna w praktyce i nowoczesne
technologie w oÊwietleniu”

10-11.10.2014r.
piàtek-sobota
Zawoja
DW JAWOR
Zawoja

O.Kr SEP SIiUE & MOIIB
Schneider Electric
Philips
in˝. Stanisław Łach
tel. 604 506 474
Biuro SEP tel.
12 422 58 04

bran˝a mostowa – ZMRP

1-14.10.2014r.
USA

ZMRP O.Małopolski & MOIIB
Informacje:
mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel. kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

bran˝a sanitarna – PZITS
„Wybrane aspekty projektowania i eksploatacji rurociàgów
z PE i PP w technologii UPONOR infra - Urzàdzenia NavoTECH w obszarach Êcieków deszczowych, sanitarnych,
przemysłowych”

3.

bran˝a sanitarna – PZITS
„Wpływ cementowania przewodów wodociàgowych na
jakoÊç wody nimi transportowanej”

4.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
1. OdpornoÊç budynków na terenach górniczych.
2. Problemy eksploatacyjne kominów przemysłowych.
3. Dokonania architektoniczne Hundertwassera.

5.

bran˝a drogowa - SITK
Wyjazd techniczny:
„Nowoczesne rozwiàzania drogowo-mostowe w/c dróg
krajowych Małopolski”

6.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Tarnów:
Energetyka przemysłowa.

7.

seminarium elektroinstalatorów- O.Kr SEP
„Obudowy i rozdzielnice wielolicznikowe oraz bezprzerwowa
wymiana liczników pod kàtem projektu AMI (Advanced
metering infrastructure)”

8.

9.

Organizator / Wyk∏adowca

18.09.2014r.
czwartek
Kraków
Sala konferencyjna klubu
Kontynenty Cafe
ul. Bochenka 16a,
Kraków

Seminarium:„Nowoczesne nawierzchnie mostowe”

2.

Data / Miejsce

seminarium wyjazdowe elektroinstalatorów - O.Kr SEP

Wycieczka techniczna:
„Co nowego w mostownictwie – najpi´kniejsze mosty USA”

33
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L.p.
10.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
„Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocià i wodà –
wybrane zagadnienia”

11.

bran˝a sanitarna – PZITS
„Nowoczesne rozwiàzania techniczne stosowane na stacjach
gazowych, połàczone z elegantami sterowania, na przykładzie
SRP Zawiła”

12.

bran˝a drogowa - SITK
Seminarium:
„Diagnostyka nawierzchni drogowych”

13.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Kurs przygotowujàcy do egzaminu na uprawnienia
budowlane. Rozpocz´cie: 17 paêdziernika 2014r.

14.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium:
„Wykonywanie pomiarów oÊwietlenia w myÊl
obowiàzujàcych przepisów. Energooszcz´dne oÊwietlenie
lampami LED”

15.

bran˝a sanitarna – PZITS
„Kompleksowe rozwiàzania dla wodociàgowego przyłàcza
domowego – od nakr´tki do w´zła wodomierzowego.
Przeglàd innowacyjnych produktów Ewe Armaturen
dedykowanych gospodarce wodomierzowej”

16.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Vademecum prawne inwestora i wykonawcy:
„Ochrona podstawowych interesów wykonawcy w umowie
o roboty budowlane i umowie o dzieło - praktyczne przykłady
stosowanych rozwiàzaƒ”

17.

VII Krajowa Konferencja NT SEP
„Urzàdzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”
OdpłatnoÊç: 300zł/osob´

18.

seminarium energetyków - O.Kr SEP
„Wysokie napi´cie w technice i nauczaniu”
prelegent: in˝. Damian Pala

19.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
„Bezinwazyjne badania parametrów technicznych budynków
w celu zmniejszenia kosztów ich eksploatacji”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

14.10.2014r.
wtorek, godz. 14
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

15.10.2014r.
Êroda, godz. 13
Kraków
ul. Zawiła 55c
Kraków

PZITS Oddział w Krakowie & MOIIB
mgr in˝. Iwona Bira
mgr in˝. Leszek Stachura
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

15.10.2014r.
Êroda
Wieliczka
GDDKIA
Wydział Technologii Laboratorium
Drogowe,
ul. Krakowska 37 B, Wieliczka

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

17.10.2014 r.
piàtek, godz. 15
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

21.10.2014r.
wtorek, godz. 11-14
Kraków
Dom Technika
Nowa Huta,
os. Centrum C bl.10
Kraków

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

22.10.2014r.
Êroda, godz. 13
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala ”B”

PZITS Oddział w Krakowie
& MOIIB
Marcin Kowalczyk
Andrzej Ksepka
tel.12 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

22.10.2014 r.
Êroda, godz. 14
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
& Kancelaria „Borucki Długosz Gwóêdê Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Cywilna”
www.bdglegal.pl
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

23.10.2014r.
czwartek, godz. 11-16
Kraków
Dom Technika
NOT w Krakowie

O.Kr SEP, PKOO SEP
& MOIIB
dr in˝. Jan Strzałka
tel. 603 773 123
Biuro SEP tel.
12 422 58 04

24.10.2014r.
piàtek, godz. 13-16
Kraków
AGH
paw. B1 s. H113a
Kraków

O.Kr SEP SEn
Koło SEP nr 65 & MOIIB
mgr in˝. Artur Gancarz
tel. 609 100 231
Biuro SEP tel.
12 422 58 04

28.10.2014 r.
wtorek, godz. 17
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
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20.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a mostowa – ZMRP
Seminarium:
„Modelowanie i analiza obiektów mostowych du˝ych
rozpi´toÊci – najnowsze, Êwiatowe trendy w oprogramowaniu
CAE”

21.

seminarium teletechników O.Kr SEP
„Projektowanie instalacji teletechnicznych w budynkach
wielorodzinnych wg Rozp. MTBiGM z 22.11.2012r”

22.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Realizacja obiektu mostowego na obszarze Natura 2000”

23.

bran˝a sanitarna – PZITS
„Innowacyjne rozwiàzania Grundfos dedykowane do
gospodarki wodno-Êciekowej – pompy, pompownie, tłocznie
Êcieków”

24.

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

25.

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

26.

bran˝a sanitarna – PZITS
„Badania eksperymentalne i analiza obliczeniowa
kształtowania si´ mikroklimatu w budynkach zabytkowych”

27.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji ˝elbetowych – cz. II

28.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
„Zagro˝enia zwiàzane z u˝ytkowaniem urzàdzeƒ grzewczych,
okresowe przeglàdy instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych w praktyce sàdowej. Uprawnienia i obowiàzki
właÊcicieli i administratorów nieruchomoÊci”

29.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Prowadzenie inwestycji na obszarze Natura 2000 – fakty,
mity, przepisy”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

30.10.2014
czwartek
Kraków
Sala Konferencyjna klubu
Kontynenty Cafe
Kraków
ul. Bochenka 16a

ZMRP O.Małopolski & MOIIB
Informacje:
mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel. kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

6.11.2014r.
czwartek, godz. 11-14
Kraków
Dom Technika
NOT w Krakowie

O.Kr SEP & MOIIB
GZT TELKOM-TELMOR
Sp. z o.o. Gdaƒsk
Biuro SEP tel.
12 422 58 04

6.11.2014r.
czwartek
Kraków
Sala konferencyjna klubu
Kontynenty Cafe
Kraków
ul. Bochenka 16a

ZMRP O/Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel. kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

06.11.2014r.
czwartek,
godz. 13
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28
Sala „B”

PZITS Oddział w Krakowie & MOIIB
mgr in˝. Alicja Gorzelana
mgr in˝. Anna Rudy
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

7.11.2014 r.
piàtek
godz. 15 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

08.11.2014 r.
sobota, godz. 9 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

17.11.2014r.
poniedziałek, godz. 13
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala ”B”

PZITS O.Kraków & MOIIB
dr in˝. Agnieszka Sadłowska- Sał´ga
- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

19.11.2014 r.
Êroda, godz. 14 Zakopane
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Krupówki 8
Zakopane

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
Alicja Kotoƒska 609 489 518
Joanna Kruk
Tel./fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

20.11.2014 r.
czwartek, godz. 14
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

20.11.2014
czwartek
Kraków
Sala konferencyjna klubu
Kontynenty Cafe
Kraków
ul. Bochenka 16a

ZMRP O/Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel. kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl
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L.p.
30.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
Seminarium elektroinstalatorów – O.Kr SEP
„Kontrola okresowa instalacji elektrycznych - badania
wyłàczników RP i ograniczników przepi´ç”

31.

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

32.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
„Kosztorysowanie – wartoÊç kosztorysowa inwestycji.
åwiczenia w sporzàdzaniu kosztorysu”

33.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
„Zagadnienia projektowe, aspekty wykonawcze, przykłady
realizacji Êcian szczelinowych. Wzmacnianie fundamentów
istniejàcych”

34.

bran˝a ogólnobudowlana – NOT Tarnów:
Humanistyka (w tym etyka) w technice

35.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Vademecum prawne inwestora i wykonawcy:
„Ochrona podstawowych interesów zamawiajàcego
w umowie o roboty budowlane i umowie o dzieło praktyczne przykłady stosowanych rozwiàzaƒ”

36.

bran˝a sanitarna – PZITS
„Monitoring zlewni wód ujmowanych przez MPWIK SA.
w Krakowie”

37.

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

38.

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

39.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
„Technologia wzmacniania gruntu, w tym szczególnie
wzmacniania przy u˝yciu Êrodków chemicznych”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

21.11.2014r.
piàtek, godz. 13.30-16
Wolbrom
FTT S.A.
w Wolbromiu

O/Kr SEP
Koło SEP nr 2 & MOIIB
mgr in˝. A. Starostecki
tel. 602 280 536
Biuro SE P tel. 12 422 58 04

21.11. 2014 r.
piàtek, godz. 15 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

22.11. 2014 r.
sobota, godz. 9
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

25.11. 2014 r.
wtorek, godz. 14
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB & Instytut
Konsultacyjno - Badawczy
GEOCONTROL Sp. z o.o.
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

26.11.2014 r.
Êroda, godz. 11.30
Tarnów
Dom Technika NOT
w Tarnowie, Rynek 10

NOT Tarnów & MOIIB
doc. dr in˝. Stanisław Krakowiak
nottarnow2@wp.pl
www.not-tarnow.pl
Tel./fax.: 14 688 9077
map-tarnow@map.piib.org.pl

26.11.2014 r.
Êroda, godz. 14
Kraków
Dom Technika ul. Straszewskiego
28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
& Kancelaria „Borucki Długosz Gwóêdê Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Cywilna”
www.bdglegal.pl
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

27.11.2014r.
czwartek, godz. 13
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B”

PZITS O.Kraków & MOIIB
dr Jacek Sanecki - MPWIK S.A. w Krakowie
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

28.11. 2014 r.
piàtek, godz. 15
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

29.11. 2014 r.
sobota, godz. 9
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

02.12 2014 r.
wtorek, godz. 17
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

Koło Grodzkie PZITB & PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
Tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl
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40.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a kolejowa - SITK
Konferencja: „Nowoczesne technologie i systemy zarzàdzania
w transporcie szynowym”

41.

seminarium elektroinstalatorów O/Kr SEP
„Ochrona przeciwprzepi´ciowa urzàdzeƒ elektronicznych”

42.

bran˝a sanitarna – PZITS
„Wybrane problemy projektowe małych oczyszczalni
Êcieków”

43.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
„Naprawy i wzmocnienia posadzek. Badania i diagnostyka
konstrukcji”

44.

bran˝a sanitarna – PZITS
„Metody szacowania obj´toÊci zbiorników deszczowych”

45.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Najpi´kniejsze mosty Êwiata - wspomnienia z XX
europejskiej wyprawy mostowej do Gruzji i Armenii, VII
Êwiatowej wyprawy mostowej do Afryki oraz Krakowskiej
wyprawy do USA”

46.

bran˝a sanitarna – PZITS
„Wykorzystanie metod izotopowych w badaniach
hydrogeologicznych”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

3-5.12.2014r.
Êroda-piàtek
Zakopane

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

4.12.2014r.
czwartek,
godz. 11-14
Kraków
Dom Technika
NOT w Krakowie

O.Kr SEP & MOIIB
DEHN Sp. z o.o.
Biuro SEP 12 422 58 04

4.12.2014r.
czwartek,
godz. 13
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B’

PZITS O.Kraków & MOIIB
dr hab. in˝. Piotr Bugajski Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

10.12.2014 r.
Êroda,
godz. 14
Zakopane
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Krupówki 8
Zakopane

PZITB-CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
Alicja Kotoƒska 609 489 518
Joanna Kruk
Tel./fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

11.12.2014r.
czwartek,
godz. 13
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B’

PZITS O. w Kraków & MOIIB
mgr in˝. Joanna Bàk
Politechnika Krakowska
tel. (12) 422 26 98
biuro@pzits.krakow.pl

11.12.2014r.
czwartek
Kraków
Sala konferencyjna klubu
Kontynenty Cafe
Kraków
ul. Bochenka 16a

ZMRP O.Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel. kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

17.12.2014r.
Êroda
godz. 13
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala” B”

PZITS Oddział w Krakowie
& MOIIB
dr in˝. Tomasz Kotowski Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie
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 ZPdsUDZ – 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 ZPdsUDZ!
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
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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 – zast´pca skarbnika 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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