
Porozumienie o współprncy
oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

z MalopotsĘ okręową lzbą Inżynierów Budownictwa
z dnia 87 paffiziemikn 2014r.

Niżej wymlenione oddzieły Stowarzyszeń Naukowo.Technicmych:
1) oddzia|y Polskiego Złzrr'zęwa Inżynierów i Techników Sanitarnych w lkakowie

i Tarnowie,
2) oddział Polskiego Związ:ku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowieo
3) oddziały Stowarryszenia ElekĘków Polskich w Krakowie, Nowej Hucie

i Tamowie,
4) oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie,
5) oddział Stowarpyszenia Naukowo . Technicznego Inżynieńw i Techników

Przqmysfu Naftowego i Gazowniczsgo w Krakowieo
6) oddział Stowarzyszenia Infynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnycb

w Krakowie,
7) oddział Małopolski zwiqzrc'l Mostowców RP wKrakowie,

i Małopolska ołręgowa lzba In*ynierów Budownictwą majqs na celu;
doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników działajqpych
w budowniotrłię oraz przygotowywanie do uryskania uprawnień budowlanych,
ochronę interesów zawodowych i szerzenie wiedzy o problemach
budownictwa oraz rozrvoju techniki i jej twórcach'
zapewnienie właściwego poziomu etycznego swoich członków,
eosĘ o doskonalenię aktów normaĘ.rrnych dotyczących budownictwa

rawierają ninięj 92ę poroamienie o wspóĘracy.

$1

oddziały stowarzyszeń Naukowo-Tecbnicznych, o których }Yyżej mową zwane dalej
oddziałami StowarzryszeĄ sąreprezentowane przezswoich przedstawicieli w osobach:
l) Prezes oddziału PzITs w lftakowie - Mariusz oLKo
2) Prezes oddziału PZITS w Tanrowie . WojciechŁUszcz
3) Przewodnicwy oddziatu PZITB w Krakowie .Marian PŁAc}tEcKI
4) Prezes oddziału lkakowskiego SEP. Jan STRZAŁI(A
5) Prezes oddziału Nowohuckiego SEP . Bogdan NIŻhIIK
6) Prezes Oddzidu Tarnowskiego SEP - Antoni MAZLARKA
7) Prezes Oddzidu SITKRP - Lidia ŻAKOWSKA
8) Prezes oddziału SITPNiGwKrakowie - Knysztof DYBAŚ
9) Prezes oddziału SITWM w Krakowie . Zbigniew KoT
l0)Przewodnicząca oddziału Małopolskiego ZMRP . Grażyna CZOPEK

oraz

Mdopolska Izba Inzynierów Budownictwa" zwana dalej Izbą reprezentowana pfrzez
Przewodnicząp€go Rady MotrB . Stanisława KARczMARczYKA działajqq
w interesie swoich członków, ustatają nasĘpujące zasady i zakres współpracy:



$2

l. oddziaty Stowarzyszeń Ęd4 przygotowywĄ kandydatów ubiegajqcych się o uprawnienia
do pehienia sanodzielnycb finkcji tecbnicznych w budownictrłie w specjalnościach
właściwych dla Stowarzyszeń' poprzez organizowanie pracy na etapie odbyrrania paktyki
zawodowej oraz kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane.

2. Stowarzyszenia Ędą z.słaszaty kandydatów do powoływanych prz'ez IzĘ komisji
egzaminacyjnych, a także współdziałały z lzbą w przygotowywaniu programów
egzarrrinów na uprawnienia budowlane oraz regulaminów awiązarrych ze sposobem
i trybem przeprowadzarria tych egzarrinów.

$3

oddzidy Stowarzyszeń mogą występowaó do MOIIB z wnioskami o współorganizację
konferencji naukowo.technicznycĘ o oĘęcie konferencji Patronatem Ińy i o częściowe
pokrycie kosztu druku materiałów konferencyjnych zgodrrie z obowiqzującym w tym zakresie
Regulaminem.

s4

oddziały Stowarzyszeń . na Ęcz"ente MouB - Ędą opiniować kandydatów na
rzeczoznawców brrdowlanych otaz Ędą współdziałały z Ińą w opracowywaniu
regulaminów postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania Ęrh*u fteczozrrlułc.y
budowlanego.

$s

oddziaty Stowarzyszeń na Ęczrlrule MOIIB - Ęą z$aszaĘ kandydatów do tworzonych
pt1zęzlzbę Zespołów Problemorłych i Roboczych.

$ó

oddziały Stowarryszeń b$ą na bieżąeo współpracować z MonB przy opracowywaniu
planów i realŁowaniu szkoleń podnosząpych hłalifikacje zawodowe cdonków i terminowo
pnzękanwnś, informacje sprawozdawczezimptezzorganizowanych przl, udziale lzby.

$7

MOIIB deklan{e pąrtycpację w pokrywaniu kosztów organizacji ptraz odduiały sNT
imprez podnoszqcych hmlifikacje zawodowe, z tytułu udziału członków Łby na zasadach
określonych Uchwałą Rady MoIIB.

s8

oddziaty SNT pocrynią stararria o wyłonienie w swoim środowisktl kandydatów do
organizowanego coroczniepfrrazMollB Korrkursu,,Małopolski Ineynier Budownictwa,'.

se
oddziały Stowarzyszeń zobowiqztłią się do rozpowszecbnienia w swoich Stowarzyszeniach,
w szczególności wśród rzeczoanawców stowarzyszeniorłych Standardów opracowania
opinii i Ełspertyz Tecbnicnych w Budownictwie, opracowanych prrezMollB.



$10

oddziały Stowarzyszeń i MOIIB będą współdziałĄ w opiniowaniu minimalnych wymagan
programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów i techników wszystkich
specjalności objętych Prawem Budowlanym otaz w opiniowaniu projektów aktów
normatywnych dotyczących budownictwa.

$11

Przedstawiciele oddziałów Stowarzyszeń zobowiązują się do uczestriczenia
w organizowanych corocmie przez MOIIB spotkaniach roboczych, których celem jest
podsumowanie stanu realizacji niniej szego Porozumienia.

$12

Porozumienie wchodzi w {cie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady MOII$7,7 f?
Stanistaw Karczmarczyk,{!{-tn<+",t,<,Ą ^

Prezes oddziału PZITS w Krakowie
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