Porozumienieo współprncy
oddziałów StowarzyszeńNaukowo-Technicznych
z MalopotsĘ okręową lzbą InżynierówBudownictwa
z dnia 87 paffiziemikn 2014r.

Niżej wymlenioneoddzieły StowarzyszeńNaukowo.Technicmych:
1) oddzia|y Polskiego Złzrr'zęwaInżynierów i Techników Sanitarnychw lkakowie
i Tarnowie,
2) oddział Polskiego Związ:kuInżynierówi Techników Budownictwaw Krakowieo
3) oddziały Stowarryszenia ElekĘków Polskich w Krakowie, Nowej Hucie
i Tamowie,
4) oddział StowarzyszeniaInżynierówi Techników Komunikacji RP w Krakowie,
5) oddział Stowarpyszenia Naukowo . Technicznego Inżynieńw i Techników
PrzqmysfuNaftowegoi Gazowniczsgo w Krakowieo
6) oddział Stowarzyszenia Infynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnycb
w Krakowie,
7) oddział Małopolskizwiqzrc'l Mostowców RP wKrakowie,
i Małopolskaołręgowa lzba In*ynierówBudownictwą majqsna celu;
doskonaleniekwalifikacji zawodowychinżynierówi techników działajqpych
w budowniotrłięoraz przygotowywaniedo uryskania uprawnieńbudowlanych,
ochronęinteresówzawodowychi szerzeniewiedzy o problemach
budownictwaoraz rozrvojutechniki i jej twórcach'
poziomu etycznegoswoich członków,
zapewnieniewłaściwego
eosĘ
o doskonalenię aktów normaĘ.rrnych dotyczących budownictwa
rawierająninięj92ęporoamienie o wspóĘracy.
$1
oddziały stowarzyszeń Naukowo-Tecbnicznych, o których }Yyżejmową zwane dalej
oddziałamiStowarzryszeĄsąreprezentowaneprzezswoich przedstawicieliw osobach:
l) PrezesoddziałuPzITs w lftakowie - Mariusz oLKo
2) PrezesoddziałuPZITS w Tanrowie. WojciechŁUszcz
3) Przewodnicwy oddziatu PZITB w Krakowie .Marian PŁAc}tEcKI
4) Prezesoddziałulkakowskiego SEP. Jan STRZAŁI(A
5) PrezesoddziałuNowohuckiegoSEP . BogdanNIŻhIIK
6) Prezes Oddzidu TarnowskiegoSEP - Antoni MAZLARKA
7) Prezes Oddzidu SITKRP - Lidia ŻAKOWSKA
8) PrezesoddziałuSITPNiGwKrakowie - Knysztof DYBAŚ
9) Prezesoddziału SITWM w Krakowie . Zbigniew KoT
l0)PrzewodniczącaoddziałuMałopolskiegoZMRP . GrażynaCZOPEK
oraz
Mdopolska Izba Inzynierów Budownictwa"zwana dalej Izbą reprezentowanapfrzez
działajqq
Przewodnicząp€go Rady MotrB . Stanisława KARczMARczYKA
w interesieswoich członków,ustatająnasĘpującezasadyi zakreswspółpracy:

$2
l. oddziaty StowarzyszeńĘd4 przygotowywĄ kandydatówubiegajqcychsię o uprawnienia
do pehienia sanodzielnycb finkcji tecbnicznych w budownictrłie w specjalnościach
właściwych
dla Stowarzyszeń'poprzezorganizowaniepracy na etapieodbyrraniapaktyki
zawodowejoraz kursów przygotowawczychdo egzaminuna uprawnieniabudowlane.
2. Stowarzyszenia Ędą z.słaszatykandydatów do powoływanych prz'ez IzĘ komisji
egzaminacyjnych, a także współdziałałyz lzbą w przygotowywaniu programów
egzarrrinów na uprawnienia budowlane oraz regulaminów awiązarrych ze sposobem
i trybemprzeprowadzarriatych egzarrinów.

$3
oddzidy Stowarzyszeń mogą występowaó do MOIIB z wnioskami o współorganizację
konferencji naukowo.technicznycĘo oĘęcie konferencji PatronatemIńy i o częściowe
pokrycie kosztu druku materiałówkonferencyjnychzgodrriez obowiqzującymw tym zakresie
Regulaminem.

s4
oddziały Stowarzyszeń . na Ęcz"ente MouB - Ędą opiniować kandydatów na
rzeczoznawców brrdowlanych otaz Ędą współdziałałyz Ińą w opracowywaniu
regulaminów postępowaniakwalifikacyjnego w sprawachnadawaniaĘrh*u fteczozrrlułc.y
budowlanego.

$s
oddziaty Stowarzyszeńna ĘczrlruleMOIIB - Ęą
pt1zęzlzbęZespołówProblemorłychi Roboczych.

z$aszaĘ kandydatów do tworzonych

$ó
z MonB przy opracowywaniu
współpracować
b$ą na bieżąeo
oddziałyStowarryszeń
hłalifikacjezawodowecdonków i terminowo
planówi realŁowaniuszkoleńpodnosząpych
przl,udzialelzby.
pnzękanwnś,
informacjesprawozdawczezimptezzorganizowanych
$7
MOIIB deklan{epąrtycpacjęw pokrywaniukosztów organizacjiptraz odduiałysNT
hmlifikacje zawodowe,z tytułuudziałuczłonkówŁby na zasadach
imprezpodnoszqcych
RadyMoIIB.
określonych
Uchwałą

s8
oddziaty SNT pocrynią stararriao wyłonienie w swoim środowisktlkandydatów do
organizowanegocoroczniepfrrazMollB Korrkursu,,MałopolskiIneynierBudownictwa,'.

se
oddziały Stowarzyszeńzobowiqztłiąsię do rozpowszecbnieniaw swoich Stowarzyszeniach,
w szczególnościwśród rzeczoanawców stowarzyszeniorłychStandardów opracowania
opinii i EłspertyzTecbnicnych w Budownictwie,opracowanychprrezMollB.

$10
oddziały Stowarzyszeńi MOIIB będąwspółdziałĄ w opiniowaniuminimalnych wymagan
programowych w zakresie kształceniazawodowego inżynierów i techników wszystkich
specjalności objętych Prawem Budowlanym otaz w opiniowaniu projektów aktów
normatywnychdotyczącychbudownictwa.
$11
Przedstawiciele oddziałów Stowarzyszeń zobowiązują się do uczestriczenia
w organizowanychcorocmie przez MOIIB spotkaniachroboczych, których celem jest
podsumowanie
stanurealizacjininiejszegoPorozumienia.
$12
Porozumieniewchodziw {cie z dniempodpisania.
PrzewodniczącyRady MOII$7,7
f?
StanistawKarczmarczyk,{!{-tn<+",t,<,Ą ^
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