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Od 24 do 27 sierpnia br. na Bachledówce k. Zakopa-
nego odbywało się spotkanie regionalnych organizacji 
budowlanych (izb i związków) tzw. „małej” Grupy Wy-
szehradzkiej V-4. Tym razem gospodarzem spotkania 
były Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa w Krakowie (MOIIB) i Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa (PZITB) – Oddział Małopolski 
w Krakowie. Oprócz gospodarzy uczestnikami spotka-
nia były delegacje: Czeskiej Izby Autoryzowanych In-

żynierów i Techników Budownictwa (CKAIT) – z regio-
nu Ostrava, Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów 
i Techników Budownictwa (CKAIT) i Czeskiego Związku 
Inżynierów Budowlanych (CSSI) – z regionu Karlove Vary, 
Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI) – z re-
gionu Trnava, Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa 
(SKSI) i Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa 

(SZSI) z regionu Koszyce oraz Regionalnej Izby Inży-
nierskiej – BOMEK w Miszkolcu. Ponadto w spotkaniu 
uczestniczył Pavel Křeček – przewodniczący Czeskiej 
Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników (ČKAIT). 
Było to już osiemnaste spotkanie regionalnych organiza-
cji budowlanych, które na mocy porozumień zawartych 
pomiędzy poszczególnymi organizacjami są organizo-
wane rokrocznie, począwszy od 1999 roku, każdora-
zowo w innym kraju.

Główna tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła 
budownictwa regionalnego i sakralnego w poszczegól-
nych regionach „małej” Grupy Wyszehradzkiej V-4. Pre-
zentację tego tematu i referaty wygłosili przedstawicie-
le poszczególnych delegacji: ze strony czeskiej Jarmila 
Korbelářová („Klasztor Tepla – odnowa narodowego za-
bytku w okresie 2008–2015”) i Petr Dospiva („Drewniane 

XVIII Spotkanie regionalnych organizacji 
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Obrady

Przewodniczący delegacji przed podpisaniem protokołu 
końcowego

Prezentacja Zygmunta Rawickiego

Zespół szkół w Czarnym Dunajcu
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kościoły w północno-wschodnich Morawach”), ze strony 
słowackiej Ján Kyseĺ („Kalwaria w Bańskiej Szczawnicy” 
i „Odnowa klasztoru w Hronskom Benadiku”), ze stro-
ny węgierskiej Holló Csaba („Specyfika architektury sa-
kralnej w Miszkolcu”) oraz ze strony polskiej Zygmunt 
Rawicki („Kościoły i kapliczki Podhala”).
Drugi temat dyskusji dotyczył usług transgranicznych 
i problemów z wzajemnym uznawaniem kwalifikacji 
w krajach V-4. Zwrócono uwagę na zagrożenie bezpie-
czeństwa ludzi i bezpieczeństwo konstrukcji, płynące 
z tendencji do deregulacji dostępu do zawodów bu-
dowlanych uzasadnianych potrzebą zapewnienia wol-
nej konkurencji. Obserwowana tendencja w krajach V-4 
do obniżania jakości dokumentacji projektowej i wyko-
nawstwa ma swoje źródło m.in. w poziomie kształcenia 
na wyższych uczelniach. Samorządy zawodowe powin-
ny poświęcić temu więcej uwagi.
W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapo-
znania się z kościołem na Bachledówce, Sanktuarium 
MB Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, Sanktu-
arium w Ludźmierzu, kompleksem szkół z lodowiskiem 
w Czarnym Dunajcu, który otrzymał I nagrodę w ogólno-
polskim konkursie PZITB „Budowa Roku” (w spotkaniu 
wziął udział wójt gminy Czarny Dunajec, który przedsta-
wił informację o regionie), budownictwem regionalnym 
(drewnianym) w Chochołowie oraz kompleksem base-
nowym „Chochołowskie Termy”. W drugim dniu spo-
tkania uczestnicy, w godzinach wieczornych, podziwiali 
panoramę Tatr z Karczmy Honielnik na Gubałówce.
Ponadto w czasie spotkania:

Przewodniczący poszczególnych delegacji poinfor-• 
mowali się wzajemnie o najważniejszych wydarze-
niach w swoich organizacjach, jakie miały miejsce 
w ciągu ostatniego roku, tj. od XVII spotkania regio-
nalnych organizacji budowlanych V-4 w Miszkolcu 
na Węgrzech (sierpień 2016 r.).

O przygotowaniach do XXIV spotkania organizacji • 
budowlanych (Izb i Związków krajów V-4) na szcze-
blu ogólnokrajowym (tzw. „duża” Grupa Wyszehradz-
ka V-4), które odbędzie się 5–8 października 2017 r. 
w Brnie, poinformował za gospodarzy spotkania, tj. 
Czeską Izbę Autoryzowanych Inżynierów i Techni-
ków (ČKAIT) i Czeski Związek Inżynierów Budownic-
twa (ČSSI) Pavel Křeček. „Mała” grupa V-4 proponu-
je, aby jednym z tematów spotkania było wzajemne 
uznawanie kwalifikacji zawodowych.
Holló Csaba, jako główny edytor IV tomu nowej edy-• 
cji książki „Obiekty inżynierskie krajów wyszehradz-
kiej czwórki”, poinformował o stanie przygotowań 
do wydania tej książki. Przewiduje się, że oficjalna 
prezentacja książki odbędzie się w czasie XXV spo-
tkania organizacji budowlanych (Izb i Związków kra-
jów V-4) w październiku 2018 r. na Słowacji.
Uczestnicy spotkania uzgodnili, że kolejne XIX spo-• 
tkanie regionalnych organizacji budowlanych V-4 
odbędzie się 23–26 sierpnia 2018 roku w Czechach 
(w Chebie), a gospodarzem tego spotkania będą 
Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów i Techni-
ków (ČKAIT) – OK Karlovy Vary i OK Ostrava. Głów-
ny temat spotkania dotyczyć będzie „Uzdrowiska 
dawniej i obecnie”.
Uczestnicy spotkania stwierdzili, że spotkanie spełni-• 
ło swoje założenia programowe i że dalsza wymiana 
doświadczeń pomiędzy poszczególnymi regionalny-
mi organizacjami jest celowa. Ponadto organizatorom 
spotkania wyrazili podziękowania za jego bardzo do-
bre przygotowanie zarówno pod względem meryto-
rycznym, jak i organizacyjnym.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez przewod-
niczących poszczególnych delegacji protokołu i uro-
czystą kolacją.

Dr inż. Zygmunt Rawicki 

Wnętrze kościoła na Bachledówce Ołtarz główny w Sanktuarium w Ludźmierzu
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