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MA¸OPOLSKA 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
www.map.piib.org.pl
biuro czynne poniedzia∏ek, Êroda,
piàtek 9.00-14.00
wtorek, czwartek 12.00-18.00

Adres do korespondencji:
Ma∏opolska Okr´gowa Izba
In˝ynierów Budownictwa w Krakowie
ul. Czarnowiejska 80
30-054 Kraków
Punkty Informacyjne w Tarnowie,
Nowym Sàczu i Zakopanem
udzielajà informacji
na temat dzia∏alnoÊci Izby oraz
przyjmujà wnioski o wpisanie na list´
cz∏onków MOIIB w Krakowie
Tarnów, ul. Konarskiego 4
Terminy dy˝urów:
wtorek i czwartek
w godz. od 15.00 do 17.00.
Tel. (014) 626-47-18.
Nowy Sàcz,
ul. Kraszewskiego 44.
Terminy dy˝urów:
wtorek w godz.: 13 - 15
piàtek w godz.: 15 - 17
dy˝ur cz∏onka OKK
czwartek w godz.: 17 - 19
Tel. (018) 441 18 59
Zakopane, ul. Nowotarska 6 IIp.
Terminy dy˝urów:
wtorki w godz. 11 - 13
Êrody w godz. 16 - 18
Tel. (018) 201-35-74.
Terminy dy˝urów:
przewodniczàcego Rady MOIIB
w ka˝dy wtorek w godz.: 15 – 16
wiceprzewodniczàcych Rady MOIIB
w ka˝dy czwartek w godz.: 16 – 17
sekretarza Rady MOIIB
w ka˝dy wtorek w godz.: 15 – 16
Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
w co drugi czwartek (parzysty)
w godz.: 16 – 18
przewodniczàcego Sàdu Dyscyplinarne go
w co drugi wtorek (parzysty)
w godz.: 16 – 18
przewodniczàcego Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej w ka˝dy pierwszy
czwartek miesiàca w godz.: 15 - 16
(w sprawie skarg i wniosków)
Dy˝ur cz∏onka OKK
w ka˝dy czwartek w godz.: 15 - 18
(w Biurze MOIIB w Krakowie)
Porady prawne
w ka˝dy czwartek w godz.: 17 - 18
(dla cz∏onków MOIIB)
Sk∏ady Orzekajàce
drugie i czwarte Êrody miesiàca
(w sprawach cz∏onkowskich)

Siedziba Małopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie

CZŁONKOWIE ORGANÓW MOIIB
Prezydium Rady:
1. Rawicki Zygmunt — przewodniczàcy Rady
2. Oprocha Jerzy — wiceprzewodniczàcy Rady
3. ˚akowski Ryszard — wiceprzewodniczàcy
Rady
4. Skoplak Gra˝yna — sekretarz Rady
5. Boryczko Miros∏aw — skarbnik Rady
6. Kot Zbigniew — cz∏onek Prezydium
7. Legutki Andrzej — cz∏onek Prezydium

Okr´gowa Rada:
1. Bobulska-Pacek Irena
2. Boryczko Miros∏aw
3. Bryksy Anna
4. Dro˝d˝ Andrzej
5. Godek Jaros∏aw
6. Gogola Katarzyna
7. Guzik Gabriela
8. Janusz Krzysztof
9. Kawik Antoni
10. Knapik Adam
11. Korkowski Jerzy
12. Korniak-Figa Krystyna
13. Kot Zbigniew
14. Legutki Andrzej
15. Lisowski Franciszek
16. ¸ukasik Krzysztof
17. Majda Krzysztof
18. Majka W∏adys∏aw
19. Oprocha Jerzy
20. Potok Wies∏aw
21. Rawicki Zygmunt
22. Ry˝ Karol
23. Seweryn Krzysztof
24. Skawiƒski Jan
25. Skoplak Gra˝yna
26. Âlusarczyk Kazimierz
27. Tr´bacz-Piotrowska Ma∏gorzata
28. ˚akowski Ryszard
29. ˚u∏awiƒska Gra˝yna

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:
1. Karczmarczyk Stanis∏aw — przewodniczàcy
2. Borsukowska Ma∏gorzata
3. Chmiel Roman
4. Chrobak Stanis∏aw
5. CieÊliƒski Janusz — wiceprzewodniczàcy
6. Duraczyƒska Krystyna
7. Dziedzic Jan
8. GabryÊ El˝bieta — sekretarz
9. Jamborski Marian
10. Kuldanek Andrzej
11. Kutyƒski Piotr
12. Moskal Krzysztof
13. P∏achecki Marian
14. Su∏kowski Tadeusz — wiceprzewodniczàcy
15. ˚akowski Jan

Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej:
1. Abrahamowicz Stanis∏aw — rzecznik - koordynator
2. Ciasnocha Andrzej — rzecznik

3. Franczak Zbigniew — rzecznik
4. Jastrz´bska El˝bieta — rzecznik
5. Konczewska Wiktoria — rzecznik
6. Marcjan Wac∏aw — rzecznik
7. Rasiƒski Jerzy — rzecznik
8. Wisor-Pronobis Janina — rzecznik

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny:
1. Zbigniew Domos∏awski — przewodniczàcy
2. BraÊ Zbigniew
3. Caba∏a Marek — sekretarz
4. Damijan Ryszard — wiceprzewodniczàcy
5. Dyk Krzysztof,
6. Go∏aszewski Andrzej
7. Indyka Eugenia
8. Klass Krzysztof
9. Krawczyk Jacek
10. Lysy Jerzy
11. ¸ab´dê Renata
12. Struzik Wojciech
13. Strzeboƒski Stanis∏aw
14. Szmigiel Tadeusz
15. WiÊniewski Mieczys∏aw

Okr´gowa Komisja Rewizyjna:
1. Tr´bacz Henryk — przewodniczàcy
2. Dzi´giel Boles∏aw
3. Jach Jerzy
4. ¸agan Zbigniew
5. Opolska Danuta — sekretarz
6. Turowicz Andrzej — wiceprzewodniczàcy

Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB:
1. Bobulska-Pacek Irena
2. CieÊliƒski Janusz
3. Domos∏awski Zbigniew
4. Dro˝d˝ Andrzej
5. Duraczyƒska Krystyna
6. Gogola Katarzyna
7. Guzik Gabriela
8. Jach Jerzy
9. Ka∏kowski Zbys∏aw
10. Kawik Antoni
11. Korniak-Figa Krystyna
12. Rasiƒski Jerzy
13. Rawicki Zygmunt
14. Skawiƒski Jan
15. Skoplak Gra˝yna
16. Su∏kowski Tadeusz
17. Szostak Józef
18. Âlusarczyk Kazimierz

Cz∏onkowie MOIIB we w∏adzach Krajowych
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (PIIB):
1. Ka∏kowski Zbys∏aw — wiceprzewodniczàcy KR
2. Rawicki Zygmunt — cz∏onek KR
3. Skawiƒski Jan — cz∏onek KR
4. Âlusarczyk Kazimierz — cz∏onek KR
5. Korniak-Figa Krystyna — przewodniczàca KKR
6. P∏achecki Marian — wiceprzewodniczàcy KKK
7. Szostak Józef — cz∏onek KSD
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Szanowni Paƒstwo,
Kole˝anki i Koledzy
Oddajemy w Paƒstwa r´ce Êwiàteczny numer biuletynu „Budowlani”,
który jednoczeÊnie jest 25. z kolei, a wi´c jubileuszowym - srebrnym. Wydawanie naszego biuletynu rozpocz´liÊmy w paêdzierniku 2003 roku i z informacji, jakie do nas docierajà od jego Czytelników w naszym okr´gu, ale
nie tylko, wiemy, ˝e cieszy si´ on du˝à poczytnoÊcià i dobrà opinià.
Dobiega koƒca kolejny rok kalendarzowy. W 2007 odnotowaliÊmy znaczàce wydarzenia, zarówno w skali całego samorzàdu zawodowego (odbyły si´ mi´dzy innymi dwa Zjazdy Delegatów – nadzwyczajny w lutym i sprawozdawczy w czerwcu), jak i w naszym
okr´gu (VI Zjazd Sprawozdawczy, liczne szkolenia, konferencje, a tak˝e otwarcie nowej, własnej siedziby naszej izby).
W obecnym biuletynie „Budowlani” przedstawiamy artykuł
przygotowany przez przedstawicieli Regionalnego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie na temat ciàgnàcej si´ od
lat budowy Zbiornika Wodnego Âwinna Por´ba. Szcz´Êliwie zamkni´ty został II etap, w grudniu rusza nast´pny.
Kontynuujàc podj´ty w poprzednim biuletynie temat publikujemy artykuł na temat wielkich katastrof mostowych w StaPrzewodniczàcy MOIIB nach Zjednoczonych, opracowany przez dr. in˝. Jana
Zygmunt Rawicki
Płacht´ z Chicago.
W poprzednim wydaniu naszej gazety rozpocz´liÊmy równie˝ cykl prezentacji wielkich firm budowlanych z naszego regionu. W numerze Êwiàtecznym przedstawiamy osiàgni´cia, problemy i spojrzenie na
rynek budownictwa – tym razem drogowego i mostowego – z pozycji mi´dzynarodowej firmy Mota Engil. Zach´camy do lektury wywiadu z Pawłem
Ludwigiem – wiceprezesem koncernu.
Zamieszczamy tak˝e ofert´ dotyczàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i konferencji na I kwartał 2008 roku organizowanych lub współorganizowanych
przez MOIIB.
Zbli˝ajà si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia i Nowy Rok. Wszystkim naszym
Kole˝ankom i Kolegom, członkom Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa, i Ich Rodzinom, a tak˝e naszym Sympatykom, ˝ycz´
zdrowych, pogodnych i spokojnych Âwiàt oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i zawodowym w Nowym 2008 Roku.

Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami

SPIS TREÂCI:
Co w Krajowej Radzie?

Uzupełniamy PESEL

Forum wymiany doÊwiadczeƒ

Drogi i mosty pozostanà priorytetem

– str. 4-5

– str. 5

– str. 6-7

– str. 8-10

II etap zamkni´ty

– str. 11-15

Katastrofy mostowe

– str. 16-17

Okr´gi du˝e i małe

– str. 18-19

Oszcz´dna iluminacja miast

– str. 20

Działania społeczne i u˝yteczne

– str. 21

Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà
Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa
w I kwar tale 2008 roku
– str. 22-24

Zygmunt Rawicki
przewodniczàcy Rady MOIIB

„Budowlani” – Biuletyn Ma ∏opolskiej O kr´gowej Izby In˝y nierów Budownictwa
Redaguje: Zygmunt Rawicki
Rada Programowa Biuletynu MOIIB Budowlani:
RAWICKI Zygmunt (MOIIB) – przewodniczàcy, BRYKSY Anna (SITK RP) – cz∏onek, DRZY˚D˚YK W∏odzimierz (SITWM)
– cz∏onek, KORNIAK – FIGA Krystyna (PZITS) – cz∏onek, MALINOWSKI W∏adys∏aw (SITPNiG) – cz∏onek
PASICH Halina (PZITB) – cz∏onek, RY˚ Karol (ZMRP) – cz∏onek, WINCENCIK Krzysztof (SEP) – cz∏onek
Wydawca – Ma∏opolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa
30–054 Kraków, ul. Czarnowiejska 80, tel. 0–12 630–90–60, 630–90–61
Ok∏adki: Zalew w Âwinnej Por´bie, fotografie: RZGW, SKANSKA SA, CASTRUM.
Nak∏ad 9700 egzemplarzy

Slalom in˝ynierów

– str. 25

Dy˝ury ORzOZ
w Tarnowie i Nowym Sàczu

– str. 25

XXIII Ogólnopolska Konferencja
„Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji“ – str. 26
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KALENDARIUM MOIIB
• 1 7- 19.1 0.2 00 7 - u dz iał Z. Rawic kie go
w uroczyst ym spot kan iu w St are j Lesne j
z o k a z j i X – l e c i a Z w i à zk u S t a t y k ó w S ł o w a c ji

• 18 .10.2 00 7 - spotkanie w Warszawie
z re dakcjà cz asopism a „In ˝ynier Bu downictwa” dotyczàce współprac y re dakcji
biuletynów izb okr´gowych z „In˝ynierem
Budownic twa” z u dz iałe m W. Jast r z´ bskiego - kierown ika Biu ra MOI IB
• 19 -20.10.2 007 - z ebran ie sz kole niowe
O k r´ g o w y c h S à d ó w D y s c y p l i n a r n y c h
i Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w Otwocku k. Warszawy z udziałem Z . Dom osławskie go i St. Abrah am owi c z a
• 19-2 1.10.2 007 - zebran ie szkole niowe
Okr´gowych Kom isji Rewizyjnych w Walewicach k. Łodzi z udziałem A. Turowicza
• 22.10.2007 - zebranie Rady Programowej
Biuletynu MOII B „Budowlan i”
• 23.1 0.20 07 - ze bran ie Zespołu Proble mowego ds. procesów bu dowlan ych
• 23 .10.20 07 - zebranie Składu Or ze kajàceg o N r 2 w sprawach czł on kowskich
• 24.1 0.2007 - ze br an ie Kr ajowej Rady
PIIB w Warszawie z u działe m Z. Kałkowskiego, Z. Rawickiego, J. Skawiƒskiego i K.
Âlusarczyka
• 25.10.2007 - zebranie Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej
• 25.10.2007 - zebranie Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjne j
• 25.10.2007 - z ebranie Krajowej Kom isji
Prawno-Regulaminowej PIIB w Warszawie
z udział em H. Pasich
• 25 .10.200 7 - XI II z ebr an ie Pre zydiu m
MOIIB

Co w Krajowej Radzie?
Dyskusja nad niepopularnà funkcjà biegłego sàdowego

Na

ostatnim posiedzeniu Prezydium Rady (14 listopada)
skarbnik Izby przedstawił
informacj´ dotyczàcà finansów za 10
miesi´cy bie˝àcego roku. Rozliczenie 12
głównych pozycji bud˝etu na 2007 r. wykazuje, ˝e gospodarka finansowa Krajowej Rady PIIB jest prawidłowa.
Czuj´ si´ w obowiàzku przekazaç
te uwagi wszystkim członkom.
— cały bud˝et po stronie wydatków
został zrealizowany w 83.3 proc, co
dokładnie odpowiada upływowi czasu w roku,
— poszczególne
pozycje wykazujà na
ogół realizacj´ zgodnà z planem, ale tak˝e oszcz´dnoÊci,
np. mniejsza kwota
kosztów dystrybucji
naszego miesi´cznika „In˝ynier Budownictwa” czy nieZbys∏aw Ka∏kowski
wykorzystana dotàd
kwota rezerwy. Sà i
dwa przekroczenia planowanych
wydatków wynikłych z organizacji w
br. dwóch zjazdów Izby oraz zwi´kszone wydatki spowodowane zmianà siedziby Biura i Rady Izby,
— zwi´kszyły si´ równoczeÊnie przychody do bud˝etu (o 4,7 proc. w
stosunku do planowanych) uzyskane dzi´ki zwi´kszeniu liczby
członków Izby.
Wykonanie całego rozliczenia
bud˝etu na koniec br. zgodnie z planem nie jest zagro˝one.

***
Od dłu˝szego czasu toczà si´ w
Izbie dyskusje na temat uregulowania przepisów i zasad współdziałania z sàdownictwem powszechnym biegłych sàdowych.
Powstał te˝ pomysł, aby zorganizowaç w Krajowej Radzie zespół (mo˝e
organ w formie komisji) dla podj´cia
na stałe spraw prawnych i organi-

zacyjnych powoływania, oceny i organizacji biegłych sàdowych. Ârodowisko rzeczników i s´dziów okr´gowych na spotkaniu szkoleniowym w paêdzierniku dyskutowało na
ten temat. W okr´gach odbyły si´
spotkania z prezesami powszechnych Sàdów Okr´gowych.
W naszym Êrodowisku podejmowanie obowiàzków biegłych sàdowych nie jest popularne. Praca ta
wymaga znacznego zaanga˝owania, czasu, jest êle i niepunktualnie
opłacana przez sàdy. Z drugiej strony sàdy i uczestnicy procesów zgłaszajà zastrze˝enia co do jakoÊci
orzeczeƒ biegłych, bł´dów merytorycznych w nich wyst´pujàcych,
niecelnych wniosków.
Analizujàc ten problem, trzeba
jednak mieç na uwadze, ˝e praca
biegłych sàdowych nie jest obj´ta
działaniem samorzàdu in˝ynierskiego, choç biegli sàdowi w wi´kszoÊci posiadajà kwalifikacje do
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i sà
członkami Izby. Podj´cie decyzji o
działaniu Izby w tej kwestii nastàpi po
dalszej dyskusji Êrodowiskowej.

***
Prezydium Rady Izby przyj´ło
wst´pnie program i terminarz prac
przygotowawczych do VII Krajowego Zjazdu PIIB. Przewiduje on nast´pujàcy harmonogram:
— organa Krajowej Rady przygotujà swoje sprawozdania do 9
kwietnia.
W poprzedniej informacji, sprzed
miesiàca, pisałem ju˝ o trwajàcych
pracach Krajowej Komisji Prawno–
Regulaminowej pracujàcej nad przygotowaniem propozycji zmian do
Statutu Izby oraz regulaminów jej organów, jako materiałów do dyskusji delegatów i uchwały VII Zjazdu.
Prace tej Komisji równie˝ winny byç
zakoƒczone w podanym terminie:
— 15 kwietnia to termin zakoƒcze-
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WŁADZE KRAJOWE
nia okr´gowych zjazdów sprawozdawczych,
— 28 maja zatwierdzenie przez plenarne posiedzenie Krajowej Rady
materiałów na VII Zjazd,
— 20 – 21 czerwca 2008 r. obrady VII
Zjazdu Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.

***

biu i Londynie, w których braç b´dà
udział nasi przedstawiciele. W Zagrzebiu obradowaç b´dzie Zgromadzenie
Ogólne ECEC, którego PIIB jest członkiem – zało˝ycielem. Organizacja składa si´ z 11 członków – krajowych izb samorzàdowych z paƒstw europejskich.
Sprawozdania z tych obrad i z udziału
naszych przedstawicieli zamieÊci „In˝ynier Budownictwa”.

W tym roku jeszcze odb´dà si´
mi´dzynarodowe spotkania w Zagrze-

• 26.10.2007 - wydanie biuletynu MOIIB
„Budowlani” nr 24
• 26-27.10.2007 - spot kanie pr z ewodnic z à c y ch O k r ´ g o w y c h I z b I n ˝ y n i e ró w
Budownict wa Polski Poł udniowe j

Zbysław KAŁKOWSKI

Uzupełniamy PESEL
W zwiàzku z informacjami o przepisywaniu si´ członków mi´dzy Okr´gowymi Izbami In˝ynierów Budownictwa, w celu unikni´cia odpowiedzialnoÊci finansowej (nieuregulowane płatnoÊci w poprzedniej izbie)
bàdê dyscyplinarnej (unikanie skutków kar zawieszenia lub skreÊlenia)
z dniem 1 czerwca br. w systemie
Bud-Info została uruchomiona nowa
funkcja, która umo˝liwia automatyczne sprawdzenie po numerze
PESEL, czy dana osoba była wczeÊniej zapisana w innej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa.
Niniejszym informuj´, ˝e zostaliÊmy zobligowani przez Polskà Izb´
In˝ynierów Budownictwa do uzupełnienia danych członka o numer
PESEL. Jest to wymóg niezb´dny

dla prawidłowej pracy systemu rejestracji członków Izby.
W latach 2001-2002 na drukach
wpisu na list´ członków takiego wymogu nie było.
W zwiàzku z powy˝szym biuro
MOIIB przesłało do wszystkich tych
członków MOIIB, których numeru
PESEL nie posiadaliÊmy w bazie danych osobowych, druku z proÊbà o
wpisanie w zaznaczonych polach
Pani/Pana nr PESEL i odesłanie w
załàczonej ofrankowanej kopercie na
adres naszej Izby.
Z góry dzi´kuj´ za zrozumienie
powy˝szej koniecznoÊci i jak najszybsze odesłanie uzupełnionych
swoich danych o numer PESEL!
Wojciech JASTRZ¢BSKI
kierownik biura MOIIB

................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)
NR EWIDENCJI CZŁONKOWSKIEJ

...............................................

NR PESEL
................................................................................................................
(adres zameldowania)
OÂWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, ni˝ej podpisana(y) wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie dla celów wynikajàcych z rejestracji członka w systemie informatycznym Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa, tj. nazwiska i imienia, daty urodzenia, adresu zamieszkania lub pobytu, numeru PESEL, miejsca pracy, zawodu, wykształcenia, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej.
Dane te b´dà przechowywane, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.),
OÊwiadczam, ˝e zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji, prawie dost´pu do
treÊci swoich danych oraz mo˝liwoÊci ich poprawiania. Niniejszym oÊwiadczam, ˝e podane przeze mnie
dane sà zgodne z prawdà.

............................................
(data i miejscowoÊç)

......................................
(podpis)

• 5-6.11.2007 - m i´ dzynarodowa konfer e n c j a „W o l n e z a w o d y i n ˝ y n i e r ó w ”
w Moj mirovc ac h z udziałe m Z . Rawickie go

• 6.11.2007 - zebranie pr ze wodniczàcych
Okr´ gowych Kom isji K walifikacyjnych
w Warszawie z udziałe m S. Karczm arczyka i M. Płacheckiego
• 6.11.20 07 - sem inarium szkole niowe
na t emat „Wybrane z agadnienia procesu
budowlanego – prawa i obowiàzki kierownika budowy, dokumentacja budowy”
• 6.11.2007 - sem inarium sz kole niowe
na t em at „Nowe gatunki stali zbrojeniowe j w budownictwie m ostowym ”
• 6.11.2007 - sem inarium sz kole niowe
na te mat „Transm isja be zpr z ewodowa
w układac h aut omatyki pr zemysłowej
w oparciu o obowiàzujàcà dyre kt yw´
1999/5/EC na pr z ykładzie pr oduktó w
fir my PHOE NIX Co nt act . Ogranicz niki
pr ze pi´ç w obwodach akpia”
• 0 8 . 1 1 . 2 0 0 7 - w yc ie c z k a t e c h n i c z n a
„U r zàdzenia rozdzie lcz e w ofe rcie ZPUE
Włoszczowa”
• 0 9 . 1 1. 2 0 0 7 - s e m i n a r i u m s z k o l e n i o w e
z c y k l u e n er g e ty k a s ł o n e c z n a „ H y b r y -

Budowlani 25:Layout 1

8-12-07

16:42

Strona 6

str. 6 • LISTOPAD – GRUDZIE¡ 2007

DZIAŁALNOÂå IZBY

Forum

d o w e a u t o n o m i c zn e s y s t e m y f o t o w o l t a i c z ne ”
• 9-1 0.1 1.20 07 - z e bran ie inf or m acyjno- szkole n iowe se kr e tar z y r ad i k iero wnik ów biu r OII B w Ot wocku k.Warszawy z u dział em G. Skoplak i W. Jastr z ´b s k i e g o
• 14 . 1 1 . 20 0 7 - s p o t k a n i e w ł a d z M O I I B
z pr zedst awicie lam i wydział ów arc hite k t u r y i b u d o w n i c t w a s t a r o s t w z w o j .
mał opolskie go i Wydziału I n fr ast r u kt ur y M a ł o p o l s k i e g o U r z ´ d u W o j e w ó d zk i eg o w K r a k o w i e

• 14.11 .200 7 - se m in ar iu m szk olen io we
na t e m at „Pr o c e du r y F ID IC 2 000 –
w zakre sie pr akt yczn ych aspe kt ów re alizac ji kon tr akt ów pr z ez wykonawc´ rob ó t b u d o w l a ny c h ”
• 14 .11 .20 0 7 - z eb ran ie Składu Or zekaj à c e g o N r 2 w s p r a wa c h c z ł o n k o w sk i c h
• 14 - 1 6 . 11 . 2 0 0 7 - k o n f e r e n c j a n a t e m a t
„ N o w o c z e s n e t e c h n o l o g i e i s y s t em y
zar zàdzan ia w kolejn ict wie – V I e dyc ja”
- Z a kop a n e
• 15 .11.20 07 - se m in ar iu m szk olen io we
na temat „Stosowanie systemów oÊwietle nia awar yjn e go w obie kt ach zgo dni e
z r ozpor zàdz e n iem M SWiA”
• 20. 11 .2 007 - zeb r a ni e Ok r ´g o weg o
S à d u D y s cy p l i n a r n e g o
• 2 0 . 1 1 . 2 0 0 7 - z e b r a n i e Z e s p oł u P r o b l e m o w e g o d s . p ra w n o - r e g u l a m i n o wy c h
• 20 .1 1 .20 0 7 - se m in ar iu m szk olen io we
na te m at „Wybran e z agadn ien ia proc esu budowlanego – prawa i obowiàzki inspek to r a na dzo r u inw esto r sk ie go
– c z. I I ”
• 20 - 2 2 . 11 . 2 0 0 7 - k o n f e r e n c j a n a t e m a t
„ Z a r z à d z a n ie j a ko Ê c ià pa s a˝ e r s ki e go
tr anspo r tu zbioro wego ” - Targan ic e
k . An d r y c h o w a

Spotkanie z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej

J

ak co roku, 14 listopada odbyło si´
s po t k a n i e w ł a d z M ał o p o l s k i e j
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budown ictwa w Krakowie z przedstawicielami administracji architektoniczno–
bud owlanej z wojewód ztwa ma łop olskiego. W spotkaniu udział wzi´li członko w i e P r e z y d i u m R a d y M O I I B o r a z
przewod niczàcy org anów Izby: Okr´gowej Komisji Kwalifik acyjnej, Ok r´g o w e g o R z e c z n i k a Od p o w i e d z i a l n o Êci Zawodowej i Ok r´goweg o Sàdu
Dyscyplinarnego, przedstawiciele wydziałów architektoniczno–budowlanych
starostw Małopolsk i, p rzed stawiciele
Wyd ziału Infrastruk tu ry Małopolsk ieg o
Urz´du Wojewódz kieg o w Kra kowie
z jej dyrektorem El˝bietà GabryÊ, a tak˝e Barb ara Łosiƒ ska - d yrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji
Architektoniczno–Bud owlan ej w Głównym Urz´dzie Na dzoru Bud owlanego.
Przewodniczàcy Rady MOIIB
Zygmunt Rawicki przedstawił zebranym najwa˝niejsze wydarze-

nia, jakie Małopolska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa
odnotowała w ciàgu mijajàcego
roku, a tak˝e podzi´kował władzom administracyjno–budowlanym za dobrà współprac´ i zgłaszanie do Izby wszelkich nieprawidłowoÊci zwiàzanych z działalnoÊcià członków MOIIB.
Przewodniczàcy Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej Stanisław
Karczmarczyk poinformował zebranych o najwa˝niejszych działaniach OKK: sporzàdzenie rocznie około 500 pisemnych interpretacji z zakresu posiadanych
uprawnieƒ, wystàpienie z uchwałà OKK do KKK w sprawie uchylenia zapisu o utracie prawa do
adaptacji projektów typowych
przez techników, propozycja zdefiniowania poj´ç: ekspertyza, opinia, orzeczenie, ocena techniczna i skierowanie jej do KKK, propozycja, aby kandydaci do uzys-
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wymiany doÊwiadczeƒ
OSD wydał jeden wyrok skazujàcy na 2,5 roku zakazu
wykonywania zawodu. Ponadto przedstawił stanowisko
MOIIB w sprawie opiniowania kandydatów na biegłych
sàdowych.
W trakcie dyskusji Barbara Łosiƒska zwróciła uwag´,
aby organy administracji architektoniczno–budowlanej
kierowały sprawy wraz z dowodami do ORzOZ MOIIB
w zakresie łamania przepisów, jak równie˝ niepełnej zawartoÊci projektu budowlanego. Powiadomiła tak˝e o
mo˝liwoÊci przesyłania pytaƒ do GUNB.
El˝bieta GabryÊ zaapelowała do przedstawicieli Wydziałów Architektury o informowanie o nieprawidłowoÊciach w projektach budowlanych, zarówno inwestora,
jak równie˝ MOIIB. Poinformowała, ˝e na stronie internetowej zamieszczono stanowisko GUNB nt. adaptacji projektów.

kania uprawnieƒ budowlanych odbywali półrocznà
praktyk´ w Wydziałach Architektury.
Koordynator ORzOZ Stanisław Abrahamowicz z kolei przedstawił działania tego organu MOIIB. W ciàgu
roku ORzOZ przeprowadził post´powania i wydał 12
orzeczeƒ dyscyplinarnych oraz 22 orzeczenia w sprawie odpowiedzialnoÊci zawodowej. PodkreÊlił, ˝e głównym powodem niedotrzymywania terminu 6 miesi´cy
na orzeczenie ORzOZ sà nieprawidłowoÊci i uchybienia w składanych wnioskach, co wymaga uregulowania prawnego.
Z kolei przewodniczàcy OSD Zbigniew Domosławski
informował o koniecznoÊci prowadzenia post´powaƒ
opartych na dwóch podstawach prawnych, tj. kpa
oraz kk, co niejednokrotnie uniemo˝liwia dotrzymanie
terminów okreÊlonych w kpa. Przedstawił tak˝e nowy
kodeks zasad etyki zawodowej obowiàzujàcy członków
PIIB. Ponadto powiadomił uczestników spotkania, ˝e
OSD w br. rozpatruje aktualnie 19 spraw, w tym 5 od
nadzoru budowlanego, a 1 od sàdu.

Odnoszàc si´ do wypowiedzi poprzedniczek, Stanisław Abrahamowicz stwierdził, ˝e ka˝dy sygnał ze strony przedstawicieli wydziałów architektury o stwierdzonych nieprawidłowoÊciach w projektach budowlanych,
b´dzie powodował w konsekwencji popraw´ ich jakoÊci na przyszłoÊç. ORzOZ MOIIB b´dzie zwracał si´
do organów administracji architektoniczno-budowlanych
o kserokopie wadliwie opracowanych projektów budowlanych, jako materiału do post´powania w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej.
Zbigniew Domosławski z kolei powiadomił o stwierdzonych licznych przypadkach niezgodnoÊci treÊci
uzyskanych uprawnieƒ z treÊcià u˝ytych piecz´ci w projektach.
J e r z y O P RO CH A
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Drogi i mosty
Rozmowa z mgr. in˝. Pawłem Ludwigiem,

Mgr in˝. Paweł Ludwig

- Mota Engil Polska, potentat w dziedzinie budownictwa
drogowego, na południu Polski jest kojarzony przede
wszystkim z przebudowà „zakopianki”. Od kilku miesi´cy
oczy kierowców cieszy kolejny gotowy odcinek drogi ekspresowej tu˝ za MyÊlenicami, a jednoczeÊnie irytuje, poniewa˝ inwestycja, która wydaje si´ zakoƒczona, nie jest udost´pniana u˝ytkownikom. Co stoi na przeszkodzie oddania
do u˝ytku nast´pnego fragmentu tak bardzo ucz´szczanej
trasy?
- Budowa wspomnianego odcinka „zakopianki”, technicznie, rzeczywiÊcie jest prawie zakoƒczona. Niestety, wynikł spór mi´dzy właÊcicielami kilku posesji a Głównà Dyrekcjà Dróg Krajowych i Autostrad oraz Mota Engil S.A. WłaÊciciele kilku firm ˝àdajà ustanowienia dla nich zjazdów do
posesji wprost z „zakopianki”. Tymczasem takà mo˝liwoÊç
wykluczajà parametry drogi ekspresowej. WłaÊciciele powinni wiedzieç o tym, bioràc udział w uzgodnieniach na etapie wydawania pozwolenia na budow´. Zgodzili si´ na wy-

W´zeł Radzikowskiego w Krakowie - jedna z inwestycji zrealizowanych
przez Mota Engil

konanie zjazdów do swoich firm z sàsiadujàcej bezpoÊrednio
z „zakopiankà” drogi zbiorczej. Teraz zmienili zdanie. Sprawa jest w sàdzie i dopóki nie nastàpi rozstrzygni´cie, my nie
mo˝emy dokoƒczyç budowy drogi zbiorczej, nadzór budowlany nie mo˝e odebraç tej inwestycji, a tym samym nie
mo˝na jej przekazaç u˝ytkownikom.
- Opóênienia w oddawaniu do u˝ytku dróg i autostrad nie
dotyczà tylko Moty, a w naszym kraju stajà si´, niestety, standardem. Kto jest winien niedotrzymywania terminów? Czy
projekty sà przygotowane niefrasobliwie lub nazbyt optymistycznie? Czy inwestorzy wyznaczajà nierealne terminy?
Czy wykonawcy przeceniajà swoje siły, podejmujàc si´ wykonania zbyt trudnych zadaƒ?
- W interesie ka˝dego wykonawcy le˝y zakoƒczenie zadania w terminie. W przeciwnym przypadku nara˝amy si´
na wysokie kary, np. za tzw. kamienie milowe. Nikomu te˝
nie zale˝y, aby niepotrzebnie zatrzymywaç pracowników
i sprz´t, który powinien zarabiaç ju˝ na innej budowie. To
nie my jesteÊmy hamulcowym, choç próbuje si´ nam, wykonawcom, przypisaç t´ opini´. Winnych opóênieƒ realizacji inwestycji drogowych jest wielu, a czàstkowe winy ka˝dego z uczestników procesu inwestycyjnego na koƒcu składajà si´ kilkutygodniowe, a nawet kilkumiesi´czne poÊlizgi.
- Zacznijmy zatem od poczàtku: od projektu i specyfikacji.
- Na ka˝dym etapie procesu inwestycyjnego bardzo brakuje doÊwiadczonych in˝ynierów. Brakuje ich szczególnie
przy przygotowywaniu projektów i specyfikacji. Dobrze przygotowane te elementy skutkujà potem szybkim i bezkolizyjnym wykonawstwem. Standardowy termin realizacji du˝ej inwestycji drogowej wynosi w naszych warunkach zazwyczaj 24 miesiàce. Jednak inwestorzy zapominajà, ˝e nie
˝yjemy w kraju tropikalnym, a w miesiàcach zimowych temperatura spada w Polsce poni˝ej granic, które wyznaczajà
specyfikacje na wykonanie wielu asortymentów robót. Na
pewnej budowie w słoneczny dzieƒ, gdy temperatura otoczenia wynosiła plus 16 st. C, zostały nam wstrzymane prace bitumiczne. Powód? W specyfikacji umieszczono zakaz
kładzenia mas bitumicznych, gdy temperatura w ciàgu 24
godzin spadnie poni˝ej 5 st. C. Problem został rozwiàzany,
ale ile nerwów. DoÊwiadczonych in˝ynierów brakuje te˝, jak
wskazuje ten przykład, wÊród in˝ynierów nadzoru. DoÊwiadczony fachowiec nigdy z takiego powodu nie zatrzymałby budowy. NiedoÊwiadczony asekuruje si´ na wszelki wypadek.
Inna sprawa to organizacja przetargów. Konia z rz´dem
temu, kto wygrał za pierwszym razem. Przetarg na budow´ tzw. „małej zakopianki” powtarzano dwukrotnie, na budow´ drogi w okolica Biecza tak˝e dwukrotnie, na odcinek
Grójec – Białobrzegi – czterokrotnie. Wystarczy półroczne
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pozostanà priorytetem
członkiem Zarzàdu Mota Engil Polska S.A.

opóênienie w organizacji przetargu, aby termin budowy przesunàł si´ na miesiàce zimowe, kiedy prace sà ju˝ niemo˝liwe. Opóênienie gotowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz pierwszy dopiero teraz, przy organizacji przetargu na budow´ odcinka drogi S8, w´zeł Konotopa – Aleja Prymasa Tysiàclecia, zauwa˝yła, ˝e nie da
si´ budowaç w okresie zimy. Po raz pierwszy uznano, ˝e
okres od 15 grudnia do 30 marca to w budownictwie drogowym czas martwy i przewidziano to w projekcie.
- Inne dziedziny budownictwa, dzi´ki nowoczesnych technologiom, potrafiły uniezale˝niç si´ od pór roku.
- My te˝ mo˝emy zaproponowaç zamawiajàcemu zastosowanie nowoczesnych technologii, ale ka˝de odst´pstwo od specyfikacji oznacza negocjacje z klientem i zaoferowanie mu jakiegoÊ upustu. To nie zawsze si´ opłaca.
- Ile kosztowały firm´ „kamienie milowe” na „zakopiance”?
- Wolałbym nie wymieniaç konkretnych kwot, bo w tej
sprawie jesteÊmy w sporze z GDDKiA i nie wiadomo, jaki
b´dzie finał tego post´powania.
- Czy tak jak wszystkie dziedziny budownictwa odczuwacie brak ràk do pracy? Jak Mota Engil Polska S.A. radzi
sobie z tym problemem?
- Jako du˝y koncern mi´dzynarodowy mo˝emy w awaryjnych sytuacjach zasilaç si´ zasobami ludzkimi z innych
stron kraju, a tak˝e z zagranicy. W tej chwili np. przy realizacji kontraktów Moty pracuje sporo Portugalczyków. Ale,
oczywiÊcie, ch´tnie przyj´libyÊmy do pracy fachowców: natychmiast znalazłyby si´ etaty dla dziesi´ciu doÊwiadczonych in˝ynierów drogownictwa. JeÊli chodzi o pracowników
fizycznych, to obecnie ich nie szukamy. Idzie zima, budowy w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci stanà. Natomiast na wiosn´ ch´tnie zatrudnimy zbrojarzy, cieÊli, wykwalifikowanych operatorów walców i rozÊcielaczy.
- Mówiàc o in˝ynierach, podkreÊlił Pan przymiotnik „doÊwiadczony”. O młodych in˝ynierów, którzy chcà si´ uczyç
na budowach realizowanych przez Mot´, nie trzeba zabiegaç?
- Znaleêç in˝yniera po studiach to nie jest problem. Oferujemy im mo˝liwoÊç zdobywania przez 6 miesi´cy wiedzy
praktycznej w prowadzonej w firmie Akademii. Kto potem
chce u nas kontynuowaç prac´, zostaje. Natomiast bardzo
trudno znaleêç in˝yniera z du˝ym sta˝em, a do tego z doÊwiadczeniem na wielkich budowach drogowych. Takich fachowców ˝àdajà od nas zamawiajàcy. Gdzie ich szukaç, skoro przez tyle lat budowało si´ u nas tak mało dróg?
- Młodzi zostajà. Kusicie ich dobrymi wynagrodzeniami.
Jaka jest recepta na to, aby nieêle płaciç, ale jednoczeÊnie
przedsi´biorstwo miało godziwe zyski?

- Współpracujemy z firmà zajmujàcà si´ analizà płac wÊród
wykonawców z najwy˝szej półki z naszej bran˝y. Staramy
si´ nie byç ostatni w tej grupie. To nam zapewnia stabilnoÊç
kadry.
- Ile osób w tej chwili zatrudnia Mota Engil Polska? Jakie realizuje najwi´ksze inwestycje?
- Obecnie zatrudniamy około 1300 osób, w tym 350 pracowników umysłowych. W sezonie jednak ta liczba jest wi´ksza. Mota Engil jest usytuowana w trzech regionach: małopolskim, gdzie mieÊci si´ główna siedziba firmy, wrocławskim i lubelskim. JesteÊmy obecni w Lubartowie, gdzie
planujemy du˝e inwestycje w sprz´t, aby móc tam realizowaç
ró˝norodne budowy, nie tylko mostowe, tak jak do tej pory.
Z wa˝niejszych obecnych realizacji warto wymieniç: przebudow´ Autostradowego ObejÊcia Krakowa na odcinku Balice – Opatkowice, przebudow´ drogi krajowej nr 7 mi´dzy
Zabornià a Chy˝nem, budow´ odcinka autostrady A4
Zgorzelec – Krzy˝owa. Chciałbym dodaç, ˝e nie zajmujemy si´ wyłàcznie budownictwem drogowym. Mamy na swoim koncie tak˝e budownictwo kubaturowe. Np. Justin we

Wiadukt drogowy w Stalowej Woli - realizacja Mota Engil

Wrocławiu, Focus Park i Słodowni´ w Rybniku. OddaliÊmy
do u˝ytku budynek mieszkalny przy ul. Wileƒskiej w Krakowie, a teraz budujemy osiedle mieszkaniowe przy ul. Sołtysowskiej. Budownictwo kubaturowe b´dziemy realizowaç
równie˝ w innych miastach Polski. Zajmiemy si´ tak˝e przetwórstwem materiałów kamiennych. W tym celu zakupiliÊmy kamieniołom w okolicach Wrocławia, który nas nieco
uniezale˝ni od zewn´trznych dostawców.
- Mota Engil, lider w bran˝y budownictwa drogowego, rozszerza swojà działalnoÊç tak˝e na inne gał´zie budownictwa. Nie obawiacie si´ Paƒstwo, ˝e takie rozÊrodkowanie
Dokoƒczenie na str. 10
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pozostanà priorytetem
Dokoƒczenie ze str. 9

mo˝e osłabiç Paƒstwa pozycj´ w dziedzinie, w której do tej
pory byliÊcie najsilniejsi?
- Tu nic nie odbywa si´ kosztem czegoÊ. Drogi i mosty
pozostanà naszym priorytetem. Inne dziedziny działalnoÊci
b´dziemy rozwijaç w oparciu o nowe siły. Szukamy najpierw
dobrych fachowców, a potem zatrudniamy personel ni˝szego szczebla. Zdarza si´ czasem zakup z danej bran˝y,
na bazie której tworzymy własnà działalnoÊç. W ramach Mota
Engil - dla przykładu – działa firma M-Invest Polska
sp. z o.o., która jest w Polsce inwestorem w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. My jesteÊmy te˝ wykonawcà
robót budowlanych na rzecz tego zamawiajàcego.
Warto w tym miejscu wspomnieç, ˝e oparcie firmy na
dwóch, trzech czy czterech nogach to jej zabezpieczenie
na wypadek zmiennej koniunktury. Niewykluczone, ˝e po
fali euforii zwiàzanej z EURO 2012 mo˝na spodziewaç si´
kłopotów z pozyskaniem zleceƒ, a tym samym perturbacji
w dziedzinie utrzymania wysokiego zatrudnienia.

Autostrada A-2 – docinek Konik - Dàbie – realizacja Mota Engil

- Kondycja firm budowlanych w znacznym stopniu zale˝y
od przepisów regulujàcych ich działalnoÊcià. Polska Izba In˝ynierów Budownictwa wsłuchuje si´ w opinie wykonawców
i inwestorów, aby wpływaç na kształt tych przepisów w interesie budowlanych. Co, Pana zdaniem, nale˝ałoby poprawiç w ustawach i rozporzàdzeniach?
- Zale˝ałoby nam, aby w procedurze przetargowej zrównaç pozycje inwestora i wykonawcy. Mówi si´, ˝e mamy
obecnie w Polsce rynek wykonawcy. Chyba Êwiadczy
o tym tylko fakt, ˝e dzi´ki procedurom odwoławczym, wykonawcom udaje si´ czasem dochodziç swoich praw. Mota
Engil Polska np. dzi´ki oÊmiu odwołaniom uzyskała kontrakty
o wartoÊci 350 mln zł. Tylko po co były te odwołania? Prze-

szkadza nam odrzucanie ofert z powodu błahostek. Uwa˝am, ˝e jeÊli w ofertach nie ma bł´dów merytorycznych,
a czasami wkradnà si´ drobnostki, to z powodu braku przecinka nie powinno si´ odrzucaç oferty. Nie utrudniajmy sobie ˝ycia.
Tyle si´ mówi o szkodach, jakie, zarówno inwestorom, jak
i wykonawcom, wyrzàdza zawarte w ustawie o zamówieniach
publicznych kryterium najni˝szej ceny. Zdarzajà si´ przypadki, ze firma wygrywajàca najni˝szà cenà nie jest w stanie uzyskaç wymaganych zabezpieczeƒ finansowych,
a czasem nie podpisuje umowy i odst´puje od realizacji kontraktu. Inwestor musi wtedy wróciç do firmy drugiej w kolejnoÊci lub rozpisaç kolejny przetarg. Inwestycja si´ przesuwa w czasie. W tym samym czasie wzrastajà ceny materiałów budowlanych i usług. Miało byç taniej, b´dzie dro˝ej.
- Jak b´dzie, Pana zdaniem, zmieniał si´ rynek w dziedzinie budownictwa drogowego w bliskiej perspektywie?
Analitycy zapowiadajà, ˝e najbli˝sze lata to b´dzie apogeum budowy dróg i autostrad w Polsce.
- Jest niezaprzeczalnym faktem, ˝e przyznanie nam organizacji EURO 2012, stało si´ oficjalnym katalizatorem do
osiàgni´cia tego, jak Pani nazwała, apogeum budowy dróg
i autostrad w Polsce. Przed nami bardzo ci´˝ki okres, przed
którym nie ma odwrotu. Wielokrotnie pytani jesteÊmy – jako
Êrodowisko - czy podołamy temu wyzwaniu i zawsze odpowiadamy: tak, nie ma problemu, ale dajcie nam szans´.
Podaje si´ nam przykłady innych krajów, które potrafiły zrealizowaç wielki programy budowy dróg, ale prosz´ wziàç pod
uwag´, jak to zostało zrobione. W pełnej współpracy mi´dzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego i co
najwa˝niejsze - własnymi siłami. Ale do tego trzeba rzeczywistej współpracy, a nie tylko deklaracji, które potem wcale nie przeistaczajà si´ w decyzje gospodarcze. Nie wolno
przy tym zapominaç, ˝e istniejà inni zarzàdzajàcy, ni˝
GDDKiA, siecià dróg w Polsce. Oni majà takie same problemy, tylko mo˝e w mniejszej skali. Wprowadzane rozwiàzania muszà dotyczyç wszystkich, a nie wybranych. Cała
sieç drogowa jest wspólnym majàtkiem, o który musimy si´
troszczyç, nie tylko o te drogi, którymi dojedziemy na stadiony.
Poza tym wystarczy spojrzeç na nasze drogi, aby stwierdziç jednoznacznie, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Warto wspomnieç przy tej okazji, ˝e nawet te kraje, które stawiane sà nam za wzory, zaczynajà mieç problemy z finansowaniem utrzymania sieci drogowej. Nasze problemy zaczynajà dotykaç innych.
Rozmawiała
Aleksandra VEGA
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Budowa Zbiornika Wodnego Âwinna Por´ba wkracza w kolejny etap realizacji

Z

równowa˝ony rozwój to wykorzystanie przez człowieka
Êrodowiska naturalnego w taki sposób, aby osiàgnàç
mo˝liwie najwi´ksze, trwałe korzyÊci, przy zachowaniu
potencjału dla zaspokojenia potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleƒ. Kształtowanie zatem rozwoju gospodarczego wymaga
przede wszystkim prawidłowego wykorzystania i ochrony potencjału i zasobów, które dany region posiada, oraz eliminacji istniejàcych zagro˝eƒ. Istotnà rol´ w tym zakresie odgrywa gospodarowanie zasobami wodnymi. Mamy nadziej´, ˝e
zbiornik Âwinna Por´ba wpisuje si´ w t´ filozofi´.
Mija właÊnie kolejny rok budowy najwi´kszej, realizowanej obecnie inwestycji hydrotechnicznej w Polsce. Stanowi to dobry moment do podsumowaƒ, szczególnie gdy
inwestycja wkracza w kolejny, III etap realizacji.
16 paêdziernika br. zakoƒczono budow´ rdzenia glinowego, a z poczàtkiem listopada ukoƒczono korpus zapory. Tym samym zrealizowano zakres robót ziemnych
o łàcznej kubaturze 2 230tys. m³. Warto w tym miejscu
przypomnieç, jakie były poczàtki i podstawowe zało˝enia
budowy.

dzona do bud˝etu paƒstwa jako inwestycja centralna - termin realizacji ustalono na lata 1986 - 1996.
Inwestycja prowadzona była przez kolejne instytucje:
Dyrekcj´ Zabudowy Kaskady Górnej Wisły w OÊwi´cimiu
- do połowy 1993 r., Okr´gowà Dyrekcj´ Gospodarki Wodnej w Krakowie i od 2000 r. przez jej nast´pc´ prawnego
Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Od poczàtku budowy do 1998 r. finansowanie inwestycji
przebiegało niezgodnie z harmonogramem.
Od 2000 roku finansowanie robót zostało powierzone
Narodowemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie budowy jedynie ze êródeł
NFOÂiGW uniemo˝liwiło planowe prowadzenie robót.
Kwoty dotacji w poszczególnych latach pozwalały na utrzymanie placu budowy oraz prowadzenie wykupów nieruchomoÊci i wykonywanie robót w niewystarczajàcym zakresie.
Obecnie finansowanie odbywa si´ z bud˝etu paƒstwa
w oparciu o Ustaw´ z dn. 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika
Wodnego Âwinna Por´ba" w latach 2006-2010.

Historia budowy zbiornika

Lokalizacja zbiornika

Pierwsze wzmianki o lokalizacji zbiornika si´gajà poczàtku ubiegłego stulecia, tj. lat 1919 – 1920. Wtedy to na
zlecenie rzàdu opracowano ekspertyz´ potwierdzajàcà
mo˝liwoÊç wybudowania zbiornika wodnego.
Prace badawcze i studialne trwały od lat 60. W roku
1984 na podstawie decyzji nr 35/84 Prezydium Rzàdu rozpocz´to przygotowania do realizacji inwestycji - zatwierdzone zostały zało˝enia techniczno – ekonomiczne oraz
plan realizacyjny. W 1986 r. inwestycja została wprowa-

Zbiornik wodny Âwinna Por´ba powstanie przez spi´trzenie wód rzeki Skawy w jej 26,6 km biegu pomi´dzy Wadowicami a Suchà Beskidzkà i b´dzie zlokalizowany na
terenie gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce w Êrodkowozachodniej cz´Êci województwa małopolskiego .
Czasza realizowanego zbiornika stanowiç b´dzie 21
proc. powierzchni gminy Mucharz i po 12 proc. powierzchni
gmin Stryszów i Zembrzyce.

Charakterystyka geologiczno-in˝ynierska
rejonu posadowienia zapory
Zbiornik został zlokalizowany w Zachodnich Karpatach
fliszowych.
W przekroju pi´trzenia na powierzchni terenu wyst´pujà
utwory czwartorz´dowe, wykształcone w dolinie w postaci
˝wirowo-otoczakowych utworów akumulacji rzecznej,
zaÊ na przyczółkach gliny i rumosze zaglinione o mià˝szoÊci do 6 m.
Podło˝e skalne pod utworami czwartorz´dowymi tworzà:
kompleks piaskowców Êrednio i cienkoławicowych, zaliczany
do warstw godulskich i wyst´pujàcy we wschodniej cz´Êci
doliny Skawy i na prawym przyczółku oraz kompleks piaskowców gruboławicowych z pakietami łupkowo mułowcowymi, nale˝àcy do warstw istebniaƒskich, zlokalizowany
w zachodniej cz´Êci doliny i na lewym stoku doliny.

Zbiornik Wodny Âwinna Por´ba

Dokoƒczenie na str. 12
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Kompleks godulski jest stosunkowo jednolity, wyst´pujà
w nim głównie piaskowce przewarstwione łupkami. Sp´kania
wyst´pujà tu w du˝ych iloÊciach, zasi´g strefy silnego zwietrzenia wynosi 3-7m poni˝ej stropu skały, zaÊ strefa Êladów wietrzenia si´ga 20-50m.
W kompleksie warstw istebniaƒskich wyst´pujà piaskowce,
łupki, zlepieƒce i ˝wirowce. Sp´kania wyst´pujà tu rzadziej ni˝
w kompleksie warstw godulskich, a du˝a ich iloÊç ma charakter
nieciàgły.

Warstwy skalne zapadajà w południowym i południowozachodnim pod kàtem 20-30 st., a wi´c w kierunku zbiornika.
Wyst´pujà jednak lokalne odchylenia kierunków biegu
i kàta zapadania warstw, zwiàzane z zaburzeniami towarzyszàcymi uskokom tektonicznym.
W podło˝u zapory wydzielono dwa systemy uskoków:
— typu „a” o przebiegu prostopadłym do osi zapory, z których
główny a1, zlokalizowany w centralnej cz´Êci doliny i oddzielajàcy warstwy istebniaƒskie od godulskich, charakteryzuje si´ strefà intensywnie zaburzonà tektonicznie szerokoÊci kilkudziesi´ciu metrów.
— typu „b” o przebiegu w przybli˝eniu równoległym do osi zapory, drugorz´dne, ze strefami zaburzeƒ o niewielkim zasi´gu.
Strefy zaburzone tektonicznie wykazujà gł´bszy zasi´g wietrzenia, co powoduje obni˝enie parametrów wytrzymałoÊciowych skał oraz ich małà wodoprzepuszczalnoÊç.

Podstawowe funkcje budowanego zbiornika
Funkcje realizowanego zbiornika b´dàcego kluczowym
obiektem w systemie gospodarki wodnej w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej dla północno-zachodniej cz´Êci województwa małopolskiego zawrzeç mo˝na w pi´ciu punktach.

1. Oddziaływanie przeciwpowodziowe
Skawa jest jednym z prawostronnych karpackich dopływów
Wisły, o charakterze rzeki górskiej z cz´stymi i znacznymi zmianami przepływu o du˝ym potencjale powodziowym. Ma ona
istotny wpływ na tworzenie i przebieg wezbraƒ górnej Wisły a˝
po Kraków. Skawa jest jedynym z wi´kszych karpackich dopływów Wisły, na którym nie wybudowano dotychczas zbiornika retencyjnego, pozwalajàcego na redukcj´ fal powodziowych w dolinie rzeki poni˝ej zapory. Dominujàce w tym rejonie Małopolski wezbrania letnie Małej Wisły, Soły i Skawy kumulujà si´, stwarzajàc ka˝dorazowo zagro˝enie zalaniem m.in.
cz´Êci Krakowa. Istniejàce zabezpieczenia przeciwpowodziowe w mieÊcie nie zapewniajà wymaganego stopnia ochrony,
a ze wzgl´dów technicznych, architektonicznych i krajobrazowych nie ma mo˝liwoÊci podwy˝szania obwałowaƒ do wysokoÊci nakazanej obowiàzujàcymi przepisami.
Obni˝enie zwierciadła wody Q0,1 % (tzw. wody tysiàcletniej)
pod wpływem zbiornika Âwinna Por´ba było zało˝eniem
podstawowym dla ustalenia zakresu realizowanej modernizacji
wałów przeciwpowodziowych w Krakowie i podniesienia poziomu zabezpieczenia miasta do ww. wymogów normatywnych.
Rezerwa przeciwpowodziowa w zbiorniku w zakresie obj´toÊci od 24 mln m3 do 60 mln m3 pozwoli na prowadzenie elastycznej, efektywnej gospodarki przeciwpowodziowej. Przykładowo przy rezerwie powodziowej 60 mln m3 i fali hipotetycznej o prawdopodobieƒstwie wystàpienia raz na tysiàc lat
i kulminacji 1436m3/s, skonstruowanej na bazie du˝ej kubaturowo fali historycznej z 2001 roku, maksymalny odpływ ze
zbiornika wyniósłby ok. 400 m3/s. Tak znaczàca redukcja wezbraƒ powodziowych przez zbiornik Âwinna Por´ba mo˝e wpłynàç na obni˝enie szczytu fali powodziowej na WiÊle w Krakowie nawet o około 50 cm.
Jest to wi´c podniesienie do mo˝liwego maksymalnego poziomu efektu ochrony Krakowa przed powodzià, na bazie obni˝enia kulminacji fali powodziowej Wisły poprzez retencj´ wód
Skawy.
2. Ochronne oddziaływanie zbiornika przed skutkami suszy, oddziaływanie na biosfer´ wód Skawy
Zbiornik „Âwinna Por´ba” zagwarantuje przepływ w korycie rzeki Skawy poni˝ej zbiornika w wielkoÊci 5,4÷6,4 m3/s, przy
minimalnym przepływie zarejestrowanym w Skawie przekroju pi´trzenia – 0,77 m3/s , niezb´dny dla ochrony Êrodowiska
wodnego rzeki oraz stworzy mo˝liwoÊç poboru dla wodociàgów lokalnych. Łàczne zapotrzebowanie na wod´ w rzece poni˝ej zbiornika jest szacowane na 4,4 m3/s. W tym przepływ nienaruszalny ok. 2,3 m3/s oraz potrzeby rolnictwa i istniejàcych
uj´ç wody komunalnej – ok. 2,1 m3/s, zapotrzebowanie jest wi´c
dzi´ki zbiornikowi zapewnione z nadwy˝kà,
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3. Oddziaływanie na jakoÊç wód
Dla ochrony jakoÊci wód powierzchniowych integralnà
cz´Êcià zadania inwestycyjnego „Zbiornik Âwinna Por´ba” jest
partycypacja w programach budowy sieci wodociàgowych i kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami Êcieków na terenach gmin
poło˝onych bezpoÊrednio w sàsiedztwie zbiornika: Mucharz,
Stryszów i Zembrzyce. Równolegle stałe zwi´kszenie przepływu
wody w rzece stymulowaç b´dzie procesy samooczyszczania
z zanieczyszczeƒ obszarowych.
4. Oddziaływanie na rozwój regionalny
Budowa zbiornika trwa ju˝ od 1986 roku. Wybudowano
znacznà cz´Êç podstawowych obiektów w przekroju pi´trzenia, w sposób trwały przekształcajàc ten fragment doliny Skawy. Dopiero zakoƒczenie budowy i napełnienie zbiornika
mo˝e przynieÊç mieszkaƒcom o˝ywienie gospodarcze poprzez
powstanie warunków dla rozwoju rekreacji i wypoczynku oraz
zwiàzanych z tym usług. Warunki te powstawaç b´dà jedynie
w miar´ post´pu robót.
Brak uj´cia wody komunalnej ze zbiornika umo˝liwi w wi´kszym stopniu wykorzystanie akwenu dla potrzeb rekreacji, co
wpłynie na rozwój gmin wokół zbiornika.

szy zbiornika. Korpus zapory posiada szczelny rdzeƒ z gliny z dwiema warstwami ochronnymi.
Podło˝e uszczelnia dwurz´dowa przesłona cementacyjna.
Skarpa odwodna ubezpieczona jest płytami betonowymi
z fragmentami skarpy ubezpieczonymi narzutem kamiennym,
Skarpa odpowietrzna zapory obsiana trawà na warstwie humusu z k´pami drzew i krzewów i instalacjami do odprowadzania wód opadowych i zraszania zieleni.
— przelew powierzchniowy boczny z jazem wlotowym
— galeria kontrolno - zastrzykowa
— sztolnia zrzutowa o Êrednicy 6,5 m z wie˝à zamkni´ç i nieckà wypadowà o wydatku przy Max. P.P. – od 331,0 do 557,0
m3/s w zale˝noÊci od tego, czy pracujà jeden lub dwa otwory wlotowe,
— sztolnia uj´ciowa o Êrednicy 6,5 m, z wie˝à uj´ciowà i ze stalowym rurociàgiem 2,4m doprowadzajàcymi wod´ do elektrowni.

5. Energetyczne wykorzystanie zbiornika
Powstanie zapory wodnej i zbiornika stwarza równie˝ techniczne warunki dla energetycznego wykorzystania obiektu i produkcji energii odnawialnej w iloÊci szacowanej na 20,9 GWh
rocznie, co jest równowa˝ne 13 300 ton w´gla rocznie wykorzystywanego w konwencjonalnej elektrowni w´glowej.
W normalnych warunkach hydrologicznych elektrownia b´dzie podstawowym urzàdzeniem do prowadzenia gospodarki wodnej na zbiorniku, a woda w całoÊci spracowywana przez
turbiny.
Inwestycja pod nazwà budowa Zbiornika Wodnego Âwinna Por´ba składa si´ z czterech podstawowych zadaƒ:
Zadanie I - Zbiornik
Zadanie II - Przebudowa dróg
Zadanie III - Przebudowa i modernizacja kolei:
Zadanie IV - ochrona zlewni zbiornika przed zanieczyszczeniem (gospodarka wodno- Êciekowa):

Charakterystyka poszczególnych zadaƒ
i parametry techniczne
Zadanie I
ZAPORA CZOŁOWA
1 Podstawowe parametry zapory
W skład zadania I wchodzi:
— zapora czołowa – ziemna z materiałów miejscowych z cza-

Parametry techniczne zbiornika
PojemnoÊç zbiornika:
• całkowita – 160.0 mln m3,
• powodziowa – 24,0÷60,0 mln m3,
• wyrównawcza (NPP-MinPP) – 85,8÷121,8 mln m3,
• martwa – 15,0 mln m3.
Powierzchnia zbiornika:
• minimalna – 224 ha
• maksymalna – 1035 ha
Dokoƒczenie na str. 14
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Maksymalna wysokoÊç zapory – liczona od rz´dnych wyłomu pod galerià kontrolno-zastrzykowà – 54,0 m
W ramach realizacji pierwszego zadania wybudowano
i oddano do u˝ytku przenoszone z terenu zbiornika szkoły podstawowe w Jaszczurowej , Mucharzu i Âwinnej Por´bie oraz
budynek wielofunkcyjny Urz´du Gminy w Mucharzu. Partycypowano w rozbudowie i modernizacji szkoły podstawowej
w Dàbrówce i Ł´kawicy.
Wykonano uzbrojenie terenów osiedli mieszkaniowych - dla
osób wyprowadzanych z czaszy zbiornika - w Âwinnej Por´bie i Borowinie Skawieckiej (ok. 140 działek).
Zadanie II – Przeło˝enie dróg
W 1998 r. przeło˝ono drog´ krajowà nr 28 na odcinku Âwinna Por´ba – Skawce na długoÊci 7,7 km, obejmujàcym 5 obiektów mostowych. W 2006 r. wykonano kolejny 1,5-km odcinek
drogi krajowej nr 28. Pozostało do przeło˝enia dalsze 3,2 km
drogi na odcinku Tarnawa Dolna- Zembrzyce.
Wybudowano lub rozbudowano łàcznie 25 km dróg lokalnych na terenach przeznaczonych do zamieszkania przez
mieszkaƒców przeniesionych z terenu czaszy zbiornika.
Zadanie III - Przebudowa i modernizacja kolei
Do roku 1996 realizowano zadanie w zakresie modernizacji linii Wadowice - Spytkowice - Kalwaria. Pozostało do przeło˝enia 7,2 km linii kolejowej.
Warunkiem realizacji robót jest wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budow´.
Zadanie IV - ochrona zlewni zbiornika przed zanieczyszczeniem (gospodarka wodno- Êciekowa)
Łàcznie w ramach inwestorstwa bezpoÊredniego i partycypacji wykonano ok. 96 km kanalizacji sanitarnej z siedmioma przepompowniami sieciowymi oraz trzy mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie Êcieków w Jaszczurowej gm. Mucharz,
Stryszowie i Zembrzycach. Zrealizowano sieci wodociàgowe
na terenie trzech gmin Mucharz, Stryszów, Zembrzyce o długoÊci ok. 60 km oraz 4 zbiorniki wody pitnej. Partycypowano
w rozbudowie oczyszczalni Êcieków w Suchej Beskidzkiej oraz
w Wadowicach.

Etapy realizacji inwestycji
i zagro˝enia powodziowe z nimi zwiàzane
W I etapie budowy zbiornika wody Skawy były przepuszczane kanałem otwartym w centralnej cz´Êci doliny, a roboty
koncentrowały si´ głównie na prawym przyczółku.
Pod osłonà grodzy I etapu, która w niewielkim stopniu zaw´˝ała dolin´ rzeki, wykonywane były dwie sztolnie o Êredni-

cy po 6,5 m, wie˝e wlotowe z portalami od W.G., kanał odpływowy oraz cz´Êç sekcji galerii kontrolno-zastrzykowej. Zagro˝enia powodziowe były wi´c niewielkie, a jednak w trakcie
powodzi w 2001 roku przy kulminacji szacowanej w przekroju Âwinna Por´ba na 1019 m3/s (Q0,9%) woda przelała si´ przez
koron´ grodzy i popłyn´ła do dolnego stanowiska, jak równie˝
sztolniami. Wi´kszych szkód nie zanotowano, bowiem zarówno
sztolnie z wie˝ami wlotowymi, jak i sekcje galerii były ju˝ wykonane.
W sierpniu 2003 r. miało miejsce istotne dla zbiornika wydarzenie, przejÊcie do II etapu budowy, polegajàce na przegrodzeniu doliny Skawy nasypem ziemnym i przepuszczeniu
wód rzeki dwiema sztolniami o Êrednicy po 6,5 m. Od tego momentu zbiornik pełni ju˝ funkcj´ przeciwpowodziowà, redukujàc
wszystkie wezbrania o kulminacjach wi´kszych od przepustowoÊci sztolni. Jest to gospodarka automatyczna bez udziału człowieka, bowiem sztolnie nie sà wyposa˝one w zamkni´cia.
Redukcja historycznych wezbraƒ powodziowych w II etapie
budowy byłaby nast´pujàca:
1. 1925r.; Q = 626 m3/s, QOD = 527 m3/s redukcja 16%
2. 1934r.; Q = 740 m3/s, QOD = 520 m3/s redukcja 30%
3. 1958r.; Q = 920 m3/s, QOD = 511 m3/s redukcja 44%
4. 1997r.; Q = 703 m3/s, QOD = 525 m3/s redukcja 25%
5. 2001r.; Q =1019 m3/s, QOD = 608 m3/s redukcja 40%
Nale˝y podkreÊliç, ˝e redukcja ww. wezbraƒ powodziowych
rozpoczynałaby si´ przy pustym zbiorniku, a gł´bokoÊci
wody w czasowo wypełnionym zbiorniku nie przekroczyłyby
16 m.
Kolejnym, III etapem budowy obiektów przekroju pi´trzenia
jest zamkni´cie sztolni uj´ciowej i rozpocz´cie budowy elektrowni wodnej.
Warunkiem przystàpienia do tego etapu jest:
— Wykonanie przelewu powierzchniowego, bez progu i zamkni´ç segmentowych jazu wlotowego w stopniu umo˝liwiajàcym przepuszczenie wody,
— Usypanie korpusu zapory z ubezpieczeniami skarpy odwodnej do rz´dnej, przy której wydatek przelewu zrekompensuje wydatek zamkni´tej sztolni uj´ciowej.
Uwzgl´dniajàc powy˝sze warunki z poczàtkiem grudnia bie˝àcego roku nastàpi przejÊcie do III etapu realizacji.
Bioràc pod uwag´ to, ˝e w III etapie budowy zbiornik b´dzie ciàgle pusty, a zamierzona redukcja odpływu wody przez
sztolni´ spustowà i chwilowe cz´Êciowe wypełnienie zbiornika w trakcie transformacji wezbraƒ powodziowych mo˝e
mieç miejsce tylko w przypadku koniecznoÊci ochrony budowy
elektrowni od WD, zagro˝enia powodziowe budowy i terenów
poni˝ej przekroju pi´trzenia w III etapie b´dà mniejsze ni˝
obecnie.
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WIELKIE INWESTYCJE

zamkni´ty
Mimo ograniczenia przepustowoÊci sztolni w odniesieniu do
II etapu budowy o ok. 50% nie wystàpi zagro˝enie przelania
si´ wody przez zapor´, bowiem korpus zapory jest usypany
do docelowej eksploatacyjnej rz´dnej, a w przypadku wystàpienia w III etapie wezbraƒ powodziowych o prawdopodobieƒstwie mniejszym ni˝ raz na tysiàc lat, do przepuszczania
wody włàczy si´ przelew powierzchniowy.
Redukcja historycznych wezbraƒ powodziowych b´dzie
wi´ksza ni˝ w II etapie i wyniesie:
1. 1925r.; Q = 626 m3/s, QOD = 280 m3/s, redukcja 55%
2. 1934r.; Q = 740 m3/s, QOD = 280 m3/s, redukcja 62%
3. 1958r.; Q = 920 m3/s, QOD = 280 m3/s, redukcja 62%
4. 1997r.; Q = 703 m3/s, QOD = 280 m3/s redukcja 60%
5. 2001r.; Q =1019 m3/s, QOD = 280 m3/s redukcja 73%
Gł´bokoÊç samoczynnie spi´trzonego w ww. warunkach
zbiornika mo˝e wynieÊç ok. 23 m.
W koƒcowej fazie III etapu budowy, ciàgle przy pustym zbiorniku i zaporze wykonanej do pełnej wysokoÊci, nastàpi zabudowa progów jazu wlotowego przelewu powierzchniowego oraz
monta˝ zamkni´ç segmentowych.
Po sprawdzeniu działania i odbiorze systemów automatyki i sterowania urzàdzeniami upustowymi, aparatury kontrolnopomiarowej, instalacji alarmowych, odpowiednim zaawansowaniu robót w czaszy zbiornika (obwałowania, nasypy i wiadukty linii kolejowej Stryszów-Zambrzyce) oraz przygotowaniu
czaszy zbiornika, mo˝liwe b´dzie rozpocz´cie pierwszego napełniania zbiornika.
W okresie tym woda b´dzie odprowadzana do dolnego stanowiska sztolnià spustowà, regulujàc odpływ zamkni´ciami tak,
˝eby były zagwarantowane potrzeby hydrobiologiczne rzeki i odbiorców wody komunalnej, a tempo podnoszenia si´ zwierciadła
wody w zbiorniku nie było zbyt du˝e.
Mo˝liwe b´dzie równie˝ ograniczanie odpływu ze zbiornika do wielkoÊci nieniszczàcej, okreÊlonej dla odcinka rzeki poni˝ej przekroju pi´trzenia na 240 m3/s w przypadkach wyst´powania w trakcie pierwszego napełniania wezbraƒ powodziowych. Je˝eli w okresach tych tempo napełniania si´
zbiornika b´dzie szybsze od zalecanego w instrukcji, po przejÊciu wezbraƒ powodziowych nastàpià dłu˝sze przerwy w napełnianiu, przeznaczone na pomiary aparatury kontrolno-pomiarowej i ocen´ stanu technicznego obiektów.
Przyjmujàc jako podstaw´ przepływy charakterystyczne Skawy w przekroju Âwinna Por´ba ocenia si´, ˝e przy Êrednich warunkach hydrologicznych zbiornik napełni si´ do normalnego
poziomu pi´trzenia w okresie nie krótszym ni˝ jeden rok.
W okresie pierwszego napełniania zbiornika przy sprawnych,
wyposa˝onych w zamkni´cia urzàdzeniach upustowych zagro˝enia polegajàce na całkowitym wypełnieniu zbiornika i przelaniu si´ wody przez koron´ zapory, nie wystàpià.

Nie mo˝na jednak wykluczyç, ˝e przy du˝ych wezbraniach
powodziowych zredukowany odpływ b´dzie wi´kszy od nieniszczàcego.

Ratownicze badania archeologiczne
W ramach realizacji Zbiornika Wodnego Âwinna Por´ba prowadzone sà równie˝ archeologiczne badania sonda˝owe i ratownicze. Dotychczas przeprowadzone badania obj´ły powierzchni´ ok. 30 ha . Szczególnie interesujàce okazało si´ stanowisko archeologiczne w Mucharzu.
Wielokulturowe stanowisko w Mucharzu dostarczyło zabytków z epoki kamienia, bràzu oraz Êredniowiecza. Najstarsze Êlady człowieka w tym rejonie pochodzà sprzed ponad 14
tys. lat i wià˝à si´ z zabytkami kultury magdaleƒskiej. Niezwykle
interesujàce sà równie˝ artefakty kultury Êwiderskiej sprzed 10
tys. lat, która to kultura okreÊlana jest niekiedy jako łowców reniferów. W odkrytym obozowisku znaleziono charakterystyczne ostrza krzemienne – groty strzał. Podczas dotychczasowych badaƒ odkryto ponad 2600 obiektów archeologicznych i pozyskano 5500 zabytków kamiennych oraz 4900
fragmentów ceramiki.

Inwestycja w uj´ciu finansowym
Łàczna wartoÊç inwestycji zamyka si´ kwotà 1 672 mln. PLN
(p.c. 2006). W bud˝ecie na rok 2007 przewidziano kwot´
258,8mln PLN. Stan zaawansowania finansowego inwestycji
przedstawiono poni˝ej.

W podsumowaniu autorzy pragnà podkreÊliç, ˝e poruszone w artykule problemy nie wyczerpujà wszystkich zagadnieƒ
zwiàzanych z budowà tak du˝ego obiektu. Dlatego te˝ przedstawiono głównie stan zaawansowania zapory czołowej.
mgr in˝. Jacek MARCZEWSKI
mgr in˝. Antoni GRONKO
mgr in˝. Mieczysław KRZY˚ANOWSKI
in˝. Włodzimierz DRZY˚D˚YK - koordynacja
Fotografie: RZGW, SKANSKA SA, CASTRUM.
Redakcja biuletynu „Budowlani” wyra˝a podzi´kowania Pani mgr El˝biecie Seltenreich – Dyrektorowi Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Panu mgr in˝. Antoniemu Gronko za udost´pnienie materiałów niezb´dnych do opracowania niniejszego artykułu.
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Katastrofy
Najtragiczniejsza wydarzyła si´ 17 lipca 1981 roku w Kansas City.

T

ragiczna katastrofa mostu przez rzek´ Misissippi na trasie autostrady I-35W w Minneapolis w stanie Minnesota (obszerna informacja na ten temat ukazała si´ w poprzednim numerze biuletynu „Budowlani”) wywołała du˝e zainteresowanie stanem amerykaƒskiej infrastruktury. Prasa
podkreÊlała fakt, ˝e most miał 40 lat. A˝ 40. Jest to mało przekonujàcy argument, poniewa˝ po dzieƒ dzisiejszy funkcjonuje
bardzo du˝o mostów, które sà znacznie starsze.
Nie znamy jeszcze dokładnych przyczyn tragedii w
Minneapolis. Sà ró˝nego rodzaju przypuszczenia. Mówi
si´ o p´kni´ciach belek kratownicy, które inspektorzy dokonujàcy przeglàdu mostu zaobserwowali ju˝ kilka lat
wczeÊniej. Innà przyczynà katastrofy mogły byç zardzewiale ło˝yska podparcia prz´seł mostu. Pod wpływem zmian cieplnych kratownice mostowe ulegajà
przesuni´ciom (wydłu˝enie lub skrócenie). Zardzewiałe ło˝yska uniemo˝liwiajà swobodne przesuni´cia prz´sła na podporach. Brak swobody ruchu prz´seł powoduje koncentracje napr´˝eƒ, co mo˝e doprowadziç do
katastrofy. W dniu katastrofy wymieniano betonowà nawierzchni´ mostu. Do tych prac u˝yto ró˝nego rodzaju
maszyn budowlanych, narz´dzi i młotów pneumatycznych. Wywoływane wstrzàsy mogły przyczyniç si´ do
zwi´kszenia istniejàcych p´kni´ç belek i przyspieszyç katastrof´. Przyczyny tej tragedii bada komisja ekspertów
- National Transportation Safety Board (Narodowa Komisja
Bezpieczeƒstwa Komunikacji). B´dzie to mozolny proces, który mo˝e trwaç rok, a mo˝liwe, ˝e i dłu˝ej.

Katastrofa mostu w Quebec- 27 sierpnia 1907 roku

„Âmierç na moÊcie” - archiwalny rysunek - Punch - 1891

***
Najbardziej tragiczna w skutkach katastrofa wydarzyła
si´ w piàtek wieczorem, 17 lipca 1981 roku w Kansas City.
Zawaliła si´ wtedy promenada, swego rodzaju most dla
pieszych, podczas inauguracji nowego Hyatt Regency
Hotel. Wadliwie zaprojektowana promenada, obcià˝ona
rozbawionym tłumem goÊci hotelowych spadła na równie zatłoczony parking hotelowy. Było 114 ofiar Êmiertelnych i około 200 rannych. To najwi´ksza tego typu katastrofa w historii Stanów Zjednoczonych.
Poczàtki rozbudowy amerykaƒskich sieci linii kolejowych był równie˝ nieszcz´Êliwym okresem tej dziedziny
budownictwa. W latach 1870 do 1880 rejestrowano rocznie około 40 katastrof mostów kolejowych i drogowych.
Z tego okresu pochodzi rysunek czasopisma „Punch”
przedstawiajàcy rozkraczony na p´kajàcej belce mostowej
koÊciotrup oczekujàcy zbli˝ajàcej si´ katastrofy.
Szczególnie wstrzàsajàcym był przypadek zawalenia si´
mostu przez gł´boki wàwóz strumienia Ashtabula w stanie Ohio. W zimowà noc 29 grudnia 1876 roku lokomotywa
wraz z jedenastoma wagonami run´ła na dno gł´bokiego wàwozu strumienia Ashtabuli. Było 80 ofiar Êmiertelnych.
W tamtych latach brakowało właÊciwego przygotowania
technicznego projektantów mostowych, brakowało standardów regulujàcych tego rodzaju skomplikowane konstrukcje. Bardzo wa˝nym powodem tej sytuacji były
wzrastajàce obcià˝enia taborem kolejowym dla konstrukcji, które nie były w stanie wytrzymaç tych obcià˝eƒ.
15 grudnia 1967 roku zawalił si´ most zwany Silver Bridge (Srebrny Most) na rzece Ohio w pobli˝u miejscowoÊci Point Pleasant w stanie West Virginia. Nazwano go
tak z uwagi na swojà barw´. Był to most wiszàcy, łaƒcuchowy. Wypadek nastàpił, podobnie jak ostatnio w Minneapolis, w szczytowej porze nasilenia ruchu kołowego.
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mostowe
Zgin´ło 114 osób, a 200 było rannych

Około 75 samochodów wpadło do rzeki, 45 osób straciło ˝ycie. Ta tragiczna katastrofa zmobilizowała Kongres Amerykaƒski
do ustalenia ogólnoamerykaƒskiego programu przeglàdu technicznego mostów. Według przepisów rzàdowych ka˝dy
most co dwa lata musi byç sprawdzany przez specjalnie przeszkolonych inspektorów - konstruktorów. Przeglàd taki przy
niektórych obiektach wymaga specjalnego sprz´tu i innych
urzàdzeƒ pomocniczych, jak dêwigów, lin zabezpieczajàcych
i doskonalej sprawnoÊci fizycznej osób dokonujàcych ogl´dzin. Niestety, nawet taki przeglàd, w du˝ym stopniu powierzchowny, nie mo˝e daç stuprocentowej gwarancji bezpieczeƒstwa mostu.
W 1983 roku zawalił si´ most przez rzek´ Mianus, na trasie mi´dzystanowej autostrady I-95 w Connecticut. Wypadek
wydarzył si´ we wczesnych godzinach rannych, przy małym
nasileniu ruchu. Tylko kilka samochodów spadło do rzeki, były
trzy ofiary Êmiertelne. Komisja badajàca przyczyny tej katastrofy stwierdziła, ˝e most zawalił si´ z powodu podmycia podpór mostu. Tego rodzaju niebezpieczeƒstwa przewidział R. Modrzejewski i na swoich mostach, na dnie rzeki, w pobli˝u podpór mostu osadzał o du˝ych wymiarach swego rodzaju materace wiklinowe, które zabezpieczały filary mostu przed podmyciem.

***
Statystyki wykazujà, ˝e tego rodzaju usterki konstrukcji mostowych sà raczej doÊç powszechne. W Stanach Zjednoczonych na ogólnà liczb´ 600 tysi´cy mostów, około 150 tysi´cy ma ró˝nego rodzaju niedociàgni´cia techniczne. Najcz´stszym powodem odkładania koniecznych napraw na
okres póêniejszy jest brak funduszy. Politycy nie sà zainteresowani wydawaniem pieni´dzy na naprawy istniejàcych
obiektów, korzystniejsza, ze wzgl´dów reklamowych, jest budowa nowych mostów. Sà to z reguły obiekty bardziej efektowne, którymi ch´tnie mogà si´ pochwaliç w Êrodkach masowego przekazu.
27 sierpnia 2007 roku przypadła setna rocznica zawalenia
si´ mostu w Quebec City. Przyczyny tej katastrofy były inne
ni˝ podane powy˝ej. Spółka, która zdecydowała si´ na budow´ tego mostu, znajdowała si´ w trudnej sytuacji finansowej. Prace projektowe zlecono znanemu konstruktorowi
mostownictwa Theodorowi Cooperowi. Cooper znany jest in˝ynierom konstruktorom jako autor standardów obcià˝eƒ konstrukcji mostowych. Standardy te u˝ywane sà po dzieƒ dzisiejszy. Cooper cieszył si´ całkowitym zaufaniem właÊcicieli
spółki budujàcej ten most. Jego decyzji technicznych nikt nie
sprawdzał. Był to podstawowy błàd, gdy˝ nigdy nie było i nie
b´dzie idealnych, bezbł´dnych projektantów – konstruktorów
mostowych.

Bioràc pod uwag´ trudnà sytuacj´ finansowà spółki, Cooper starał si´ na wszelki mo˝liwy sposób obni˝yç koszty budowy. Podwy˝szył dozwolone napr´˝enia i zmniejszył współczynniki bezpieczeƒstwa. Aby dalej obni˝yç koszty budowy,
zdecydował si´ tak˝e przesunàç podpory mostu bli˝ej brzegów, aby zmniejszyç ich gł´bokoÊç posadowienia. Tym samym zwi´kszył wymiary mostu z 1600 stóp (ok. 480 m) do
1800 stóp (ok. 540 m).
Cooper w tym czasie był ju˝ w podeszłym wieku, schorowany, utrzymywał swoje biuro in˝ynieryjne w Nowym Jorku,

Inspektorzy w trakcie przeglàdu
stanu technicznego kratownic mostowych

ale nie był w stanie osobiÊcie nadzorowaç prac konstrukcyjnych na bardzo odległym placu budowy. Na budowie tego
rekordowego mostu Cooper był reprezentowany przez młodego i niedoÊwiadczonego in˝yniera. Ze wzgl´dów finansowych zrezygnowano z koniecznych szczegółowych badaƒ krytycznych elementów mostu. 27 sierpnia 1907 roku doszło do
katastrofy, most si´ zawalił, 75 robotników straciło ˝ycie.
Rzàd Kanady zdecydował si´ na przej´cie odpowiedzialnoÊci za budow´ tego mostu. Powołano trzyosobowà mi´dzynarodowà komisj´ do spraw projektowania i budowy nowego mostu. Wybrano najlepszych, najbardziej znanych konstruktorów mostowych z Anglii, Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Do tej komisji ze Stanów Zjednoczonych rzàd Kanady wybrał Rudolfa Modrzejewskiego. W tym przedsi´wzi´ciu
Modrzejewski odegrał dominujàcà rol´. Nowy most ukoƒczono
i oddano do ruchu w 1917 roku. Most funkcjonuje po dzieƒ
dzisiejszy i jest historycznym obiektem Kanady.
Najstarszym mostem Modrzejewskiego jest most w Rock
Island na rzece Misissippi (o tym obiekcie pisaliÊmy w biuletynie „Budowlani” nr 23). Most ten w grudniu b´dzie miał 111
lat. Wiele innych dzieł in˝ynierskich Modrzejewskiego jest równie˝ w podeszłym wieku, ale nadal słu˝à Ameryce.
Jan S. PŁACHTA

Budowlani 25:Layout 1

8-12-07

16:43

Strona 18

str. 18 • LISTOPAD – GRUDZIE¡ 2007

DZIAŁALNOÂå IZBY

Okr´gi
Spotkanie przedstawicieli

Po

oficjaln ym otwar ciu i poÊwi´cen iu p rzez Jeg o
E m in en c j ´ k s . K a r d y n a ł a S t a n i s ł a w a D z iw i s z a
nowej siedziby Ma łopolskiej Ok r´gowej Izby In ˝yn ierów Bu d own ictwa pr zy ul. Cza rn owiejsk iej 80 w Kra kowie, przyszedł czas na kontynuacj´ tradycyjnych ju˝ spotk a ƒ z p r z e d s t a w i c i e l a m i Ok r ´ g o w y c h I z b I n ˝ y n i e r ó w B u d ow n i c tw a Pol s k i Połu d n i o we j: Pod k a rp a c k i e j, Â w i ´ to krzyskiej, DolnoÊlàskiej, Opolskiej i Âlàskiej z członkami Prezyd iu m Izb y Małop olsk iej. To ju ˝ siódm e spotk an ie w tym
g r o n i e , a d r u g i e w K r a k o w i e.
Polska Południowa to trzy zaliczajàce si´
do najwi´kszych pod wzgl´dem liczebnoÊci członków okr´gi w Polsce i trzy
mniejsze. Interesujàca jest wi´c zawsze wymiana doÊwiadczeƒ i poglàdów na sposoby prowadzenia działalnoÊci na rzecz
członków w tak ró˝nych okr´gach (od
2300 członków w okr´gu opolskim, do ok.
15000 w okr´gu Êlàskim). Statut PIIB i reGra˝yna Skoplak
gulaminy sà wspólne dla wszystkich izb
okr´gowych, a warunki działania zgoła inne. Trudno bowiem porównaç mo˝liwoÊci izb małych z tymi najwi´kszymi, a działania statutowe powinny byç realizowane przez wszystkie okr´gi jednakowo - takie sà prawa i obowiàzki wobec członków.
Na spotkanie w Krakowie przybyło po dwóch przedstawicieli wspomnianych izb okr´gowych, z ich przewodniczàcymi na czele. Po obejrzeniu nowej siedziby
i zapoznaniu si´ z organizacjà biura naszej małopolskiej
OIIB w nowych warunkach, nastàpiła cz´Êç informacyjna, w której uczestnicy spotkania przekazali najwa˝niejsze dane o swoich izbach, tj.

• o stanie liczebnym członków w bie˝àcym roku,
• o strukturze organizacyjnej biur wspomagajàcych
działania rad i prezydiów oraz obsługujàcych członków (liczba i rodzaje etatów pracowników biur, ich
uposa˝enia, sposoby prowadzenia ewidencji członków i realizowania płatnoÊci, zapewnienie członkom
profesjonalnej obsługi prawnej etc.),
• o kształtowaniu si´ bud˝etów - wpływach i wydatkach,
• o działalnoÊci organów izby i zespołów problemowych,
• o działalnoÊci na rzecz członków.
Z natury rzeczy ta ostatnia sprawa jest priorytetowà
dla izby i dla ka˝dego okr´gu. Jednak, ze wzgl´du na
ró˝ne warunki i specyfik´ terytorialnà okr´gów, wypełnianie powinnoÊci statutowych wyglàda nieco inaczej. Np. nie we wszystkich okr´gach przesyłane sà
członkom w ramach składki czasopisma bran˝owe - na
to mogà sobie pozwoliç na ogół du˝e izby. W tych
mniejszych czasopisma dost´pne sà na miejscu,
w siedzibie izby. Nie wszystkie izby wydajà własny biuletyn, chocia˝ takie przymiarki sà obecnie czynione nawet w mniejszych izbach (np. w opolskiej).
Ka˝da z izb okr´gowych bardzo du˝à wag´ przykłada do działalnoÊci szkoleniowej. I ta sfera działalnoÊci
równie˝ realizowana jest w ró˝ny sposób. W du˝ych
okr´gach, na terenie których działajà liczne stowarzyszenia naukowo-techniczne (np. 17 w okr´gu Êlàskim),
działalnoÊç ta jest prowadzona właÊnie przez te stowarzyszenia. Izby współuczestniczà finansowo w zakresie wydawanych materiałów szkoleniowych lub
dofinansowujà indywidualnie udział członków w szkoleniach.
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DZIAŁALNOÂå IZBY

du˝e i małe
Izb Okr´gowych Polski Południowej w Krakowie

Innà, bardzo wa˝nà domenà działalnoÊci izb, jest organizowanie dwa razy w roku sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane. Ka˝da z izb podejmuje dodatkowe
działania, aby kandydatom umo˝liwiç jak najlepsze przygotowanie do egzaminów. Dzi´ki temu wskaênik zdawanych
egzaminów jest we wszystkich okr´gach wysoki, przekracza 80 proc.
Ciekawà inicjatywà DolnoÊlàskiej OIIB jest próba stworzenia własnego centrum szkoleniowego na ok. 120 osób.
Pomysł jest dopiero w zarodku, ale jego realizacja mo˝e si´
przyczyniç do rozwini´cia szerszej działalnoÊci gospodarczej. Jako jedyna z izb południowych, DOIIB prowadzi
w swoim budynku, we Wrocławiu, działalnoÊç gastronomicznà.
Obecnie własnym lokalem dysponujà izby małopolska
i dolnoÊlàska, Êwi´tokrzyska jest na etapie zakupu, do któ-

rego przymierza si´ równie˝ opolska. Izba Êlàska dzier˝awi lokal na dobrych warunkach. Własne siedziby stwarzajà du˝o lepsze warunki pracy i obsługi członków oraz umo˝liwiajà prowadzenie i rozwijanie działalnoÊci przypisanej samorzàdowi zawodowemu.
W dwóch izbach, tj. w małopolskiej i dolnoÊlàskiej OIIB,
działajà biura terenowe ubezpieczyciela PIIB - Hanzy Brokers, którego biuro główne znajduje si´ w Warszawie. Stwarza to mo˝liwoÊç bezpoÊredniego i szybkiego kontaktu członków z ubezpieczycielem. Jest to korzystne dla obu stron,
tj. zarówno dla członków, jak i ubezpieczyciela.
Do zjawisk negatywnych, a co najmniej niezadowalajàcych, które mo˝na zaobserwowaç prawie we wszystkich
okr´gach, nale˝y ciàgle zbyt niski poziom czytelnictwa czasopism technicznych (np. w naszej izbie małopolskiej jest
to około 10 proc.), w ograniczonym zakresie uczestnictwo
w szkoleniach i konferencjach (cz´sto powtarzajà si´ te same

osoby - np. w izbie opolskiej) i małe korzystanie z internetu. Odsetek członków posiadajàcych swój adres internetowy
jest równie˝ niewielki, np. w izbie podkarpackiej nie wi´cej
ni˝ 20 proc.
Jest wi´c jeszcze du˝o do zrobienia w naszym Êrodowisku
budowlanych, zasilanym przez coraz to młodsze pokolenia
in˝ynierów.
Po długich piàtkowych rozmowach, sobot´ goÊcie sp´dzili w Pieskowej Skale. Wi´kszoÊç uczestników spotkania
miała okazj´ po raz pierwszy zwiedziç t´ malowniczo poło˝onà warowni´ na szlaku Orlich Gniazd, górujàcà nad dolinà Pràdnika. Zamek w Pieskowej Skale jest najlepiej zachowanà rezydencjà obronnà na terenie Jury Krakowsko
- Cz´stochowskiej, która, jako jedyna, funkcjonuje jako muzeum (Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu). W salach
umieszczone sà eksponaty, zwiàzane z kolejnymi okresami w dziejach sztuki - od gotyku poprzez renesans, barok,
klasycyzm, romantyzm, do realizmu i secesji, a tak˝e sztuki dwudziestolecia mi´dzywojennego.
Była to wspaniała lekcja historii sztuki w „pigułce”, do której zach´cam naszych Czytelników, najcz´Êciej do reszty pochłoni´tych sprawami codziennego dnia. Na goÊciach
spoza Małopolski zamek zrobił ogromne wra˝enie, ale na
gospodarzach spotkania - równie˝. Brakuje nam bowiem
czasu, a mo˝e mobilizacji i ch´ci, aby od czasu do czasu
oddaç pokłon historii, nabraç pokory w stosunku do wielkich dzieł naszych przodków i dystansu do własnej twórczoÊci budowlanej.
Niech wi´c ta krótka refleksja b´dzie dla Paƒstwa zach´tà
do zwiedzenia nie tylko Pieskowej Skały, ale wielu takich imponujàcych historycznych miejsc, znajdujàcych si´ na terenie naszego kraju.
Gra˝yna SKOPLAK

Dy˝ury ORzOZ
w Tarnowie i Nowym Sàczu
W celu ułatwienia kontaktu naszych członków z terenu z Okr´gowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej od 1 grudnia 2007 r. uruchamiamy dy˝ury Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej w Punktach Informacyjnych MOIIB w Tarnowie i Nowym Sàczu.
Dy˝ury odbywaç si´ b´dà w parzyste czwartki miesiàca:
- w Tarnowie - Janina Wisor - Pronobis i Andrzej
Ciasnocha
- Nowym Sàczu - Jerzy Rasiƒski
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SEMINARIA
KONFERENCJE

Oszcz´dna iluminacja miast
Konferencja oÊwietleniowa w Krakowie

25

paêdziernika 2007 r. w Domu Technika NOT w Krakowie odbyła si´ III Krajowa Konferencja NaukowoTechniczna pt. „Energooszcz´dne oÊwietlenie w
miastach i gminach”. Konferencja była zorganizowana przez
Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy
współpracy Polskiego Komitetu OÊwietleniowego SEP oraz Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa.
Przewodniczàcym Komitetu Programowo-Organizacyjnego był dr in˝. Jan Grzonkowski z Politechniki Warszawskiej, przewodniczàcy Polskiego Komitetu OÊwietleniowego.
W Konferencji wzi´ło udział ponad 80
uczestników, wÊród których byli pracownicy uczelni technicznych, przedstawiciele biur
projektowych, reprezentanci firm eksploaJan Strzałka
tujàcych systemy oÊwietleniowe, producenci sprz´tu oÊwietleniowego oraz liczni przedstawiciele
gmin.
Obrady Konferencji otworzył prezes Oddziału Krakowskiego SEP dr in˝. Jan Strzałka.
W ramach konferencji zaprezentowano i przedyskutowano 15 referatów. Obrady plenarne prowadzone były
w trzech sesjach:
• Sesja I – Ogólne problemy energooszcz´dnoÊci instalacji oÊwietleniowych,
• Sesja II – Urzàdzenia i systemy do oszcz´dzania energii elektrycznej,
• Sesja III – Problemy monitoringu i eksploatacji oÊwietleniowej i iluminacji.
Po zakoƒczeniu ka˝dej sesji odbyła si´ dyskusja,
w trakcie której dominowały tematy dotyczàce zmian wymagaƒ normatywnych w zakresie oÊwietlenia, doÊwiadczeƒ z modernizacji oÊwietlenia, finansowania inwestycji modernizacyjnych i rozwoju êródeł Êwiatła
oraz ich wpływu na parametry jakoÊciowe.
Organizowana cyklicznie konferencja (poprzednia odbyła si´ w 2001 r.) stanowiła forum wymiany poglàdów
i doÊwiadczeƒ w zakresie technicznych i ekonomicznych
problemów projektowania, monta˝u i eksploatacji systemów oÊwietlenia i iluminacji, warunków i kryteriów modernizacji instalacji oÊwietleniowych, energooszcz´dnoÊci
systemów oÊwietleniowych, innowacji technologicznych producentów êródeł Êwiatła i sprz´tu oÊwietleniowego.
Konferencji towarzyszyła wystawa êródeł Êwiatła
i osprz´tu oÊwietleniowego, w ramach której urzàdze-

nia i systemy oÊwietleniowe zaprezentowało dziewi´ç firm
– wystawców.
Pełne teksty referatów udost´pniono uczestnikom konferencji w postaci wydawnictwa konferencyjnego. Konferencja była sponsorowana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego oraz przez Małopolskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa.

WYKAZ REFERATÓW PREZENTOWANYCH
NA KONFERENCJI:
• Potencjalna oszcz´dnoÊç energii na oÊwietlenie w Polsce – wynikajàca z postanowieƒ norm europejskich
(Jan Grzonkowski)
• OÊwietlenie drogowe w Êwietle wymagaƒ normatywnych i unijnej strategii zwi´kszenia efektywnoÊci energetycznej (Stanisław Pienià˝ek)
• Weryfikacja stanu oÊwietlenia według wymagaƒ europejskich (Dariusz Czy˝ewski)
• èródła Êwiatła stosowane w oÊwietleniu zewn´trznym
(Andrzej WiÊniewski)
• Wymagania i zalecenie dotyczàce projektowania
oÊwietlenia miejsc pracy we wn´trzach (Piotr Pracki)
• Modernizacja oÊwietlenia komunalnego miasta Krakowa ( Wojciech Litewka)
• Analiza celowoÊci i mo˝liwoÊci stosowania urzàdzeƒ
do ograniczania zu˝ycia energii elektrycznej w sieci
oÊwietlenia ulicznego (Jan Strzałka)
• Energooszcz´dna eksploatacja układów oÊwietlenia
zewn´trznego i wewn´trznego (Henryk Kolka)
• CosmoPolis – nowy standard dla oÊwietlenia zewn´trznego (Bogdan Âl´k)
• Urzàdzenia do oszcz´dzania energii elektrycznej
przy oÊwietleniu lampami wyładowczymi FLUORESAVE (Janusz Mazur)
• Mo˝liwoÊci zastosowania diod LED w oÊwietleniu ulicznym i iluminacji (Katarzyna Strzałka – Gołuszka)
• Harmoniczne pràdu zasilajàcego grup´ energooszcz´dnych êródeł Êwiatła (Marek Rejmer, Tomasz
Sieƒko)
• Monitoring jakoÊci energii elektrycznej w sieciach
oÊwietlenia ulicznego (Artur Gancarz, Jan Strzałka, Tadeusz Wojsznis)
• Zarzàdzanie i eksploatacja oÊwietleniem komunalnym
w gminie Kraków (Ryszard Kyrc)
• Rola oÊwietlenia w modernizacji w´zła komunikacyjnego Krakowa rondo Mogilskie – Powstaƒców Warszawy – rondo Kotlarskie (Paweł Zaremba).
Jan STRZAŁKA
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UPRAWNIENIA
BUDOWLANE

Działania społecznie u˝yteczne
Komisja Kwalifikacyjna opiniuje i współtworzy programy studiów

W

poprzednim numerze biuletynu informowałem o inicjatywie dotyczàcej uÊciÊlenia i zdefiniowania takich
poj´ç, jak „ekspertyza”, „opinia”, „ocena” pojawiajàcych si´ w tekÊcie ustawy Prawo budowlane i w zwiàzanych
z tà ustawà rozporzàdzeniach. To przykład współuczestnictwa w tworzeniu i porzàdkowaniu aktów prawnych bezpoÊrednio
dotyczàcych członków naszego samorzàdu zawodowego.

kluczy bàdê co najmniej ograniczy iloÊç przypadków
powodujàcych rozczarowania bàdê niezadowolenie
kandydatów na rzeczoznawców i członków zespołów
kwalifikacyjnych.
Warto nadmieniç, ˝e propozycj´ uÊciÊlenia tego wymogu opracował wiceprzewodniczàcy Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej, dr in˝. Marian Płachecki, członek naszej OKK.

Wiele ciekawych i istotnych dla naszego Êrodowiska inicjatyw podejmuje równie˝
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. Jedna
z nich wià˝e si´ z procedurà uznawania
kwalifikacji rzeczoznawcy budowlanego.
Zgodnie z „Regulaminem post´powania
kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego”, jednym
z wymagaƒ jest udokumentowanie posiaStanis∏aw Karczmarczyk dania znaczàcego dorobku zawodowego
w zakresie obj´tym rzeczoznawstwem.
DoÊwiadczenie praktyczne wskazuje na bardzo
szeroki margines interpretacji tego wymagania. Dla niektórych kandydatów miarà znaczàcego dorobku zawodowego jest liczba rutynowych rozwiàzaƒ projektowych, dla innych wystarczajàcym dowodem wyró˝niajàcego osiàgni´cia zawodowego jest fakt, ˝e wybudowany bàdê zaprojektowany obiekt budowlany stał
si´ przedmiotem zainteresowania prasy bàdê innych
mediów.
W obecnie opracowanym projekcie zmian dotyczàcych §4 obowiàzujàcego regulaminu podano rozbudowanà definicj´ tego poj´cia, z wyodr´bnieniem zasad dokumentowania dorobku zawodowego w procesach projektowych, w wykonawstwie, w procesach
badawczo-wdro˝eniowych oraz w opatentowanych wynalazkach. Jest to propozycja porzàdkujàca proces post´powania kwalifikacyjnego i mamy nadziej´, ˝e wy-

***

Liczba osób przyst´pujàcych do egzaminu
w II sesji egzaminacyjnej 2007 r.

Druga, bardzo istotna inicjatywa Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej wià˝e si´ z akcjà opiniowania i współtworzenia programów studiów na kierunkach wymienionych w obecnie obowiàzujàcym „Rozporzàdzeniu
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”. Dla ka˝dego kierunku studiów wyznaczono zespoły, których celem b´dzie nawiàzanie
współpracy z dziekanami i wydziałami kształcàcymi studentów w specjalnoÊciach wymienianych w obowiàzujàcym rozporzàdzeniu jako kierunki odpowiednie lub
pokrewne.
Zgodnie z przyj´tym programem post´powania
poszczególne zespoły zapoznajà si´ z aktualnym
programem studiów i przedło˝à własne propozycje do
tej cz´Êci programu, która dotyczy przygotowania zawodowego. Je˝eli ta inicjatywa przyczyni si´ do
usprawnienia procesu kształcenia, a równoczeÊnie
uzyska efekt lepszego przygotowania zawodowego, to
b´dzie to jeden z podstawowych, u˝ytecznych społecznie kierunków działania naszego samorzàdu.

***
Zgodnie z rutynowym zwyczajem podajemy informacj´ o kandydatach ubiegajàcych si´ o decyzj´
uprawnieƒ budowlanych. Dziesiàta, organizowana
przez nasz samorzàd, sesja egzaminacyjna rozpocznie si´ 30 listopada 2007 r. egzaminem testowym, a do
8 grudnia odb´dà si´ wszystkie egzaminy ustne.
W naszym małopolskim okr´gu liczba kandydatów
oscyluje wokół 200. Poni˝ej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie kandydatów, którzy potwierdzili wol´
przystàpienia do egzaminu, dokonujàc ustawowej
opłaty za jego przeprowadzenie.
Mamy nadziej´, ˝e w kolejnej sesji uzyskamy wysoki
wskaênik pozytywnych ocen z egzaminów i pozytywnych decyzji o nadaniu uprawnieƒ budowlanych - zgodnie ze zło˝onymi wnioskami.
Stanisław KARCZMARCZYK
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DOSKONALENIE
ZAWODOWE

Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w I kwartale 2008 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB
L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

1.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Warsztaty in˝ynierskie:
„Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania budynków, mieszkaƒ – zagro˝enia zwiàzane z wentylacjà. Uregulowania prawne i
normowe. Przewody kominowe”.

22.01.2008 r. wtorek
10.00-13.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

2.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Prawo budowlane – po ostatnich nowelizacjach
ustawy”.

24.01.2008 r. czwartek
10.00-13.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

3.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Produkty Holdingu ZPUE Włoszczowa – stacje transformatorowe, złàcza kablowe, oÊwietlenie przemysłowe i
okna w wykonaniu akustycznym“.

24.01.2008 r. czwartek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE,
MOIIB
ZPUE Włoszczowa
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. kom. 601-497-125

4.

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Ochrona przeciwpora˝eniowa w liniach napowietrznych
i kablowych nn wg N SEP – E – 001: 2003”.

25.01.2008 r. piàtek
13.00-16.00
KEE AGH
Bud. B1 – s. 25

Organizator:
O.Kr SEP SEn
MOIIB
Koło SEP nr 65 przy KEE
dr in˝. Andrzej Siwek
tel. kom. 0506 230 097
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
tel. 012-617-37-60

5.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy z dnia 13
kwietnia 2007r.”

29.01.2008 r. wtorek
10.00-15.00
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

6.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Utrzymanie obiektów budowlanych”.

05.02.2008 r. wtorek
14.00-18.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
CUTOB-PZITB O.Małopolski
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
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DOSKONALENIE
ZAWODOWE
L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

7.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Warsztaty in˝ynierskie:
„Obcià˝enie Êniegiem obiektów budowlanych. Wykorzystanie tunelu aerodynamicznego w symulacji obcià˝enia
Êniegiem”.

12.02.2008 r. wtorek
10.00-14.00
Kraków
Campus Politechniki
Krakowskiej (Czy˝yny)
al. Jana Pawła II 37/3A
Laboratorium In˝ynierii
Wiatrowej

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

8.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Instalacje sygnalizacji po˝aru w połàczeniu z instalacjami
elektrycznymi”.

14.02.2008 r. czwartek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE,
MOIIB
in˝. Zygmunt Salwiƒski
tel. 012 639 21 22

9.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Umowy o roboty budowlane”.

19.02.2008 r.
wtorek
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

10.

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Systemy sterowania i wizualizacji procesów technologicznych”.

22. 02.2008 r.
piàtek
13.00
Energoprojekt
Kraków S.A.
ul. Mazowiecka 21

Organizator:
O. Kr SEP SEn, MOIIB
Koło SEP nr 1 przy Energoprojekcie
dr in˝. Andrzej Siwek
tel. kom. 0506 230 097
in˝. Zbigniew Bisikiewicz
tel. 012 29 97 265

11.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych.
Kosztorys ofertowy”.

26.02.2008 r.
wtorek
14.00-18.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

12.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Zagro˝enia elektrostatyczne i sposoby ochrony”.

28.02.2008 r. czwartek
11.00-14.00
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
O.Kr SEP SEn
MOIIB
Koło SEP nr 65 przy KEE
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
tel. 012-617-37-60

13.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium nt.
„Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagro˝onych
wybuchem”.

11.03.2008 r.
wtorek
11.00-14.00
Kraków
Klub Technika
Os. Centrum C bl. 10

Organizator:
O.Nowa Huta SEP, & MOIIB
Bogdan Ni˝nik
tel. 603 306 036
www.nhsep.pl
b.niznik@skamer.krakow.pl
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DOSKONALENIE
ZAWODOWE
L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

13.03.2008 r.
czwartek
Kraków
Sala konferencyjna Hotelu
ASPEL
ul. Bratysławska 2

Organizator:
ZMRP O. Małopolski
& MOIIB
Informacje:
mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605 418113
e-mail: gra_cz@op.pl

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Bł´dy przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych odbiorczych i eksploatacyjnych”.

13.03.2008 r. czwartek
11.00-14.00
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
O. Kr SEP SIiUE, MOIIB
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. kom. 601-497-125

16.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Wybrane zagadnienia; diagnostyki kabli, ochrony przeciwpora˝eniowej, wyłàczników instalacyjnych i inne”.

31. 03. 2008
poniedziałek
11.00
ENION S.A.

Organizator:
O. Kr SEP SEn MOIIB
Koło SEP nr 13
ENION S.A. ZE Kraków
dr in˝. Andrzej Siwek
tel. kom. 0506 230 097
mgr in˝. Janusz Oleksa
tel. 012 261 21 40

17.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: Nowe technologie
„Termomodernizacja. Systemy dociepleƒ budynków. Najcz´stsze bł´dy i wady wykonawstwa”.

marzec 2008 r.
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

18.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: Geotechnika
„Wzmacnianie podło˝a i fundamentów budowli. Specjalne
konstrukcje geotechniczne”.

marzec 2008 r.
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
„Problematyka realizacji obiektów plombowych w miastach”

marzec 2008 r.
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

14.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Szkolenie
„Technologia recyklingu”

15.

19.

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

UWAGA !
1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez stowarzyszenia
naukowo-techniczne (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, SITK RP, SITNiG, ZMRP) i MOIIB rozliczenie finansowe nast´puje w wyniku przed∏o˝enia bezpoÊrednio u g∏ównej ksi´gowej MOIIB i bez opiniowania przez ZP-SiSD - zbiorczej faktury za zorganizowanie kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr cz∏onkostwa w MOIIB oraz podpisem uczestnika na liÊcie obecnoÊci. W tych przypadkach nie ma
mo˝liwoÊci indywidualnego rozliczania dofinansowania ka˝dego uczestnika przez ZP-SiSD !
2. Oprócz ww. propozycji istnieje mo˝liwoÊç indywidualnego dofinansowania dla ka˝dego członka MOIIB w kwocie do 250 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 STRZA¸KA
przewodniczàcy Zespo∏u Problemowego ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania
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DZIAŁALNOÂå IZBY

Prenumerata
czasopism

P

rzypominamy, ze w ramach składki członkowskiej
ka˝dy członek Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa mo˝e zamówiç prenumerat´
wybranego technicznego czasopisma bran˝owego.
Warunkiem otrzymywania czasopisma jest wyłàcznie pisemne zgłoszenie swojego wyboru. Wykaz czasopism zamieszczamy poni˝ej.
Członkowie Izby, którzy obecnie otrzymujà wybrane czasopismo, b´dà je otrzymywali nadal, natomiast nowe
zgłoszenia (lub zmian´) prosimy kierowaç na adres MOIIB
najpóêniej do 31 grudnia 2007 r.
Rozwa˝amy równie˝ mo˝liwoÊç zamówienia - na Paƒstwa indywidualne ˝yczenie - tytułów nie przedstawionych
ni˝ej.
W zale˝noÊci od liczby zgłoszeƒ i wynegocjowanej ceny
za pojedyncze egzemplarze, Rada MOIIB podejmie stosowne decyzje w tej sprawie.
Zach´camy wi´c Kole˝anki i Kolegów do ewentualnego
zweryfikowania swoich potrzeb i zgłoszenia ich listownie
bàdê za pomocà internetu w mo˝liwie pilnym terminie, gdy˝
czas od zamówienia do realizacji wynosi około 3 miesi´cy.
JednoczeÊnie przypominamy, ze ka˝dy członek MOIIB
w ramach składki członkowskiej (bez dodatkowych opłat!)
mo˝e otrzymaç jedno czasopismo techniczne.
Ankieta do pobrania ze strony internetowej
www.map.piib.org.pl. Zakładka „Dokumenty. -Ankieta wyboru czasopisma.
Wykaz czasopism:
- In˝ynieria i Budownictwo
- WiadomoÊci Izby Projektowania Budowlanego
- Przeglàd Budowlany
- Materiały Budowlane
- Biuletyn INPE – informacje o normach i przepisach elektrycznych
- WiadomoÊci Naftowe i Gazownicze
- Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacje
- Gaz, Woda i Technika Sanitarna
- Gospodarka Wodna
- Drogownictwo
- WiadomoÊci Melioracyjne i Łàkarskie – zagadnienia in˝ynierii Êrodowiska wiejskiego
- Spektrum
- Renowacje i Zabytki
- Murator
- Elektroinstalator
- Przeglàd Telekomunikacyjny
- Technika Transportu Szynowego
Zygmunt RAWICKI

Slalom in˝ynierów
Na narty do Kluszkowiec

S

za nown e Kole˝an ki i Koled zy, zap rasza my
d o u dzia łu w pierwszych za woda ch w n arcia rstwie a lpejsk im o Pu ch ar Przewodn iczà ceg o Ma łopolskiej Ok r´gowej Izb y In ˝yn ierów
B u d o w n i c t w a w K r a k o w ie .
Zawody w konkurencji slalom gigant planujemy rozegraç w dniu 17 lutego (niedziela) 2008 roku na stokach oÊrodka Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach.
Wszystkich ch´tnych członków MOIIB prosimy
o zgłaszanie udziału, przez wysłanie e-maila na adres narty@rapid.krakow.pl w terminie do 31 stycznia
2008 r.
Głównym organizatorem zawodów b´dzie Adam
Knapik – członek Rady MOIIB.
W korespondencji prosimy o podanie imienia
i nazwiska, adresu oraz daty urodzenia (chcemy zawody zorganizowaç w grupach wiekowych!).
Wst´pny program zawodów:
Godz.
9.00 do 11.00
rejestracja
zawodników
10.00 do 12.00
jazda
treningowa
od 13.00
zawody
Szczegółowy program zawodów oraz regulamin zostanie przesłany pocztà elektronicznà na adres,
z którego dokonano zgłoszenia uczestnictwa.
Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc, w przypadku zbyt du˝ej liczby ch´tnych, o udziale w zawodach b´dzie decydowała kolejnoÊç zgłoszeƒ.
Prosz´ wi´c spieszyç si´ ze zgłoszeniami!!!
Przypominamy, ˝e jest nas w MOIIB prawie dziesi´ç tysi´cy członków!
Liczymy na dobrà zabaw´!
A wi´c do zobaczenia na stoku!
Adam KNAPIK
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SEMINARIA
KONFERENCJE
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W tym radosnym dniu
gdy gasną spory
gdy gwiazda świeci
gdy pachnie choinka
ślemy najlepsze życzenia:
dobrego zdrowia
szczerych przyjaciół
zwykłego szczęścia
życzliwych znajomych
odwzajemnionej miłości
i ludzkiej dobroci.

Wszystkie te serdeczności
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
wszystkim naszym Czytelnikom i ich Rodzinom
składa
Redakcja „Budowlanych"
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Fotoreporta˝ z budowy
zapory w Âwinnej Por´bie

