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W poprzednim biuletynie sygnalizowałem, ˝e w okresie jesienno–zimowym dominowaç b´dà szkolenia jako realizacja jednego z podstawowych
celów naszego samorzàdu. Tworzenie planu szkoleƒ z półrocznym wyprzedzeniem – tak, jak to jest praktykowane w MOIIB – umo˝liwia właÊciwe i racjonalne gospodarowanie Êrodkami finansowymi, przeznaczonymi na ten cel,
a równoczeÊnie stwarza zainteresowanym mo˝liwoÊç zaplanowania udziału
z wyprzedzeniem.
Wi´kszy udział w szkoleniach b´dzie równie˝ stymulowany w najbli˝szym
czasie nowymi zasadami, jakie przygotowuje Krajowa Rada Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa. Planuje si´ wprowadzenie punktacji za wszelkie formy
udziału w szkoleniach i w konferencjach naukowo–technicznych. Podobne zasady monitorowania rozwoju zawodowego in˝ynierów wprowadzono w Czeskiej Izbie In˝ynierów Budownictwa. Na obecnym etapie nie sformułowano
˝adnych przepisów, okreÊlajàcych jakiekolwiek sankcje dla członków Izby, którzy nie b´dà uczestniczyç w szkoleniach, ale udział w ró˝nych formach doskonalenia zawodowego na pewno b´dzie brany pod uwag´ przy rozpatrywaniu
wniosków o uzyskanie tytułu specjalisty lub rzeczoznawcy budowlanego.
W najbli˝szych planach naszego samorzàdu znalazło si´ równie˝ rozwiàzanie problemów uzyskiwania certyfikatów przez specjalistów, zajmujàcych si´ instalacjami kolektorów słonecznych. Wymagaç to b´dzie przeprowadzenia
odpowiednich szkoleƒ, zakoƒczonych egzaminami i uzyskaniem certyfikatu.
B´dzie to stanowiç realizacj´ dyrektyw Unii Europejskiej w tym zakresie.
Je˝eli ju˝ sygnalizuj´ takà form´ planowanego poszerzenia uprawnieƒ Izby,
to warto równie˝ wspomnieç o dyskusji, jakà podj´liÊmy na temat zaÊwiadczeƒ, uprawniajàcych do wykonywania prac zwiàzanych z ochronà zabytków
w zakresie projektowania i nadzorowania prac. Istnieje szansa na uporzàdkowanie tych zagadnieƒ przy okazji planowanej nowelizacji Ustawy o ochronie zabytków.
Po okresie uznaniowego stosowania norm, w tym Eurokodów, zbli˝a si´ nieuchronnie moment ich obowiàzkowego respektowania w projektowaniu
i wykonawstwie. Nale˝y si´ zatem liczyç ze wzrostem zainteresowania szkoleniami z zakresu Eurokodów, co wymagaç b´dzie odpowiedniej mobilizacji ze
strony Izby i współpracujàcych z nià stowarzyszeƒ naukowo–technicznych.
Sygnalizujàc tylko niektóre z planowanych nowoÊci i wa˝nych wydarzeƒ, nie
sposób pominàç stanowiska Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.10.2010. Trybunał umorzył post´powanie kwestionujàce obowiàzkowà przynale˝noÊç do
izby in˝ynierów pełniàcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
To szansa na dalsze doskonalenie zasad i warunków wykonywania zawodu in˝yniera, poniewa˝ w przypadku likwidacji przepisu o obowiàzkowym członkostwie, nastàpiłaby marginalizacja naszego samorzàdu.
Stanisław KARCZMARCZYK
„Budowlani” – Biuletyn Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝y nierów Budownictwa
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Co w Krajowej Radzie?...
Prawo. Trybunał Konstytucyjny umorzył post´powanie w sprawie kwestionowania
obowiàzkowej przynale˝noÊci do samorzàdu zawodowego
rzecie w bie˝àcej kadencji posiedzenie Krajowej Rady, które odbyło si´ 13 paêdziernika, rozpatrywało
i uchwaliło kilka
uchwał organizacyjnych, przygotowanych przez sekretariat Rady i przekazanych uprzednio
członkom dla przygotowania swoich
stanowisk. To
usprawniło procedur´ uchwalania.

T
Zbys∏aw
Ka∏kowski

Pracuje Komisja Wnioskowa Krajowej Rady pod przewodnictwem
Krystyny Korniak-Figi, działajàcej
tak˝e jako przedstawicielka Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w tej Komisji. Ustalono po dyskusji, ˝e na ostatnim
w bie˝àcym roku posiedzeniu Rady
Krajowej, Komisja przedstawi opracowane szczegółowo swoje stanowisko, które b´dzie mogło byç podstawà do podj´cia wià˝àcej uchwały Rady. Nale˝y spodziewaç si´ interesujàcego materiału problemowego, bowiem rozpatrywanych jest
ponad 100 wniosków z 16 zjazdów
okr´gowych Izby, obradujàcych
wiosnà br. oraz tych, zgłoszonych
przez delegatów bezpoÊrednio
w czasie obrad IX Krajowego Zjazdu. A tak˝e dlatego, ˝e skład osobowy Komisji, jej przewodnictwo,
zapewniajà analityczne opracowanie. Mogà z niego wynikaç istotne
wskazania dla działaƒ władz Krajowej i Okr´gowych Izb w bie˝àcej
kadencji. W Komisji działajà przedstawiciele wszystkich 16 okr´gów
Izby.
Rada Krajowa podj´ła uchwał´
(27/R/10) w sprawie uchylenia

uchwały Okr´gowej Rady Podkarpackiej OIIB z 17 wrzeÊnia br. jako sprzecznej z prawem, podj´tej bez podstawy prawnej. Zainteresowanych szczegółami odsyłam
na stron´ internetowà PIIB, gdzie
sà zamieszczone pełne teksty
przedmiotowych uchwał.
Tak˝e na stronie internetowej
został zamieszczony tekst w istotnej dla nas sprawie: Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek
Rzecznika Praw Obywatelskich,
w którym zakwestionował on wymóg obowiàzkowej przynale˝noÊci
do samorzàdu zawodowego. Na
poczàtku rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich zło˝ył oÊwiadczenie, w którym wycofał si´ z wczeÊniej sformułowanych zarzutów dotyczàcych niezgodnoÊci z Konstytucjà
obowiàzku nale˝enia do samorzàdu zawodowego osób wykonujà-

cych zawody zaufania publicznego. Na rozprawie prezes Trybunału
Konstytucyjnego umorzył post´powanie w sprawie obowiàzkowej
przynale˝noÊci do samorzàdu zawodowego.
Zdaj´ sobie spraw´, ˝e przekazywane przeze mnie dotàd informacje,
pod zbiorczym tytułem: „Co w Krajowej Radzie” sà i b´dà coraz
skromniejsze, mo˝e i mniej aktualne. Wynika to z faktu, ˝e nie działam, w obecnej kadencji, w składzie
Prezydium Krajowej Rady, i dost´p
do aktualiów, komentarzy, wypowiedzi i poglàdów członków Krajowej
Rady mam rzadszy, bo ograniczony
do czterech posiedzeƒ Rady
w roku. Jak wszyscy zresztà, czterej
przedstawiciele okr´gu małopolskiego - członkowie Rady w obecnej kadencji.
ZBYSŁAW KAŁKOWSKI

Terminarz posiedzeƒ
Prezydium i Rady MOIIB
w I półroczu 2011
Posiedzenia Prezydium:
11 stycznia
15 marca
17 maja
Posiedzenia Rady:
22 lutego
12 kwietnia
14 czerwca
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Co w Małopolskiej Izbie
In˝ynierów Budownictwa?
Posiedzenia. AktywnoÊç na szczeblu krajowym i regionalnym
i´dzy kolejnymi posiedzeniami Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa – od 7 wrzeÊnia do 23 listopada 2010 r. – odbyły si´ dwa zebrania Prezydium Rady MOIIB
w dniach 28.09 i 26.10.2010 roku.

M

PoÊwi´cone one były omówieniu
bie˝àcych spraw merytorycznych, zawodowych i organizacyjnych zwiàzanych z usprawnieniem funkcjonowania
Izby na terenie Małopolski. Podczas
posiedzeƒ Prezydium zostały przedstawione kalendaria – skrótowo najwa˝niejsze wydarzenia, jakie miały miejsce
od czasu ostatniego posiedzenia Okr´gowej Rady w dniu 7 wrzeÊnia br.
Członkowie MOIIB, w tym przedstawiciele organów, komisji i zespołów problemowych naszej Izby uczestniczyli:
— na szczeblu centralnym w:
• zebraniu Krajowej Komisji Prawno–
Regulaminowej PIIB w Warszawie,
• zebraniu przewodniczàcych Okr´gowych Komisji Kwalifikacyjnych
PIIB w Warszawie,
• zebraniu Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
PIIB w Warszawie,
• zebraniu szkoleniowym przewodniczàcych Okr´gowych Komisji Rewizyjnych w PIIB w Warszawie,
• zebraniu Krajowej Rady PIIB w Warszawie,
• zebraniu informacyjno–szkoleniowym redaktorów naczelnych biuletynów informacyjnych OIIB w Warszawie,
• zebraniu skarbników OIIB w Warszawie,
— na szczeblu regionalnym w:
• 2 posiedzeniach Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej,
• 2 posiedzeniach Okr´gowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej,
• 2 posiedzeniach Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego,

• 1 posiedzeniu Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej,
• 1 zebraniu Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego „Budowlani”,
• 4 posiedzeniach Składów Orzekajàcych ds. Członkowskich nr 1 i nr 2,
• 5 posiedzeniach Zespołów Problemowych MOIIB,
• 19 kursach, seminariach i szkoleniach,
• 7 sympozjach, konferencjach naukowo–technicznych,
• 1 wycieczce naukowo–technicznej.
W trakcie posiedzeƒ członkowie
Prezydium przyj´li projekty 12 uchwał
do ostatecznego zatwierdzenia na zaplanowanym w dniu 23.11.2010 r. posiedzeniu Rady MOIIB, a które dotyczyły m.in.:
• przyznania 29 członkom MOIIB dofinansowania w ramach ustawicznego
dokształcania zawodowego,
• przyznania 4 zapomóg losowych
w ramach działaƒ samopomocy kole˝eƒskiej,
• przyj´cia formy patronatu honorowego, współudziału i zrealizowania dofinansowania przez MOIIB łàcznie 3
konferencji naukowo–technicznych
zgłoszonych przez organizatorów,
• zatwierdzenia procedur zwiàzanych
z gospodarkà Êrodkami trwałymi,
Êrodkami niskocennymi, procedur
obiegu dokumentów oraz decyzji
zakupu Êrodków trwałych (zgodnie
z art. 7 pkt. 3 Regulaminu Okr´gowych Komisji Rewizyjnych PIIB),
• powołania zespołu do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowoÊci w MOIIB w składzie: przewodniczàcy – Mirosław Boryczko
oraz członkowie – El˝bieta Ziemba
i Wojciech Jastrz´bski,
• zmiany nazwy Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania na Zespół Problemowy
ds. Ustawicznego Doskonalenia Za-

wodowego MOIIB na wniosek Komisji
ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB,
• podj´cia decyzji o zakupie IV tomu
albumu z serii wydawniczej pt. „Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej
czwórki”,
• powołania składu osobowego zespołu opracowujàcego 50 pytaƒ egzaminacyjnych z zakresu konstrukcji: drewnianych (Eurokod–6), murowych (Eurokod–5) i ˝elbetowych
(Eurokod–2): dr in˝. Stanisław
Karczmarczyk (konstrukcje drewniane), dr in˝. Piotr Matysek (konstrukcje murowe) i mgr in˝. Krzysztof Koziƒski (konstrukcje ˝elbetowe).
Członkowie Rady MOIIB, na czele
z jej przewodniczàcym Stanisławem
Karczmarczykiem, uczestniczyli aktywnie równie˝ w spotkaniach mi´dzynarodowych, krajowych i regionalnych, m.in.:
• w spotkaniu przedstawicieli Grupy
Wyszehradzkiej V–4 w Czechach,
• w konferencji zorganizowanej przez
Izb´ Architektów RP przy współudziale Członków MOIIB w Nowym
Sàczu pt. „Racjonalne prawo i jawne procedury”,
• w XXXVI Krakowskich Targach Budownictwa JESIEN 2010,
• w uroczystych inauguracjach Wydziałowych: In˝ynierii Làdowej i In˝ynierii Ârodowiska i w centralnej
uroczystoÊci rozpocz´cia nowego
roku akademickiego 2010–2011
w Politechnice Krakowskiej,
• w otwarciu nowego lokalu Punktu
Informacyjnego MOIIB w Tarnowie.
Na zakoƒczenie nale˝y podkreÊliç,
˝e od poczàtku nowej III ju˝ kadencji
(2010–2014) członkowie Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa wykazujà si´ du˝à aktywnoÊcià organizacyjnà i merytorycznà, działajàc zarówno w strukturach
władz krajowych PIIB, jak i regionalWOJCIECH BILI¡SKI
nych MOIIB.
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I 21.09.2010 – zebranie Zespołu
Problemowego ds. Prawno–Regulaminowych
– seminarium szkoleniowe na temat: „Dokumentacja kosztorysowa”
I 22.09.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Projektowanie
konstrukcji budowlanych wg Eurokodów – konstrukcje drewniane:
cz. VII”
I 23.09.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Wzmacnianie
podło˝a i fundamentów budowli.
Specjalne wykonawstwo geotechniczne”
– seminarium szkoleniowe na temat
„Pomiary eksploatacyjne – wymagania przepisów, zasady wykonywania i aparatura pomiarowa”
– seminarium szkoleniowe na temat
„Prawo ochrony Êrodowiska –
wpływ na zmiany w procesie inwestycyjnym”
I 24.09.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Nowe typy generatorów w małej energetyce wodnej”
I 28.09.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Konstrukcje kablobetonowe i strunobetonowe. Monitoring konstrukcji”
– zebranie Składu Orzekajàcego
nr 2 ds. Członkowskich
I 28.09.2010 – V zebranie Prezydium Rady MOIIB
I 30.09.2010 – zebranie Komisji
Prawno–Regulaminowej PIIB w Warszawie z udziałem H. Pasich
– seminarium szkoleniowe na temat: „Forum MobilnoÊci w Krakowie”
I 1–2.10.2010 – warsztaty szkoleniowe przedstawicieli Okr´gowych
Komisji Kwalifikacyjnych i członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
w Falentach k.Warszawy z udziałem
J. CieÊliƒskiego, St. Chrobaka, M.
Płacheckiego i Z. Rawickiego
– seminarium szkoleniowe na temat
„Propozycje zmian zasad organizacji prac przy urzàdzeniach elektrycznych” w Zakopanem
I 4.10.2010 – wydanie biuletynu
MOIIB „Budowlani” nr 39
I 5.10.2010 – zebranie Zespołu
Problemowego ds. Etyki i Ochrony
Zawodu
– uroczyste rozpocz´cie roku akademickiego na Politechnice Kra-

KALENDARIUM MOIIB
kowskiej z udziałem St. Karczmarczyka
I 6.10.2010 – zebranie Komisji
Ustawicznego Kształcenia PIIB
w Warszawie z udziałem J. ˚akowskiego
– seminarium szkoleniowe na temat
„Kodeks post´powania administracyjnego w gospodarce wodnej”
I 6–8.10.201 – seminarium szkoleniowe na temat „Co nowego w mostownictwie”
I 7.10.2010 – zebranie szkoleniowe
przewodniczàcych Okr´gowych Komisji Rewizyjnych w Warszawie
z udziałem A. Turowicza i K. Âlusarczyka,
I 8.10.2011 – konferencja naukowo–techniczna na temat „Inwestycje
energetyczne w generacje odnawialnej energii z biomasy i biogazu”
I 8–9.10.2010 – konferencja naukowo–techniczna na temat „Eksploatacja zapór i powódê 2010 r. –
zapory wodne Topola, Kozielno,
Otmuchów na Nysie Kłodzkiej”
I 12.10.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Obowiàzujàce
wymagania dotyczàce pomiarów
okresowych i pomonta˝owych w instalacjach elektrycznych”
– seminarium szkoleniowe na temat
„Nowoczesne systemy wodociàgowe i kanalizacyjne z polietylenu,
polipropylenu”
I 13.10.2010 – zebranie Składu
Orzekajàcego nr 1 ds. Członkowskich
– zebranie Rady Krajowej PIIB
w Warszawie z udziałem St. Karczmarczyka, Zb. Kałkowskiego, K.
Korniak–Figi i Z. Rawickiego
I 14.10.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Zastosowanie
gazu SF6 w urzàdzeniach wn´trzowych i napowietrznych oraz jego
wpływ na Êrodowisko naturalne”
I 15–16.10.2010 – zebranie informacyjno–szkoleniowe redaktorów
biuletynów informacyjnych Okr´gowych Izb In˝ynierów Budownictwa w Falentach k.Warszawy z udziałem J. Oprochy,
I 18.10.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Warsztaty młodych transportowców”
I 19.10.2010 – konferencja na temat „Zintegrowany system komunikacji w krakowskim obszarze metropolitarnym” z udziałem R. ˚akowskiego i H. Tr´bacza

– zebranie Rady Programowej biuletynu informacyjnego „Budowlani”;
– zebranie Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
– zebranie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
I 20.10.2010 – IV Krajowa Konferencja naukowo–techniczna: „Energooszcz´dne oÊwietlenie w miastach i gminach”
I 22.10.201 – seminarium szkoleniowe na temat „DoÊwiadczenia
z eksploatacji systemu dystrybucyjnego”
I 22–23.2010 – zebranie szkoleniowe Skarbników Okr´gowych IIB
w Warszawie z udziałem M. Boryczko,
– zebranie szkoleniowe Zespołów
Problemowych MOIIB w Rytrze
k.Nowego Sàcza z udziałem R. ˚akowskiego
I 26.10.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Kanalizacja ciÊnieniowa, bł´dy projektowe i wykonawcze”
– seminarium szkoleniowe na temat
„NowoÊci w chemii budowlanej”
– zebranie Składu Orzekajàcego
nr 2 ds. Członkowskich
– VI zebranie Prezydium Rady MOIIB
I 28.10.2010 – zebranie przewodniczàcych OKK z KKK w Warszawie
I 3.11.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Niezwykłe koleje
Êwiata”
I 4.11.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Pomiary przepływu
Êcieków w kanalizacji – uwagi praktyczne”
I 9.11.2010 – seminarium szkoleniowe na temat „Pomiary i rejestracja procesów przemysłowych
w urzàdzeniach firmy JUMO”
– seminarium szkoleniowe na temat
„Gazomierze ze zdalnym odczytem wskazaƒ dla odbiorców indywidualnych wprowadzone na terenie ZG w Krakowie”
– seminarium szkoleniowe na temat
„Wymogi bezpieczeƒstwa pracy na
budowach. Opracowanie planu
BIOZ – przykłady. Kontrole PIP”
– uroczyste otwarcie nowej siedziby biura Punktu Informacyjnego
MOIIB w Tarnowie z udziałem przedstawicieli miasta Tarnowa i Prezydium Rady MOIIB.
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DZIAŁALNOÂå IZBY

IV bal karnawałowy MOIIB
apraszamy członków naszej
Izby oraz sympatyków na tradycyjny IV BAL KARNAWAŁOWY MOIIB, który odb´dzie si´ w Hotelu Europejskim w Krakowie 26 lutego 2011 r. (sobota) od godz.
20.00 do białego rana. Zapewniamy
wspaniałà atmosfer´, Êwietne menu
i dobrà muzyk´ oraz liczne konkursy, które poprowadzi DJ JACEK.

Z

Koszt balu 150 zł/osoby - zgłoszenia wraz z wpłatà przyjmuje biuro MOIIB w terminie do dnia 20 lutego 2011 r.
RYSZARD ˚AKOWSKI

Zawody narciarskie
dla członków MOIIB
Szanowne
Kole˝anki i Koledzy,
Zapraszamy do udziału w kolejnych, ju˝ w czwartych zawodach w narciarstwie alpejskim o
Puchar Przewodniczàcego Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa w Krakowie.
Zawody w konkurencji slalom
gigant, zostanà rozegrane w niedziel´, 20 lutego 2011 roku, na
stokach oÊrodka Czorsztyn-Ski
w Kluszkowcach (w tym samym
miejscu jak w latach poprzednich). Wszystkich członków MOIIB oraz osoby towarzyszàce
chcàce wziàç udział w zawodach prosimy o rejestracj´ na
stronie www.rapid.krakow.pl/zawody w terminie do 10 lutego
2011 roku.

Głównym organizatorem zawodów b´dzie Adam KNAPIK,
członek Rady MOIIB.
Do rejestracji nale˝y podaç nast´pujàce dane:
— imi´ i nazwisko,
— adres,
— nr PESEL,
— nr członkowski w MOIIB
— oraz e-mail do korespondencji.
Dane te potrzebne sà nam do
stworzenia list startowych oraz
ubezpieczenia uczestników. W
ciàgu kilku dni od zarejestrowania organizator wyÊle potwierdzenie przyj´cia zgłoszenia.
Wst´pny program zawodów:
— godz. 9.30 do 11.00
rejestracja zawodników

— 9.30 do 11.30 jazdy treningowe
— od 12.30 zawody
Szczegółowy program zawodów oraz regulamin zostanà
przesłane pocztà elektronicznà
na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc, w przypadku
zbyt du˝ej liczby ch´tnych, o
udziale w zawodach b´dzie decydowała kolejnoÊç zgłoszeƒ.
Ewentualne pytania prosz´
przesyłaç na adres e-mail:
narty@rapid.krakow.pl
Liczymy na liczny udział w zawodach (co najmniej jak w roku
ubiegłym!)
Do zobaczenia na stoku!

7

PAèDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIE¡ 2010

POTENTACI W BUDOWNICTWIE

8

Ofensywa stadionowa
Euro 2012. Rozmowa z in˝. Bogusławem Paciorkiem,
dyrektorem technicznym ALPINE Construction Polska sp. z o.o.

Bogusław Paciorek

– Co skłoniło austriackiego potentata w dziedzinie budownictwa do zainwestowania w spółki–
córki w Polsce? Które segmenty
budownictwa w naszym kraju interesujà ALPINE najbardziej?
– W Polsce ALPINE Bau GmbH
działała ju˝ w latach 90., ale około
dekad´ temu postanowiła utworzyç
tu spółki b´dàce cz´Êcià koncernu.
Najpierw interesowały nas przede
wszystkim inwestycje drogowe, ale
od pewnego czasu cały polski rynek inwestycji budowlanych jest
przedmiotem naszego zainteresowania. Obsługujemy pełne spektrum budownictwa, poczàwszy od
obiektów kubaturowych, poprzez
budownictwo infrastrukturalne, hydrotechniczne a˝ do specjalistycznych rozwiàzaƒ mostowych czy tunelowych. Realizujemy elektrownie,
sortownie i spalarnie odpadów, inwestycje z zakresu energii odnawialnej, budujemy stadiony i hale
sportowe.
Dlaczego Polska? To naturalny
kierunek rozwoju. Poza Austrià,
Szwajcarià i Niemcami ALPINE jest
tradycyjnie liczàcym si´ partnerem

dla inwestorów na Bałkanach,
w Czechach, na Słowacji, w Rosji.
Pomini´cie Polski jako jednego
z najwi´kszych rynków w krajach
Europy Ârodkowo–Wschodniej byłoby bł´dem. Chodzi równie˝
o tzw. dywersyfikacj´ rynku. Prosz´
spojrzeç na ró˝nic´ we wzroÊcie
PKB mi´dzy Europà Zachodnià
a Polskà w ostatnich latach. Wi´cej
rynków oznacza wi´ksze mo˝liwoÊci reagowania na zmiany.
Mamy w Polsce co najmniej 20–
letnie opóênienia w budowaniu infrastruktury. Jest tu zatem co robiç,
a Polska jest jednym z głównych
beneficjentów Êrodków na realizacj´ inwestycji z Unii Europejskiej.
Poza tym Polska to kraj sàsiedni.
Polskie nazwiska na listach telefonicznych naszych biur w Berlinie
czy Wiedniu nie nale˝à do rzadkoÊci.
– W ciàgu zaledwie dwóch lat
ALPINE Construction Polska wyrosło na lidera w dziedzinie budowy obiektów sportowych. Budujecie trzy spoÊród czterech
stadionów na EURO 2012. W Krakowie oddaliÊcie do u˝ytku stadion „Cracovii” i staracie si´
o kolejny stadion w Radomiu.
ZmodernizowaliÊcie Hal´ Stulecia we Wrocławiu. Skàd to upodobanie do obiektów sportowych?
– Mamy bardzo du˝e doÊwiadczenie w realizacji takich obiektów.
ALPINE uchodzi za specjalist´
w dziedzinie budowy stadionów.
Naszym znakiem rozpoznawczym
jest Allianz Arena w Monachium (69
tys. widzów). Na EURO 2008 wybudowaliÊmy stadiony: w Klagenfurcie i Salzburgu i zmodernizowaliÊmy obiekt w Innsbrucku. W 2008 r.
oddaliÊmy do u˝ytku ciekawy

obiekt w Dubaju, a wczeÊniej wiele
obiektów sportowych na Êwiecie.
W Polsce robimy wi´c to, co potrafimy najlepiej.
– Który ze stadionów budowanych na EURO 2012 jest najtrudniejszy technicznie do wykonania?
– Bez wàtpienia Stadion Narodowy w Warszawie. Jest trudny ze
wzgl´du na skomplikowany projekt
techniczny. Prosz´ spojrzeç, tu, na
Êcianie, wisi jeden z przekrojów
stadionu. Zanim zabraliÊmy si´ za
najwa˝niejszy poziom murawy, musieliÊmy wykonaç dwa poziomy,
które znajdujà si´ pod nià. To parkingi, które trzeba zbudowaç najpierw. Stadion Narodowy jest najwi´kszy spoÊród aktualnie realizowanych przez ALPINE. Ma pomieÊciç 55 tys. widzów, ale na koncertach mo˝e byç ich znacznie wi´cej
– ok. 72 tys. Obiekt o powierzchni
u˝ytkowej 204 tys. m kw. ma bardzo du˝o pomieszczeƒ komercyjnych i spełnia najbardziej wyÊrubowane wymagania FIFA.
Niezwykle wymagajàca technicznie jest konstrukcja noÊna dachu,
składajàca si´ ze stalowego pierÊcienia zewn´trznego o wadze 14,5
tys. ton podtrzymywanego przez
stalowe liny o długoÊci w sumie
70 km. Sama Êrodkowa iglica, na
której zawisnà m.in. telebimy, wa˝y
ponad 100 ton i jest podtrzymywana tylko przez liny. Dach to de facto
osobna budowa na budowie.
– Kiedy planujecie zmierzyç
si´ z tym zadaniem?
– Konstrukcja stalowa dachu jest
ju˝ na ukoƒczeniu. Liny stanowiàce
konstrukcj´ noÊnà zadaszenia sà
ju˝ rozło˝one na placu budowy. Po-
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t´˝na iglica, która b´dzie najwy˝szym punktem stadionu, jest w tej
chwili montowana na samym Êrodku przyszłej murawy. Jeszcze
w tym roku zamierzamy za pomocà
lin podnieÊç jà do góry.
– Tyle było zamieszania
z EURO 2012, ˝e chyba wszyscy
zadajà Panu to pytanie: czy budowy idà zgodnie z planem? Czy
stadiony na pewno b´dà gotowe
w terminie?
– Nie ma budowy, na której
wszystko idzie idealnie zgodnie
z harmonogramem wyjÊciowym.
Budowa to nie fabryka produkujàca
zawsze ten sam produkt na zaprogramowanej przez lata linii produkcyjnej. Ka˝dy nowy projekt musi
uwzgl´dniaç inne czynniki techniczne, terminowe, pogodowe, logistyczne, prawne itd.
Aktualnie na budowie Stadionu
Narodowego pracuje około 2500
osób, realizujàc projekt, który powstał w stosunkowo krótkim czasie. Ka˝da z tych osób ma ÊwiadomoÊç presti˝u tej budowy. Nie obawiam si´ o terminowe zakoƒczenie
realizacji stadionów w Polsce.
B´dà gotowe na czas. Stadion Narodowy w Warszawie skoƒczymy
w połowie 2011 r.

ALPINE uchodzi za
specjalist´ w dziedzinie
budowy stadionów.
Naszym znakiem
rozpoznawczym jest
Allianz Arena
w Monachium.

– Trudno nie wierzyç w te zapewnienia, skoro stadion „Cracovii” został skoƒczony rok przed
terminem. W czasach, kiedy inwestorzy niebywale Êrubujà terminy, jest to w ogóle mo˝liwe?
– Jak widaç na przytoczonym
przykładzie. WeszliÊmy na budow´
w czerwcu 2009 r. Budow´ mieliÊmy zakoƒczyç w listopadzie
2011 r., a oddaliÊmy obiekt we
wrzeÊniu 2010 r. Kluczowe jest dobre przygotowanie inwestycji i dobry projekt. Najgorzej, jeÊli nast´pujà zmiany projektowe ju˝ w trakcie budowy. Choç oddanie stadionu piłkarzom i kibicom „Cracovii”
nale˝y uznaç za sukces, to nie
mo˝na zapominaç, ˝e wszystkie
stadiony w Polsce buduje si´ dziÊ

pod du˝à presjà czasu. W takim
okolicznoÊciach trudno uniknàç
niedociàgni´ç.
– W tym samym czasie po
drugiej stronie Błoƒ trwała budowa stadionu „Wisły”. Towarzyszyła jej wrzawa medialna ze
wzgl´du na rosnàce koszty. Budowa stadionu „pasów” odbywała si´ po cichu, choç i tu nie
brakowało wydarzeƒ kontrowersyjnych, jak np. problem z odkupieniem od sióstr Norbertanek
kawałka terenu czy wzrost kosztów budowy...
–... ale nieporównywalnie mniejszy. Do ceny ofertowej 158 mln zł
brutto doszły nieliczne aneksy na
roboty dodatkowe. Nie mamy zwyczaju rozsadzaç bud˝etu zamawiajàcego. Spór z Norbertankami był
rozstrzygany mi´dzy siostrami
a zamawiajàcym, ale uczestniczyliÊmy w rozmowach, bowiem tempo i wynik negocjacji miały istotny
wpływ na harmonogram prac. Wykonawc´ jednak ta sprawa dotyczyła w nieznacznym stopniu.
– Czy ALPINE definitywnie
opuÊciła ju˝ place budowy w Krakowie i Poznaniu. Zarówno stadion „Lecha”, jak i „Cracovii”
zostały oddane do u˝ytku.
– W Krakowie i Poznaniu trwajà
jeszcze prace porzàdkowe i usuwanie drobnych usterek. Nie koliduje
to z normalnym funkcjonowaniem
tych obiektów.
– Drobnych usterek? Bodaj
trzykrotnie wymieniano muraw´
na stadionie w Poznaniu, przez
co omal nie odwołano jednego
z meczów w ramach piłkarskiej
Ligi Europy. Podczas meczu Lecha z Manchesterem City na
okolicznych blokach zamontowano sejsmografy, które miały
mierzyç drgania wywołane falami dêwi´kowymi. Bloki mieszkal-

STADION W POZNANIU Fot. Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

Dokoƒczenie na str. 10
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Ofensywa stadionowa
Dokoƒczenie ze str. 9
ne zacz´ły p´kaç od dopingu kibiców. Czy projektanci nie przewidzieli wczeÊniej takich problemów?
– Muraw´ wykonywał jeden
z podwykonawców zgodnie z przekazanym nam projektem. Trzeba
zdaç sobie spraw´, ˝e utrzymanie
trawy w idealnym stanie na boisku
piłkarskim jest prawdziwà sztukà.
Wa˝ne jest odpowiednie naÊwietlenie, bowiem trawa nie chce rosnàç
w cieniu, istotna jest przewiewnoÊç
(a stadion jest obiektem zamkni´tym), nawodnienie, spadki terenu,
dobór nasion. Mam nadziej´, ˝e teraz b´dzie ju˝ wszystko w porzàdku.
Fale dêwi´kowe czy drgania emitowane przez kibiców, a na stadionie „Lecha” mo˝e si´ ich pomieÊciç
47 tys., to równie˝ okreÊlona energia, która mo˝e oddziaływaç na sàsiadujàce budynki. Takie oddziaływanie nale˝y wziàç pod uwag´
projektujàc obiekt i wskazujàc
w zamówieniu okreÊlone technologie i materiały. My zmodernizowa-

STADION W GDA¡SKU Fot. BIEG 2012 Sp. z o.o.

liÊmy stadion zgodnie z projektem
i specyfikacjà.
– Pytałam wczeÊniej o najtrudniejszy obiekt realizowany obecnie przez ALPINE. A który ze stadionów jest, Pana zdaniem, najładniejszy?
– Stadion Narodowy b´dzie
prawdziwà perełkà w Europie. Tu
b´dà si´ odbywaç najbardziej
presti˝owe imprezy, bo to wyjàtkowy obiekt, ale nie mam wàtpliwoÊci, ˝e najpi´kniejszy b´dzie
stadion w Gdaƒsku. Realizujemy
tam bardzo udany projekt architektoniczny. Designe PGE – Areny
nawiàzuje kolorystycznie do bursztynu, a elementami architektury
do tematyki morza: fal, statków,
˝agli. Ten obiekt mogàcy pomieÊciç 44 tys. widzów jest na etapie
zakoƒczenia konstrukcji stalowej.
Wkrótce b´dziemy montowaç
dach z barwnych płyt poliw´glanowych w szeÊciu odcieniach
bursztynu: od mlecznego do gł´bokiego bràzu.

– Na jakim etapie jest post´powanie przetargowe w Radomiu?
Tamtejszy stadion ma byç wybudowany w formule partnerstwa
publiczno–prywatnego, które
w Polsce wcià˝ nie mo˝e znaleêç
uznania. Co Pan sàdzi o tym rozwiàzaniu?
– Goràco popieram. Uwa˝am, ˝e
PPP mo˝e si´ w Polsce sprawdziç,
poniewa˝ samorzàdy lokalne majà
ograniczone mo˝liwoÊci zadłu˝ania
si´, a potrzeby inwestycyjne ogromne. Ta formuła pozwala przyÊpieszyç ich tempo. Na całym Êwiecie
inwestorzy publiczni wspomagajà
si´ kapitałem prywatnym, a my
wcià˝ mamy wàtpliwoÊci przede
wszystkim etyczne. Liderem w dziedzinie intensywnoÊci stosowania
PPP jest Wielka Brytania. PowinniÊmy si´ przyjrzeç, jak to robià Anglicy. Uwa˝am, ˝e bardzo brakuje nam
wzorowego projektu, nie budzàcego kontrowersji. Wtedy samorzàdom byłoby łatwiej si´ anga˝owaç
w inwestycje z udziałem kapitału
prywatnego. Mo˝e takim projektem
oka˝e si´ kompleks sportowy w Radomiu? Tam ma powstaç stadion na
15 tys. widzów, a wi´c taki jak „Cracovii”, hala widowiskowo–sportowa,
parkingi i infrastruktura towarzyszàca. Samorzàd nie ma wystarczajàcych Êrodków, aby sfinansowaç
takà inwestycj´ w sposób tradycyjny. Nie ma te˝ nierealnych oczekiwaƒ, ˝e stadion w powiatowym mieÊcie przyciàgnie wielkie gwiazdy
show–biznesu i sam na siebie zarobi. Zyski z takiej inwestycji sà bardzo trudne do skalkulowania. Tak
czy inaczej odbywa si´ II etap procedury przetargowej, a ALPINE bierze udział w dialogu konkurencyjnym. Z jakim efektem – oka˝e si´
pod koniec roku.
– W koƒcu wszystkie wi´ksze
stadiony zostanà w Polsce wybu-
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dowane. Co wtedy b´dzie robiç
firma?
– Zajmujemy si´ wieloma segmentami budownictwa. Jednak myÊlàc o przyszłoÊci, stawiamy miedzy innymi na energetyk´. Mówi
si´ o miliardach złotych, które b´dà
inwestowane w sieci przesyłowe
i elektrownie. W tej dziedzinie równie˝ mamy du˝e doÊwiadczenie
i ch´tnie je wykorzystamy. Wcià˝
b´dziemy si´ anga˝owaç w budownictwo infrastrukturalne, przede
wszystkim w budownictwo drogowe i kolejowe.
– Mimo przykrych doÊwiadczeƒ, których uczestnikiem była
Wasza siostrzana firma ze Âlàska? Najpierw GDDKiA wyrzuciła
jà z budowy odcinka autostrady
A1 Âwierklany – Gorzyczki, a nast´pnie w post´powaniu przetargowym wyłoniła jà ponownie.
Czy ten przypadek wpłynàł na
Pana ocen´ współpracy z inwestorem publicznym?
– Nie. Z ka˝dym trzeba umieç
współpracowaç. Współpraca zarówno z inwestorem prywatnym, jak
i publicznym ma swoje dobre i złe
strony. W pierwszym przypadku istnieje mo˝liwoÊç negocjacji wartoÊci
kontraktu, zauwa˝a si´ wi´kszà decyzyjnoÊç, elastycznoÊç. Ale przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych tworzà jasne i przejrzyste
reguły gry. Wi´kszoÊç budów, które
wykonujemy w Polsce, robimy dla
inwestorów publicznych.
– Skoro wymieniliÊmy kolejnà
firm´ z członem ALPINE w nazwie, prosz´ powiedzieç, ile spółek funkcjonuje w ramach koncernu? Ilu pracowników zatrudniajà? Jak wielu Polakom daj´
prac´ ALPINE?
– Spółkà macierzystà jest austriacka ALPINE Bau GmbH, która
działa zarówno bezpoÊrednio anga˝ujàc swoje oddziały w Polsce,
jak i przez spółki zale˝ne, jak
np. ALPINE Energie, Stump–Hydro-

Stadion Narodowy
b´dzie prawdziwà
perełkà w Europie.
Tu b´dà si´ odbywaç
najbardziej presti˝owe
imprezy, bo to wyjàtkowy
obiekt, ale nie mam
wàtpliwoÊci, ˝e
najpi´kniejszy b´dzie
stadion w Gdaƒsku.

budowa czy nasza ALPINE Construction Polska z Krakowa. Ka˝da
z firm wchodzàcych w skład koncernu w Polsce ma swoje oddziały
na terenie całego kraju. W realizacji
du˝ych przedsi´wzi´ç lub specjalistycznych inwestycji, jak np elektrownie czy tunele, współpracujemy z odpowiednimi oddziałami
koncernu. Sama Alpine Construction Polska koncentruje si´ głównie
na budowie obiektów u˝ytecznoÊci
publicznej, budowie powierzchni
biurowych, budownictwie przemysłowym i oczywiÊcie obiektach
sportowych. W samej ACP zatrudniamy obecnie około 300 osób.

Koncern daje prac´ około 15 tys.
osób na całym Êwiecie i generuje
przerób rz´du około 3,4 miliarda
euro. Mniej wi´cej połowa miejsc
pracy i przerobu przypada na rynki
zagraniczne.
– Zarysował nam si´ obraz firmy, której nie dotknàł kryzys gospodarczy. Czy to prawda?
– Absolutnie nie. Niemal całkowicie zostały zahamowane inwestycje
prywatne. Dwa lata temu ju˝ mieliÊmy ustawiaç kontenery na budowach, kiedy si´ dowiadywaliÊmy,
˝e inwestycje zostały wstrzymane.
Nie doszło do tej pory np. do realizacji Domaniewska Biznes Center
w Warszawie. Nie wybudowano
wielu biurowców i hal magazynowych. Na szcz´Êcie w ramach koncernu mamy mo˝liwoÊci rozło˝enia
sił w ró˝nych segmentach. ALPINE
Construction skoncentrowała si´
na stadionach, ale staramy si´
o inne zamówienia. MyÊl´, ˝e rynek
zaczyna od˝ywaç. Wstrzymane zlecenia wracajà do portfela zamówieƒ. Jestem optymistà, myÊlàc
o przyszłoÊci.

STADION NARODOWY Fot. Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

ROZMAWIAŁA
ALEKSANDRA VEGA
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Nowy stadion Cracovii
Inwestycje. Po niespełna 14 miesiàcach od rozpocz´cia prac, 25 wrzeÊnia br.,
rozegrano pierwszy mecz
dy 10 lipca 2009 roku wmurowano kamieƒ w´gielny
pod budow´ stadionu Cracovii, wokół istniały trybuny ziemne,
a muraw´ otaczał pozostawiony tor
kolarski. Nowy stadion miało zbudowaç konsorcjum ALPINE Bau
Deutschland AG (lider), ALPINE
BAU GmbH, ALPINE Construction
Polska Sp. z o.o. oraz Katowickie
Przedsi´biorstwo Budownictwa
Przemysłowego BUDUS S.A. Pierwotnie zadanie było podzielone na
dwa etapy: pierwszy obejmował
budow´ obiektu w zakresie niezb´dnym do przeprowadzenia meczów z udziałem publicznoÊci, natomiast drugi stanowiło
wykoƒczenie m.in. segmentu Skybox, wykonanie elewacji trybun oraz
placów zewn´trznych.

G

Całkowite zakoƒczenie budowy
przewidziane było na 30.11.2011
roku. Konsorcjum ALPINE – Budus
podj´ło si´ wykonania całoÊci inwestycji do dnia 23.09.2010 roku i odniosło sukces. Po niespełna 14 mie-

siàcach od rozpocz´cia prac, 25
wrzeÊnia br. rozegrano pierwszy
mecz na nowym stadionie Cracovii.
Przebudowa dotychczasowego
stadionu rozpocz´ła si´ od likwidacji starej areny z trybunami ziemnymi – w wyniku prac przemieszczono

ok. 160 000 m szeÊc. mas ziemnych. W miejsce starego obiektu
powstał stadion z trybunami kubaturowymi całkowicie zadaszonymi
o łàcznej pojemnoÊci 15 180 miejsc.
Stadion o wymiarach 130x180 m
składa si´ z cz´Êci konstrukcji ˝e-
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Pod wzgl´dem konstrukcyjnym
przekrycia wszystkich trybun sà oddzielnymi, samonoÊnymi ustrojami
konstrukcyjnymi. Wspornikowa stalowa konstrukcja dachu opiera si´
na słupach zewn´trznych zespolonych o wymiarach 40x150
i 50x200 cm. Zadaszenie trybuny
południowej stanowi dach wspornikowy z dêwigarami kratowymi o wysokoÊci 2,2 m oraz rozpi´toÊci od
27,30 do 22,30 m. Rozstaw dêwigarów odpowiada rozstawie słupów
zespolonych i wynosi 4 m.
Nowy stadion spełnia nie tylko
funkcje sportowe. Cz´Êç trybuny zachodniej stanowià elementy demontowane. Po ich demonta˝u powstaje
miejsce na zbudowanie sceny dla artystów. O tym, ˝e takie rozwiàzanie
zdaje egzamin, mogli przekonaç si´
wszyscy obecni na uroczystym
otwarciu stadionu, które koncertem
zainaugurował Maciej Maleƒczuk
wraz z zespołem Psychodancing.
Obiekt ma szans´ t´tniç ˝yciem tak-

˝e poza rozgrywkami piłkarskimi.
Wzdłu˝ trybuny południowej od strony al. Focha rozciàga si´ strefa komercyjna obejmujàca 7 lokali handlowych z osobnym wejÊciem od ulicy. W północno-wschodnim naro˝niku b´dzie si´ znajdowaç restauracja
z widokiem na płyt´ boiska, która
równie˝ mo˝e funkcjonowaç niezale˝nie od pozostałej cz´Êci obiektu.
W cz´Êci trybuny wschodniej znajdujà si´ sklep kibica oraz przestrzeƒ
biurowa, w której z cz´Êci biur rozciàga si´ widok na muraw´ stadionu.
Nowy stadion Cracovii stał si´ perełkà architektury, idealnie wkomponowujàc si´ w istniejàcà zabudow´
miasta. ObecnoÊç przestrzeni komercyjnych oraz lokalizacja pozwalajà, by stadion spełniał wszystkie
uwzgl´dnione w zało˝eniach funkcje, m. in. sportowà, spotkaƒ społecznych, koncertów etc.
JACEK SŁOTA
IN˚YNIER BUDOWY

Zdj´cia: Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

lbetowej trybun, która stanowi podpor´ dla stalowej konstrukcji zadaszenia. Strefy pod trybunami zostały
zorganizowane na odmienne sposoby. Najwi´cej pomieszczeƒ niezb´dnych dla funkcjonowania stadionu mieÊci si´ w trybunie południowej. To pod nià usytuowane sà
szatnie dla piłkarzy i s´dziów, pokoje odnowy biologicznej, strefa dla
mediów oraz komentatorów, a tak˝e
segment Sky-box.
Cz´Êç betonowa obiektu składa
si´ z ram ˝elbetowych w rozstawie 6
m, na których oparta jest prefabrykowana płyta trybun oraz zespolonych słupów zewn´trznych stanowiàcych podpor´ do zadaszenia
stadionu. Konstrukcja najwy˝szej
z trybun – trybuny południowej –
składa si´ z czteroprz´słowej ramy
˝elbetowej opartej na słupach o wymiarach 50x50 cm, 40x50 cm oraz
50x200 cm. Słupy ram ˝elbetowych
oparte sà na fundamentach, które
stanowià ruszt ˝elbetowy.
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Stacja Termicznej Utylizacji Osadów
w Krakowie
Inwestycje. 17 paêdziernika zakoƒczono budow´ jednego z najwa˝niejszych
obiektów krakowskiej oczyszczalni Êcieków

LOKALIZACJA STUO NA TERENIE OCZYSZCZALNI PŁASZÓW

biekty Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (STUO) zlokalizowane sà w centralnej cz´Êci
oczyszczalni Êcieków Płaszów II przy
ul. Kosiarzy w Krakowie, w sàsiedztwie stacji zag´szczania i mechanicznego odwadniania osadów (obiekt
„51/58). Teren przeznaczony pod
STUO obejmuje powierzchni´ ok.
9.500 m kw.

O

Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów, rozumianego jako proces utleniania poprzez utylizacj´ termicznà w zło˝u fluidalnym składa si´
z linii technologicznej wyposa˝onej m.
in. w:
— system magazynowania i transportu;
— w´zeł podsuszania osadów;

— w´zeł spalania (termicznej utylizacji osadów);
— system odzysku ciepła;
— system oczyszczania spalin;
— system monitoringu procesu
i spalin;
nadrz´dny
system sterowania;
—
układy
pomocnicze;
—
— w´zeł stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych;
— w´zeł magazynowania odpadów
(silosy stalowe);
— plac dla czasowego magazynowania i odpadów z procesu zestalania.
WydajnoÊç termicznego przekształcania instalacji wynosi 64 Mg
s.m./dob´ osadów pochodzàcych
głównie z Oczyszczalni Âcieków

Płaszów II i Oczyszczalni Âcieków
Kujawy oraz lokalnych oczyszczalni
Êcieków.
Instalacja pracuje w ruchu ciàgłym 24 godz./dob´.
Podstawowe, zakładane parametry osadów:
— ustabilizowany komunalny osad
Êciekowy o kodzie 19 08 05,
— zawartoÊç suchej masy – od 22%
do 26%, Êrednio 24%,
— wartoÊç opałowa - 10,75 MJ/kg
s.m.
Na działce usytuowane sà dwa
obiekty budowlane kubaturowe: budynek Stacji Termicznej Utylizacji
Osadów (STUO) i budynek zestalania odpadów wraz z komorà czerpnà wody przemysłowej.
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Obiekt Stacji Termicznej Utylizacji
Odpadów składa si´ z nast´pujàcych wydziałów:
S1 – wydział magazynowania
osadów wraz z pomieszczeniami
w´zła deodoryzacji,
S2 – wydział w´zła podsuszania
osadów,
S3 – wydział w´zła termicznej
utylizacji osadów,
S6 – wydział technologiczny
STUO,
Obiekt – budynek zestalania odpadów zawiera:
S4 – wydział w´zła zestalania odpadów.
Wydziały S1, S2, S3 i S6 przylegajà do siebie tworzàc jednà całoÊç.
Obiekty STUO oddalone sà
o około 20 m od innych budynków
znajdujàcych si´ na terenie Oczyszczalni Âcieków Płaszów II.

Bran˝a budowlana
Budynek magazynowania osadu
(S1) wykonany został w konstrukcji
˝elbetowej do poziomu +4.20 m;

STUO – WIDOK NA WYDZIAŁ W¢ZŁA TERMICZNEJ UTYLIZACJI OSADÓW (ÂRODEK ZDJ¢CIA) I
WYDZIAŁ W¢ZŁA ZESTALANIA ODPADÓW (PRAWA STRONA)

powy˝ej konstrukcj´ stanowi szkielet stalowy w obudowie z płyt warstwowych.
Budynki: w´zła podsuszania osadu (S2), w´zła termicznej utylizacji
osadu (S3) oraz w´zła zestalania
(S4) wykonano w konstrukcji szkieletowej stalowej z obudowà z płyt
warstwowych. Budynek technolo-

giczny (S6) wykonano w konstrukcji
˝elbetowej.

Dane techniczne:
powierzchnia zabudowy – 2137.3 m
kw.
łàczna powierzchnia u˝ytkowa
obiektu – 2348 m kw.,
Dokoƒczenie na str. 16

STUO – WIDOK NA MAGAZYN OSADU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI W¢ZŁA DEODORYZACJI ORAZ SILOSY POPIOŁU I POZOSTAŁOÂCI POPROCESOWYCH

15
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Stacja Termicznej Utylizacji Osadów w Krakowie
Dokoƒczenie ze str. 15
iloÊç kondygnacji – obiekt w cz´Êci
parterowy, cz´Êciowo 3-kondygnacyjny.
WysokoÊç budynku /S1,S2,S3,S6/
liczàc od poziomu terenu do kalenicy wynosi 21,30 m; wysokoÊç budynku S4 – 4,42 m.

Bran˝a technologiczna
Osady wytwarzane w Oczyszczalni Âcieków Płaszów II sà transportowane za pomocà układu dwóch
ogrzewanych i izolowanych termicznie przenoÊników mechanicznych
ze stacji mechanicznego odwadniania osadów bezpoÊrednio do magazynu osadu odwodnionego. Podstawowym obiektem magazynujàcym
jest magazyn osadu odwodnionego, który posiada pojemnoÊç
2500 m szeÊc. oraz wydzielonà
cz´Êç stanowiàcà bunkier zasypowy
osadów.
Z bunkra zasypowego osad podawany jest do podsuszenia. Proces odbywa si´ do osiàgni´cia 36%
suchej masy w osadzie, co da mo˝liwoÊç prowadzenia procesu termicznej utylizacji w warunkach au-

STUO – OD LEWEJ: WYDZIAŁ W¢ZŁA PODSUSZANIA OSADÓW, WYDZIAŁ TECHNOLOGICZNY,
WYDZIAŁ W¢ZŁA TERMICZNEJ UTYLIZACJI OSADÓW

totermicznych, przy których cały
proces obróbki termicznej osadu
wymaga jak najmniejszej iloÊci energii z zewnàtrz (nie trzeba dodawaç
paliwa).
Termiczna utylizacja osadów
Êciekowych realizowana jest w reaktorze ze zło˝em fluidalnym PYROFLUID®. Proces termicznego przekształcania osadów jest wyposa˝ony w system odzysku ciepła ze spa-

STACJA TERMICZNEJ UTYLIZACJI OSADÓ́W – DNO PIECA, DYSZE

lin, składajàcy si´ z dwóch wymienników uło˝onych kolejno: rekuperatora i ekonomizera.
Uzyskane ciepło wykorzystane
zostanie do:
— wst´pnego podgrzania powietrza
fluidyzacji przed podaniem go do
reaktora;
podgrzania
czynnika grzewczego
—
(pary wodnej) do w´zła podsuszania;
zmniejszenia
temperatury spalin
—
w celu ochrony urzàdzeƒ do
oczyszczania spalin oraz polepszenia skutecznoÊci usuwania
zanieczyszczeƒ.
W instalacji termicznego przekształcania osadów zastosowano
suchy system oczyszczania spalin.
Przyj´ty system oczyszczania spalin
składa si´ z nast´pujàcych etapów:
— usuwanie popiołów za pomocà
zespołu urzàdzeƒ odpylajàcych:
multicyklon wraz z elektrofiltrem
(I stopieƒ odpylania) o łàcznej
skutecznoÊci odpylania min.
97%;
usuwanie
zanieczyszczeƒ o cha—
rakterze kwaÊnym przez wprowadzenie suchego wodorow´glanu;
— usuwanie rt´ci i innych zanieczyszczeƒ przez wprowadzenie
w´gla aktywnego;
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— usuwanie popiołów i produktów
ubocznych oczyszczania spalin
za pomocà filtra workowego (II
stopieƒ odpylania);
— odprowadzanie gazów odlotowych (wentylator wyciàgowy, komin).

cz´Êci pozostałoÊci w wodzie technologicznej. Proces ten opiera si´
na oddzieleniu substancji rozpuszczalnych od nierozpuszczalnych.
Substancje rozpuszczalne jak NaCl,
Na2SO4 i NaHCO3, nieb´dàce odpadem niebezpiecznym, przechodzà
do wody nadosadowej i zawracane
sà na poczàtek oczyszczalni.
Substancje nierozpuszczalne, zawierajàce głównie w´giel aktywny
i popiół, b´dà oddzielane podczas
filtracji, a nast´pnie zestalane przy
pomocy cementu.

Automatyka
Stacja Termicznej Utylizacji Osadów ze wzgl´du na rodzaj i wielkoÊç jest wyposa˝ona w aparatur´
kontrolno-pomiarowà do ciàgłych
pomiarów parametrów procesu i zanieczyszczeƒ.
Na wylocie spalin do atmosfery
jest zainstalowany analizator pracujàcy w systemie on-line realizujàcy
ciàgły pomiar.

System sterowania
STUO jest wyposa˝one w system
automatyki i nadzoru komputerowego, składajàcy si´ z modułowych,
swobodnie programowalnych sterowników PLC połàczonych Êwiatłowodem ze stacjà dyspozytorskà
(komputery przemysłowe typu PC
z oprogramowaniem typu SCADA).
Rolà systemu jest automatyczne
prowadzenie procesu technologicznego w nadzorowanym obszarze
oraz gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie
urzàdzeƒ technologicznych.
Tak˝e informacje z systemu ciàgłego monitoringu spalin sà przekazywane do nadrz´dnego systemu
sterowania. Na podstawie otrzymanych danych nadrz´dny system sterowania dobiera parametry procesu
termicznej utylizacji w celu zoptymalizowania pracy, m.in. dla zminimalizowania emisji zanieczyszczeƒ
do atmosfery i zu˝ycia paliwa do
procesu.

Systemy pomocnicze
Oprócz elementów wymienionych
wy˝ej, instalacja jest wyposa˝ona
w układy niezb´dne do prawidłowego rozruchu i eksploatacji. Zainstalowano nast´pujàce elementy:
— system demineralizacji wody kotłowej oparty na metodzie odwróconej osmozy,

Czasowe magazynowanie
popiołów i odpadów
z procesu zestalania
MONTA˚ PIECA FLUIDALNEGO

— system przechowywania i dozowania reagentów (w´giel aktywny, wodorow´glan sodu),
system
uzupełniania piasku
—
w zło˝u fluidalnym,
— system spr´˝onego powietrza,
— system chłodzenia (spaliny, para
w warunkach awaryjnych, kondensat z procesu suszenia),
— system transportu (dêwigi,
wciàgniki, suwnice),
pompownia
wody technologicz—
nej.

Stabilizacja i zestalanie
odpadów niebezpiecznych
Po termicznej utylizacji osadów
powstajà dwie kategorie odpadów
stałych:
— popioły lotne i popioły paleniskowe, pochodzàce z I stopnia odpylania przy pomocy multicyklonu i elektrofiltru (ten typ pozostałoÊci po procesie termicznej utylizacji osadów Êciekowych kwalifikowany jest jako odpad inny ni˝
niebezpieczny),
— odpady poreakcyjne z obróbki
chemicznej spalin wychwytywane na II stopniu odpylania w filtrze workowym b´dàce odpadami
niebezpiecznymi.
W procesie stabilizacji odpadów
niebezpiecznych zastosowano technologi´ firmy OTV polegajàcà na zastosowaniu procesu rozpuszczania

Plac dla czasowego magazynowania pozostałoÊci z oczyszczania
spalin i zestalonych odpadów znajduje si´ bezpoÊrednio przy budynku zestalania odpadów.
Powierzchnia placu składowego
wynosi 700 m kw., co zapewnia
składowanie 12-miesi´cznej produkcji zestalonych odpadów.

WartoÊç inwestycji
i okres wykonania
Całkowita wartoÊç zadania wykonywanego na zasadzie kontraktu
„zaprojektuj i wybuduj” wyniosła
22,5 mln EURO. Dofinansowanie
z Funduszu SpójnoÊci wyniosło
12,2 mln EURO, pozostałe Êrodki
pochodziły z bud˝etu własnego
MPWiK S.A. w Krakowie oraz po˝yczki z WFOÂiGW i EBOiR.
Inwestycja rozpocz´ła si´ 6
wrzeÊnia 2007 r. fazà projektowania
i uzyskiwania pozwolenia na budow´. Zakoƒczenie działaƒ na budowie nastàpiło 17 paêdziernika
2010 r., przy czym w tym czasie ju˝
obiekt był po fazie rozruchu – gotowy do eksploatacji.
Wykonawcà i projektantem inwestycji było konsorcjum: VEOLIA WATER SYSTEMS Sp. z o.o.- Kraków
oraz OTV FRANCE – Saint Maurice
Cedex, Francja,
ZBIGNIEW MALEC
P.O. KIEROWNIKA STUO

GRZEGORZ WOJAS
KIEROWNIK PROJEKTU
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Energooszcz´dne oÊwietlenie
w miastach i gminach
Konferencja. Po˝yteczne forum wymiany doÊwiadczeƒ naukowców i praktyków
w zakresie projektowania i eksploatacji oÊwietlenia
paêdziernika 2010 r.
w Domu Technika NOT
w Krakowie odbyły si´
obrady organizowanej cyklicznie IV
Krajowej Konferencji NaukowoTechnicznej „Energooszcz´dne
oÊwietlenie w miastach i gminach”.
Konferencja zorganizowana została
przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy
współpracy Polskiego Komitetu
OÊwietleniowego SEP oraz Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa. Honorowy patronat nad
Konferencjà sprawował prezes
Urz´du Regulacji Energetyki.

20

W konferencji wzi´ło udział ponad 60 uczestników reprezentujàcych projektantów, producentów
urzàdzeƒ oÊwietleniowych, przedstawicieli firm energetycznych i krajowych uczelni technicznych. Otwarcia konferencji dokonał wiceprezes
Oddziału Krakowskiego SEP
dr in˝. Jan Strzałka, który powitał
uczestników, a wÊród nich dyrektora
Oddziału Terenowego URE dr Małgorzat´ Nowaczek-Zar´b´, wiceprzewodniczàcego Rady MOIIB
mgr. in˝. Jerzego Oproch´ oraz
członków Polskiego Komitetu
OÊwietleniowego z prof. Władysławem Dybczyƒskim z Instytutu Elektrotechniki z Warszawy.
W trakcie konferencji zaprezentowano 13 referatów naukowo-technicznych poÊwi´conych problematyce energooszcz´dnoÊci oÊwietlenia elektrycznego w miastach i gminach. Do wa˝niejszych zagadnieƒ
podniesionych w referatach i w dyskusji nale˝y zaliczyç:
— zadania i obowiàzki gmin w zakresie opracowania planu zaopatrzenia gminy m.in. w energi´
elektrycznà,

— oszcz´dnoÊci wynikajàce ze
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,
— czynniki decydujàce o jakoÊci
oÊwietlenia i wymagania norm
w tym zakresie,
— energooszcz´dne êródła Êwiatła
i oprawy oÊwietleniowe,
— wymagania Dyrektyw UE w zakresie energooszcz´dnoÊci
i przeszkody w stosowaniu
oÊwietlenia energooszcz´dnego,
— stosowania urzàdzeƒ do sterowania i redukcji kosztów oÊwietlenia,
— przykłady iluminacji obiektów
i wizualizacji komputerowej
w tym zakresie,
— roli Êwiatła i barwy w estetyce
obiektów budowlanych i mostowych,
— mo˝liwoÊci stosowania diod LED
w oÊwietleniu zewn´trznym i iluminacji,
— projektowania instalacji oÊwietleniowych przy uwzgl´dnieniu odkształcenia pràdu w układach
lamp wyładowych,

— mo˝liwoÊci stosowania warstw
elektroluminescencyjnych i wpływu ró˝nych czynników na ich starzenie.
Konferencji towarzyszyła wystawa, na której jedenaÊcie firm prezentowało urzàdzenia i osprz´t
oÊwietleniowy, a jedna z czterech
cz´Êci obrad plenarnych poÊwi´cona była prezentacji wystawców.
W podsumowaniu konferencji
Jan Strzałka podkreÊlił aktualnoÊç
tematyki energooszcz´dnoÊci
w oÊwietleniu i wysoko ocenił wartoÊç merytorycznà konferencji i poziom zaprezentowanych referatów.
Konferencja stanowiła po˝yteczne
forum wymiany doÊwiadczeƒ naukowców i praktyków w zakresie projektowania i eksploatacji oÊwietlenia
elektrycznego oraz iluminacji miast
i gmin, ze szczególnym uwzgl´dnieniem problematyki energooszcz´dnoÊci i modernizacji instalacji
oÊwietleniowych.
JAN STRZAŁKA
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Certyfikacja energetyczna
budynków
Słowacja. XVII spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej

Zubercu na Słowacji
W dniach 7 -10 paêdziernika br. odbyło si´ kolejne,
ju˝ siedemnaste, spotkanie organizacji budowlanych (izb i zwiàzków)
z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4.
Spotkania te odbywajà si´ corocznie, poczàwszy od 1994 roku, ka˝dorazowo w innym kraju Grupy V-4.
Spotkanie to rozpocz´ło piàty cykl
spotkaƒ organizowanych przez poszczególne kraje Grupy Wyszehradzkiej.
Tym razem gospodarzami spotkania była Słowacka Izba In˝ynierów Budownictwa (SKSI) i Słowacki
Zwiàzek In˝ynierów Budownictwa
(SZSI), a uczestnikami delegacje
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (PIIB), Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa
(PZITB), W´gierskiej Izby In˝ynierów (MMK), Czeskiej Izby Autoryzowanych In˝ynierów i Techników Budownictwa (CKAIT) i Czeskiego

W

Zwiàzku In˝ynierów Budownictwa
(CSSI). Stron´ polskà reprezentowali: Stefan Czarniecki – wiceprzewodniczàcy PIIB i Zbysław Kałkow-

ski – członek Rady Krajowej PIIB
oraz Wiktor Piwkowski – przewodniczàcy PZITB i Zygmunt Rawicki –
wiceprzewodniczàcy PZITB.
W pierwszym dniu odbyła si´
mi´dzynarodowa konferencja wyszehradzka na temat: „ENERGIA
BUDYNKÓW NA NIEBIESKIEJ PLANECIE”, w czasie której zostało wygłoszonych 12 referatów. W referatach przedstawiono stan prawny,
doÊwiadczenia z praktyki oraz obowiàzujàcy tryb post´powania
w energetycznej certyfikacji budynków w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Ze strony polskiej referat pt. „Aktualny stan certyfikacji energetycznej budynków w Polsce. Rola in˝yniera w rozwiàzywaniu zagadnieƒ
energetycznych budynków” wygłosił mgr in˝. Zbigniew Dzier˝ewicz –
rzeczoznawca budowlany GUNB
i audytor energetyczny KAPE.

Dokoƒczenie na str. 20
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Certyfikacja energetyczna budynków
Dokoƒczenie ze str. 19
Nast´pnie w roboczej cz´Êci
spotkania przewodniczàcy poszczególnych delegacji dokonali oceny
realizacji deklaracji przyj´tej na XVI
spotkaniu w Ostrawie w paêdzierniku 2009 r., poinformowali si´ wzajemnie o istotnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w poszczególnych
organizacjach w ostatnim roku, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem stanu
przepisów prawnych dotyczàcych
budownictwa, a tak˝e przedstawili
informacje o działalnoÊci izb in˝ynierskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
W wyniku plenarnej dyskusji
uzgodniono tekst wspólnej deklaracji, którà na zakoƒczenie spotkania
podpisali przewodniczàcy delegacji.
Ustalono co nast´puje:
Przedstawiciele wszystkich delegacji poinformowali si´ wzajemnie
o zaleceniach metodycznych dotyczàcych wynagrodzeƒ za prace projektowe w poszczególnych krajach
Grupy Wyszehradzkiej.
Obecne delegacje Izb i Zwiàzków popierajà powołanie stałej Komisji przy Europejskiej Radzie Izb
In˝ynierskich (ECEC), której celem
b´dzie wprowadzenie obowiàzujà-

cych prawnie minimalnych cen
w zakresie projektowania.
Obradujàce strony podkreÊliły
potrzeb´ wzajemnego wspierania
si´ i kontynuowania inicjatyw w zakresie wykonywania zawodu regulowanego w budownictwie w krajach
V-4. Poinformowano si´ i zaprezentowano wydane dotychczas w tym
zakresie materiały w j´zyku czeskim, polskim i słowackim. W´gierska Izba In˝ynierska (MMK) zapre-

zentuje swoje wydawnictwo dotyczàce wykonywania zawodu regulowanego na 18. spotkaniu organizacji budowlanych (Izb i Zwiàzków)
krajów V-4.
Delegacje wyra˝ajà zgod´ na zakoƒczenie projektu „Zabytki techniki
wyszehradzkiej czwórki” opublikowaniem mapy zbiorczej wszystkich
zabytków zamieszczonych w wydanych czterech tomach ksià˝ki. Map´
t´ wyda strona czeska.
Uczestnicy spotkania ustalajà powołanie nowego wspólnego projektu. Kolejna edycja wydawnictwa dotyczyç b´dzie „Współczesnych
obiektów in˝ynierskich”. Szczegóły
tego projektu ustali grupa robocza
składajàca si´ z przedstawicieli poszczególnych organizacji budowlanych z krajów V-4 na spotkaniu
w Pradze do 30 grudnia 2010 roku.
Delegacje popierajà opracowanie „Warunków technicznych zapobiegajàcych stratom wskutek powodzi”. Projekt takich opracowaƒ poszczególne kraje przeka˝à sobie nawzajem do czerwca 2011 roku.
Opracowania te powinny byç przekazane administracji rzàdowej i samorzàdowej w krajach V-4.
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Strona w´gierska zorganizuje na
wiosn´ 2011 roku mi´dzynarodowà
konferencj´ na temat ochrony przed
powodzià.
Kolejne XVIII spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej odb´dzie si´ w dniach
7 – 8 paêdziernika 2011 roku w Polsce. Organizatorem tego spotkania
b´dà: Polska Izba In˝ynierów Budownictwa i Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa.
Przed oficjalnym podpisaniem
dokumentu koƒcowego odbyła si´
uroczystoÊç nadania honorowego
członkostwa Słowackiej Izby In˝ynierów Budownictwa trzem osobom
zasłu˝onym dla rozwoju kontaktów
mi´dzy organizacjami budowlanymi
krajów V-4. Otrzymali je: Hollo Csaba - wiceprzewodniczàcy W´gierskiej Izby In˝ynierskiej (MMK), Svatopluk Zidek – przewodniczàcy Czeskiego Zwiàzku In˝ynierów Budownictwa (CSSI) i Zygmunt Rawicki –
wiceprzewodniczàcy Polskiego
Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa (PZITB).
W pierwszym dniu spotkania odbył si´ tak˝e debiut czwartego tomu
ksià˝ki „Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej czwórki”, wydanej
przez stron´ słowackà.
W czasie spotkania odbyła si´ wycieczka techniczna do skansenu „Ky-

sucke Muzeum w Czadcy”, w którym
znajduje si´ i działa zabytkowa leÊna
wàskotorowa kolejka nawrotna
w Vychlovce na Kysuciach (gmina
Nova Bystrica, powiat ˚ylina). Kolejka
ta została zbudowana w 1926 roku
i słu˝yła do transportu drewna. Obecnie stanowi atrakcj´ turystycznà. Kolejka, jako zabytek techniki, została
szczegółowo opisana w pierwszym
tomie ksià˝ki „Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej czwórki”.
Uczestnicy spotkania zapoznali
si´ tak˝e ze „Słowackim Orlojem”

na rynku Êw. Michała Archanioła
w Starej Bystrzycy. Jest to najwi´kszy drewniany pomnik na Słowacji,
który oprócz zegara, tzw. astrolabu,
składa si´ z szeÊciu bràzowych popiersi historycznych postaci Słowacji oraz siedmiu apostołów Słowacji
wyrzeêbionych z topolowego drewna. Na wie˝y orloja umieszczone sà
dwa dzwony. Jeden odmierza czas,
a drugi dzwoni w czasie przemarszu
apostołów.
Delegacje zwiedziły równie˝
orawskà zapor´ wodnà, której budow´ zakoƒczono w 1954 roku,
a przewodniczàcy poszczególnych
delegacji w towarzystwie wojewody
˚yliny p. Juraja Blanara odsłonili pamiàtkowà tablic´ informujàcà, ˝e zapora została zaliczona do zabytków
techniki organizacji in˝ynierskich
krajów V-4.
Na zakoƒczenie nale˝y podkreÊliç bardzo dobre przygotowanie
tego spotkania, zarówno od strony
merytorycznej, jak i organizacyjnej,
a o nadanej randze Êwiadczył udział
w tych spotkaniach władz administracyjnych i samorzàdowych regionu
Orawy, a tak˝e udział w uroczystej
kolacji p. Jana Figiela – wicepremiera rzàdu Słowacji i ministra transportu, poczty i telekomunikacji.
ZYGMUNT RAWICKI
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Egzaminatorzy tak˝e muszà si´ szkoliç
Uprawnienia budowlane. Warsztaty szkoleniowe
Okr´gowych Komisji Kwalifikacyjnych
paêdziernika br.
Falenty k. Raszyna
goÊciły 95 uczestników warsztatów szkoleniowych dla
przedstawicieli Okr´gowych Komisji
Kwalifikacyjnych. Wzi´li w nich
udział wszyscy członkowie Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Warsztaty poÊwi´cono podstawowym zagadnieniom, z którymi Okr´gowe
Komisje Kwalifikacyjne spotykajà si´
w swojej działalnoÊci.

1i2

Warsztaty prowadził mecenas
Krzysztof Zajàc - radca prawny PIIB.
Omówione zastały mi´dzy innymi:
zasady wyjaÊniania treÊci decyzji
o nadaniu uprawnieƒ budowlanych,
zagadnienia prawne zwiàzane
z kwalifikacjà i nadawaniem uprawnieƒ budowlanych, a tak˝e aspekty
prawne zwiàzane z kwalifikacjà kandydatów na uprawnienia budowlane
w nowym 3-stopniowym systemie
szkolnictwa wy˝szego. Ponadto
prof. Kazimierz Szulborski – wiceprzewodniczàcy KKK - przedstawił
problemy zwiàzane z kontaktami
i nauczaniem na wy˝szych uczelniach (głównie niepublicznych), po
ukoƒczeniu których absolwenci
b´dà mogli ubiegaç si´ o nadanie
uprawnieƒ budowlanych. Natomiast
mgr in˝. Janusz Krasnowski – sekretarz KKK - omówił najbli˝szy egzamin ustny w Êwietle zmian w regulaminie „Szczegółowy program
egzaminów cz. I”.
W trakcie wszystkich sesji prowadzono o˝ywione dyskusje. Była tak˝e mo˝liwoÊç wyjaÊniania ró˝nych
wàtpliwoÊci zwiàzanych z działalnoÊcià OKK. W drugim dniu warsztatów uczestniczył mgr in˝. Andrzej
Roch Dobrucki – prezes Krajowej
Rady PIIB, który w swoim wystàpieniu przedstawił aktualne działania
prowadzone w Polskiej Izbie In˝ynierów Budownictwa.

Z bie˝àcych prac Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB warto
poinformowaç, ˝e zakoƒczona została weryfikacja dzienników praktyk
kandydatów ubiegajàcych si´ w naszej izbie o uprawnienia budowlane.
Ostatecznie dopuszczono do egzaminu testowego (26 listopada) łàcznie 205 osób. Trzy post´powania
zostały zawieszone, jeden wniosek
wycofany z uwagi na nieodpowied-

nie wykształcenie kandydata.
W dwóch przypadkach odmówiono
wszcz´cia post´powania z uwagi na
brak wymaganego czasu praktyki.
W chwili, kiedy obecny numer biuletynu dotrze do ràk naszych Czytelników (ok. 10 grudnia), b´dziemy ju˝
tak˝e po egzaminach ustnych. Koƒcowe wyniki egzaminu podamy
w kolejnym biuletynie.
ZYGMUNT RAWICKI
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„Zabytki techniki
krajów wyszehradzkiej czwórki”
Publikacje. Ostatni tom wspólnego przedsi´wzi´cia wydawniczego
kazał si´ czwarty tom wydawnictwa albumowego, prezentujàcego najwa˝niejsze z technicznego i technologicznego punktu
widzenia obiekty, które mo˝na zakwalifikowaç jako zabytki techniki sztuki
in˝ynierskiej w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V-4).

U

Kontynuujàc historyczne kontakty
mi´dzy Polskà, Czechami i W´grami
(zjazd królów tych trzech krajów
w 1335 roku na zamku w Wyszehradzie) z inicjatywy prezydenta W´gier
Arpada Gonca, w 1991 roku powtórnie na zamku w Wyszehradzie spotkali si´ prezydenci i premierzy W´gier, Polski i Czechosłowacji, inaugurujàc działalnoÊç Grupy Wyszehradzkiej. Po utworzeniu w 1992 roku

Czech i Słowacji powstała ostatecznie
tzw. Czwórka Wyszehradzka (V-4).
W 1994 roku rozpocz´ła si´ tak˝e
współpraca pomi´dzy organizacjami
budowlanymi (izbami i zwiàzkami)
grupy V-4. Od tego czasu odbywajà
si´ co roku kolejne spotkania tych organizacji, zawsze w innym kraju.
W dniach 7 - 11 paêdziernika 2010
roku odbyło si´ ju˝ siedemnaste
spotkanie, tym razem w Zubercu na
Słowacji, a jego organizatorami były
Słowacka Izba In˝ynierów Budownictwa (SKSI) i Słowacki Zwiàzek In˝ynierów Budownictwa (SZSI).
Jednym z przykładów współpracy
pomi´dzy organizacjami budowlanymi krajów grupy V-4 jest seria ksià˝ek
„Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej czwórki”. Z inicjatywy Czeskiej

Izby Autoryzowanych In˝ynierów
i Techników Budownictwa (CKAIT)
w 2000 roku wydano pierwszy tom albumu przedstawiajàcego po szeÊç
obiektów – zabytków techniki ka˝dego z czterech krajów grupy V-4.
W 2004 roku wydawcà drugiego
tomu ksià˝ki była W´gierska Izba In˝ynierów (MMK).
Kolejny trzeci tom publikacji został
wydany przez stron´ polskà (PZITB
i PIIB), a jej prezentacja odbyła si´ we
wrzeÊniu 2007 roku w Krakowie,
w czasie uroczystego otwarcia nowej
siedziby Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa.
Wydawcà obecnego czwartego
tomu ksià˝ki jest Słowacka Izba In˝ynierów Budownictwa (SKSI) i SłowacDokoƒczenie na str. 24
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„Zabytki techniki krajów
wyszehradzkiej czwórki”
Dokoƒczenie ze str. 23
ki Zwiàzek In˝ynierów Budownictwa
(SZSI), a jej oficjalny debiut odbył si´
w czasie spotkania organizacji budowlanych Grupy Wyszehradzkiej
w Zubercu.
W ksià˝ce przyj´to podobny układ
redakcyjny jak w poprzednich trzech
tomach. Ka˝dy z krajów przedstawił
po szeÊç kolejnych obiektów – zabytków techniki, które ze wzgl´du na
swój cz´sto unikatowy charakter stanowià dzieła in˝ynierskie i zasługujà
na szczególnà uwag´. Ka˝dy obiekt
opisany jest w czterech j´zykach krajów V-4 oraz dodatkowo w j´zyku angielskim. We wst´pie redaktor naczelny wydania Vladislav Kohut ze Słowacji nawiàzuje do „Europejskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego”. W tym
roku na Słowacji poÊwi´cone sà one
postprzemysłowym zabytkom techniki, a ich celem jest zwrócenie uwagi
społeczeƒstwa na historyczne dziedzictwo dzieł techniki i obiektów przemysłowych. Według tzw. Karty Tagilskiej, przyj´tej na XII Kongresie Mi´dzynarodowego Komitetu Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH), który obradował w czerwcu
2003 r. w Ni˝nym Tagile pod Moskwà,
„zainteresowanie publiczne dziedzictwem przemysłowym oraz wyraêne

uznanie i docenianie wartoÊci jest najpewniejszà drogà do jego zachowania”.
Jako osiàgni´cia polskiej myÊli in˝ynierskiej zostały opisane: skansen muzeum przemysłu naftowego
w Bóbrce, browar w Zwierzyƒcu, zespół stopnia wodnego Kamienna
Grodza w Gdaƒsku, most Grunwaldzki we Wrocławiu, dworzec kolejowy
w Białymstoku i muzeum produkcji
zapałek w Cz´stochowie.
Słowacy tym razem zaprezentowali
w swej cz´Êci: port w Bratysławie magazyn nr 7, przedsi´biorstwo miedziowe w Baƒskiej Bystrzycy, lini´ kolejowà Czerwona Skała - Margecany,
wytapialni´ Dolna Huta w Baƒskiej
Szczawnicy, automatyczny młyn NUPOD w Trnawie i kaskady Wagu Ladce-Koczkowce.
Czesi opisali: kolej północnà cesarza Ferdynanda - cz´Êç czeskà, zabytki hutnictwa epoki feudalnej
w Czechach, na Morawach i na Âlàsku, elektrowni´ Haj pod Trzesztinà,
kolejki linowe w Karlowych Warach,
stare wodociàgi miejskie i wie˝´ ciÊnieƒ w Pilênie oraz ˚atec - miasto
chmielu.
Natomiast W´grzy przedstawili: zabytki techniki przemysłu gazowego
i naftowego w Zala, Budapeszt, Kobanya. Browar Dreher, leÊnà kolejk´

w Miszkolc Lillafured, historyczne
wodociàgi w Satoraljaujhely, kolejk´
z´batà na gór´ Szwabskà w Budzie
oraz most łaƒcuchowy Szechenyiego
w Budapeszcie.
Publikacj´ t´ o obj´toÊci 408 stron
formatu A-4 mo˝na poleciç osobom
nie tylko zawodowo zwiàzanym z budownictwem. Napisana jest bowiem
bardzo przyst´pnym j´zykiem, bogato ilustrowana kolorowymi fotografiami i ilustracjami i, co godne podkreÊlenia, podaje tak˝e informacje przydatne turystom, takie jak lokalizacja,
dojazd i godziny zwiedzania.
Na zakoƒczenie projektu „Zabytki
techniki wyszehradzkiej czwórki”
przewiduje si´ jeszcze opracowanie
mapy zbiorczej wszystkich zabytków
zamieszczonych w wydanych czterech tomach ksià˝ki. Wydawcà tej
mapy b´dà Czeska Izba oraz Czeski
Zwiàzek In˝ynierów Budownictwa
(CKAIT I CSSI).
Wydawnictwo jest dost´pne (w
ograniczonym dost´pie) w biurze Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w Krakowie, w biurach
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
oraz Zarzàdu Głównego Polskiego
Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa w Warszawie.
ZYGMUNT RAWICKI
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Lokal na miar´ wyzwaƒ
Tarnów. Zmiana siedziby Punktu Informacyjnego MOIIB

listopada 2010 r. dokonano
uroczystego otwarcia nowej
siedziby Punktu Informacyjnego MOIIB w Tarnowie, w budynku
„KRAKUS” przy ul. Krakowskiej 11
A. UroczystoÊç uÊwietnili swojà
obecnoÊcià :

9

— prezydent Tarnowa – Ryszard
Âcigała,
— starosta powiatu tarnowskiego –
Mieczysław Kras,
— dyrektor Wydziału Urbanistyki
i Budownictwa Urz´du Miasta
Tarnowa – Andrzej Banach,
powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego: Michalina Nadczuk
i Roman Górski,
— prezes Zarzàdu Tarnowskiej
Rady NOT – Jacek Sumera.

W uroczystoÊci otwarcia uczestniczyło liczne grono władz Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa w Krakowie:
— Stanisław Karczmarczyk – przewodniczàcy Rady MOIIB;
— Jerzy Oprocha – wiceprzewodniczàcy;
— Wojciech Biliƒski – sekretarz;
— Mirosław Boryczko – skarbnik;
— Jan Skawiƒski – członek Prezydium Rady;
— Kazimierz Âlusarczyk – członek
Prezydium Rady.
Przybyłych goÊci powitał kierownik Punktu Informacyjnego w Tarnowie – Antoni Kawik, który przedstawił syntetycznà informacj´ o działal-

noÊci Izby. Poinformował
zebranych m.in. o tym, ˝e to, co odró˝nia nas jako samorzàd zawodowy od ogółu zrzeszeƒ działajàcych
na podstawie prawa o stowarzyszeniach, jest posiadanie przez nas
ustawowo okreÊlonych praw i obowiàzków publicznych, a w Êlad za
tym idzie wykonywanie powierzonych zadaƒ w imi´ ochrony interesu
publicznego.
Uzyskane pomieszczenie spełni
nowe potrzeby poszerzenia działalnoÊci Punktu Informacyjnego jako
poÊrednika administracji terenowej
obsługi członków i sympatyków
Izby z powiatu tarnowskiego, dàbrowskiego i brzeskiego.
Po wystàpieniach zaproszonych
goÊci m.in.: prezydenta Tarnowa,

starosty powiatu tarnowskiego oraz
przewodniczàcego Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa, nastàpił akt poÊwi´cenia lokalu, którego dokonał ks. Jerzy Kawik – serdecznie przyj´ty przez
uczestników spotkania.
Antoni Kawik – gospodarz uroczystego spotkania wraz z zaproszonymi goÊçmi wzniósł toast lampkà
szampana za pomyÊlnoÊç w dalszej
działalnoÊci Punktu Informacyjnego
MOIIB w Tarnowie ju˝ w nowym lokalu. Nast´pnie przedstawił wszystkim obecnym okazałà panoram´
miasta Tarnowa na jednej ze Êcian
lokalu Punktu Informacyjnego (wykonanà przez artyst´ Marcina Ruszla),
zapraszajàc jednoczeÊnie do wysłuchania krótkiego rysu historycznego
Tarnowa przekazanego przez historyka Antoniego Sypka, które zostało
wysłuchane z du˝ym zainteresowaniem. Po prelekcji prezydent Tarnowa podzielił si´ bie˝àcymi dokonaniami oraz zamierzeniami dalszego
rozwoju miasta i regionu.
JANINA WISOR-PRONOBIS
WŁADYSŁAW MAJKA
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Elektroniczne zaÊwiadczenia
o przynale˝noÊci do
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
rzyp omina my, ˝e od listop ad a b r. istnieje mo˝liwoÊç
e l ek t r o n i c z n e g o w y d r u k u z a Ê w i a d c z en i a o p r z y n a l e ˝ n o Ê c i d o
Polsk iej Izby In ˝yn ierów Bud owni c t w a.

P

Poni˝ej podajemy jeszcze raz komunikat w tej sprawie, opublikowany
w numerze 9/2010 „In˝yniera Budownictwa”.

KOMUNIKAT
ZaÊwiadczenia elektroniczne
o przynale˝noÊci
do Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa
Z poczàtkiem listopada br. Polska Izba In˝ynierów Budownictwa
uruchomiła internetowà usług´ dajàcà mo˝liwoÊç uzyskania przez
członków oryginalnych zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych członkostwo w Izbie w postaci elektronicznej. Pobranie zaÊwiadczeƒ
o członkostwie mo˝liwe jest bezpoÊrednio z portalu PIIB.
ZaÊwiadczenia o członkostwie
w Izbie w postaci elektronicznej
b´dà tworzone (generowane)
zgodnie z rytmem opłacania składek przez członków i b´dà dost´pne dla zalogowanych u˝ytkowników (członków Izby) portalu
PIIB.
Dost´p do zaÊwiadczeƒ w postaci elektronicznej członkowie
PIIB uzyskajà po zalogowaniu si´
na stronie www.piib.org.pl (patrz
rys. 1). Hasło tymczasowe do
pierwszej rejestracji w portalu zostanie przesłane indywidualnie –

RYS. 1 | STRONA LOGOWANIA DO SERWISU ELEKTRONICZNYCH ZAÂWIADCZE¡

dołàczone do nr. 11 „In˝yniera budownictwa”. Aktywacja konta,
oprócz podania dostarczonego
hasła tymczasowego, wymagaç
b´dzie weryfikacji na podstawie
numeru PESEL oraz adresu e-mail
członka. Po zalogowaniu si´ do
wewn´trznego portalu członek
PIIB uzyska dost´p do listy swoich
zaÊwiadczeƒ, które b´dzie mógł
zapisaç na dysku twardym swojego komputera lub na przenoÊnym
elektronicznym noÊniku danych.
W roku 2011 Polska Izba In˝ynierów Budownictwa b´dzie wydawaç równolegle zaÊwiadczenia
członkowskie w dwóch postaciach:
■ tradycyjne zaÊwiadczenie
w postaci papierowej,

■ zaÊwiadczenie w postaci elektronicznej.
ZaÊwiadczenie o członkostwie
w postaci elektronicznej b´dzie
miało postaç pliku PDF, zgodnego
ze wzorem tradycyjnych papierowych zaÊwiadczeƒ, i b´dzie opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczàcego danej okr´gowej
izby lub innej upowa˝nionej osoby. Wzór elektronicznego zaÊwiadczenia przedstawia rys. 2. Fakt
podpisania dokumentu b´dzie
symbolizowany przez ikonk´ podpisu elektronicznego w lewym dolnym rogu pliku PDF.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001
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Składki i opłaty
na ubezpieczenie
OC w 2011 roku!

W

roku 2011 b´dà obowiàzywaç nast´pujàce składki członkowskie w Polskiej Izbie
In˝ynierów Budownictwa:

– na okr´gowà izb´, płatne jednorazowo za 12
miesi´cycy 300 zł lub w dwóch ratach po 150
złotych ka˝da (za 6 miesi´cy),
– na krajowà izb´ 5 zł/miesiàc, płatne jednorazowo za cały rok 60 złotych.
Zmianie uległa opłata na zbiorowe ubezpieczenie OC, która dla osób ubezpieczajàcych si´ od 1
stycznia 2011 roku i póêniej wynosi 96 zł. Opłat´
na ubezpieczenie OC nale˝y regulowaç łàcznie
ze składkà na Izb´ Krajowà. Członkowie PIIB
w przesyłce czasopisma „In˝ynier Budownictwa”
otrzymajà blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezb´dne informacje. W przypadku zlecenia płatnoÊci drogà elektronicznà nale˝y
w dyspozycji umieÊciç wszystkie dane znajdujàce
si´ na drukach.

RYS. 2 | WZÓR ELEKTRONICZNEGO ZAÂWIADCZENIA CZŁONKOSTWA
W IZBIE

Nr 130 poz. 1450) dane
w postaci elektronicznej,
opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu, sà
równowa˝ne pod wzgl´dem skutków prawnych
dokumentom opatrzonym
podpisami własnor´cznymi.
Aby zweryfikowaç podpis elektroniczny w dokumencie PDF zaÊwiadczenia, nale˝y otworzyç zaÊwiadczenie w programie
Acrobat Reader oraz kliknàç na symbol znajdujàcy

si´ w lewym dolnym rogu
zaÊwiadczenia. Zostanie
otwarte okienko wyÊwietlajàce informacje o zło˝onym na dokumencie podpisie z podaniem informacji o osobie podpisujàcej
i dacie podpisania dokumentu.
Dodatkowo zaÊwiadczenia, niezale˝nie od formy,
b´dà zawieraç unikalny
kod weryfikacyjny, dzi´ki
któremu b´dzie mo˝na
jednoznacznie sprawdziç
wiarygodnoÊç zaÊwiadczenia na stronie internetowej PIIB
(www.piib.org.pl).

Uwaga! Składka na ubezpieczenie powinna byç zapłacona co najmniej 15 dni
przed koƒcem poprzedniego okresu
ubezpieczenia.
Podane na drukach numery kont sà indywidualne (ka˝dy członek posiada własne wirtualne
konto), dlatego te˝ prosimy o niedokonywanie
opłat za kilka osób na jedno wirtualne konto.
Na stronie internetowej Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „Lista
członków” został uruchomiony serwis umo˝liwiajàcy wydruk spersonalizowanych blankietów opłat
na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.
W przypadku nieotrzymania, zagubienia przekazów lub wàtpliwoÊci zwiàzanych z opłacaniem składek, Krajowe Biuro jest do Paƒstwa dyspozycji.
– korespondencyjnie na adres:
ul. Mazowiecka 6/8,
00–048 Warszawa
– telefonicznie:
tel. (22) 828–31–89 wew. 121 i 127
od poniedziałku do piàtku w godz. od 9.00 do
15.00
fax (22) 827–07–51
e–mail: skladki@piib.org.pl
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Nowe szkolenia, kursy i studia
podyplomowe
na Politechnice Krakowskiej
olitechnika Krakowska ju˝ kolejny raz postanowiła wyjÊç
naprzeciw potrzebom runku.
Ze zwzgl´du na zainteresowanie
szkoleniami w ramach projektu realizowanego przez Wydział In˝ynierii
Làdowej „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w
zakresie nowoczesnego budownictwa” oraz na cieszàce si´ du˝à popularnoÊcià studia podyplomowe
„Nowoczesne budownictwo”, uczelnia postanowiła rozpoczàç kolejny
cykl zaj´ç dydaktycznych.

P

Nowy projekt realizowany przede
wszystkim przez Wydział In˝ynierii
Làdowej, we współpracy z Wydzia-

łem Architektury oraz Wydziałem Fizyki, Matematyki i Informatyki, pod
nazwà „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej –
studia podyplomowe, szkolenia,
kursy”, niesie ze sobà mo˝liwoÊç
skorzystania z ró˝nych form zdobywania wiedzy. Projekt współfinansowany jest przez Uni´ Europejskà w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, a realizowany pod
nadzorem Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wy˝szego. W zwiàzku z
tym, zarówno szkolenia jak i kursy
prowadzone w ramach projektu sà
całkowicie nieodpłatne, a studia podyplomowe sà odpłatne jedynie
cz´Êciowo.

Co istotne, Politechnika zaprasza
do udziału w szkoleniach, kursach i
studiach podyplomowych nie tylko
in˝ynierów budownictwa, ale równie˝ osoby z innych bran˝.
Oferta dydaktyczna b´dzie interesujàca tak˝e dla architektów, informatyków, nauczycieli oraz osób zajmujàcych si´ zarzàdzaniem, finansami czy planowaniem przestrzennym. Ze wzgl´du na tak szeroki
wachlarz mo˝liwoÊci (11 szkoleƒ,
2 kursy, 6 studiów podyplomowych)
Politechnika Krakowska zaprasza
na stron´ projektu szkoleniowego,
na której mo˝na zdobyç wszelkie
potrzebne informacje www.szkus.pk.edu.pl.
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XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
„Wentylacja- Klimatyzacja- Ogrzewnictwo-Ârodowisko”
Krakowski Oddział Polskiego Zrzeszenia In˝ynierów i Techników Sanitarnych wraz ze współorganizatorami:
— Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie
— Politechnikà Krakowskà
— Akademià Górniczo- Hutniczà
— Miejskim Przedsi´biorstwem Wodociàgów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
— Miejskim Przedsi´biorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
— Małopolskà Okr´gowà Izbà In˝ynierów Budownictwa w Krakowie
— Urz´dem Miasta Krakowa
uprzejmie zapraszajà do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Wentylacja –Klimatyzacja – Ogrzewnictwo- Ârodowisko”, która odb´dzie si´ w dniach 18-20 maja 2011 roku w Krynicy-Zdroju
w OÊrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „PANORAMA” ul. Wysoka 15.
Tematyka Konferencji obejmuje:
— technologie proÊrodowiskowe w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji,
— zagadnienia zwiàzane z certyfikacjà energetycznà budynków,
— projektowanie instalacji i êródeł ciepła w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energi´,
— wykorzystanie energii odnawialnych w systemach wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwie,
— klimat, komfort cieplny i jakoÊç powietrza wewn´trznego,
— pomiary i sterowanie w procesach kształtowania klimatu w budynkach,
— ocena efektywnoÊci ekonomicznej przedsi´wzi´ç poprawiajàcych jakoÊç energetycznà budynków ,
— energetyczne wykorzystywanie odpadów
— iloÊciowo- jakoÊciowe aspekty ciepłej i zimnej wody oraz jakoÊç funkcjonowania instalacji wodociàgowej
w budynkach mieszkalnych i u˝ytecznoÊci publicznej,
— racjonalizacja zu˝ycia wody i energii do jej ogrzewania w budownictwie.
Wygłoszone w czasie obrad referaty zostanà wydrukowane w czasopiÊmie „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”, które wg punktacji MNiSW majà min. 4 pkt.
Przedstawiciele Firm b´dà mieli okazj´ zaprezentowania swoich osiàgni´ç poprzez:
— wygłoszenie referatu promocyjnego,
— zamieszczenie reklamy Firmy w materiałach konferencyjnych,
— zaprezentowanie swoich wyrobów i technologii na wystawie towarzyszàcej Konferencji.
Koszt udziału w Konferencji wynosi 1000.00 zł (950.00 zł dla członków PZITS) i obejmuje: zakwaterowanie, wy˝ywienie, uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne oraz spotkanie kole˝eƒskie.
Opłat´ za udział w Konferencji wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika nale˝y kierowaç w terminie do 30
marca 2011 r. na konto: PZITS Oddział w Krakowie, nr: 65 1020 2892 0000 5602 0015 6422 z dopiskiem
„XVII Konferencja”.
Szczegółowe informacje mo˝na uzyskaç u organizatora:
PZITS O/Kraków, ul. Straszewskiego 28,
31-113 Kraków, tel/fax: (012) 422 26 98
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Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w I kwartale 2011 roku
Zespó∏ ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB
L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

1.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych. Zasady prowadzenia dokumentacji budynku. Ksià˝ka obiektu budowlanego.

20 styczeƒ 2011 r.
(czwartek)
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

2.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Umowy o roboty budowlane

26 styczeƒ 2011 r.
(Êroda)
Kraków
10.00-13.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

3.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych z punktu widzenia
ochrony p. po˝arowej po zmianie przepisów. Nowe obowiàzki właÊcicieli i zarzàdzajàcych obiektami budowlanymi

27 styczeƒ 2011 r.
(czwartek)
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

Organizator:
PZITB-CUTOB
O/Małopolski & MOIIB
Wojewódzka Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna w Krakowie
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

4.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Awarie i katastrofy budowlane wywołane działaniami dynamicznymi i
wnioski z tego wynikajàce

1 luty 2011 r.
(wtorek)
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

5.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Audyt energetyczny ze szczególnym uwzgl´dnieniem audytu remontowego

15 luty 2011 r.
(wtorek)
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

6.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Cykl szkoleƒ:
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów. Podstawy
projektowania i oddziaływania na konstrukcj´ - cz. I

17 luty 2010r.
(czwartek)
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

7.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Konstrukcje kablobetonowe. Nowe wymagania - monitoring konstrukcji

24 luty 2011 r.
(czwartek)
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

Organizator:
PZITB-CUTOB
O/Małopolski & MOIIB
te.l/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

8.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB
Z cyklu „Spotkania in˝ynierskie”
„Wykorzystanie w budownictwie odnawialnych zasobów energii –
stan obecny i perspektywy”
Szkolenie bezpłatne dla członków MOIIB, PZITB, studentów

3 marzec 2010 r.
(czwartek)
godz. 17.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

Organizator:
PZITB-CUTOB
O/Małopolski & MOIIB
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl
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L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

9.

bran˝a ogólnobudowlan a – PZITB
Cykl szkoleƒ:
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów - konstrukcje
˝elbetowe: cz. II

17 marzec 2011 r.
(czwartek)
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

10.

bran˝a ogólnobudowlan a – PZITB
Cykl szkoleƒ:
Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów - konstrukcje
˝elbetowe, przykłady: cz. III

22 marzec 2011 r.
(wtorek)
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

11.

bran˝a ogólnobudowlan a – PZITB
Wzmacnianie podło˝a i fundamentów budowli. Specjalne wykonawstwo geotechniczne

31 marzec 2011 r.
(czwartek)
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella-Sawickiego,
II pi´tro

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

12.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
„Prezentacja budowy, zasady dzialania i przyklady zastosowania robotów przemysłowych produkcji polsko-japonskiej w firmie Philip
Morris Poland S.A. w Krakowie.”

22.02.2010 r.
wtorek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika
Nowa Huta
Os.Centrum C, bl.10

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

13.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Tarnów:
Seminarium szkoleniowe:
1.Procedury przyłàczania odbiorców do sieci elektroenergetycznych.
2.Pomiary odbiorcze urzàdzeƒ elektroenergetycznych.

16.03.2011
10.00-13.00
Tarnów, ul. Lwowska 72-96/b,
sala konf. ENION S.A.
O/Tarnów

Organizator:
O/ Tarnów SEP, & MOIIB
Rynek 10, 33–100 Tarnów
tel./fax (14) 621 68 13
Antoni Maziarka

14.

Seminarium elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„Nap´dy elektryczne – zasady doboru, urzàdzenia regulacyjne i pomiary eksploatacyjne”

14.01.2011 r.
(piàtek)
godz. 14-17
FTT -Wolbrom

O/Kr SEP
Koło SEP nr 2
MOIIB
mgr in˝. Andrzej Starostecki
tel. 602-280-536
Biuro SEP
tel. 12/ 422 58 04

15.

Seminarium elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„Mo˝liwoÊci zastosowania agregatów pràdotwórczych do awaryjnego
zasilania sieci nn”
Ref. mgr in˝. Jerzy Wiatr
Red. Nacz. Elektro Info - Warszawa

20.01.2011 r.
(czwartek)
godz.11-14
DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

O/Kr SEP - SIiUE
MOIIB
dr in˝. Jan Strzałka
tel. 603/776/123
Biuro SEP 12/ 422 58 04

16.

Seminarium energetyków - O/Kr SEP
„Wpływ sadzi, powodzi i osuwisk na sieç elektroenergetycznà”

4.02.2011 r.
(piàtek)
godz. 13-16
ENION S.A O/Kr
ul. Dajwór 21

O/Kr SEP - SEn
Koło SEP nr 13
MOIIB
mgr in˝. Janusz Oleksa
tel. 516-110-121
Biuro SEP 12 422 58 04

17.

Seminarium elektroinstalatarów - O/Kr SEP
„Osprz´t do linii napowietrznych i kablowych nn i SN”

17.02.2011 r.
(czwartek)
godz.11-14
DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

O/Kr SEP, SIiUE
Koło SEP nr 28
MOIIB
Firma GENERIK ENERGETYKA
mgr in˝. Bolesław Dzi´giel
tel. 608-716-663
Biuro SEP 12 422 58 04

18.

Seminarium elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”

25.02.2011 r.
(piàtek)
godz.13-15
WEAIiE AGH
B1 p. 113

O/Kr SEP
Koło SEP nr 65
MOIIB
in˝. Tadeusz Wojsznis
tel. 697 261 618
Biuro SEP 12 422 58 04

19.

Seminarium elektroinstalatarów - O/Kr S EP
„Nowa aparatura w ofercie Firmy ETI Polam”

3.03.2011 r.
(czwartek)
godz. 11-14
DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

O/Kr SEP - SIiUE
MOIIB
ETI Polam Sp. z o.o.
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601 497 125
Biuro SEP 12 422 58 04
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Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

10.03.2011 r.
(piàtek)
godz. 13-16
EC Kraków

O/Kr SEP, SEn
Koło SEP nr 60
MOIIB
mgr in˝. Marian Gondek
tel. 695-262-920
Biuro SEP 12 422 58 04

Seminarium elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„OÊwietlenie zewn´trzne – systemy sterowania”

17.03.2011 r.
(czwartek)
godz.11-14
DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

O/Kr SEP, SIiUE
Koło SEP nr 28
Firma INDAL Polska
in˝. Jacek Balana
tel. 603-379-601
Biuro SEP 12 422 58 04

22.

Seminarium elektroinstalatorów - O/Kr SEP
„Kolektory słoneczne –instalacje solarne”

24.03.2011 r.
(czwartek)
godz. 11-14
DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

O/Kr SEP – OÊrodek Rzeczoznawstwa
MOIIB
Firma Viessmann Sp. z o.o.
in˝. Maria Zastawny
tel. 601 335 113, 12 422 68 53
Biuro SEP 12 422 58 04

23.

bran˝a sanitarna – PZITS
Zastosowanie najnowszych rozwiàzaƒ rur kamionkowych „KeramoSteinzeug” dla obiektów o charakterze strategicznym

Styczeƒ
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B“
11.01.2011r godz. 13.00

PZITS O/Kraków &MOIIB
Mgr in˝. Ilona Połaƒska
Mgr in˝. Katarzyna Połaƒska-Zorychta

24.

bran˝a sanitarna – PZITS
NowoÊci w zakresie stosowania wodomierzy i urzàdzeƒ do zdalnego
odczytu wodomierzy w MPWIK S.A. Kraków

Styczeƒ
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B”
19.01.2011 r., godz.13.00

PZITSO/Kraków & MOIIB
Mgr in˝. Tomasz Cichoƒ

25.

bran˝a sanitarna – PZITS
Oczyszczalnia Êcieków „PŁASZÓW” historia i teraêniejszoÊç.

Styczeƒ
Dom Technika Kraków
Ul. Straszewskiego 28
Sala „B”
26.01.2011 r.

PZITS O/Kraków& MOIIB
Dr hab. in˝. Jerzy BanaÊ

26.

bran˝a sanitarna – PZITS
Stacja termiczna utylizacji osadów w Oczyszczalni Âcieków „PŁASZÓW –budowa, rozruch i eksploatacja

Luty
Dom Technika
Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B”
02.02. 2011 r., godz.13.00

PZITS O/Kraków &MOIIB
Mgr in˝. Grzegorz Wojas
Mgr in˝. Zbigniew Malec

27.

bran˝a sanitarna – PZITS
Odwodnienie wykopów pod inwestycje liniowe

Luty
Dom Technika,
ul. Straszewskiego 28
Sala „B“
10.02.2011 r., godz.13.00

PZITSO Kraków &MOIIB
Organizator Małgorzata Paƒczuk

28.

bran˝a sanitarna – PZITS
Oczyszczanie Êcieków z odzyskaniem wodoru

Luty
Dom Technika Kraków
Ul. Straszewskiego 28
Sala „B”
23.02.2011 .r
godz.13.00

PZITS O/Kraków & MOIIB
Dr hab. in˝. Włodzimierz Wójcik Profesor P.K.

29.

bran˝a sanitarna – PZITS
Osady denne jako narz´dzie w monitoringu Êrodowiska wodnego

Marzec
Dom Technika Kraków
Ul. Staszewskiego 28
Sala „B”
15.03.2011 r., godz.11.00

PZITSO/Kraków &MOIIB
Dr in˝. Ewa Szaliƒska
Politechnika Krakowska

30.

bran˝a sanitarna – PZITS
Wpływ wód przypadkowych na funkcjonowanie systemów odprowadzenia i oczyszczenia Êcieków

Marzec
Dom Technika Kraków
Ul. Staszewskiego
Sala „B”
24.03.2011 r., godz.13.00

PZITS O/Kraków & MOIIB
Dr in˝. Grzegorz Kaczor Uniwersytet Rolniczy

20.

Seminarium energetyków - O/Kr SEP
„Zasobnik ciepła i modernizacja układu wyprowadzenia ciepła z EC
Kraków”

21.

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 300 PLN w skali roku, uczestnictwa w ró˝nych
formach dokształcania, zwrotu kosztów przejazdu na imprezy naukowo-techniczne organizowane poza miejscem zamieszkania i zwrotu kosztów zakupu poradników, programów komputerowych, publikacji i norm doskonalàcych kwalifikacje.
Warunkiem uzyskania dofinansowania lub zwrotu kosztów jest zło˝enie odpowiedniego wniosku wraz z imiennà fakturà w biurze MOIIB.
Regulamin dofinansowania oraz formularze druków wniosków znajdujà si´ na stronie www.map.piib.org.pl

JAN ˚AKOWSKI
przewodniczàcy Zespołu ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
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Na te święta magiczne, życzenia ślemy najpiękniejsze:
Pachnących jodełek w domach
Trafionych prezentów pod choinką
Cudownej atmosfery w gronie najbliższych,
a za oknem puszystego śniegu.
W Nowym Roku niech wszystkim budowlanym sprzyja fortuna!
Życzymy wielu zleceń
i inwestorów z dużymi portfelami
Redakcja „Budowlanych”

FOT. THETA
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Członkowie organów MOIIB
Prezydium Rady:
1. Karczmarczyk Stanisław
– przewodniczàcy Rady
2. Oprocha Jerzy – wiceprzewodniczàcy
3. Tr´bacz Henryk – wiceprzewodniczàcy
4. ˚akowski Ryszard – wiceprzewodniczàcy
5. Biliƒski Wojciech – sekretarz
6. Boryczko Mirosław – skarbnik
7. Skawiƒski Jan – członek
8. Âlusarczyk Kazimierz – członek
Okr´gowa Rada:
1. Biliƒski Wojciech
2. Boryczko Mirosław
3. Dro˝d˝ Andrzej
4. Godek Jarosław
5. Gogola Katarzyna
6. Guzik Gabriela
7. Janusz Krzysztof
8. Karczmarczyk Stanisław
9. Kawik Antoni
10. Knapik Adam
11. Korkowski Jerzy
12. Korniak – Figa Krystyna
13. Kot Zbigniew
14. Kucharski Andrzej
15. Lisak Stanisław
16. Lysy Michał
17. Łukasik Krzysztof
18. Majda Krzysztof
19. Majka Władysław
20. Màka Józef
21. Oprocha Jerzy
22. Pasich Halina
23. Skawiƒski Jan
24. Strzałka Jan
25. Âlusarczyk Kazimierz
26. Tr´bacz Henryk
27. Tr´bacz – Piotrowska Małgorzata
28. ˚akowski Jan
29. ˚akowski Ryszard
30. ˚uławiƒska Gra˝yna
Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:
1. Rawicki Zygmunt – przewodniczàcy
2. Borsukowska – Stefaniczek Małgorzata
3. Boryczko Małgorzata
4. Butrymowicz Stanisław
5. Chmiel Roman
6. Chrobak Stanisław – wiceprzewodniczàcy
7. CieÊliƒski Janusz – wiceprzewodniczàcy
8. Damijan Ryszard
9. Duma Maria
10. Duraczyƒska Krystyna
11. Dziedzic Jan
12. GabryÊ El˝bieta – sekretarz
13. Jamborski Marian
14. Kuldanek Andrzej
15. Płachecki Marian
16. Seweryn Krzysztof
17. Sułkowski Tadeusz
Okr´gowy Rzecznik
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej:
1. Franczak Zbigniew – koordynator
2. Ciasnocha Andrzej

3. Janusz Marian
4. Januszek Ryszard
5. Jastrz´bska El˝bieta
6. Konczewska Wiktoria
7. Marcjan Wacław
8. Rasiƒski Jerzy
9. Wisor – Pronobis Janina
Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny:
1. Abrahamowicz Stanisław
– przewodniczàcy
2. Bronowska Agnieszka
3. Cabała Marek – sekretarz
4. Cierpich Marcin
5. Duma – Michalik Małgorzata
6. Dyk Krzysztof – wiceprzewodniczàcy
7. Gołaszewski Andrzej
8. Krzysztof Klass
9. Łab´dê Renata
10. Moroƒski Andrzej
11. Moskal Krzysztof
12. Nowak Wojciech
13. Struzik Wojciech
14. Wingralek Joanna
15. WiÊniewski Mieczysław
Okr´gowa Komisja Rewizyjna:
1. Turowicz Andrzej – przewodniczàcy
2. Galas Marek
3. Klepacki Tadeusz
4. Kurelewicz Józef – wiceprzewodniczàcy
5. Misygar Joanna – z–ca sekretarza
6. Opolska Danuta – sekretarz
7. Pandyra – Ostrowska Paulina
Delegaci
na Krajowe Zjazdy PIIB:
1. Abrahamowicz Stanisław
2. Boryczko Mirosław
3. CieÊliƒski Janusz
4. Dro˝d˝ Andrzej
5. Godek Jarosław
6. Guzik Gabriela
7. Jastrz´bska El˝bieta
8. Kałkowski Zbysław
9. Karczmarczyk Stanisław
10. Korkowski Jerzy
11. Korniak – Figa Krystyna
12. Kot Marta
13. Łukasik Krzysztof
14. Majka Władysław
15. Pasich Halina
16. Płachecki Marian
17. Rawicki Zygmunt
18. Skawiƒski Jan
Cz∏onkowie MOIIB
we w∏adzach Krajowych
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (PIIB):
1. Ka∏kowski Zbys∏aw — członek KR
2. Karczmarczyk Stanisław — cz∏onek KR
3. Korniak-Figa Krystyna — członek KR
4. Rawicki Zygmunt — cz∏onek KR
5. P∏achecki Marian — przewodniczàcy KKK
6. CieÊliƒski Janusz — cz∏onek KKK
7. Âlusarczyk Kazimierz — cz∏onek KKR
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