Budowlani

 IULETYNMAŁOPOLSKIEJOKRĘGOWEJ
B
IZBYINŻYNIERÓWBUDOWNICTWA
NR6/2011(46)
PAźDZIERNIK—LISTOPAD—GRUDZIEń2011ISSN1731–9110

W numerze m.in.:
■ NajnowoczeÊniejsza
stacja redukcyjno–
–pomiarowa w Polsce
■ Kolizja dróg z ciekami

SIEDZIBAMAŁOPOLSKIEJOKRĘGOWEJIZBY
INŻYNIERÓWBUDOWNICTWA
PRZYUL.CZARNOWIEJSKIEJWKRAKOWIE

DY˚URY CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY MOIIB
Nazwisko
Karczmarczyk
Biliƒski
Oprocha
Tr´bacz
˚akowski

Imi´
Stanisław
Wojciech
Jerzy
Henryk
Ryszard

Funkcja
przewodniczàcy
sekretarz
wiceprzew.
wiceprzew.
wiceprzew.

Dy˝ur
wtorek
wtorek,czwartek
Êroda
poniedziałek
wtorek

15 – 16
15 – 17
10 – 12
12 – 14
16 – 18

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
e–mail: map@map.piib.org.pl
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

Dy˝ury w Punktach Informacyjnych MOIIB
Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Tarnowie
ul. Krakowska 11A (biurowiec Krakus III p.)
tel. 14 626 47 18
wtorek, czwartek – 15.30 – 17.30

wtorek
czwartek
piàtek

13.00 – 15.00
17.00 – 19.00
16.00 – 18.00

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Nowym Sàczu
ul. Kraszewskiego 44 (budynek NOT)
tel. 18 44 11 859
dy˝ur mgr in˝. Małgorzata Borsukowska–Stefaniczek
dy˝ur członków Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
dy˝ur mgr in˝. Jan Skawiƒski
Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w Zakopanem
ul. Nowotarska 6 (II p.)
tel. 18 201 35 74
Êroda
16.00 – 18.00
czwartek 13.00 – 15.00
Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB w OÊwi´cimiu
ul. Wyzwolenia 19
tel. 33 842 60 34
wtorek, czwartek – 15.00 – 17.00

Ubezpieczenia OC, NW, Na ˚ycie
– Tel. (12) 630 90 60 lub 630 90 61 wewn. 313

Dy˝ury przewodniczàcych organów MOIIB
Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
– co drugi (parzysty) czwartek miesiàca – 16.00 – 18.00
Przewodniczàcy Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
– co drugi (parzysty) czwartek miesiàca – 16.00 – 18.00
Przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
– ka˝dy pierwszy wtorek miesiàca – 15.00 – 16.00 (w sprawach skarg i wniosków)
Dy˝ur członka Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
– w ka˝dy czwartek miesiàca – 15.00 – 18.00 (w biurze MOIIB w Krakowie)

Porady prawne
tydzieƒ miesiàca
I
II
III
IV

dzieƒ
czwartek
czwartek
wtorek
czwartek

godzina
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00

Składy Orzekajàce
drugie i czwarte Êrody miesiàca (w sprawach członkowskich)

Szanowne Kole˝anki,
Szanowni Koledzy

BUDOWLANI
Przewodniczàcy
Rady MOIIB
Stanisław
Karczmarczyk

Poprzedni biuletyn był wydawnictwem zredagowanym wspólnie dla Êrodowiska izby
architektów i izby in˝ynierów budownictwa z regionu małopolskiego. Od czasu powołania
izb ustawà sejmowà o samorzàdach zawodowych min´ło ponad 10 lat. Kraków i okr´g
małopolski zorganizowały jako pierwsze w kraju obchody jubileuszu, odwołujàc si´
do daty powołania, a nie daty pierwszego zjazdu zało˝ycielskiego. Spotkanie jubileuszowe zorganizowane w nowym budynku Opery było – w intencji organizatorów –
pomyÊlane jako forma rozliczenia naszego Êrodowiska z szansy, jakà dała nam ustawa w celu samoorganizacji, podnoszenia kwalifikacji i podnoszenia jakoÊci usług, które Êwiadczymy na co dzieƒ społeczeƒstwu. Podstawowym warunkiem skutecznej pracy jest dobre współdziałanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Symbolicznie poprawnoÊç tego współdziałania została zaakcentowana w momencie udost´pnienia miejsca w poprzednim biuletynie „Budowlani” Kolegom z izby architektów.
MyÊl´, ˝e ta publikacja uÊwiadomiła wszystkim członkom samorzàdu, jak wiele nas łàczy i jak niewiele dzieli.
Współpraca z izbà architektów miała dalszy ciàg w zorganzowanym 18 i 19 listopada
spotkaniu naszych Êrodowisk na pierwszym Konwencie Przewodniczàcych Okr´gowych
Izb Architektów i In˝ynierów Budownictwa. Spotkanie poÊwi´cone było omówieniu zało˝eƒ do opracowywanego Kodeksu budowlanego oraz dyskusji nad funkcjonowaniem
Ustawy o zamówieniach publicznych, jak równie˝ analizie poÊwi´conej obecnemu modelowi kształcenia architektów i in˝ynierów, łàcznie z etapami praktyki zawodowej i uzyskania uprawnieƒ budowlanych. Najwa˝niejsze elementy tej dyskusji postaramy si´ przekazaç w formie obszernych omówieƒ w kolejnym numerze biuletynu.
Cykl wydawniczy i dystrybucja „Budowlanych” powodujà, ˝e publikacje zawarte w wydaniu, które Paƒstwo macie w r´ku, musiały byç przygotowane w połowie listopada,
kiedy jeszcze dominowała atmosfera Wszystkich Âwi´tych. Zanim biuletyn dotrze na
adresy domowe członków Izby, wsz´dzie b´dzie obecny nastrój oczekiwania na Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia i Nowy Rok. Nasza grupa zawodowa jest postrzegana jako społecznoÊç o stosunkowo stabilnych warunkach zatrudnienia i na ogół satysfakcjonujàcych
dochodach, stàd te˝ na pierwszym planie ˝yczeƒ Êwiàtecznych i noworocznych winny si´ pojawiç ˝yczenia zdrowia, szcz´Êcia rodzinnego i wiele satysfakcji z uprawianego zawodu. ˚yczmy sobie i wszystkim naszym Rodakom, aby krà˝àce wokół widmo kryzysu ekonomicznego zostało skutecznie za˝egnane, a nasza gospodarka i nasza bran˝a mogły si´ wcià˝ rozwijaç. Tyle jest w naszym kraju do wybudowania...
STANISŁAW KARCZMARCZYK
przewodniczàcy Rady MOIIB
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Co w Małopolskiej Okr´gowej
Izbie In˝ynierów Budownictwa?
Współpraca. ZacieÊnianie stosunków z Małopolskà Okr´gowà Izbà Architektów w celu
wspólnego reprezentowania zbie˝nych interesów obu Izb na forum regionalnym
ajwa˝niejszym wydarzeniem
w ostatnich trzech miesiàcach
był dla MOIIB jubileusz 10–lecia naszego samorzàdu. Odnotowania warte sà te˝ inne dzialania podejmowane przez członków Izby w regionie i na forum kraju.

N

1 paêdziernika br. odbyła si´ uroczystoÊç z okazji 10–lecia powołania
obu izb samorzàdu zawodowego: architektów (MOIA) i in˝ynierów budownictwa (MOIIB), zorganizowana w Operze Krakowskiej z udziałem licznie zaproszonych goÊci z kraju, w tym przedstawicieli administracji rzàdowej i samorzàdowej oraz goÊci z zagranicy (z
Karlowych Warów i Ostrawy). Z tej
okazji został wydany wspólnie opracowany specjalny jubileuszowy numer
biuletynu Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa zawierajàcy artykuły poÊwi´cone obu izbom, który
otrzymały wszystkie osoby przybyłe
na uroczystoÊç. Po przywitaniu wszystkich zebranych, wystàpieniach przewodniczàcych obu izb oraz prezentacji
zwiàzanych z historià 10 lat samorzàdów
zawodowych architektów i in˝ynierów
budownictwa, głos zabrali zaproszeni
goÊcie. Odczytano równie˝ list gratulacyjny od JE ks. kardynała Stanisława
Dziwisza. Wyró˝nionym Członkom MOIIB i MOIA wr´czono odznaczenia paƒstwowe, regionalne i honorowe odznaczenia bran˝owe. Po cz´Êci oficjalnej odbył si´ krótki, okolicznoÊciowy
koncert z Janem Kantym–PawluÊkiewiczem w roli głównej. Na zakoƒczenie
uroczystoÊci w kuluarach uczestnicy
mieli mo˝liwoÊç wspólnego spotkania
i przedyskutowania ró˝nych problemów nurtujàcych oba Êrodowiska architektów i in˝ynierów;
23 wrzeÊnia br. wyjazdowe posiedzenie członków Rady MOIIB w Mszanie Dolnej;

25 paêdziernika br. zebranie członków Prezydium Rady MOIIB.
Przedmiotem obrad zarówno Rady, jak
i Prezydium było przedstawienie i przedyskutowanie najwa˝niejszych problemów nurtujàcych nasze Êrodowisko oraz
podj´cie działaƒ zwiàzanych z bie˝àcym
funkcjonowaniem MOIIB, m.in.:
— po przeprowadzonej wizji lokalnej
przez powołany zespół i rozpoznaniu sytuacji formalno–prawnej, omówiono spraw´ ewentualnego zakupu pomieszczenia na biuro Punktu
Informacyjnego MOIIB w Zakopanem;
— Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna
podała informacje nt. przygotowaƒ
do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane – jesieƒ’2011,
— przekazane zostały bie˝àce informacje z prowadzonych prac przez
przewodniczàcych organów statutowych MOIIB (OKK, ORzOZ, OSD,
OKR),
— omówiono bie˝àce sprawy finansowe i realizacj´ bud˝etu za kolejne 8 i 9 miesi´cy br.,
— na posiedzeniu Rady MOIIB przyj´to
łàcznie 8 uchwał (nr 48÷55/R/2011)
oraz 4 uchwały na posiedzeniu Prezydium
(nr
44÷47/P/2011),
w tym m.in. w sprawie:
a) zatwierdzenia pomocy finansowej
dla członków MOIIB,
b) w sprawie współudziału w organizacji dwóch konferencji,
c) w sprawie likwidacji Êrodków trwałych (zu˝ytego sprz´tu);
— na ostatnim posiedzeniu Prezydium
przeprowadzono dyskusj´ w sprawie
zakupu pomieszczenia na archiwum
izby. Na zebraniu Rady powołano zespół, który powinien w stosownym
czasie przedstawiç Radzie MOIIB
propozycj´ w tej sprawie. OdnoÊnie
Punktu Informacyjnego w Zakopanem oceniono nikłe wykorzystanie

pomieszczeƒ i bardzo małe zainteresowanie członków MOIIB tà lokalizacjà. Prezydium postanowiło zwróciç si´ do członków Rady z terenu południowej Małopolski o zaproponowanie lokalizacji Punktu Informacyjnego w Nowym Targu;
— omówione zostały i ocenione pozytywnie na zebraniu Prezydium
sprawy dot. realizacji wniosków i zaleceƒ wynikajàcych z przeprowadzonych kontroli OKR;
— omówiono równie˝ inne sprawy organizacyjne oraz wolne wnioski.
Członkowie Rady MOIIB wraz z przewodniczàcym uczestniczyli m.in. w wa˝nych uroczystoÊciach, spotkaniach,
zebraniach oraz konferencjach, które
wyszczególniono w kalendarium. Warto w tym miejscu wspomnieç o spotkaniu integracyjnym członków MOIA
i MOIIB z regionu Nowego Sàcza, które odbyło si´ 15 paêdziernika. Było to
pierwsze spotkanie integracyjne z udziałem członków Izby Architektów i Izby In˝ynierów Budownictwa. Organizatorzy
postanowili powtarzaç corocznie takie
spotkanie obu izb.
Ponadto członkowie poszczególnych organów, komisji i zespołów problemowych MOIIB uczestniczyli na
szczeblu regionalnym w 26 posiedzeniach, zebraniach, seminariach, szkoleniach, konferencjach, wycieczkach
naukowo–technicznych, które podano
w kalendarium.
Małopolska Okr´gowa Izba Budownictwa kontynuuje współprac´ i zacieÊnianie stosunków z Małopolskà
Okr´gowà Izbà Architektów w celu
wspólnego reprezentowania zbie˝nych
interesów obu Izb na forum regionalnym, szczególnie w kontaktach z miejscowymi władzami paƒstwowymi i samorzàdowymi.
WOJCIECH BILI¡SKI
sekretarz Rady MOIIB
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Co w Krajowej Radzie?…
Po wyborach. Ministerstwo Infrastruktury wróciło do przygotowania aktualizacji
Prawa budowlanego

ie relacjonowałem Paƒstwu przebiegu dwóch ostatnich
zebraƒ Rady Krajowej Polskiej Izby, bowiem ostatni numer
Zbys∏aw
„BUDOWLANYCH”
Ka∏kowski
omawiał wyłàcznie
problematyk´ regionalnà Małopolskiej Izby. Szczegółowa relacja z przebiegu zebraƒ
z sierpnia i paêdziernika mija si´
z celem, którym zawsze było –
w tym miejscu – przekazywanie
najwa˝niejszych spraw i wniosków
z bie˝àcych dyskusji Rady nad
nimi.

N

Wspominajàc ten okres, przecie˝
wakacyjny i dla nas, i dla wydarzeƒ
legislacyjnych Sejmu, zwróc´ uwag´
na dwa problemy. Ministerstwo Infrastruktury wróciło do przygotowania aktualizacji Prawa budowlanego.
Przypomnijmy: od szeÊciu lat trwajà
prace i dyskusje nad uaktualnieniem prawa, a mo˝e nawet nad doprowadzeniem do zło˝enia w Sejmie
projektu ustawy o kodeksie praw
z zakresu zagospodarowania przestrzennego i kompleksowo rozumianego budownictwa.
Przypominaç ich przebiegu nie
b´d´, bowiem i tak kropk´ nad „i”
postawiły wydarzenia polityczne: wybory i rozwiàzanie Sejmu. A wi´c prace rozpocz´to od nowa – chocia˝, jak
wiemy, z wykorzystaniem obszernych materiałów odło˝onych aa.
z poprzedniego okresu.
W Radzie Krajowej toczà si´ działania dotyczàce zmian w ustawie
Prawo budowlane. Dalszy ciàg działaƒ ilustruje spotkanie merytoryczne,
które odbyło si´ w Krakowie (5 sierp-

nia) z udziałem wiceministra J. ˚bika oraz R. Dziwiƒskiego. Podstawowe tezy nowego prawa to:
— przeniesienie wszystkich spraw
lokalizacyjnych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do ustawy Prawo
budowlane,
— mniej władztwa administracji,
uproszczenie procesów administracyjnych,
— likwidacja decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz
— decyzji lokalizacyjnych celu publicznego,
— budowa wi´kszoÊci obiektów ma
nie wymagaç pozwolenia na budow´. Wyjàtek majà stanowiç
obiekty z wymaganiami specjalnymi ochrony Êrodowiska,
— uproÊciç tryb przekazywania
obiektów do u˝ytkowania,
— wprowadziç zasad´ „˝ółtej kartki” dawanej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, jako
ostrze˝enia wobec wykonawców
robót,
— ciekawe novum to propozycja,
aby projektant sporzàdzajàc projekt budowlany, okreÊlał etapy budowy, które muszà byç obowiàzkowo odebrane przez stron´ trzecià, niezale˝nà. A wi´c i propozycje utworzenia takich instytucji.
W dyskusji padały oceny, ˝e bardzo dobrym wynikiem byłoby uchwalenie nowego Prawa budowlanego
w pierwszej połowie 2014 roku.
Oto skutki „sprawnoÊci” władz, resortu i Sejmu w ubiegłych latach
w tworzeniu nowego prawa i dezinformacji Êrodowiska budowlanych,
˝e jest ono intensywnie przygotowywane.
Na ostatnim posiedzeniu Rady
MOIIB (23 wrzeÊnia) Małgorzata Bo-

ryczko przedło˝yła obszernà informacj´ nt. proponowanych zmian
w Prawie budowlanym.

***
Drugà sprawà, która w kilku dyskusjach była przedmiotem obrad
Krajowej Rady, sà mo˝liwoÊci korzystania przez internet z publikowanych norm technicznych. Polski
Komitet Normalizacji stoi konsekwentnie na stanowisku, ˝e normy te
mo˝na otrzymywaç odpłatnie. Niektóre Izby Okr´gowe negocjujà ju˝
umowy sprzeda˝y czy u˝yczenia
z PKN–u nowych norm.
Poniewa˝ w Krajowej Radzie zasiadajà przewodniczàcy wszystkich
Rad Okr´gowych – szczegóły opracowania działaƒ regionalnych pozostajà w r´kach działaczy okr´gowych. Zresztà korzystanie z nieobligatoryjnych norm technicznych jest
przedmiotem zainteresowania głównie projektantów. Ta grupa na pewno opracuje szczegóły dotyczàce
dost´pnoÊci norm technicznych.

***
Zakoƒczyła prace specjalna Komisja powołana przez Rad´ Krajowà
do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na X Zjeêdzie PIIB. Rezultaty jej
pracy, trzeba podkreÊliç, ˝e trudnej
i ˝mudnej, referowała jej przewodniczàca Krystyna Korniak–Figa (z naszej
małopolskiej Izby). Materia tego sprawozdania jest bardzo interesujàca
i warta zapoznania si´ z nià – szczególnie przez członków Izby, których
nurtujà niepokoje, pomysły i propozycje zmian. Czytałem – brałem udział
w dyskusjach i sporach – zach´cam
do wzi´cia do r´ki tego materiału
przed XI Zjazdem Krajowym Izby.
ZBYSŁAW KAŁKOWSKI
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KALENDARIUM MOIIB
■ 16–17.09.2011 – spotkanie w Ostrawicy delegacji MOIIB i ÂOIIB na zaproszenie Czeskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (CKAIT) regionu
Ostrawy. Podpisanie aneksu do
umowy o współpracy pomi´dzy
CKAIT – region Ostrawa a MOIIB.
■ 22.09. 2011 – zebranie Rady Programowej biuletynu „Budowlani”
■ 23.09.2011– IX wyjazdowe w Mszanie Dolnej zebranie Rady MOIIB
z udziałem delegatów na krajowe
Zjazdy PIIB
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Warunki kontraktowe i procedury
FIDIC 2000. In˝ynier kontraktu –
cz. I” – Zakopane
■ 24.09.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000. In˝ynier kontraktu – cz. II” – Zakopane
■ 26.09.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000. In˝ynier kontraktu – cz. I” – Kraków
■ 27.09.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000. In˝ynier kontraktu – cz. II” – Kraków
– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych
■ 27–28.09.2011 – XXIII Dni Technika
w Małopolsce – konferencja na temat: „Odwodnienie mostów, dróg
i ulic”
■ 28.09.2011 – zebranie Składu Orzekajàcego Nr 2 ds. Członkowskich
– III Âlàskie Forum Budownictwa
w Katowicach z udziałem M. Boryczko
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów – konstrukcje
drewniane – cz. VI”
■ 29.09.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Projektowanie
konstrukcji budowlanych wg Eurokodów – konstrukcje drewniane,
przykłady – cz. VI”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowo pojawiajàce si´ zanieczyszczenia w Êrodowisku wodnym –
wyst´powanie i zagro˝enia”
– wycieczka techniczna: „Zwiedza-

nie stacji tramwajów – Podgórze
oraz stacji remontowej TR”
– XXIII Forum MobilnoÊci w Krakowie
– wydanie biuletynu MOIIB „Budowlani” nr 45
■ 30.09.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „System zarzàdzania i sterowania oÊwietleniem
autostrad”
– konferencja naukowo–techniczna
„Zapora Solina – eksploatacja w 42
latach i powódê 2010”
■ 29.09 – 1.10.2011 – zebranie szkoleniowe przedstawicieli Okr´gowych Komisji Kwalifikacyjnych, zorganizowane przez KKK PIIB
w Ustroniu z udziałem St. Chrobaka, J. CieÊliƒskiego, M. Płacheckiego i Z. Rawickiego
■ 1.10.2011 – uroczyste spotkanie
członków MOIIB i MOIA w Operze
Krakowskiej z okazji 10–lecia powołania samorzàdów zawodowych
architektów i in˝ynierów budownictwa w Małopolsce
■ 3.10.2011 – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012
na Wydziale In˝ynierii Làdowej Politechniki Krakowskiej z udziałem St.
Karczmarczyka
■ 5.10.2011 – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012
na Politechnice Krakowskiej z udziałem St. Karczmarczyka
■ 5–7.10.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Co nowego
w mostownictwie”
■ 6–8.10.2011 – XVIII spotkanie organizacji budowlanych (izb i zwiàzków) Grupy Wyszehradzkiej V–4
(Czech, Słowacji, W´gier i Polski)
we Wrocławiu z udziałem Zb. Kałkowskiego i Z. Rawickiego
■ 7.10.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „OdpowiedzialnoÊç in˝ynierów pełniàcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w Êwietle obowiàzujàcych przepisów prawa”
■ 11.10.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Zastosowanie
najnowszych rozwiàzaƒ w technice
oÊwietleniowej LED oraz sterowanie
oÊwietleniem w aspekcie wymogów
efektywnoÊci energetycznej”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Ochrona Êrodowiska przed hałasem drogowym”
■ 12.10.2011 – zebranie Rady Krajowej PIIB w Warszawie z udziałem
Zb. Kałkowskiego, St. Karczmarczyka, K. Korniak–Figi, Z. Rawickiego i M. Płacheckiego
– zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1
ds. Członkowskich
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Od˝elazianie – odmanganianie
wody – przeglàd metod w aspekcie
uzdatniania wód podkarpackich
w uj´ciach lokalnych gmin”
■ 13.10.2011 – zebranie Zespołu Problemowego ds. Prawno–Regulaminowych
– zebranie Zespołu Problemowego
ds. Etyki i Ochrony Zawodu
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zintegrowany system bezpieczeƒstwa w oparciu o nowoczesnà platform´ IP aurorai Protect”
■ 13–15.10.2011 – XX Konferencja
naukowo–techniczna „Ekologia
a budownictwo” w Bielsku–Białej
z udziałem W. Biliƒskiego
■ 14.10.2011 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej
■ 14–15.10.2011 – zebranie szkoleniowe przedstawicieli Okr´gowych
Komisji Rewizyjnych w Màchocicach k.Kielc, zorganizowane przez
KKR PIIB, z udziałem A. Turowicza
i J. Misygar
■ 16–18.10.2011 – 6 Biennale „Industrialni stopy 2011” w Ostrawie,
z udziałem Zb. Kałkowskiego
■ 19.10.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Jak uniknàç kłopotów wynikajàcych z przepisów
Prawa budowlanego w trakcie realizacji i oddania obiektu budowlanego do u˝ytkowania”
■ 20.10.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Urzàdzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”
■ 20–21.10.2011 – IX Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna na temat: „Problemy projektowe w kontekÊcie nowych technologii budowlanych”, zorganizowana przez Politechnik´ Krakows-
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kà, z udziałem St. Karczmarczyka
i H. Tr´bacza

dzielnic i szaf rozdzielczych niskiego napi´cia” – Liszki k.Krakowa

■ 21–22.10.2011 – zebranie szkoleniowe skarbników Okr´gowych Izb
In˝ynierów Budownictwa w Baranowie k.Poznania, zorganizowane przez PIIB, z udziałem M. Boryczko

■ 4–5.11.2011 – zebranie szkoleniowe Okr´gowych Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i przewodniczàcych Okr´gowych Sàdów
Dyscyplinarnych z udziałem osób
obsługi administracyjnej organów,
zorganizowane przez PIIB w Zielonce k.Warszawy

■ 22.10.2011 – uroczystoÊci ku czci
patrona Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach
z udziałem St. Karczmarczyka
■ 24.10.2011 – zebranie Zespołu Problemowego ds. Działaƒ Samopomocowych
– zebranie przedstawicieli Rady MOIIB i Rady MOIA w siedzibie biura
MOIIB w zwiàzku z organizacjà Konwentu Przewodniczàcych OIIB i OIA
zaplanowanym na 18/19.11.2011
w Krakowie
■ 25.10.2011 – zebranie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowoczesna prefabrykacja w infrastrukturze podziemnej”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych z punktu widzenia
ochrony p.po˝. po zmianie przepisów. Nowe obowiàzki właÊcicieli
i zarzàdców obiektów”
– zebranie Składu Orzekajàcego Nr 2
ds. Członkowskich
– XII zebranie Prezydium Rady MOIIB
■ 26.10.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Przebudowa ronda Ofiar Katynia”
■ 27.10.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Certyfikacja kwalifikacji zawodowych in˝ynierów
automatyki budynków połàczona ze
zwiedzaniem laboratorium”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Audytor efektywnoÊci energetycznej – białe certyfikaty” – Gorlice
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Audytor efektywnoÊci energetycznej – białe certyfikaty” – Nowy Sàcz
■ 28–29.10.2011 – zebranie szkoleniowe Okr´gowej komisji Kwalifikacyjnej w Suchej Dolinie
■ 4.11.2011 – wycieczka techniczna
„Zapoznanie si´ z produkcjà roz-

■ 7.11.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Systemy instalacyjne – złàczki do rur stalowych zastosowane w instalacjach wodociàgowych, solarnych i centralnego
ogrzewania”
■ 9.11.2011 – zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1 ds. Członkowskich

Dyscyplinarnych z DolnoÊlàskiej,
Opolskiej, Podkarpackiej i Małopolskiej OIIB, w Ustroniu k.Wisły,
zorganizowane przez Âlàskà OIIB
w Katowicach
■ 18.11.2011 – wycieczka techniczna „Zapoznanie si´ z zapleczem
technicznym Zamku Królewskiego
na Wawelu i ekspozycjà wystawowà”
■ 18–19.11.2011 – Konwent przewodniczàcych OIIB i OIA na temat
zało˝eƒ przygotowywanego kodeksu budowlanego przez Ministerstwo Infrastruktury
■ 22.11.2011 – XIII zebranie Prezydium Rady MOIIB w Punkcie Informacyjnym biura MOIIB w Tarnowie

■ 10.11.2011 – spotkanie Krajowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej z Okr´gowymi Rzecznikami OdpowiedzialnoÊci Zawodowej MOIIB w siedzibie biura Izby
w Krakowie

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zapobieganie stratom wody wodociàgowej”

■ 15.11.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Przyczyny zagrzybienia budynków i metody ich
zwalczania”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji ˝elbetowych, tarasów, balkonów.
Systemy dociepleƒ”

■ 16.11.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Rury Hobs z ˝ywic poliestrowych zbrojone włóknem szklanym”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Projektowanie konstrukcji budowlanych wg Eurokodów – konstrukcje
˝elbetowe” cz. II” – Zakopane

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych. Zasady prowadzenia dokumentacji budynku.
Ksià˝ka obiektu budowlanego”

– seminarium szkoleniowe na temat:
„Pompy ciepła”

■ 17.11.2011 – zebranie Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Proces budowy w praktyce – wybrane zagadnienia. Planowanie i organizacja budowy. Dokumentacja
budowy. Dokumentacja projektowa. Warunki techniczne wykonania
i odbioru podstawowych robót budowlanych”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Zastosowanie najnowszych rozwiàzaƒ w technice oÊwietleniowej – LED
oraz sterowanie oÊwietleniem w aspekcie efektywnoÊci energetycznej”
■ 17–19.11.2011 – zebranie szkoleniowe Okr´gowych Rzeczników
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
i członków Okr´gowych Sàdów

■ 23.11.2011 – zebranie Składu Orzekajàcego Nr 2 ds. Członkowskich

– XXIV Forum MobilnoÊci w Krakowie
■ 25.11.2011 – egzamin testowy na
uprawnienia budowlane – XVIII sesja egzaminacyjna „Jesieƒ 2011”
■ 26.11–3.12.2011 – egzaminy ustne
na uprawnienia budowlane – XVIII
sesja egzaminacyjna „Jesieƒ 2011”
■ 29.11.2011 – seminarium szkoleniowe na temat: „Wykonywanie pomiarów okresowych i odbiorczych
w instalacjach elektrycznych w Êwietle obowiàzujàcych przepisów”
– seminarium szkoleniowe na temat:
„Prawo budowlane – aktualne regulacje”
– zebranie Rady Programowej biuletynu „Budowlani”
■ 30.11.2011 – Konferencja naukowo–
techniczna: „Nowoczesne technologie i systemy zarzàdzania w transporcie szynowym”

7

PAèDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIE¡ 2011

JUBILEUSZ

8

Rami´ w rami´ z architektami
Wydarzenie. Jubileusz dziesi´ciolecia powołania samorzàdów zawodowych
w budownictwie
in´ło ju˝ ponad 10 lat od
daty uchwalenia Ustawy
o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa i urbanistów. Wspólnie
z Małopolskà Okr´gowà Izbà Architektów zorganizowaliÊmy z tej okazji
w dniu 1 paêdziernika w budynku
nowej Opery uroczyste spotkanie,
w którym wzi´ło udział ponad 600
członków okr´gowych izb architektów i in˝ynierów budownictwa Małopolski.

M

Mo˝na by ˝artowaç o zamiłowaniu
Êrodowiska krakowskiego do celebrowania jubileuszy. Po okresie niemal
dziesi´ciu lat działalnoÊci spotkanie
jubileuszowe miało jednak bardzo racjonalne uzasadnienie, pozwoliło bowiem na zaprezentowanie dobrej
współpracy naszych samorzàdów
na szczeblu Małopolski. Dobrà atmosfer´ tej współpracy potwierdzał
równie˝ udział w tym spotkaniu
przedstawicieli krajowych władz izby
architektów, in˝ynierów budownictwa
i urbanistów. Jednym z istotnych
elementów programu spotkania było

zaprezentowanie dotychczasowego
dorobku przedstawicielom władz samorzàdowych i paƒstwowych. Lista
wyró˝nionych goÊci obejmowała mi´dzy innymi wojewod´ małopolskiego
– Stanisława Kracika, wiceprezydenta Miasta Krakowa – El˝biet´ Kotarb´ oraz senatora – Janusza Sepioła.

Zebrani wysłuchali prezentacji stanowiàcych przypomnienie historii dotychczasowych dokonaƒ przedstawionych w imieniu Małopolskiej Izby Architektów przez jej przewodniczàcego
– Borysa Czarakcziewa oraz w przypadku Izby In˝ynierów przez Zygmunta Rawickiego, który firmuje zarówno
proces organizacyjny Małopolskiej Izby,

PAèDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIE¡ 2011

JUBILEUSZ

tencjalne mo˝liwoÊci dalszego rozwijania tej współpracy i poprawy jakoÊci usług Êwiadczonych przez Êrodowisko architektów i in˝ynierów budownictwa.
W programie jubileuszowego spotkania organizatorzy zapewnili równie˝ specjalnie na t´ okazj´ przygotowany program artystyczny. Koncert
oparty na wybranych kompozycjach
Jana Kantego PawluÊkiewicza został
bardzo dobrze przyj´ty przez zebranych, równoczeÊnie stanowił symbolicznà wymow´ potencjału naszego
Êrodowiska. Jan Kanty PawluÊkiewicz
jest z wykształcenia architektem.
Tak jak ju˝ podkreÊliłem wczeÊniej,
uroczystoÊç miała form´ rozliczenia
jak równie˝ jej osiàgni´cia z okresu
pierwszych oÊmiu lat jej działalnoÊci,
czyli dwóch kadencji sprawowania
funkcji przewodniczàcego MOIIB.
Wyjàtkowa oprawa spotkania stanowiła okazj´ do wr´czenia odznaczeƒ
dla wyró˝niajàcych si´ członków samorzàdów. Z naszej Izby In˝ynierów
Budownictwa wr´czono odznaki Honoris Gratia oraz Srebrne Honorowe
Odznaki Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa. Lista wyró˝nionych została
uj´ta w odr´bnym tekÊcie biuletynu.
Zarówno prezentacje, jak równie˝
wypowiedzi zaproszonych goÊci, potwierdzały dobrà współprac´ naszych
samorzàdów na szczeblu okr´gowych izb Małopolski, jak równie˝ podotychczasowych władz okr´gowych
izb z mo˝liwoÊci, jakie im dała Ustawa o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa
i urbanistów. Mamy nadziej´, ˝e znaczàce osiàgni´cia w zakresie podnoszenia kwalifikacji, dost´pu do
uprawiania zawodu i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych,
jak równie˝ w zakresie systematycznej poprawy jakoÊci usług w budownictwie, uzasadniajà społecznà
potrzeb´ stabilizacji i wzmocnienia
roli samorzàdów zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa
i urbanistów.
STANISŁAW KARCZMARCZYK
przewodniczàcy Rady MOIIB
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Honorowe wyró˝nienia
dla działaczy MOIIB
czasie jubileuszowego
spotkania z okazji 10–lecia
powołania samorzàdów zawodowych architektów i in˝ynierów
budownictwa w Małopolsce działaczom naszej Małopolskiej Izby In˝ynierów Budownictwa zostały wr´czone honorowe wyró˝nienia.

W

Odznak´ „Honoris Gratia” przyznanà przez Prezydenta Miasta Krakowa otrzymał
Kolega Zbysław KAŁKOWSKI
Srebrne Honorowe Odznaki PIIB
otrzymali nast´pujàcy Kole˝anki I Koledzy.:
• Wojciech BILI¡SKI,
• Andrzej CIASNOTA,
• Marcin CIERPICH,
• Małgorzata DUMA – MICHALIK,
• Jan DZIEDZIC,
• Zbigniew FRANCZAK,
• Andrzej GOŁASZEWSKI,
• Marian JAMBORSKI,

• Andrzej KUCHARSKI,
• Renata ŁAB¢Dè,
• Józef MÑKA,
• Krzysztof MOSKAL,
• Joanna WINGRALEK,

• Jan ˚AKOWSKI,
• Gra˝yna ˚UŁAWI¡SKA.
Wyró˝nionym serdecznie gratulujemy!
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Wszyscy
podnoszà kwalifikacje
Kształcenie. Dla egzaminatorów szkolenia, dla „Êwie˝ych“ in˝ynierów
sesja egzaminacyjna – Jesieƒ’2011
przełomie wrzeÊnia
i paêdziernika br.
w Ustroniu odbyły si´
warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli Okr´gowych Komisji Szkoleniowych z udziałem wszystkich
członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

Na

W warsztatach uczestniczyło łàcznie ok. 100 osób. Prowadził je mecenas Tomasz Dobrowolski z kancelarii prawnej obsługujàcej PIIB. W trakcie zaj´ç omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczàce prowadzenia
post´powania kwalifikacyjnego i egzaminu, a tak˝e inne zadania wchodzàce w zakres działania OKK i KKK.
W szczególnoÊci wyjaÊniano wàtpliwoÊci co do treÊci decyzji nadajàcych
uprawnienia budowlane i kryteria nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego (praktyka, znaczàcy dorobek praktyczny). Ponadto omówiono podstawowe zasady ustawy Prawo
budowlane i ustawy O wyrobach budowlanych. Odbyło si´ tak˝e posiedzenie zespołu do spraw standar-

SpecjalnoÊç
Liczba zło˝onych wniosków
architektoniczna
1
drogowa
35
instalacje elektryczne
27
konstrukcyjno–budowlana–kierowanie
77
konstrukcyjno–budowlana–projektowanie
oraz kierowanie i projektowanie
29
kolejowa
6
mostowa
27
instalacje sanitarne
68
telekomunikacja
1
wyburzeniowa
0
Razem
271

dów nauczania pod kierownictwem
prof. Kazimierza Szulborskiego.
Wszystkim sesjom towarzyszyła o˝ywiona dyskusja, korzystano z mo˝liwoÊci wyjaÊniania ró˝nych wàtpliwoÊci zwiàzanych z działalnoÊcià OKK.

Z bie˝àcych prac OKK MOIIB, jakie
zdarzyły si´ w ciàgu w ostatnich 3 miesi´cy, odnotujmy działania zwiàzane
z przygotowaniem kolejnej, osiemnastej
sesji egzaminacyjnej „Jesieƒ ’2011”.
Termin składania dokumentów przez
ubiegajàcych si´ o nadanie uprawnieƒ
upłynàł 26 sierpnia. Członkowie poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych, powołanych na zebraniu Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB,
przeprowadzili ˝mudnà weryfikacj´ dokumentów potwierdzajàcych praktyk´ zawodowà kandydatów. Dzienniki praktyk
były szczegółowo sprawdzane pod
wzgl´dem ich merytorycznej zawartoÊci,
zakresu, rodzaju i czasu odbytej praktyki
budowlanej, a tak˝e uprawnieƒ osób potwierdzajàcych praktyk´. Powy˝ej w tablicy zestawiono wnioski zło˝one przez
kandydatów według specjalnoÊci.
Ostatecznie po weryfikacji dopuszczono do egzaminu testowego 258
osób. Egzamin testowy odb´dzie si´
25 listopada br. W chwili, kiedy obecny numer biuletynu otrzymajà nasi
Czytelnicy (ok. 10 grudnia), b´dziemy
ju˝ tak˝e po egzaminach ustnych.
Mamy nadziej´, ˝e wypadnie on równie pomyÊlnie jak poprzednie. Wyniki
tej sesji podamy w kolejnym biuletynie.
ZYGMUNT RAWICKI
przewodniczàcy OKK
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Slalom in˝ynierów
Sport. Zawody narciarskie na stoku góry Wd˝ar

apraszamy do udziału w kolejnych, ju˝ w piàtych (wi´c mały
jubileusz!), zawodach w narciarstwie alpejskim o Puchar Przewodniczàcego Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
w Krakowie.

Z

Zawody w konkurencji slalom gigant zostanà rozegrane w sobot´ 21
stycznia 2012 roku na stokach oÊrodka Czorsztyn–Ski w Kluszkowcach
(w tym samym miejscu co 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 stycznia 2012 roku.
Głównym organizatorem zawodów
b´dzie Adam KNAPIK, członek Rady
MOIIB. Podczas 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 – 11.00 rejestracja zawodników
— 9.30 – 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!

MOIIB w liczbach
Według stanu na 15 listopada 2011 roku w naszej Małopolskiej Okr´gowej
Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 15428 osób w tym:
10697 czynnych członków, 1037 członków, którzy zostali zawieszeni na własnà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek członkowskich ponad 6 miesi´cy, 3473 skreÊlonych członków i 221 kandydatów na członków.
Podział według bran˝ był nast´pujàcy:
konstrukcyjno – budowlana (BO)
– 8464 – 55,66 proc.,
mostowa (BM)
– 216
– 1,40 proc.,
drogowa (BD)
– 877
– 5,77 proc.,
instalacji sanitarnych (IS)
– 2686 – 17,66 proc.,
instalacji elektrycznych (IE)
– 2376 – 15,62 proc.,
wodno – melioracyjna (WM)
– 357
– 2,35 proc.,
kolejowa (BK)
– 169
– 1,10 proc.,
telekomunikacyjna (BT)
– 55
– 0,36 proc.,
wyburzeniowa (BW)
–7
– 0,04 proc..
Zygmunt RAWICKI

Terminarz posiedzeƒ Prezydium i Rady MOIIB
w I półroczu 2012
Posiedzenia Prezydium: 17 stycznia, 21 lutego, 15 maja
Posiedzenia Rady: 27 marca, 5 czerwca,
3 lipca (zebranie Rady + delegaci na Zjazdy PIIB)
XI Zjazd Sprawozdawczy MOIIB: 21 kwietnia 2012 (sobota)
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NajnowoczeÊniejsza stacja
redukcyjno–pomiarowa w Polsce
Technologie. System zarzàdzania przepływami i ciÊnieniami gazu
na stacji Kraków–Zawiła

tacja redukcyjno–pomiarowa
Kraków–Zawiła jest obecnie
jednym z najwa˝niejszych
obiektów technologicznych zasilania miasta Krakowa. Zasila ona Êcisłe centrum oraz południowo–zachodnià czeÊç miasta, dostarczajàc
gaz do ponad 50 000 odbiorców.

S

Powstała w 1969 roku, a w zwiàzku ze wzrostem zapotrzebowania na
gaz została w latach 2009–2010
znacznie rozbudowana i unowoczeÊniona. Po modernizacji, przeprowadzonej z wykorzystaniem najnowszych technologii, umo˝liwiajàcych
wysoki stopieƒ automatyzacji oraz
zdalne sterowanie stacjà, została przekształcona w najnowoczeÊniejszà stacj´ obsługujàcà odbiorców komunalnych w całym kraju.
Po modernizacji stacja Kraków–Zawiła mo˝e zasilaç sieç miejskà iloÊcià
40 000 nm3/h. Stacja została wyposa˝ona w aparatur´ pozwalajàcà na
zdalny monitoring i sterowanie całà pra-

Stacja Kraków–Zawiła przed remontem

Stacja Kraków–Zawiła po modernizacji

cà z Działu Dyspozycji Zakładu Gazowniczego w Krakowie. Na stacji zamontowano sterowane elektronicznie
urzàdzenia pneumatyczne, system
transmisji, rejestracji danych oraz systemy monitoringu wizualnego i elektronicznego zintegrowane z systemem
zarzàdzania pracà stacji. Zastosowanie

cyfrowych, inteligentnych jednostek
sterujàcych pozwala na płynnà optymalizacj´ parametrów pracy stacji,
a tym samym dostosowanie przepustowoÊci stacji do przewidywanych
zmian warunków odbioru paliwa gazowego. Mo˝na dzi´ki temu mi´dzy innymi uniknàç kar umownych za przekroczenie zamówionej mocy godzinowej. Stacj´ wyposa˝ono równie˝
w nowoczesny system nawaniania
gazu w technologii wtryskowej oraz
w pełni automatyczny chromatograf
procesowy, co zapewnia stałà kontrol´ parametrów chemicznych i fizycznych przesyłanego gazu, umo˝liwiajàc
ciàgły nadzór nad jego jakoÊcià.
Stacja wyposa˝ona jest w dwa ciàgi pomiaru technologicznego DN200,
ciàg do pomiaru gazu dla potrzeb kotłowni, układy redukcyjne, trzyciàgowy
obieg z układem regulacyjnym r´cznym i automatycznym, nawanialni´
gazu, chromatograf procesowy, analizator punktu rosy wody w gazie, kotłowni´ oraz awaryjny układ zasilania
w energi´ elektrycznà z agregatu pràdotwórczego.
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Stacja Kraków–Zawiła nie wymaga obsługi stałej na miejscu, jest bowiem w pełni zdalnie sterowana.
Aparatura pomiarowo–sterujàca dostarcza do Dyspozytorni ZG w Krakowie informacji na temat ciÊnienia
dolotowego i wylotowego oraz temperatury wylotowej gazu, stanu poło˝enia zaworów szybkozamykajàcych, stanu pracy kotłów CO, stanów
alarmowych centralki kontroli przekroczenia progów, DGW w hali technologicznej, nawanialni i kotłowni,
stanu zasilania głównego i awaryjnego oraz stanów pracy instalacji
chromatografu.
JednoczeÊnie,
oprócz aparatury zdalnie sterowanej
i systemów automatycznych, zachowano awaryjnà mo˝liwoÊç pełnej
r´cznej obsługi wszystkich urzàdzeƒ
na miejscu.
Głównymi elementami logicznymi
układów AKPiA stacji gazowej sà sterownik PLC firmy Siemens, system wizualizacji firmy ANT oraz router firmy
Cisco. Sterownik PLC steruje urzàdzeniami AKPiA stacji gazowej. Jest
wyposa˝ony w karty wejÊcia i wyjÊcia
sygnałów analogowych i cyfrowych
oraz karty komunikacyjne współpracujàce z przetwornikami ciÊnienia,
przetwornikami temperatury, analizatorem punktu rosy wody w gazie,
czujnikami stanów, zaworem regulacyjnym, zasuwà sterowanà, sterownikami pieców CO, systemami detekcji
st´˝enia metanu, sterownikami re-

Ciàgi redukcyjne z widocznymi pneumatycznymi jednostkami wykonawczymi systemu LC–21

duktorów, przelicznikami przepływu
gazu MacMat IIE.
Sterownik PLC przetwarza i wst´pnie archiwizuje dane pomiarowe oraz
generuje na ich podstawie dane nastawne dla sterowników reduktorów,
dane nastawne dla zaworów sterowanych, wysyła te wszystkie dane poprzez łàcze komunikacyjne do systemu wizualizacji, a tak˝e decyduje
o alarmach.
System wizualizacji prezentuje
w formie graficznej i tabelarycznej
dane ze sterownika PLC, chromatografów procesowych oraz przeliczni-

Po modernizacji,
przeprowadzonej
z wykorzystaniem
najnowszych technologii,
umo˝liwiajàcych wysoki
stopieƒ automatyzacji
oraz zdalne sterowanie
stacjà, została
przekształcona
w najnowoczeÊniejszà
stacj´ obsługujàcà
odbiorców komunalnych
w całym kraju

ka przepływu gazu MacMat II, przelicznika przepływu gazu z układów
rozliczeniowych stacji gazowej OGP
Gaz–System SA, jak równie˝ archiwizuje je i przesyła do Działu Dyspozytorni ZG.
W stacji zastosowano system ciÊnieniowego bezpieczeƒstwa typu C,
wyposa˝onego w reduktor roboczy
z wbudowanym zaworem szybkozamykajàcym i dodatkowo zawór szybkozamykajàcy w oddzielnym korpusie.
Widok cz´Êci redukcyjnej stacji Kraków–Zawiła

Dokoƒczenie na str. 16
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NajnowoczeÊniejsza stacja
redukcyjno–pomiarowa w Polsce
Dokoƒczenie ze str. 15
Na stacji znajdujà si´ 3 ciàgi redukcyjne – główny, pomocniczy i rezerwowy, ka˝dy o przepustowoÊci 20000 m szeÊc./h. Dwa ciàgi przeznaczone sà do pracy bie˝àcej, a jeden jest rezerwowy.
System LC–21 pozwala na czasowà zamian´ funkcji ciàgów – głównego, pomocniczego i rezerwowego,
a tak˝e podział strugi gazu pomi´dzy
dwa ciàgi.
Zmian tych mo˝na dokonaç na
stacji, zdalnie z Dyspozytorni ZG,
a tak˝e mogà byç dokonywane automatycznie, zgodnie z przyj´tà dla tej
stacji tabelà automatycznego przełàczania ciàgów (którà mo˝na zaprogramowaç i aktywowaç na miejscu, za
pomocà klawiatury LC–21 lub zdalnie).
Przykładowo po osiàgni´ciu przez
ciàg główny 75% otwarcia reduktora
system mo˝e automatycznie włàczyç
do pracy ciàg pomocniczy, dzielàc całkowità wartoÊç przepływu po równo
na oba ciàgi, co umo˝liwia optymalizacj´ wykorzystania urzàdzeƒ i obni˝enie poziomu hałasu. Z kolei przy obni˝eniu wielkoÊci strumienia do 15%
otwarcia reduktorów ka˝dego z ciàgów system mo˝e wyłàczyç ciàg pomocniczy, kierujàc cały strumieƒ do
ciàgu głównego.
Ciàgi te sà wyposa˝one w jednakowà armatur´ redukcyjno–zabezpieczajàcà, obejmujàcà reduktor poÊredniego działania z wbudowanym
zaworem szybkozamykajàcym i z tłumikiem hałasu, dodatkowy zawór
szybkozamykajàcy w oddzielnym korpusie oraz elektro–pneumatyczne jednostki wykonawcze systemu LC–21,
regulujàce ciÊnienie wylotowe i strumieƒ przepływu gazu.
Za prac´, sterowanie i nadzór układu ciàgów redukcyjnych odpowiedzialny jest system nadzorujàco–sterujàcy LC–21, na który składajà si´

Nawanialnia wtryskowa

elektroniczna jednostka sterujàca
umieszczona poza strefà zagro˝enia,
oraz 3 pneumatyczne jednostki wykonawcze, po jednej na ka˝dy ciàg
sterowany, umieszczone w strefie zagro˝enia.
Dost´p do elektronicznej jednostki
sterujàcej mo˝liwy jest na miejscu poprzez panel sterowania lub zdalnie

z wykorzystaniem telemetrii i wbudowanego protokołu komunikacji
Modus realizowanego przez sterownik PLC, który jednoczeÊnie umo˝liwia zdalnà nastaw´ parametrów do
redukcji ciÊnienia i sterowania przepływem gazu.
Ciàg rezerwowy jest wykorzystywany jedynie w wypadku awarii lub
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wadliwej pracy ciàgu głównego i pomocniczego.
Na stacji funkcjonuje system awaryjnego nawaniania. Nawanialnia
główna to nawanialnia wtryskowa,
oparta na elektrozaworach, a nawanialnia rezerwowa jest nawanialnià
kontaktowà. System sterowania automatycznie włàcza nawanialni´ rezerwowà w wypadku awarii nawanialni głównej.
Obie nawanialnie korzystajà ze
zbiornika THT o pojemnoÊci 500 l.
System nawaniania opiera si´ na zasadzie kontrolowanego wtrysku Êrodka nawaniajàcego. Jego iloÊç jest
uzale˝niona od aktualnej wielkoÊci
przepływu gazu. Do wtryskiwania
Êrodka nawaniajàcego wykorzystywane jest ciÊnienie gazu. Dzi´ki temu
Êrodek nawaniajàcy jest podawany
równomierne w jednostce czasu, niezale˝nie od ró˝nic wielkoÊci przepływu gazu. Umo˝liwia to równie˝ kontrol´ i właÊciwe dozowanie iloÊci płynu nawaniajàcego podawanego do rurociàgu dzi´ki wskaênikowi napełnienia, a tak˝e automatycznà reakcj´
nawanialni rezerwowej w przypadku
awarii czy odci´cia zasilania nawanialni
głównej. Sterownik nawanialni gazu
wysyła do sterownika PLC w razie potrzeby sygnały alarmowe, dotyczàce
braku płynu nawaniajàcego oraz awarii systemu sterujàcego. èródłem informacji o wielkoÊci przepływu jest
przelicznik przepływu gazu obsługujàcy technologiczne ciàgi pomiarowe.
Na stacji zaprojektowany jest obieg
awaryjny, składajàcy si´ z dwóch ciàgów DN200, ka˝dy o przepustowoÊci
nominalnej stacji. Ciàgi te sà zlokalizowane poza budynkiem stacji,
a układ sterowania ich zaworami regulacyjnymi pozwala zarówno na obsług´ zdalnà, jak i manualnà.
Na stacji znajdujà si´ dwa ciàgi pomiaru technologicznego, wyposa˝one
w przepływomierze turbinowe, oraz
ciàg pomiaru wewn´trznego, dla kotłowni, z gazomierzem rotorowym.
Przepływomierze posiadajà zabudowane nadajniki impulsów 2xLF
i 1xHF3.
W zakresie technologicznym ciàgi
pomiarowe wykonane sà zgodnie
z normami zakładowymi PGNiG. Po-

Ciàgi pomiaru technologicznego DN 200

Istnieje ponadto
mo˝liwoÊç zdalnego
dost´pu do przeliczników
przepływu gazu poprzez
sieç komórkowà
GSM/GPRS. Połàczenie to
mo˝e byç
wykorzystywane do
odbioru z przeliczników
gazu danych archiwalnych
o charakterze
rozliczeniowym

niewa˝ ciàgi pomiarowe mierzà przepływ gazu dla potrzeb technologicznych i wewn´trznych, a nie rozliczeniowych, wykorzystano zabudow´
jednego elektronicznego przelicznika
przepływu gazu firmy PLUM typu:
MacMat IIE/3GT. W jednej obudowie
przelicznika zamontowane sà karty
Euro umo˝liwiajàce obsług´ trzech
ciàgów oraz innych sygnałów z układów AKPiA stacji gazowej.
Dla potrzeb analizy parametrów ruchowych stacji gazowej zamontowano na niej punkty pomiarowe o charakterze analogowym, obejmujàce
pomiar: ciÊnienia gazu wlotowego,

ciÊnienia gazu za układami reduktorów
gazu, temperatury gazu za układami
reduktorów gazu, ciÊnienia gazu wylotowego, ciÊnienia gazu na zasilaniu
kotłowni stacji, temperatury gazu za zaworem regulacyjnym na układzie obejÊcia awaryjnego stacji oraz stopnia
otwarcia zaworu regulacyjnego na
układzie obejÊcia awaryjnego stacji.
Wyniki wszystkich pomiarów analogowych sà przekazywane do sterownika PLC.
Na stacji monitorowana jest tak˝e
praca armatury technologicznej stacji,
w takich zakresach, jak na przykład zamkni´cie i stan pracy zaworów oraz
alarmy dotyczàce nieprawidłowoÊci
pracy nawanialni gazu, chromatografów procesowych i kotłów CO, alarmy
wskazujàce na brak głównego zasilania elektrycznego stacji gazowej, przekroczenie progów zawartoÊci metanu
w pomieszczeniu technologicznym
stacji gazowej czy nieprawidłowoÊci
pracy układów redukcyjnych.
Sygnały te majà charakter cyfrowy
i sà podłàczone do sterownika PLC
lub poprzez łàcza komunikacyjne
bezpoÊrednio do systemu wizualizacji i archiwizacji danych stacji gazowej.
Na stacji zamontowano chromatograf procesowy, który umo˝liwia
w pełni automatycznà analiz´ parametrów jakoÊci gazu ziemnego. Chro-

Dokoƒczenie na str. 18
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NajnowoczeÊniejsza stacja
redukcyjno–pomiarowa w Polsce
Dokoƒczenie ze str. 17
matograf analizuje zawartoÊç w´glowodorów od C1 do C6+, azotu, oraz
dwutlenku w´gla w gazie ziemnym.
Czas analizy wynosi 4 minuty. Chromatograf przeprowadza równie˝ automatycznie samokalibracj´ gazem
wzorcowym zgodnie z zaprogramowanym cyklem oraz autostart. Integralnà cz´Êcià chromatografu jest
układ zaworów przełàczajàcych pomi´dzy strumieniem badanym a kalibracyjnym. Jako gaz noÊny chromatograf wykorzystuje hel. Na wyposa˝eniu chromatografu sà 3 szeregowe porty komunikacyjne, poprzez które mo˝e si´ on komunikowaç z systemami zewn´trznymi.
Cały zestaw chromatografu jest
wykonany przeciwwybuchowo i nie
wymaga ˝adnego dodatkowego panelu sterowania, dlatego został umiejscowiony w hali technologicznej w bezpoÊrednim sàsiedztwie miejsca poboru próbki.
System telemetrii stacji gazowej
Kraków–Zawiła obejmuje nast´pujàce
podstawowe elementy: sterownik
PLC, system wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych ANT, sieç
LAN (standardu Ethernet), korporacyjna sieç WAN KSG oraz stanowiska
komputerowe do przeglàdu danych
zlokalizowanych w Zakładzie Gazowniczym Kraków.
Dane pomiarowe z systemu ANT sà
dost´pne w oparciu o serwis http. ANT
Studio Web jest serwerem http i udost´pnia wizualizacj´ i raporty w postaci
serwisu dost´powego przez przeglàdarki www. Przyj´cie takiego rozwiàzania podglàdu danych umo˝liwia
przeglàd danych z dowolnego komputera w sieci zakładowej ZG Kraków
poprzez przeglàdark´ www bez generacji dodatkowych kosztów. Co
wi´cej, rozwiàzanie to umo˝liwi w przyszłoÊci szybkie zintegrowanie systemu

Chromatograf procesowy

telemetrii stacji Kraków–Zawiła z nowo
wdra˝anym w KSG Systemem Zbierania i Przetwarzania Danych Pomiarowych.
Istnieje ponadto mo˝liwoÊç zdalnego dost´pu do przeliczników przepływu gazu poprzez sieç komórkowà
GSM/GPRS. Połàczenie to mo˝e byç
wykorzystywane do odbioru z przeliczników gazu danych archiwalnych
o charakterze rozliczeniowym (dotyczy
zu˝ycia przez kotłowni´) przez słu˝by
bilansujàco–rozliczeniowe oraz jako łàcze awaryjne na wypadek awarii łàcza
głównego WAN KSG.
PIOTR NARLOCH
JACEK KAWULA
KRZYSZTOF KAŁWAK
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Chcemy kl´sk´ przekuç w sukces
Rozmowa. Z wojewodà małopolskim - STANISŁAWEM KRACIKIEM
- o kadencji naznaczonej ˝ywiołami, inwestycyjnej sprawnoÊci samorzàdów
i cichej rewolucji w urz´dzie

Stanisław Kracik

– Mówi si´ o Panu, ˝e zastał Pan
Niepołomice drewniane, a zostawił
murowane. Zapewne wielu Małopolan liczyło na podobny efekt,
gdy zasiadł Pan w fotelu wojewody,
ale wojewoda nie ma w zasadzie
w swoich kompetencjach prowadzenia inwestycji. Ze swej pozycji
widzi Pan natomiast inwestycyjne
starania samorzàdów w Małopolsce. Majàc długoletnie doÊwiadczenie samorzàdowca potrafi Pan oceniç, jak gminy i powiaty dajà sobie
rad´ z planowaniem i pozyskiwaniem Êrodków na inwestycje? Co
nale˝y pochwaliç, a jakie bł´dy wytknàç?
– Mamy obecnie – z racji usuwania
szkód popowodziowych – znakomità
okazj´ do zweryfikowania inwestycyjnej
sprawnoÊci gmin z naszego regionu.
Małopolska jest niekwestionowanym liderem wykorzystania Êrodków z puli
utworzonej na ten cel. WykorzystaliÊmy
60 procent wszystkich Êrodków z Eu-

ropejskiego Funduszu SolidarnoÊci
i a˝ 30 procent z krajowej rezerwy. Zgłaszamy wnioski o kolejne Êrodki, korzystajàc z mo˝liwoÊci kontynuowania
prac dzi´ki dobrej pogodzie. W ubiegłym tygodniu powiedziałem ˝artem do
wójta Jodłownika, ˝e jest jak odkurzacz
i ka˝dà kwot´ jest w stanie wykorzystaç. A powa˝nie to trzeba t´ gmin´ pochwaliç za sprawnoÊç – potrafi racjonalnie wydaç ka˝dà złotówk´. Na pochwał´ zasługuje te˝ m.in. Limanowa,
która odbudowała ju˝ domy dla osób
poszkodowanych przez osuwiska. Z kolei powiat limanowski dzi´ki wykorzystaniu funduszy europejskich wymienił
nawierzchni´ na zdecydowanej wi´kszoÊci swoich dróg. Małopolska jest
w czołówce, jeÊli chodzi o pozyskiwanie i wydawanie Êrodków z UE.
– Znakomicie radzà sobie gminy,
w których działajà Specjalne Strefy Ekonomiczne. Jak w rozwoju
SSE wspiera je wojewoda?
– Jako urzàd nie mamy bezpoÊredniego wpływu na funkcjonowanie SSE,
ale odbyłem przynajmniej 10 spotkaƒ
z potencjalnymi inwestorami. Zakoƒczyły si´ ich decyzjà o wyborze Małopolski na miejsce inwestowania. Moja
rola polega raczej na uwiarygodnianiu
oferty gmin. W Małopolskim Urz´dzie
Wojewódzkim odb´dzie si´ uroczystoÊç wr´czenia setnej koncesji na prowadzenie działalnoÊci w Małopolsce. To
symbol naszego zainteresowania sprawami gospodarczymi. Dwa razy w roku
odbywajà si´ w urz´dzie spotkania
z korpusem dyplomatycznym, na których rozmawiamy głównie o gospodarce. Mam ogromnà satysfakcj´, kiedy po takim spotkaniu nast´puje podpisanie umowy o konkretnej współpracy. Ostatnio tak było z Kurdystanem.
Mamy swój udział w powstaniu Strefy AktywnoÊci Gospodarczej w Nowej
Hucie. Dobrze, ˝e radni Krakowa zdecydowali si´ przeznaczyç 1 mln zł na

przygotowanie koncepcji scalenia,
a nast´pnie zagospodarowania 1000 ha
wokół kombinatu, dziÊ w r´kach ró˝nych właÊcicieli. Koƒczà si´ mo˝liwoÊci inwestowania w Pychowicach,
Nowa Huta stanie si´ wi´c rezerwà
gruntowà Krakowa. JeÊli uda si´ dokoƒczyç drog´ S7, to b´dzie to atrakcyjny teren tak˝e dla budownictwa
mieszkaniowego.
– W czasie swojej kadencji w wypowiedziach dla mediów wyra˝ał
Pan wojewoda swój krytyczny stosunek do nazbyt literalnej interpretacji ustawy o zamówieniach
publicznych, czyli stosowania jedynego kryterium – najni˝szej ceny.
Jednak dzi´ki bezwzgl´dnej rywalizacji firm budowlanych podczas
przetargów i bud˝et wojewody zaoszcz´dził mnóstwo pieni´dzy,
np. na schetynówkach. Owszem,
udało si´ wybudowaç wi´cej dróg,
ale czy nie dr˝y Pan o ich jakoÊç?
Czy za 40 procent ceny mo˝na
zrealizowaç pełnowartoÊciowy produkt?
– Gdzie tylko mog´, staram si´ przekonywaç, ˝e jesteÊmy zbyt biedni,
˝eby kupowaç tanie rzeczy. Nie staç
nas na bylejakoÊç. Ustawa o zamówieniach publicznych wcale nie skazuje
komisji przetargowych na wybór oferty z najni˝szà cenà. Ona ka˝e wybraç
ofert´ najkorzystniejszà, ale to zmusza
do myÊlenia, zastosowania kryteriów
merytorycznych, co okazuje si´ trudne.
W ustawie jest te˝ zapis pozwalajàcy na
preferowanie ofert z lokalnego rynku.
Z tego zupełnie si´ nie korzysta. Firma
spoza regionu, by wygraç przetarg, powinna stworzyç tu tyle miejsc pracy, ile
stworzyłaby firma lokalna. Dziwi´ si´ wykonawcom, ˝e decydujà si´ na tak radykalne zani˝anie kosztów. To przecie˝
zaproszenie do kłopotów.

Dokoƒczenie na str. 20
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Chcemy kl´sk´ przekuç w sukces
Dokoƒczenie ze str. 19
– Drogi – to był jeden z najwa˝niejszych punktów Pana zaanga˝owania, od dystrybucji Êrodków na
ich realizacj´ poczàwszy, na mediacjach odnoÊnie ich przebiegu
skoƒczywszy. Zakopianka, Beskidzka Droga Integracyjna, S1, S7
– która trasa wymagała najwi´cej
zabiegów, spotkaƒ, przekonywania? Co udało si´ osiàgnàç?
– Dla dróg krajowych i wojewódzkich
wojewoda jest organem wydajàcym pozwolenia na budow´. Swoje przeszliÊmy przy okazji uzgodnieƒ odnoÊnie drogi kocmyrzowskiej albo trasy do Balic.
Wcià˝ nierozstrzygni´ty jest problem
„zakopianki”. Czekam właÊnie na reprezentacj´ Poronina, która kwestionuje
jej przebieg. Tym razem chodzi o most.
Górale z Poronina nie chcà przyjàç do
wiadomoÊci, ˝e Zakopane bez drogi
umiera. TuryÊci wybierajà inne miejscowoÊci – tak˝e na Słowacji – z powodu złego dojazdu do stolicy Tatr.
Wiele dobrej woli trzeba wykazaç,
˝eby dogadaç si´ z pi´cioma komitetami protestacyjnymi w Wadowicach,
którym nie odpowiada przebieg Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. JeÊli chodzi o S7, to wydałem pozwolenie na budow´, ale zablokował jà protest z Nowej Huty. MSWiA na pewno si´ z tego
powodu ucieszyło – zostały im Êrodki,
które wydadzà na innà, nie oprotestowanà inwestycj´.
– W czasie Pana kadencji wiele
pracy miało Wojewódzkie Centrum
Zarzàdzania Kryzysowego – najpierw w styczniu/lutym 2009 r. wielka awaria energetyczna w północnych
gminach
Małopolski,
a w 2010 r. cztery fale powodzi. Te
˝ywioły ujawniły słaboÊç infrastruktury zarówno energetycznej,
jak i przeciwpowodziowej w Małopolsce. Który ˝ywioł okazał si´
trudniejszy do opanowania?

– Awarie energetyczne. W przypadku wody mieliÊmy jakieÊ mechanizmy
i narz´dzia do walki z nià: worki z piaskiem, amfibie, helikoptery, nawet mo˝liwoÊç wysadzenia fragmentu wału,
˝eby ratowaç cenniejszy dobytek. Zarzucano mi pieniactwo, kiedy mówiłem,
˝e „pràdu nie da si´ w wiadrze przynieÊç”, ale byliÊmy naprawd´ bezradni. Wieczorem stawiano słupy energetyczne, a rano ju˝ le˝ały, połamane szadzià. DostarczyliÊmy setki agregatów
pràdotwórczych, ale jestem w stanie sobie wyobraziç, ˝e nie da si´ długo wytrzymaç, siedzàc wieczorami przy
Êwieczce, bez ogrzewania. Nie da si´
prowadziç sklepu bez czynnej kasy fiskalnej.
Cała ta sytuacja odbiła si´ czkawkà
tym, którzy wczeÊniej protestowali przeciwko budowie drugiej linii energetycznej od strony Miechowa. Dopiero
po tej katastrofie udało si´ poprowadziç
drugà lini´ wysokiego napi´cia w rejonie Skały.
– Podczas zeszłorocznej powodzi Małopolska została bodaj najbardziej poszkodowana przez ˝ywioł. Urzàd Wojewódzki Êpieszył
z pomocà gminom, które nie miały
szans, aby same udêwignàç napraw´ szkód popowodziowych. Jakie Êrodki wydano na ten cel? Co za
nie zrealizowano?
– RozdysponowaliÊmy do tej pory
ró˝nymi trybami około pół miliarda
złotych. Najtrudniej było na poczàtku,
kiedy ratowaliÊmy powodzian zasiłkiem (6 tys. zł na pierwszà pomoc). Były
gminy, takie jak Szczucin czy Limanowa, które wypłacały te pieniàdze z dnia
na dzieƒ. Były te˝ takie, które trzymały je przez dwa miesiàce, ˝àdajàc –
wbrew naszym zaleceniom – wypełnienia przez powodzian 24–stronicowych kwestionariuszy.
Co si´ udało zrobiç? Zaczn´ od
tego, ˝e skutki powodzi z 1997 roku,
które były mniejsze, niwelowaliÊmy

przez 10 lat. Straty z 2010 roku przez
rok odrobiliÊmy w 40 procentach. Udało si´ odbudowaç ju˝ prawie wszystkie
zniszczone domy. Dodam, ˝e prowadzimy odbudow´ razem z modernizacjà. Ka˝da droga musi mieç odwodnienie i solidnà podbudow´. Zdarzyło
si´, ˝e dostałem telefon, ˝e w Gródku
nad Dunajcem buduje si´ drog´ ˝wirowà. Natychmiast kazałem wójtowi
składaç wniosek o dodatkowe Êrodki
i asfaltowaç. Przyjdzie kolejna woda
i zmyje ten ˝wir. Samorzàdowcy mogà
powiedzieç, ˝e kl´sk´ przekuwamy
w sukces.
– Czy pieniàdze przekazywane
gminom na usuwanie szkód popowodziowych sà kontrolowane? Czy
jest pewnoÊç, ˝e samorzàdy nie
przeznaczà ich – jak to si´ ju˝ zdarzało – na brukowanie chodników,
zamiast na umocnienia brzegów
rzeczek czy potoków, stopnie wodne czy inne – mniej efektowne ni˝
chodniki i skwery – przedsi´wzi´cia
z zakresu gospodarki wodnej? Przyszła wielka woda i zrywała te brukowane chodniki...
– Problem polega na tym, ˝e od zabezpieczenia rzek jest Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej, a gminy sà
od chodników. B´dzie tak dalej, jeÊli nie
usprawnimy zarzàdzania wodami. Ch´tnie posługuj´ si´ bon motem autorstwa
Jerzego Millera, który powiedział, ˝e je˝eli woda płynie w korycie, to jest dobrem narodowym podlegajàcym kompetencjom Ministerstwa Ârodowiska.
Je˝eli jednak z tego koryta si´ wyleje,
to staje si´ wrogiem publicznym, którym musi zajàç si´ MSWiA.
OczywiÊcie sà przypadki, gdy zupełnie bez sensu wydaje si´ publiczne
pieniàdze. Ostatnio mamy taki przykład
w Szczurowej, gdzie odbudowuje si´
wał donikàd, który niczego nie chroni.
Nie damy na to pieni´dzy. Z drugiej strony inwestorzy sà tak ograniczeni
np. przepisami Êrodowiskowymi i okre-

PAèDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIE¡ 2011

WŁADZE W REGIONIE

Przekazanie kluczy do odbudowanego domu w Gdowie

sami ochronnymi, ˝e na niektórych
rzekach zostaje im 6 miesi´cy na prowadzenie prac. Dyskutuj´ z ekologami,
bo to jedyna droga do wypracowania
jakiegoÊ kompromisu.
Inna sprawa: jest wniosek o usuwanie szkód popowodziowych, który czeka na decyzj´ Êrodowiskowà. Jeszcze
nie została wydana, a w korycie ju˝ stoi
maszyna. Ewidentna samowola. Karaç?
Ale za chwil´ zmieni si´ pogoda i ju˝ nie
da si´ pracowaç. A co b´dzie, jak nie
zdà˝y si´ z naprawà, a wiosnà rzeka
wyleje? To dylematy, które jakoÊ trzeba
rozstrzygnàç.
Za 1000 km wałów w Małopolsce odpowiada marszałek. Ma on równie˝
obowiàzek chroniç grunty rolne. W ustawie jednak nie napisano, kto ma chroniç miasta i tereny zurbanizowane.
Musimy uporzàdkowaç sprawy kompetencji i odpowiedzialnoÊci za gospodark´ wodnà w naszym ustawodawstwie.
– Katastrofa budowlana przy
ul. Wielopole w Krakowie, a wczeÊniej w Bochni ujawniła słaboÊç
i niemrawoÊç działaƒ nadzoru budowlanego. Czy nie uwa˝a Pan
Wojewoda, ˝e te organy powinny
zostaç wyposa˝one w wi´ksze
kompetencje? A mo˝e przepisy sà
dobre, tylko urz´dnicy niekompetentni, bo tym katastrofom mo˝na
było zapobiec, gdyby nadzór był
sprawny.

– Zajmuj´ si´ tà sprawà i mog´
stwierdziç, ˝e, moim zdaniem, właÊciciel wspomnianej kamienicy przekroczył wszelkie granice. DziÊ powiatowy inspektor nadzoru budowlanego musi si´ tłumaczyç, ˝e nie egzekwowano jego decyzji. A on dwukrotnie zgłaszał, ˝e budynek jest u˝ytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, zgłosił te˝ spraw´ do prokuratury. Schody, jak wykazujà ekspertyzy, zawaliły si´ najprawdopodobniej
z powodu naruszenia ich konstrukcji
podczas modernizacji. AktywnoÊç
policji i mediów została skierowana na
urz´dników, tymczasem nadzór był
bezsilny. Czy to inspektorzy mieli
zmusiç właÊciciela do innego u˝ytkowania budynku? A gdzie była wtedy policja i prokuratura? Wskazałbym w tym przypadku nie na słaboÊç
przepisów, ale ich egzekucji.
– Pana kadencja – z wiadomych
wzgl´dów – była krótka, ale wystarczajàco długa, aby wskazaç
sukcesy urz´du pod Pana kierunkiem i pora˝ki, bo przecie˝ nikt nie
jest nieomylny. Czy mógłby si´ Pan
podzieliç z nami takà refleksjà?
– Po stronie sukcesów umieÊciłbym
fakt, ˝e pracujemy tu jako dru˝yna. Niezale˝nie od tego, ile wydziałów jest zaanga˝owanych w spraw´ – działamy
wspólnie. JesteÊmy pierwszym urz´dem w kraju, który wprowadził system
elektronicznego zarzàdzania doku-

mentami, opracowany przez Podlaski
Urzàd Wojewódzki. W czasie tej krótkiej
kadencji Urzàd Wojewódzki przeszedł
cichà rewolucj´. PrzenieÊliÊmy na Basztowà około 100 biurek – m.in. geodezj´, rolnictwo. UwolniliÊmy forty z naszych archiwów, dla których znaleêliÊmy inne miejsce. Mamy jeszcze wolne
3 km półek. Do fortów wrócà magazyny obrony cywilnej. Staramy si´ w jednym miejscu lokalizowaç rozproszone
dotàd instytucje po to, ˝eby oszcz´dzaç
na wydatkach na administracj´. Po
stronie pora˝ek umieÊciłbym nie załatwione sprawy – z siedzibà ZUS–u na
ul. Batorego, któremu chcemy zaproponowaç zamiennà nieruchomoÊç.
Nie dokoƒczone sprawy to tak˝e
umieszczenie w jednej siedzibie lub
przynajmniej skumulowanie administracji rzàdowej.
– Czy nie ˝ałował Pan, ˝e dał si´
namówiç na zmian´ fotela burmistrza – bodaj najsprawniejszego
w kraju – na fotel wojewody?
– KiedyÊ trzeba było odejÊç. W Niepołomicach była przygotowana grupa
młodych fachowców. Szkoda, ˝eby
dalej czekali w blokach startowych. Znakomicie dajà sobie rad´. A wojewoda?
˚artuj´, ˝e to stanowisko na telefon. Telefonicznie si´ go powołuje i telefonicznie mo˝na odwołaç.
– Przed nami Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia. Co chciałby Pan Wojewoda powiedzieç w tym szczególnym czasie kilkunastu tysiàcom
małopolskich in˝ynierów budownictwa?
– Dobrze, ˝e jesteÊcie! Wcià˝ w naszym kraju brakuje in˝ynierów, dlatego
ciesz´ si´ z powrotu matematyki na matur´. To pierwszy krok do wi´kszej popularnoÊci kierunków technicznych,
a bez rozwoju wiedzy politechnicznej
nie ma realnego rozwoju kraju. Jak powiedział filozof: ci´˝ko myÊleç o wzniosłych rzeczach, mieszkajàc w oborze.
W Was pokładamy nadziej´ na rozwój
infrastruktury. Oby tylko warunki w kraju i na Êwiecie sprzyjały odwa˝nym decyzjom i rozwojowi gospodarczemu!
˚ycz´ Paƒstwu Wesołych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i du˝o optymizmu w Nowym Roku!
Rozmawiała
ALEKSANDRA VEGA
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Kolizja inwestycji drogowych
z ciekami wodnymi
Transport. Coroczne zniszczenia w infrastrukturze drogowej wywołane
przez wezbrane wody rzek i potoków dowodzà, jak wa˝ny jest odpwiedni
wybór rozwiàzaƒ in˝ynierskich podczas projektowania

roga jest inwestycjà liniowà,
cz´sto kilkunasto–, a nawet
kilkudziesi´ciokilometrowà.
Jakkolwiek by jà lokalizowaç – zawsze b´dzie w jakiÊ sposób kolidowaç z wodami powierzchniowymi
lub oddziaływaç na wody powierzchniowe, a niekiedy na wody
podziemne.

D

Mo˝na wyró˝niç nast´pujàce zagadnienia, które wyst´pujà na styku
droga – woda i wymagajà rozwiàzaƒ
in˝ynierskich:
— Ograniczanie terenów zalewowych,
— Odcinanie swobodnego spływu
wód powierzchniowych do rzeki,
— Uszczelnianie terenu,
— Zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych,
— Przeprawy przez cieki wodne.
Zniszczona droga dojazowa do wsi, rzeka Biała Tarnowska–Kàclowa

Ograniczanie terenów
zalewowych
Cz´sto tereny nadrzeczne sà traktowane jako atrakcyjne dla inwestycji
– ze wzgl´du na ukształtowanie terenu, brak zagospodarowania, struktur´ własnoÊci. Zwyczajowo drogi były
prowadzone wzdłu˝ rzek – np. w regionach górskich sà to jedyne „płaskie” tereny.
Jednak takie rozwiàzanie mo˝e
powodowaç koniecznoÊç:
— budowy umocnieƒ brzegów rzeki
w miejscach zbli˝eƒ drogi do rzeki, a zwłaszcza potoków górskich,
szczególnie na wkl´słych, potencjalnie erodowanych brzegach oraz
stałego utrzymywania tych umocnieƒ w dobrym stanie w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa drogi;
— budowy drogi w nasypie, co w efekcie spowoduje powstanie faktycz-

nego jednostronnego obwałowania
rzeki;
— rozwiàzania problemu ochrony
przed powodzià na przeciwległym
brzegu, w zwiàzku z ograniczeniem
obszarów zalewowych na brzegu,
na którym znajduje si´ droga;
— rozwiàzania problemu powstania
terenów bezodpływowych w wyniku odci´cia cz´Êci obszarów zalewowych od rzeki;
— w przypadku koniecznoÊci budowy
przejÊç dla zwierzàt – rozwiàzania
problemu przelewania si´ wód powodziowych przez te przejÊcia,
poniewa˝ z natury rzeczy nie mogà
byç zamykane, jak np. Êluzy wałowe, a nast´pnie powstawania zastoisk wody w wyniku braku odpływu (korpus drogi prowadzony
w nasypie b´dzie to uniemo˝liwiał).

Wszystkie wymienione uwarunkowania b´dà generowały koszty nie tylko ekonomiczne, ale tak˝e Êrodowiskowe.

Odcinanie swobodnego
spływu wód
powierzchniowych do rzeki
Korpus drogi jest barierà dla swobodnego spływu wód powierzchniowych. Nast´puje:
— powstawanie zastoisk wody, szczególnie w trakcie długotrwałych
opadów.
— odcinanie swobodnego spływu
wód ze stoków do cieków.
Wody stokowe, które pojawiajà si´
okresowo w czasie obfitych lub długotrwałych opadów sà cz´stà przyczynà niszczenia dróg, szczególnie
w przypadku, gdy droga jest prowadzona w skarpie b´dàcej faktycznym
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wysokim brzegiem rzeki. Dla zapewnienia bezpieczeƒstwa drogi konieczne jest przechwycenie tych wód
i odprowadzenie ich do cieku, poniewa˝ stagnujàc, zagra˝ajà statecznoÊci skarpy.
Przecinanie systemów wodnych:
— naturalnych (rzek i potoków),
— sztucznych – np. rowów melioracyjnych.
W projektach zakresem przebudowy cz´sto obj´ty jest tylko sam
przepust i krótki odcinek powy˝ej
i poni˝ej. Skutkuje to cz´sto np. brakiem odpływu z przebudowanego
przepustu i stagnowaniem wody. Dla
prawidłowej pracy takiego urzàdzenia
konieczna jest analiza dłu˝szego odcinka cieku.
Z reguły dokonuje si´ przeprowadzenia takich wód przez korpus drogi za pomocà przepustów lub mostów.
Cz´sto dokonuje si´ tak˝e przebudowy koryta dla uzyskania przeci´cia
z drogà pod kàtem 90º, czyli dokonuje
si´ regulacji cieku naturalnego lub
przebudowy kanału lub rowu.

Uszczelnienie terenu
Nawierzchnie dróg (z wyjàtkiem
dróg gruntowych) sà powierzchniami
szczelnymi. Wobec tego powstaje
koniecznoÊç odprowadzenia wód
opadowych i roztopowych. Odprowadzenie wód mo˝e odbywaç si´

Zwyczajowo drogi
były prowadzone
wzdłu˝ rzek –
np. w regionach
górskich sà to jedyne
„płaskie” tereny

systemem otwartym, np. rowami przydro˝nymi, lub zamkni´tymi systemami kanalizacyjnymi. Pojawia si´ wtedy koniecznoÊç odprowadzenia tych
wód punktowym wylotem do cieku
powierzchniowego. Czasami stosowane sà rowy bezodpływowe lub
studnie chłonne. Odprowadzenie do
rowów lub studni chłonnych w rozumieniu prawa wodnego jest odprowadzeniem do ziemi .
Istotna jest lokalizacja wylotu –
np. usytuowanie w stosunku do nurtu odbiornika – zapràdowe oraz
umocnienie brzegów, a czasem dna
cieku – odbiornika w rejonie wylotu.
W przypadku małych cieków mo˝e
byç konieczne wykonanie robót

Po powodzi 2010 most na Białej – zbyt małe Êwiatło

umo˝liwiajàcych odpływ wód wylotem, np. udro˝nienie cieku lub nawet
odcinkowa regulacja. Wobec tego istotne jest tak˝e ustalenie obszaru inwestycji dokonywane na wst´pie
procesu inwestycyjnego, poniewa˝
niejednokrotnie determinuje to póêniejsze projektowanie, np. wyprowadzenie wylotu podpràdowo, bo nie
mieÊci si´ w obszarze inwestycji.
Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych (nie
tylko z dróg) do cieków sà najcz´Êciej
zaskar˝anymi decyzjami. Cz´stymi
przyczynami sà niewłaÊciwie zaprojektowane urzàdzenia, nieuwzgl´dnienie przez projektanta warunków lokalnych, np. niemo˝noÊç przej´cia dodatkowych wód prowadzonych wylotem przez zbyt mały lub niedro˝ny odbiornik.

Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych
i podziemnych
Wprowadzane do wód lub do ziemi
wody opadowe i roztopowe uj´te
w otwarte lub zamkni´te systemy kanalizacyjne odprowadzane z dróg
i
parkingów
sà
Êciekami
(Art. 9. ust.1. pkt.14 c Prawa wodnego).
Warunki dla Êcieków zostały okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie nale˝y spełniç
przy wprowadzaniu Êcieków do wód
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
Êrodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 137 poz. 984).
Je˝eli projektowana droga znajduje si´ w obszarach obj´tych ochronà, np. w strefie ochronnej êródeł lub
uj´cia wody to, z uwagi na mo˝liwoÊç
wystàpienia nadzwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowiska, w obiektach mostowych powinny byç zastosowane rozwiàzania zapewniajàce bezpieczeƒstwo ruchu pojazdów na obiekcie
mostowym, a tak˝e zabezpieczenie
gruntu oraz wód powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem b´dàcym
skutkiem wypadków drogowych,
zgodnie z § 9 rozporzàdzenia MTiGM
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-

Dokoƒczenie na str. 24
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Kolizja inwestycji drogowych
z ciekami wodnymi
Dokoƒczenie ze str. 23
runków technicznych, jakim powinny
odpowiadaç drogowe obiekty in˝ynierskie
i
ich
usytuowanie
(Dz.U.00.63.735 z dnia 3 sierpnia
2000 r.). Np. w przypadku rowów
i małych cieków mogà to byç zastawki
pozwalajàce na odci´cie odpływu do
odbiornika lub budowa zbiorników
umo˝liwiajàcych przechwycenie zanieczyszczeƒ (w przypadku urzàdzeƒ
podczyszczajàcych). Nale˝y tak˝e
uwzgl´dniç warunki okreÊlone w decyzji ustanawiajàcej stref´ ochronnà
(np. szczelne systemy kanalizacyjne
i koniecznoÊç budowy urzàdzeƒ
oczyszczajàcych).
Je˝eli projektowana droga znajduje si´ na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych, to istotny
staje si´ przepis art. 98 ust. 1 Prawa
ochrony Êrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.
150) stanowiàcy, ˝e wody podziemne
podlegajà ochronie przez zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia tych wód
poprzez ograniczenie oddziaływania
na obszary ich zasilania. Mo˝e staç si´
niezb´dne opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej w celu ustalenia
warunków hydrogeologicznych panujàcych w otoczeniu drogi, tła zanieczyszczeƒ (okreÊlenia charakterystycznych wskaêników zanieczyszczeƒ drogowych dla gruntu i wody
gruntowej), identyfikacji obszarów zasilania, poziomów wodonoÊnych i kierunków ruchu wód podziemnych. Dopiero wtedy mo˝liwe b´dzie rozwiàzanie zagadnieƒ technicznych z ograniczeniem wpływu drogi na stan Êrodowiska gruntowo–wodnego.

Przeprawy przez cieki
wodne
Do pokonywania przez drogi przeszkód – cieków wodnych – słu˝à dro-

Most na Białej zerwany po powodzi w 2010 r.

gowe obiekty in˝ynierskie – obiekty
mostowe i przepusty. Sà to obiekty
trwałe, bezpoÊrednio ingerujàce w obszar wód płynàcych lub nawet w koryta rzek, wymagajàce szczególnych
rozwiàzaƒ technicznych, głównie ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa. Jest to regulowane przepisami rozporzàdzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç drogowe
obiekty in˝ynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.00.63.735 z dnia 3 sierpnia
2000 r.).
Ka˝de z wymienionych zagadnieƒ
dowodzi, ˝e inwestycja drogowa mo˝e
wpływaç na kształtowanie zasobów
wodnych. W zwiàzku z tym ustawa
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U.08.193.1194)
w art.11d ust.1 pkt 8 d), okreÊlajàcych
zakres wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji
drogowej, nało˝yła obowiàzek dołà-

czenia do niego opinii dyrektora właÊciwego regionalnego zarzàdu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujàcych wykonanie
urzàdzeƒ wodnych oraz w odniesieniu
do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpoÊredniego zagro˝enia powodzià.
Poj´cia te zostały zdefiniowane
w ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2005r., Nr 239 poz. 2019 z póên.
zm.), która reguluje sprawy zwiàzane
z kształtowaniem i ochronà zasobów
wodnych oraz korzystaniem z wód.
Urzàdzenia wodne zostały zdefiniowane w art.9 ust.1 pkt 19 Prawa
wodnego jako urzàdzenia słu˝àce
kształtowaniu zasobów wodnych oraz
korzystaniu z nich, a w szczególnoÊci
budowle regulacyjne, kanały i rowy
oraz mury oporowe, a tak˝e wyloty
urzàdzeƒ kanalizacyjnych słu˝àce do
wprowadzania Êcieków do wód lub
urzàdzeƒ wodnych oraz wyloty urzàdzeƒ słu˝àce do wprowadzania wody
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do wód lub urzàdzeƒ wodnych. Przepisy ustawy dotyczàce urzàdzeƒ wodnych stosuje si´ odpowiednio do:
urzàdzeƒ melioracji wodnych niezaliczonych do urzàdzeƒ wodnych (kanałów i rowów melioracyjnych) oraz
prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociàgów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzàdzeƒ (art.19.ust.2.pkt. 1.).
Obszary bezpoÊredniego zagro˝enia powodzià – w obowiàzujàcej do
18.03.2011 r. wersji Prawa wodnego
art. 82 ust.1 były to:
1) tereny mi´dzy linià brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który
wbudowano tras´ wału przeciwpowodziowego(...),
2) strefa przepływów wezbraƒ powodziowych okreÊlonà w planie zagospodarowania przestrzennego na
podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej(...).
W obecnie obowiàzujàcym od
18.03.2011 r. Prawie wodnym funkcjonujà jako obszary szczególnego zagro˝enia powodzià w rozumieniu art.9
ust.1 pkt 6c rozszerzajàcym to poj´cie. Jednak do dnia uwzgl´dnienia obszarów szczególnego zagro˝enia powodzià na mapach zagro˝enia powodziowego, (które majà zostaç opracowane do 22 grudnia 2013 r.), za takie nale˝y uznaç dotychczasowe obszary bezpoÊredniego zagro˝enia powodzià (art. 17 ustawy z dnia
5.01.2011 o zmianie ustawy prawo
wodne i niektórych innych ustaw). Tak
wi´c do tego czasu b´dzie obowiàzywała jedynie nowa nazwa obszary
szczególnego zagro˝enia powodzià,
ale dotyczàca poprzedniego zakresu.
Obiekty mostowe i przepusty sà
szczególnymi urzàdzeniami, tak wi´c
warunki, jakie powinny spełniaç oraz
zasady obliczeƒ hydraulicznych zostały szczegółowo okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç drogowe obiekty in˝ynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U.00.63.735
z dnia 3 sierpnia 2000 r.). Zgodnie

Pozwolenia
wodnoprawne na
odprowadzanie wód
opadowych (nie tylko
z dróg) do cieków sà
najcz´Êciej zaskar˝anymi
decyzjami

z tym rozporzàdzeniem usytuowanie
mostu nie powinno spowodowaç istotnych zmian koryta cieku oraz warunków przepływu wód, Êwiatło mostu powinno zapewniaç swobodny
przepływ wód miarodajnych (podobnie Êwiatło przepustu), bez spowodowania nadmiernego spi´trzenia
wody w cieku powy˝ej budowli oraz
bez spowodowania nadmiernych rozmyç koryta cieku. Nie powinno tak˝e
ograniczaç ˝eglugi. Przepływ miarodajny dla mostu usytuowanego na rzece obwałowanej musi uwzgl´dniaç
warunki ochrony przeciwpowodziowej
dla danego odcinka rzeki. To tylko niektóre z warunków okreÊlonych w tych
przepisach.
Najistotniejszym elementem projektowania jest okreÊlenie Êwiatła
mostu. Zostało ono zdefiniowane
w art. 18 ust. 2 rozporzàdzenia jako
odległoÊç mi´dzy Êcianami przyczółków, mierzona na poziomie miarodajnej rz´dnej zwierciadła wody
prostopadle do kierunku przepływu,
zmniejszona o sum´ gruboÊci filarów
na tym samym poziomie (cz´sto
spotykane w operatach okreÊlenia
„Êwiatło pionowe” nie znajduje uzasadnienia). W § 18. ust. 1. rozporzàdzenia okreÊlono, ˝e długoÊç mostu
powinna wynikaç z warunku minimalnego Êwiatła mostu, zapewniajàcego swobod´ przepływu miarodajnego, bez spowodowania nadmiernego spi´trzenia wody w cieku –
wywołujàcego dodatkowe zagro˝enia
i nieuzasadnione ekonomicznie szkody – oraz bez spowodowania nadmiernych rozmyç koryta cieku,
z uwzgl´dnieniem potrzeb ochrony
Êrodowiska (pasy terenu, okreÊlone

w § 26 pokryte roÊlinnoÊcià). Metoda
liczenia Êwiatła jest sprecyzowana
w wy˝ej wymienionym rozporzàdzeniu. Jej wynikiem jest ustalenie minimalnego Êwiatła mostu. Podstawà
obliczeƒ powinny byç aktualne dane
hydrologiczne (zwłaszcza dla rzek
obserwowanych).
Niezb´dne jest tak˝e uwzgl´dnienie
charakteru cieku. Je˝eli ciek jest górski lub podgórski to § 23 rozporzàdzenia stanowi o koniecznoÊci zwi´kszenia Êwiatła o 15% dla spływu lodów
oraz o tym, ˝e mosty o Êwietle wi´kszym ni˝ 25 m powinny byç przewidziane jako jednoprz´słowe nad Êrodkiem nurtu.
Przyj´te Êwiatło mostu powinno
odpowiednio uwzgl´dniaç wszystkie
pozostałe warunki rozporzàdzenia
wymienione w §25 – §29 – ekologiczne, ˝eglowne, dla koryt rozgał´zionych.
Wa˝nym elementem jest tak˝e wyniesienie spodu konstrukcji mostu
ponad wod´ miarodajnà. Pomimo
braku obowiàzujàcych przepisów w tej
kwestii – za właÊciwe nale˝y uznaç zasady okreÊlone w §6 nieobowiàzujàcego rozporzàdzenia RM z 5.08.1977 r.
w sprawie granic wód, linii brzegu,
urzàdzeƒ nad wodami oraz wód Êródlàdowych
˝eglownych
(Dz.U.
77.26.110), zgodnie z którymi wzniesienie dolnej kraw´dzi konstrukcji ponad najwy˝szy poziom wody spi´trzonej nie mo˝e byç mniejszy ni˝:
1,5 m na wodach ˝eglownych, 1,0 m
na rzekach nie˝eglownych i potokach
górskich i 0,5 m na pozostałych wodach Êródlàdowych. Ma to uzasadnienie ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa
obiektów, szczególnie w przypadku
potoków górskich, gdzie to wzniesienie nale˝ałoby okreÊliç „im wy˝sze,
tym bezpieczniejsze”, poniewa˝ potoki
te w czasie wezbraƒ niosà du˝e iloÊci
rumowiska, drzew, gał´zi. Wtedy ten
du˝y przeÊwit zwi´ksza „szanse” mostu. W praktyce czasami spotyka si´ sytuacje, gdzie to wzniesienie, determinowane mo˝liwoÊcià doprowadzenia
najazdów, musi byç zmniejszone. Jest
to jednak rozwiàzanie szczególne,
obarczone ryzykiem.

Dokoƒczenie na str. 26
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Kolizja inwestycji drogowych
z ciekami wodnymi
Dokoƒczenie ze str. 25
§ 34 ust. 1 ww. rozporzàdzenia
okreÊla, ˝e: płaszczyzny boczne
Êcian filarów powinny byç dostosowane do przewidywanego kierunku
przepływu miarodajnego i nie powinny tworzyç kàta wi´kszego ni˝ 20º
z kierunkiem przepływu na poziomie
normalnym. Tak wi´c odchylenie
płaszczyzn od kierunku przepływu na
poziomie normalnym powinno zmierzaç do zgodnoÊci z kierunkiem
przepływu miarodajnego. W przypadku podpór a˝urowych przez
płaszczyzn´ bocznà rozumie si´
płaszczyzn´ wyznaczonà przez elementy podpory. § 34. ust. 2 odnosi si´
do rzeki ˝eglownej. W przypadku
mostu na du˝ej rzece przekrój koryta rzeki jest wielodzielny (składa si´
z koryta głównego i cz´Êci zalewowych na obustronnych terasach).
Kierunek spływu wód ˝eglownych jest
ten sam co kierunek przepływu na
poziomie normalnym, bo maksymalna woda ˝eglowna mieÊci si´
w korycie głównym i od tego kierunku nale˝y wyznaczyç płaszczyzny
boczne podpór mostu pod kàtem nie
wi´kszym ni˝ 10º. Nawet je˝eli filary
mostu usytuowane sà na brzegu,
ponad maksymalnà wodà ˝eglownà.
Nie chodzi tu o ewentualnà kolizj´
jednostek pływajàcych z filarami, ale
o istotny wpływ kierunku przepływu
wielkich wód na kształtowanie si´ koryta głównego, gdzie powinny byç
nale˝ycie utrzymane parametry drogi wodnej.
Ze wzgl´du na oddziaływanie mostu na koryto cieku i to w zakresie
znacznie wi´kszym ni˝ tylko przekrój
mostowy, brzegi rzek i potoków w obr´bie mostu cz´sto wymagajà umocnienia. Sà to budowle regulacyjne
zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 19 a PW,
na których wykonanie wymagane jest

Kamienica Nawojowska

pozwolenie wodnoprawne (Art. 122
ust. 1. PW).
Zakres tych umocnieƒ powinien
wynikaç z lokalnych uwarunkowaƒ panujàcych w rzece. W praktyce spotyka si´ np. zaw´˝anie koryta rzeki budowlami, zb´dne umacnianie brzegów
wypukłych lub umacnianie dna cieku
w przekroju mostowym, tylko dla
uzyskania lepszych parametrów obliczeniowych (współczynnik szorstkoÊci), a nie dla faktycznej potrzeby.
Efektem takich działaƒ mo˝e byç pogorszenie warunków przepływu na
dłu˝szym odcinku cieku.
Most tymczasowy oraz wykonanie
podpór technologicznych w korycie
rzeki tak˝e wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wynika
to z Art. 122. ust.1 pkt 3 stanowiàcego, ˝e pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na wykonanie urzàdzeƒ
wodnych w zwiàzku z art.9 ust. 2 pkt
b okreÊlajàcego, ˝e przepisy dotyczàce urzàdzeƒ wodnych stosuje si´
odpowiednio do prowadzonych przez
wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych,

rurociàgów, linii energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych
urzàdzeƒ. Konstrukcje podpór technologicznych znaczàco ograniczajà
i zaburzajà powierzchni´ przepływu.
Dla oceny realizacji projektowanych
rozwiàzaƒ konieczne jest wykonanie
obliczeƒ hydraulicznych. Niejednokrotnie konstrukcja taka osadzona
jest na palach nawet kilkunastometrowych, które po zakoƒczeniu robót sà
obcinane na poziomie dna i pozostajà w dnie, a nast´pnie w wyniku procesów erozyjnych odsłaniajà si´
i mogà szkodliwie oddziaływaç na koryto w obr´bie mostu. Tak wi´c technologia wykonania mostu powinna
zostaç uwzgl´dniona w operacie wodnoprawnym.
Nie mo˝na nie wspomnieç o przepustach i małych mostach, które, niewłaÊciwie wykonane, sà przyczynà
najwi´kszych zniszczeƒ w infrastrukturze drogowej, szczególnie w terenach górskich. Âwiatło przepustu powinno zapewniç swobod´ przepływu
miarodajnego wody, z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ dotyczàcych pr´d-
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koÊci przepływu, stopnia wypełnienia
przewodu przepustu oraz pochylenia
podłu˝nego jego dna (§ 40 rozporzàdzenia). Na potokach górskich
przepusty dopuszczone sà tylko dla
dróg klasy L i D (§ 41.ust.1), przy
czym nie dopuszcza si´ zastosowania
przepustów o wlotach zatopionych
i wielootworowych oraz o przewodach kołowych (§ 49. ust.3). Nale˝y
tak˝e zauwa˝yç, ˝e w przypadku małych mostów zasady obliczeƒ hydrologicznych sà stosowane jak dla mostów, natomiast zasady obliczeƒ hydraulicznych jak dla przepustów.
Zdecydowanie negatywnie nale˝y
oceniç stosowanie długich przepustów czy te˝ wr´cz przekrywanie cieków. Utrzymanie dro˝noÊci przepustu nastr´cza du˝e trudnoÊci ze wzgl´du na jego mały przekrój poprzeczny.
Dotyczy to zwłaszcza cieków górskich i podgórskich, które w czasie
wezbraƒ niosà du˝e iloÊci rumowiska,
drzewa, gał´zie i cz´sto ulegajà zaÊlepieniu. Taki długi zamkni´ty kanał
o małym przekroju stwarza tak˝e znaczàcà barier´ ekologicznà dla organizmów ˝yjàcych.
Przepisy dotyczàce wykonania
urzàdzeƒ wodnych stosuje si´ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
przebudowy, rozbiórki lub likwidacji
tych urzàdzeƒ, z wyłàczeniem robót
zwiàzanych z utrzymywaniem urzà-

Umocnienia skarpy drogowej Soła

dzeƒ wodnych w celu zachowania ich
funkcji (art.9 ust. 2 pkt. 2 PW). Jest to
zwiàzane ze specyfikà urzàdzeƒ wodnych, które wpływajà na wody w szeroko rozumianym zakresie. Np. rozebranie stopnia pi´trzàcego mo˝e
spowodowaç obni˝enie zwierciadła
wód gruntowych na terenach przyległych, które jest niejednokrotnie
ustabilizowane od wielu lat. Podobnie
np. przebudowa przepustu, wylotu lub
przeło˝enie koryta cieku b´dzie powodowaç zmian´ stosunków wodnych zarówno w samym korycie cieku, jak i na terenach przyległych.
Koryta bardzo wielu rzek zostały obj´te ró˝nymi formami ochrony, m.in. siecià obszarów Natura 2000. Wobec
tego planowanie i wykonywanie przedsi´wzi´ç w takich rejonach powinno odbywaç si´ z uwzgl´dnieniem wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych,
wynikajàcych z przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z póên.
zm.) oraz ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnieniu informacji
o Êrodowisku i jego ochronie, udziale
społeczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na
Êrodowisko (Dz.U.08.199.1227). Wydane na podstawie ww. ustaw decyzje majà istotne znaczenie dla oceny
mo˝liwoÊci i warunków realizacji. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w rozporzàdzeniu

RM z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco
oddziaływaç na Êrodowisko, autostrady i drogi ekspresowe zostały zaliczone do przedsi´wzi´ç mogàcych zawsze znaczàco oddziaływaç na Êrodowisko, a zatem przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego wymagane
jest uzyskanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach. Niejednokrotnie wynikajà z tych decyzji ograniczenia w zakresie robót w rzekach,
np. zakaz umacniania brzegów lub
ograniczenia czasu robót w rzece.
Jest jeszcze aspekt finansowy wynikajàcy z art. 20. PW ust.1 pkt 4, który stanowi, ˝e grunty pokryte wodami,
stanowiàce własnoÊç Skarbu Paƒstwa, niezb´dne do prowadzenia
przedsi´wzi´ç zwiàzanych wykonywaniem infrastruktury transportowej,
oddaje si´ w u˝ytkowanie za opłatà
rocznà. Zwolnione z tych opłat sà jednostki samorzàdu terytorialnego (dotyczy to tylko infrastruktury transportowej) Art. 20 ust.3 pkt 4. Zasady opłat
i niezb´dne dokumenty zostały okreÊlone w cytowanym art. 20, a wysokoÊç opłat w rozporzàdzeniu RM
z dnia 26.01.2006 w sprawie wysokoÊci opłat rocznych za oddanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U.
06.13.90).
Reasumujàc:
Poruszone powy˝ej zagadnienia
wykazujà, jak istotnym problemem
w inwestycjach drogowych sà rozwiàzania in˝ynierskie zwiàzane z kolizjà
tych inwestycji z wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Dowodem sà
równie˝ coroczne zniszczenia w infrastrukturze drogowej wywołane przez
wezbrane wody rzek i potoków. Szczególny pod tym wzgl´dem okazał si´
rok 2010, w którym wystàpiły cztery
wezbrania, a zniszczenia, które spowodowały były ogromne.
Dlatego tak wa˝ne staje si´ poszukiwanie optymalnych rozwiàzaƒ,
które umo˝liwià bezpieczne wypełnianie funkcji komunikacyjnych inwestycji drogowych, nie powodujàc
równoczeÊnie niekorzystnych zmian
w korytach rzek i potoków oraz ich
ekosystemach.
mgr in˝. MARTA KOT
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Dyskwalifikujmy wyroby złej jakoÊci
VI Krajowa Konferencja Naukowo–Techniczna. „Urzàdzenia piorunochronne
w projektowaniu i budowie”

uczestników z kraju i zagrancy przyjechało do
Domu Technika NOT
w Krakowie, gdzie 20 paêdziernika
2011 r. odbyła si´ VI Krajowa Konferencja Naukowo–Techniczna „Urzàdzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”. Organizatorem
konferencji był Oddział Krakowski
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a współorganizatorami: Polski Komitet Ochrony Odgromowej
SEP oraz Małopolska Okr´gowa
Izba In˝ynierów Budownictwa. Komitetowi Programowo – Organizacyjnemu Konferencji przewodniczył
prof. dr hab. in˝. Zdobysław Flisowski, przewodniczàcy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP,
a sekretarzem naukowym został
prof. dr hab. in˝. Romuald Włodek
z Akademii Górniczo– Hutniczej.

80

Obrady konferencji otworzył wiceprzewodniczàcy Komitetu Programowo–Organizacyjnego, wiceprezes Oddziału Krakowskiego SEP i wiceprezes
ZG SEP – dr in˝. Jan Strzałka, który
wÊród uczestników szczególnie powitał członków Polskiego Komitetu
Ochrony Odgromowej SEP z prof.
Zdobysławem Flisowskim na czele
oraz Tatian´ Ershovà z Tomska.
W konferencji uczestniczyło 24 członków MOIIB.
Celem konferencji organizowanej
cyklicznie w Krakowie (poprzednie
odbyły si´ w 1986, 1996, 2000, 2005
i 2008 r.) była wymiana poglàdów specjalistów, naukowców i praktyków na
temat normalizacji, prowadzonych
badaƒ oraz metod projektowania,
monta˝u i eksploatacji instalacji odgromowych i ochrony przeciwprzepi´ciowej. Wiele uwagi poÊwi´cono
omówieniu zmian w zwiàzku z restrukturyzacjà norm ochrony odgromowej obiektów budowlanych, w tym

wprowadzonej normy europejskiej
PN–EN 62305.
W czasie konferencji przedstawiono 14 referatów przygotowanych
przez autorów z oÊmiu oÊrodków
krajowych i dwóch oÊrodków zagranicznych (Holandia i Rosja) zaj-

mujàcych si´ zagadnieniami ochrony odgromowej i przeciwprzepi´ciowej. Obrady trzech sesji konferencji prowadzili: prof. dr hab. in˝.
Zdobysław Flisowski z Politechniki
Warszawskiej, dr hab. in˝. Grzegorz
Masłowski prof. Politechniki Rze-
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Najtrudniejsze sprawy
do rozwiàzania:
utrudnienia prawno–
administracyjne,
brak profesjonalizmu
i solidnoÊci w realizacji
ochrony odgromowej
i przeciwprzepi´ciowej
oraz promowanie
wyrobów złej jakoÊci

szowskiej i mgr in˝. Andrzej Boczkowski – przewodniczàcy Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i
Urzàdzeƒ Elektrycznych SEP. Ka˝dy
referat wzbudzał dyskusje, w których
najwi´kszà aktywnoÊcià wyró˝nili
si´ dr in˝. Marek Łoboda z Politechniki Warszawskiej i dr in˝. Krystian Chrzan z Politechniki Wrocławskiej. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali komplet starannie
wydanych drukiem materiałów konferencyjnych oraz materiały reklamowe oÊmiu firm, które prezentowały swoje wyroby na wystawie towarzyszàcej konferencji.
W przerwie obrad konferencji odbyła si´ druga cz´Êç posiedzenia
PKOOdgr. SEP poÊwi´cona wyborom
nowego przewodniczàcego Komitetu, w zwiàzku z rezygnacjà zło˝onà
przez dotychczasowego przewodniczàcego prof. Zdobysława Flisowskiego, który kierował pracami Komitetu nieprzerwanie od 1971 roku.
Wiceprezes SEP dr in˝. Jan Strzałka
podzi´kował byłemu przewodniczàcemu za długoletnià działalnoÊç, wr´czajàc mu okolicznoÊciowy adres od
prezesa stowarzyszenia prof. Jerzego
Barlika oraz wyró˝nienie – Medal Pamiàtkowy im. prof. St. Fryzego. SpoÊród trzech kandydatów nowym przewodniczàcym PKOOdgr. SEP w tajnym głosowaniu wybrano prof. Grzegorza Masłowskiego z Politechniki
Rzeszowskiej.

W podsumowaniu konferencji prof.
dr hab. in˝. Zdobysław Flisowski
wskazał najtrudniejsze sprawy do
rozwiàzania: utrudnienia prawno–administracyjne, brak profesjonalizmu i
solidnoÊci w realizacji ochrony odgromowej i przeciwprzepi´ciowej oraz
promowanie wyrobów złej jakoÊci
oraz ochrony opartej na wyrobach
podlegajàcych dyskwalifikacji, takich
jak: „zwody aktywne” i urzàdzenia do
ograniczania przepi´ç typu 1 + 2 +3.
Z kolei wiceprezes O.Kr. SEP Jan
Strzałka wyraził podzi´kowanie au-

torom, wystawcom i sponsorom konferencji, do których oprócz Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa nale˝eli Elektrociepłownia
Kraków S.A. oraz Przedsi´biorstwo
Wielobran˝owe ELTOR – Kraków Sp.
z o.o. Zaprosił te˝ uczestników konferencji do udziału w organizowanych cyklicznie przez O.Kr. SEP kolejnych corocznych konferencjach
naukowo – technicznych.
JAN STRZAŁKA
Oddział Krakowski SEP

Gdzie
znaleêç specjalist´?
Fachowcy. Nowa zakładka na stronie internetowej
MOIIB dla szukajàcych specjalistów i oferujàcych swe
usługi in˝ynierów z uprawnieniami
Z inicjatywy Zespołu Problemowego ds. procesów budowlanych MOIIB od
1 grudnia 2011r. została uruchomiona nowa zakładka na stronie internetowej Izby o nazwie „specjaliÊci“. Jest to strona przeznaczona dla osób poszukujàcych specjalistów posiadajàcych uprawnienia budowlane, którzy zadeklarowali gotowoÊç Êwiadczenia usług w zakresie pełnienia samodzielnych
funkcji budowlanych w poszczególnych bran˝ach. JeÊli chodzi o wyszukiwanie
specjalistów, nale˝y post´powaç zgodnie z instrukcjà. To samo dotyczy osób,
które zdecydowały si´ umieÊciç swoje dane na stronie.
WOJCIECH JASTRZ¢BSKI
kierownik biura MOIIB
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Współpraca z czeskimi in˝ynierami
Wydarzenie. 17 wrzeÊnia 2011 r. umowa sprzed 10 lat
została przedłu˝ona o kolejne 4 , to jest do 2015 roku
spółpraca MOIIB z Czeskà Izbà Autoryzowanych
In˝ynierów i Techników
Budownictwa (CKAIT) regionu
Ostrawa ma ju˝ bez mała 10–letnià tradycj´. Potrzeba kontynuowania i rozwijania przyjacielskiej
współpracy w ramach organizacji budowlanych paƒstw tzw. małej Grupy Wyszehradzkiej znalazła odzwierciedlenie w podpisaniu dokumentów o jej kontynuowaniu.

W

Pomysł zawarcia umowy o współpracy pomi´dzy naszymi izbami powstał w 2002 roku, czego efektem
było podpisanie w dniu 25 listopada
3–letniej umowy o wspólnym działaniu w zakresie budownictwa i samorzàdów zawodowych. Podobna
umowa została te˝ podpisana pomi´dzy Polskim Zwiàzkiem In˝ynierów i Techników Budownictwa
(PZITB) Oddział Małopolski w Krakowie i Czeskim Zwiàzkiem In˝ynierów Budownictwa (CSSI) regionu
Ostrawa. Z wielkà wdzi´cznoÊcià
wspominamy ˝yczliwoÊç czeskich
kolegów, którzy ch´tnie dzielili si´
z nami swoimi doÊwiadczeniami
z poczàtkowego okresu działania
czeskiego, o 10 lat starszego samorzàdu zawodowego.
Dobre doÊwiadczenia ze wspólnej
działalnoÊci spowodowały, ˝e 30
listopada 2007 roku został podpisany aneks do umowy, na mocy którego kontynuowana była dalsza
współpraca. Cztery lata min´ły bardzo szybko i 17 wrzeÊnia 2011 r.
umowa została przedłu˝ona o kolejne 4 lata, to jest do 2015 roku. Ze
strony czeskiej umow´ podpisywał
przewodniczàcy CKAIT regionu
Ostrawa Svatopluk Bijok, a ze strony MOIIB przewodniczàcy Rady Stanisław Karczmarczyk. Fakt ten miał
miejsce podczas spotkania delega-

cji obydwu izb w Ostrawicy w dniach
16–17 wrzeÊnia 2011 roku. Delegacj´ MOIIB reprezentowali koledzy:.
Mirosław Boryczko, Zbysław Kałkowski, Stanisław Karczmarczyk,

Krzysztof Łukasik, Zygmunt Rawicki, Jan Skawiƒski i Kazimierz Âlusarczyk.
MIROSŁAW BORYCZKO
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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 2012 roku
Zespó∏ ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB
L.p.
1.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
Od˝elazianie –odmanganianie wody – przeglàd metod w
aspekcie uzdatniania wód podkrakowskich w uj´ciach lokalnych gmin.

2.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Jak uniknàç kłopotów wynikajàcych z przepisów Prawa budowlanego w trakcie realizacji i oddania obiektu budowlanego do u˝ytkowania.

3.

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Seminarium: Nawierzchnie betonowe

4.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:

Cykl szkoleƒ bhp:
Wymogi bezpieczeƒstwa pracy na budowach. Opracowanie
planu BIOZ – przykłady. Kontrole Paƒstwowej Inspekcji
Pracy.

5.

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
Charakterystyka bezwykopowych metod odnowy technicznej
sieci wodociàgowych i kanalizacyjnych.

6.

seminarium elektroinstalatorów – O.Kr SEP:
Osprz´t kablowy dla energetyki firmy 3M – oszcz´dnoÊç i
nowoczesnoÊç.

7.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
Wpływ bł´dów projektowych i wykonawczych na utrzymanie
i eksploatacj´ drogowych obiektów in˝ynierskich.

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

11 stycznia 2012
(Êroda)
godz. 13.00
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B“

PZITSO.Kraków & MOIIB
mgr in˝. Stanisław Zawadzki
tel. biuro PZITS
12–422–26–98

17 stycznia 2012
(czwartek)
Kraków
godz.14.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

PZITB–CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

18 stycznia 2012
(Êroda)
Kraków
GDDKiA
Ul. Mogilska 25
Kraków

SITK RP O. Kraków & MOIIB
Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (12) 658–93–72
http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

18 stycznia 2012
(Êroda)
Tarnów, godz. 13.00
budynek Krakusa
ul. Krakowska 11

PZITB–CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
Kazimierz Âlusarczyk, tel.602 590 749
Wacław Kawik, tel. 604 129 490
Joanna Kruk, tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

19 stycznia 2012
(czwartek) godz.13.00
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B”

PZITS O.Kraków & MOIIB
dr in˝. Tomasz Bergel UR
tel. biuro PZITS
12–422–26–98

19 stycznia 2012
(czwartek)
godz.11–14
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

O.Kr SEP – SIiUE & MOIIB
3M Poland Sp. z o.o.
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601 497 125
Biuro SEP tel.
12 422 58 04

19 stycznia 2012
(czwartek)
Kraków
Sala konferencyjna hotelu
ASPEL
ul. Bratysławska 2

ZMRP O.Małopolski
& MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605–41–81–13
e–mail: gra_cz@op.pl
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L.p.
8.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:

Zwi´kszenie efektywnoÊci energetycznej budynków mieszkalnych i u˝ytecznoÊci publicznej.
Nowe technologie – oszcz´dzanie energii.

9.

bran˝a ogólnobudowlana – NOT Tarnów:
Procedury zwiàzane z wyst´powaniem zagro˝eƒ i ich skutków wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych,
w tym:
ryzyko zawodowe;
prace szczególnie niebezpieczne;
wypadki przy pracy.

10.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Eurokody – przykłady obliczeƒ konstrukcji ˝elbetowych
Projektowanie płyt i belek – SGN (zginanie, Êcinanie, skr´canie) i SGU (zarysowanie i ugi´cie)

11.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Proces budowy w praktyce – wybrane zagadnienia. Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

12.

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
Gospodarowanie wodami opadowymi w terenach zurbanizowanych.

13.

seminarium elektroenergetyków – O.Kr SEP:
Monitoring energii elektrycznej u odbiorcy instytucjonalnego.

14.

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
Termowizja – wykorzystanie w praktyce.

15.

seminarium elektroinstalatorów – O.Kr SEP:

Data / Miejsce
24 stycznia 2012
(wtorek)
Kraków
godz. 10.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

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

25 stycznia 2012
(Êroda)
godz. 12.00
Tarnów
Dom Technika
Rady NOT w Tarnowie
Rynek 10 (sala 222)

NOT Tarnów & MOIIB
Tel/fax: 14 688 90 70, www.not–tarnow.pl
e–mail: oi1@tarnow.net.org.pl

26 stycznia 2012
(czwartek)
Kraków
godz. 10.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

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

31 stycznia 2012
(wtorek)
Kraków
godz. 10.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

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

31 stycznia 2012
(wtorek)
Kraków
godz.13.00
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B”

PZITS O.Kraków & MOIIB
dr in˝. Andrzej Wał´ga UR
tel. biuro PZITS
12–422–26–98

3 lutego 2012
(piàtek)
Kraków
godz. 13–16
AGH, paw. B1,
s. H113a
Kraków

O.Kr SEP – SEn
Koło SEP nr 65
& MOIIB
mgr in˝. Artur Gancarz
tel. 609 100 231
Biuro SEP
tel. 12/ 422 58 04

7 lutego 2012
(wtorek)
godz. 13.00
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B”

PZITS/O Kraków & MOIIB
mgr in˝. Barbara Tuziƒska – Pawela
tel. biuro PZITS
12–422–26–98

9 lutego 2012
(czwartek)

O.Kr SEP – SIiUE
& MOIIB
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16.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

godz.11–14
Kraków
DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

Firma THORM
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601 497 125
Biuro SEP
tel. 12 422 58 04

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:

15 lutego 2012
godz.13.00
(Êroda)
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B”

PZITS O.Kraków & MOIIB
dr in˝. Krzysztof Chmielowski UR
tel. biuro PZITS
12–422–26–98

16 lutego 2012
(czwartek)
Kraków
godz. 14.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

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

21 lutego 2012
(wtorek)
Kraków
godz. 14.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

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

22 lutego 2012
(Êroda)
godz.13.00
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego 28
sala „B”

PZITSO.Kraków & MOIIB

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Najcz´Êciej popełniane bł´dy projektowe i wykonawcze w
procesie inwestycyjnym oraz ich konsekwencje w rozumieniu
Prawa budowlanego.

18.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych. Zasady
prowadzenia dokumentacji budynku. Ksià˝ka obiektu budowlanego.

19.

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
1.Przeglàd kształtek elektrooporowych i bosych do rur PETS,
gwarantujàcych 100–procentowà szczelnoÊç wodociàgu
2. System Renowacyjny TS Wavin
3.Porównanie studzienek kanalizacyjnych tworzywowych
firmy Wavin ze studzienkami betonowymi w Êwietle obowiàzujàcych norm. PrzemyÊlane zwieƒczenia studzienek tworzywowych.”

20.

bran˝a elektroenergetyczna:
Innowacje w elektroenergetyce na przykładzie wyrobów ZPUE
S.A. Włoszczowa.

21.

Organizator / Wyk∏adowca

OÊwietlenie drogowe z zastosowaniem opraw LED wraz z
jego zarzàdzaniem.

Innowacyjne rozwiàzania w zakresie wymiarowania i konstruowania filtrów piaskowych o przepływie pionowym w
przydomowych oczyszczalniach Êcieków.

17.

Data / Miejsce

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
Spotkania in˝ynierskie.
(wi´cej na stronie www.pzitb.org.pl)

mgr in˝. Kamil Baran
mgr in˝. Dariusz Tarasewicz
mgr in˝. Mariola Błajet
tel. biuro PZITS
12–422–26–98

22 lutego 2012
(Êroda)
godz.12.00
Tarnów
Punkt Informacyjny MOIIB
w Tarnowie
ul. Krakowska 11A
(biurowiec
KRAKUS
III pi´tro
– wejÊcie od ul. Nowy Âwiat)

Punkt Informacyjny MOIIB w Tarnowie
tel. 14 626–47–18

luty 2012
Kraków
godz. 17.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

PZITB–CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl
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22.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Eurokody – przykłady obliczeƒ konstrukcji ˝elbetowych
Projektowanie słupów – Êciskanie mimoÊrodowe jedno– i
dwukierunkowe.
Układy płytowo–słupowe: SGN – przebicie.

23.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ bhp:
Wymogi bezpieczeƒstwa pracy na budowach. Opracowanie
planu BIOZ – przykłady. Kontrole Paƒstwowej Inspekcji Pracy.

24.

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Seminarium:Wzmocnienie podło˝a

25.

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
Dachy zielone – pi´kno i ekologia.

26.

seminarium elektroenergetyków – O.Kr SEP:
Zespolona instalacja uziemiajàca jako element ochrony przeciwpora˝eniowej w sieci SN i nN

27.

seminarium elektroenergetyków – O.Kr SEP:
Zmiany zasad pomiarów wprowadzone normà PN–HD 60364

28.

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
Nowoczesne technologie w ochronie wód na terenach zurbanizowanych – zrównowa˝enie odprowadzenia wód do istniejàcego systemu kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem
retencji i regulatorów przepływu.

29.

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

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

23 lutego 2012
(czwartek)
Kraków
godz. 10.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

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

28 lutego 2012
(wtorek)
Gorlice
godz. 12.00
Dom Polsko–Słowacki
Rynek 2

PZITB–CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
Rafał Kukla
604 190 047
Joanna Kruk
tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

29 lutego 2012
(Êroda)
Kraków
GDDKiA
Ul. Mogilska 25
Kraków

SITK RP O. Kraków & MOIIB
Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (12) 658–93–72
http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

1 marca 2012
godz.13.00
(czwartek)
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Staszewskiego, sala „B“

PZITS O.Kraków & MOIIB
dr in˝. Jadwiga Królikowska
Politechnika Krakowska
tel. biuro PZITS
12–422–26–98

2 marca 2012
(piàtek)
godz.13–16
Kraków
Energoprojekt S.A. Kraków
ul. Mazowiecka 21

O.Kr SEP – SEn
Koła SEP nr 1 i 13
& MOIIB
in˝. Zbigniew Bisikiewicz
12 299–72–65
Biuro SEP
12 422 58 04

9 marca 2012
(piàtek)
godz. 13.30 – 16
Stomil
Wolbrom

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

14 marca 2012
(Êroda)
godz. 13.00
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
Sala „B“

PZITS O.Kraków & MOIIB
mgr in˝. Tomasz Seremet
mgr in˝. Szymon Mielczarek
tel. biuro PZITS
12–422–26–98

15 marca 2012
(czwartek)
Kraków
godz. 14.00
Dom Technika

PZITB–CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
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30.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
Systemy deskowaƒ w budownictwie mostowym.

31.

wycieczka techniczna – O.Kr SEP:
Zwiedzenie zaplecza technicznego kopalni w Bochni

32.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ:
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki po˝aru wg eurokodów
Projektowanie konstrukcji betonowych i stalowych.

33.

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Seminarium „Bezpieczna droga”

34.

seminarium elektroenergetyków – SEP Tarnów:
Ochrona przeciwpora˝eniowa w urzàdzeniach elektroenergetycznych.

35.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Proces budowy w praktyce – wybrane zagadnienia. Kierownik
budowy

36.

wycieczka techniczna – O.Kr SEP:
Mi´dzynarodowe Targi Elektrotechniki i Elektroniki „AMPER
2012” w Brnie

37.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Ocena stanu technicznego budynków. Opinie i ekspertyzy

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego, II
pi´tro

www.pzitb.org.pl

15 marca 2012
(czwartek)
Kraków
Sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska

Organizator:
ZMRP O.Małopolski
& MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605–41–81–13
e–mail: gra_cz@op.pl

16 marca 2012
(piàtek)
godz. 13–16
Bochnia

O.Kr SEP – SIiUE
Koło SEP Nr 65
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
697 261 618
Biuro SEP
12 422 58 04

20 marca 2012
(wtorek)
Kraków godz. 10:00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

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

21 marca 2012
(Êroda)
Kraków
GDDKiA
Ul. Mogilska 25
Kraków

SITK RP O. Kraków & MOIIB
Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (12) 658–93–72
http://krakow.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 600 055 029

22 marca 2012
(czwartek)
godz. 10.00
Tarnów
ul. Lwowska 72–96B
I pi´tro – niebieska
sala konferencyjna

SEP Tarnów & MOIIB
Tel/faks SEP Tarnów:
(014) 621 68 13
e–mail: sep.tarnow@poczta.tarman.pl

22 marca 2012
(czwartek)
Kraków
godz. 10.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof. Stella–Sawickiego,
II pi´tro

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

20–22.03.2012
(wtorek – czwartek)
Brno (Czechy)

O.Kr SEP – SIiUE
Koło SEP nr 28
MOIIB
mgr in˝. Bolesław Dzi´giel
608–716–663
Biuro SEP
12 422 58 04

27 marca 2012
(wtorek)
Kraków, godz. 10.00

PZITB–CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
tel/fax: (12) 4214737
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L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
techniczne. U˝ytkowanie i utrzymanie budynków w nale˝ytym
stanie bezpieczeƒstwa konstrukcji.

38.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium szkoleniowe:
Pomiary rezystancji uziemieƒ w Êwietle obowiàzujàcych przepisów.

39

bran˝a sanitarna – PZITS O.Kraków:
Niezmienne w czasie właÊciwoÊci mechaniczne ˝eliwa sferoidalnego gwarancjà bezawaryjnej pracy ˝eliwnych systemów
wodociàgowych i kanalizacyjnych.

40.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych.

41.

seminarium energetyków – O.Kr :
Sterowanie i zarzàdzanie procesami technologicznymi i gospodarkà energetycznà.

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
sala im. prof.
Stella–Sawickiego,
II pi´tro

Joanna Kruk
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

27 marca2012
wtorek
11.00–14.00
Kraków
Dom Technika
Nowa Huta
os. Centrum C bl.10

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

28 marca 2012
godz. 13.00 (Êroda)
Kraków
Dom Technika Kraków
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro sala B

Mgr in˝. Tomasz Fusek
tel. biuro PZITS
12–422–26–98

28 marca 2012
(Êroda)
Gorlice
godz. 12.00
Dom Polsko–Słowacki
Rynek 2

PZITB–CUTOB
O.Małopolski & MOIIB
Rafał Kukla
604 190 047
Joanna Kruk
tel/fax: (12) 4214737
szkolenia@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

29 marca 2012
(czwartek)
godz. 11–14
DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

O.Kr SEP – OÊrodek Rzeczoznawstwa
Schneider Electric
Polska Sp. z o.o
& MOIIB
in˝. Maria Zastawny
tel. 601 335 113, 12 422 68 53
Biuro SEP tel.
12 422 58 04

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
PRZEWODNICZÑCY ZESPOŁU DS. USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
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KONKURSY

KONKURS PZITB

BUDOWA ROKU
(edycja XXII)
Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz
Głównego Urz´du Nadzoru Budowlanego ogłaszajà Konkurs PZITB „BUDOWA ROKU 2011“
Celem Konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiàgni´to wyró˝niajàce si´ wyniki realizacyjne. Konkurs słu˝y promocji inwestorów i wykonawców.
Przedmiotem Konkursu sà nowe lub odbudowane, rozbudowane, nadbudowane bàdê przebudowane obiekty budowlane, albo proces inwestycyjny ze wszystkich rodzajów budownictwa, zakoƒczone
nie póêniej ni˝ do koƒca I kwartału 2012 roku.
Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez Prezydium Zarzàdu Głównego Polskiego
Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa spoÊród członków Zwiàzku oraz instytucji współorganizujàcych i sponsorujàcych.
Siedzibà Komitetu Organizacyjnego jest:
Zarzàd Główny PZITB
00–050 Warszawa, ul. Âwi´tokrzyska 14
tel/fax 022 827 – 02 – 45
e–mail: biuro@budowaroku.pl
Zgłoszenie do Konkursu powinno zawieraç:
– deklaracj´ przystàpienia do Konkursu (wzór na www.budowaroku.pl ),
– podstawowe dane charakteryzujàce przedmiot zgłoszenia,
– dowód wpłaty wpisowego.
Zgłoszenie nale˝y przesyłaç na adres:
Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa
Zarzàd Główny
ul. Âwi´tokrzyska 14
00–050 Warszawa
z dopiskiem "BUDOWA ROKU 2011"

Wpłaty za uczestnictwo w konkursie dokonuje si´ na konto Zarzàdu Głównego PZITB
BANK MILLENNIUM Warszawa
Nr konta 52 1160 2202 0000 0000 5515 6493 z dopiskiem „BUDOWA ROKU 2011“.
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Oddział PZITB w Katowicach przy współudziale
oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach, Krakowie
zaprasza na
XXVII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ
„WARSZT
ARSZTA
AT PRACY PROJEKT
JEKTANT
ANTA
ANT
A KONSTRUKCJI”
kontynująca kolejny czteroletni cykl szkoleniowy zatytułowany :

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
KONSTR
TRUK
UKCYJN
UK
CYJNO – MATERI
MATERIAŁOWO – TECHNOLOGICZNE

KONSTR
TRUK
UKCJE METALOWE
która odbędzie się w dni
dniach 7-10 marca 2012 roku
w Szczyrku w CK
CKiR „Orle Gniazdo”
Hotel „Zagroń”
Problematyka warsztatów i prezentac
acjja w fo
formie wy
wykładów i seminariów nadaje „W
„Warsztatom Pracy Projektanta Ko
Konstrukcji” charakter zaw
zawodowego szkolenia specjalistycznego.
Spełnia ono wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością
w przedsiębiorstwach budowlanych zgodnie z normami serii PN-ISO-9000 oraz oczekiwania samorządu zaw
zawodowego inżynierów budownictwa dotyczące stałego dokształcania. Uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego dokształcania zaw
zawodowego.
Cykl 33 wykładów poświęcony zostanie współczesnym zagadnieniom projektowania
konstrukcji metalowych (stalowych i aluminiowych), głównie w świetle przepisów Eurokodów. Położony zostanie szczególny nacisk na praktyczna stronę projektowania, w tym
na konkretne przykłady obliczeniowe.
W wykładach omówione będą m.in. takie zagadnienia jak:
t materiały metalowe, zasady ich doboru, kierunki rozwoju;
t środki i sposoby zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwogniowego;
t wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji metalowych oraz sposoby
i technologie łączeni
łączenia elementów na zimno i przez spawanie;
t wymagania dotyczące projektowania konstrukcji stalowych w świetle Eurokodów,
modele obliczeniowe, oddziaływania zarówno występujące często jak i sporadycznie
(katastrofy postępujące);
t obliczanie i konstruowanie prętowych elementów grubościennych, elementów smukłosciennych jak i elementów z kształtowników i blach profilowanych na zimno oraz
elementów i połączeń z rur;
t obliczanie i konstruowanie: połączeń na łączniki mechaniczne (w tym elementów
o małej grubości), połączeń spawanych, połączeń i węzłów pod obciążeniami zmęczeniowymi;
t obliczanie i konstruowanie stalowych ram i kratownic, belek podsuwnicowych, połączeń słupów z fun
fundamentami
t obliczanie i konstruowanie konstrukcji i węzłów stalowo – betonowych;
t obliczanie i konstruowanie wybranych typów konstrukcji w tym: wysokich kominów,
konstrukcji wieżowych (maszty, i wieże telekomunikacyjne), słupów pod linie przesyłowe, zbiorników, rurociągów powłokowych, silosów, konstrukcji cięgnowych.
t Obliczanie i konstruowanie konstrukcji aluminiowych w tym powłokowych
t Projektowanie konstrukcji metalowych na działanie pożaru
Materiały wykładowe zawa
zawarte zostaną w kilku tomach materiałów konf
nfer
erencyjnych zamyka
kajjących w sobie, w formie podręcznikowej, większość zagadnień, z jakimi spotkać
się dzisiaj może projektant.
Jeden z wieczorów zostanie przeznaczony na prezentac
tację
ję na
najci
jciekawszych rozwiązań
wykorzystanych w budowie stadionów na Euro 2012.
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
PZITB Oddział Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
tel./fax. 322537533; 322538638
e-mail: biuro@pzitb.katowice.pl
Konto: PKO BP SA Nr: 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506
Szczegółowe info
informac
acjję organizacyjne wraz z Komunikatem nr 1 zamieszczone
są również na naszej stronie internetowej: www.pzitb.katowice.pl

Patronat branżowy :

Patroni medialni:

KAR
ART
TA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA*
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Zgłaszam udział w XXVII Konf
nfeerenc
ncji
ji WPPK 2012
Szczyrk 07 ÷ 10 marzec 2012 rok
w charakterze: uczestnika /osoby towarzyszącej uczestnikowi / wystawcy***
Imię.......................................................................................................................................................................
Nazwisko..............................................................................................................................................................
Tytuł naukowy i zawodowy...............................................................................................................................
Adresy do korespondencji:..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, telef
lefo
on)

Nazwa i adres płat
płatnika
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
adres e-mail......................................................................................................................................................
tel. kontaktowy...................................................................
BARDZO WAŻNE
WAŻNE
Nr NIP płatnika (dla wystawienia faktury VA
VAT)**…………………………...
Potwierdzenie członkowstwa w PZITB – na odwrocie (pieczęć i podpis Prze
rzew
wodniczącego Koła lub Oddziału)
Wysokość wpłaty: ……………….. zł
opcja wpłaty nr „……...” wg tabeli KOSZTÓW UCZESTNICTWA
Rezerwac
wacjja pokoju jednoosobowego w standardzie niższym za dopła
płatta T
TAK/NIE***
AK/NIE***
Imię i Nazwisko współloka
kattora…………………………………………..........

-----------

* kar
kartę zgłoszenia uczestnictwa prosim
osimyy wypełniać oddzielnie dla każdej osoby,
** upoważniam do wystawienia faktury VA
VAT bez mojego podpisu,
***niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Zgłasza
szajjący oświadcza, że nie będzie dochodził zwrotu kosztów uczestnictwa w przypadku krótszego pobytu. Przyjmuganiza
nizatorzy nie zwracają opłaty,
je do wiadomości, że w przypadku nie przybycia na warsztaty lub skrócenia pobytu Orga
płatt za uczestnictwo w Konf
nfer
erencji WPPK 2012. Organiza
nizattorzy nie pokrywa
wajją kosztów
nie przyjmują mniejszych opła
delegacji i przejazdów.

……………………….

………………………………………….

data i podpis uczestnika

pieczęć firmy i podpis upoważnionej osoby

KOSZTY UCZESTNICTWA
Uczestnicy Wa
Warsztatów

Standard
ard
decyduje data wpływu
wpływu środków na konto
PZITB Oddział Katowice

członkowie PZITB

warzyszeni
rzyszeni
niestowa

Liczba
miejsc

- wyższy
CKIR „Orle Gniazdo” Segment „C”
Hotel „ZAGR
GRO
OŃ” 800 m od CKIR “Orle Gni
Gniazdo
azdo””

„1”

1 210 zł

„2”

1 310 zł

130/ 140

- niższy
CKIR „Orle Gniazdo” Segment „ A” i „B”
pokoje po renowacji

„3”

1 010 zł

„4”

1 110 zł

180

bez noclegów i śniadań

„5”

870 zł

60

Podana cceena netto – do ce
cen zostani
niee doli
licz
czone 23% VA
VAT.

Dopła
płatta za pokój jednoosobowy tylko w niższym standardzie (płat
(płatna z wpłat
wpłatą za warsztaty) wynosi
220 zł plus 23% VA
VAT
Koszt uczestnictwa obejmuje:
r. godz. 1200
t zakwa
watterowanie (bez opcji „5”) od 7.03.2012 r.
r. godz. 1400 do 10.02.2012 r.
t przyjazdy przed godz. 1400 – 7.03. będą w miarę możliwości uwzględniane
t wyży
yżyw
wienie (w opcji „5” bez śniadań) od ko
kolac
acji
ji 7.03.2012 rr.. do obiad
adu
u 10.03.2012 r.
r.
t udział w obradach plenarnych oraz imprezach towarzyszących organizo
nizowa
wanych w ramach warsztatów
t wydawnictwa warsztatowe obejmujące: pełne teksty wy
wykładó
kładów
w, płyta CD oraz info
informac
acjję promocyjne
Uwagi:
kajją wyłącznie z miejsca zak
zakwa
watterowania
t różnice w standardzie wynika
t na stronie internetowej w
ww
ww.pzitb.ka
.kattowice.pl aktualizowane będą raz na tydzień dostępne liczby
liczby
miejsc w poszczególnych opcjach
t w przypadku wy
wyczerpania liczby miejsc w opłaconej przez uczestnika opcji zostanie za
zap
proponowana
przez organiza
nizattorów (na podany w karcie zgłoszenia adres mailo
low
wy) dostępna opcja al
alternatywna
płatty zgodnie z regulaminami samokształcenia zawodowego
Członkowie PIIB mogą otrzymać dopła
obowiązu
ązując
jącymi w okręgowych izbach budownictwa.

Sponsorzy generalni:

32/6.$,=%$,1ĩ<1,(5Ï:%8'2:1,&7:$
5$'$.5$-2:$
0$à232/6.$2.5ĉ*2:$,=%$
,1ĩ<1,(5Ï:%8'2:1,&7:$
ĝ/Ą6.$2.5ĉ*2:$,=%$
,1ĩ<1,(5Ï:%8'2:1,&7:$

www
www.ptc.org.pl
.ptc.org.pl

Sponsorzy główni:
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DZIAŁALNOÂå IZBY

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

Przed nami święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
W tym wyjątkowym czasie
życzymy Wszystkim naszym Czytelnikom i Ich Rodzinom
wielu powodów do optymizmu, dobrych wiadomości
i znakomitych perspektyw.
Życzymy osobistego szczęścia i zawodowych sukcesów.
Pod choinką pięknych prezentów,
a przy wigilijnym stole cudownego, świątecznego nastroju
i rodzinnego szczęścia.
Niech Nowy 2012 Rok ma w kalendarzu same wspaniałe dni!
Niech to będzie dobry rok dla budownictwa
i dla każdego z Was!
Redakcja „Budowlanych”

