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QQ Biuro Olsztyn

Plac Konsulatu Polskiego 1 (II piętro)
10-532 Olsztyn
e-mail: wam@piib.org.pl
Czynne : pon.-wt. w godz. 7.00-17.00
środa-czw. w godz. 7.00-17.30
piątki w godz. 7.00-16.00
Porady prawne w środy i czwartki
w godz. 15.30-17.30
Dyrektor Biura:
tel. 89 523 76 40 pok. 216
grzegorz.karpa@wam.piib.org.pl
QQ
Kancelaria:
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214
QQ
Ewidencja:
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214
QQ
Uprawnienia budowlane:
tel. 89 522 29 95 pok. 213
okk@wam.piib.org.pl
QQ
Szkolenia:
tel. 89 523 76 40 pok. 213
szkolenia@wam.piib.ogr.pl
KONTO: BGŻ S.A. O/Olsztyn
20 2030 0045 1110 0000 0045 6130
NIP : 739-33-26-600
QQ

Oddział Terenowy Elbląg:

ul. Królewiecka 108
82-300 Elbląg
tel. 55 234 41 36
Czynne: pon.-czw. w godz. 13.30-17.00
piątki w godz. 12.30-16.00

Punkt Informacyjny Ełk:

ul. Suwalska 64
19-300 Ełk
tel. 87 610 36 70, 87 621 84 00
Czynne: pon.-piątek w godz. 7.00-15.00
we czwartki w godz. 7.00-17.00

www.wam.piib.org.pl

Zachęcamy do logowania się na stronie W-MOIIB
do strefy zamkniętej PIIB, a także strefy W-MOIIB.
Nazwa użytkownika to numer członkowski, natomiast hasło indywidualnie można otrzymać pisząc
na adres: szkolenia@wam.piib.org.pl.

Inżynier Warmii i Mazur

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Ostatnimi czasy nurtuje mnie pewna kwestia – czy naprawdę
duży może więcej? Niestety nie od dziś borykamy się z bardzo
powszechnym na rynku problemem dotyczącym mniejszych
firm, często kilkuosobowych, których szanse wygrania w postępowaniach przetargowych z konsorcjami czy z największymi
graczami na rynku, są zwykle fikcją. Odwołania bądź protesty
zazwyczaj nie odnoszą skutku, pozostaje się pogodzić z „gorszą
pozycją” i czekać na indywidualnego inwestora. Jednakże nie
mam tu na myśli tylko spraw czysto zawodowych, ale również
działalność samorządu zawodowego. O ile wiemy, w biznesie
ciężko nam będzie podjąć równą walkę, o tyle w sprawach
samorządu zawodowego chcielibyśmy być pewni, że możemy liczyć na wsparcie i pomoc, że wszyscy jesteśmy tak samo ważni i nikt nikogo nie traktuje
lepiej czy gorzej. Każda z izb okręgowych ma takie same prawa i obowiązki, zarówno wobec
siebie nawzajem, jak i wobec Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nasz zawód nie ma tak
silnej reprezentacji na forum politycznym, jak lekarze czy prawnicy, ciężko nam konkurować
z samorządami innych grup społecznych, których interesy są często przedmiotem większego zainteresowania. Dlatego właśnie powinniśmy być razem. W jedności siła. Nie czas teraz
na podziały i walkę o wpływy wewnątrz własnych struktur, ale na działanie, na dbanie o nasze
wspólne dobro, silne i jednolite stanowisko. Czy właśnie nie o to chodzi w tej idei? Przecież jednym z ustawowych zadań samorządu zawodowego jest reprezentowanie i ochrona interesów
swoich członków. Torpedując wewnątrz swoje działania, trudno nam będzie prezentować spójne
stanowisko na zewnątrz. Nie pozwólmy na to.
Zostawiam Państwa z przemyśleniami na ten temat. Mam nadzieję, że zechcecie się podzielić ze mną swoimi uwagami. Pozostaję do Waszej dyspozycji Szanowne Koleżanki i Koledzy.
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa to nie instytucja z urzędnikami
– to miejsce wymiany poglądów, możliwości spotkań, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i integracji całego środowiska. Izba to my – wszyscy inżynierowie Warmii i Mazur.
Niezmiennie namawiam – bądźmy w kontakcie! Z inżynierskim pozdrowieniem

Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB
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W-MOIIB dołączyła do Facebooka.
Zachęcamy do przeglądania profilu,
na którym członkowie Izby znajdą
m.in. najnowsze informacje dotyczące
szkoleń, spotkań w
terenie, działalności
W-MOIIB oraz ważne
komunikaty. Zapraszamy!
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Inżynier Warmii i Mazur

Jakoś ostatnio przestaje mi się podobać nocowanie w hotelach, a szczególnie w tych
nowoczesnych. Zapytacie zapewne dlaczego? Odpowiem przykładem z życia wziętym.

Okręgowa Rada Izby

Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Rady
Jarosław Kukliński, Janusz Nowak, Marian Zdunek
– zastępcy przewodniczącego
Władysław Bielski – sekretarz
Arkadiusz Gniewkowski – zastępca sekretarza

Fot. Archiwum W-MOIIB

Wiesława Kędzierska-Niemyjska – skarbnik
Jan Kasprowicz – zastępca skarbnika
Kazimierz Nowicki – członek prezydium
Członkowie Rady:
Marek Aleksiejczuk, Jerzy Kamiński, Andrzej
Kierdelewicz, Cezary Kondratowicz, Marianna
Kwiatkowska, Piotr Narloch, Maciej Nowak, Teresa
Siemiątkowska, Jerzy Żarkiewicz, Jan Żemajtys.
QQ

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Andrzej Stasiorowski – przewodniczący
Zenon Drabowicz – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Lasmanowicz – sekretarz
Członkowie:
Jan Chojecki, Sławomir Dominiczak, Janusz
Harasymczuk, Mariusz Iwanowicz, Zbigniew
Kazimierczak, Jerzy Kołodziejski, Sylwester
Rączkiewicz, Grzegorz Socha, Krystyna Sterczewska,
Jan Szczęsny.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Jacek Zabielski – przewodniczący
Krzysztof Żyłka – zastępca przewodniczącego
Barbara Pieczyńska – sekretarz
Członkowie:
Michał Anzell, Teresa Krystyna Bańkowska, Witold
Kaszycki, Grażyna Skowrońska, Mariusz Tomczuk,
Piotr Wądołowski.
QQ

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Franciszek Mackojć – przewodniczący
Czesław Wasilczuk – zastępca przewodniczącego
Tomisław Porycki – sekretarz
Członkowie:
Rafał Lipa, Jerzy Mańkut, Waldemar Matysiak,
Przemysław Stadnik.
QQ

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej

Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator
Rzecznicy:
Lilianna Majewska-Farjan, Grzegorz Danilewicz,
Lidia Dias, Jan Lachowicz, Waldemar Możdżonek,
Edward Stasiuk, Dariusz Stecki, Janusz Zalewski.
QQ

Delegaci na Zjazdy Krajowe

Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław
Kukliński, Piotr Narloch, Janusz Nowak, Andrzej
Stasiorowski, Marian Zdunek.

2014-2018
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kadencji

Jarosław Kukliński,
wiceprzewodniczący W-MOIIB
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W-MOIIB IV

pojedynczego
inżyniera a nawet może przez
kilku inż ynierów, a dochodzi
do tego jeszcze
absurd urzędników. Żyjemy
w jak im ś matriksie urzędowym, podwójnej
rzeczywistości:
absurdalnej
– ur zę dnic ze j
i faktycznej. Urzędnicy czepiają się każdego przecinka, każdej kropki. Przygotowują absurdalne
pisma, postanowienia a nawet często decyzje.
Sposób rozumowania urzędników jest taki, że mnie
osobiście często wprawia w osłupienie. Oni zaś
nie martwią się konsekwencjami wydanych „decyzji”, które odbijają się wszystkim czkawką albo
jeszcze gorzej, stratami finansowymi. Może przepisy są nierozsądne, ale dzisiaj, żeby pracować
w urzędzie i, żeby wydawać decyzje, nie trzeba
mieć wykształcenia budowlanego. Dziś urzędnik,
który wydaje decyzje nie odpowiada za nic (teoretycznie jest ustawa, ale jeszcze nie słyszałem,
żeby któregoś urzędnika ukarano z tej ustawy).
I jestem zdenerwowany na to, że urzędnik wymyśla jakieś cuda i nic więcej go nie obchodzi. Jak
ja bym bardzo chciał, żeby jednego czy drugiego urzędnika te absurdalne kwiatki dosięgnęły
osobiście. Byliby być może trochę ostrożniejsi
w swoich tezach, a może logiczniejsi.
Tymczasem inżynierowie w pracowniach projektowych czy na budowach marnują czas na walkę
z urzędniczą biurokracją. Wydaje mi się, że budownictwo powinno być proste i przepisy regulujące
te sprawy też powinny być proste. Projektowanie
i budowanie powinno odbywać się poprzez doświadczenie i wiedzę pokoleń inżynierów a nie
urzędników np. schody, muszą być tak zaprojektowane i wybudowane, żeby ludziom bezpiecznie
i dobrze się po nich chodziło. A mam wrażenie,
że to urzędnicy decydują jakie mają być te schody. Mam również wrażenie, że urzędnicy robią
zawody, w jaki sposób i jak najbardziej utrudnić
lub przeszkodzić inżynierom i inwestorom w czasie inwestycji. Chcę logicznego, jednoznacznego
i prostego prawa oraz likwidacji urzędów i zwolnienia urzędniczych trutni. Inżynierowie doskonale
poradzą sobie bez nich. Jesteśmy chętni do pracy
przy tworzeniu nowego kodeksu budowlanego
i chcemy w czytelny i bezpieczny sposób wykonywać nasz zawód bez zbędnej biurokracji urzędowej, bo w obecnych czasach zamiast jeździć
dobrym mercedesem to jeździmy starym zdezelowanym polonezem.

organów

Całkiem niedawno zatrzymałem się w hotelu
iks w mieście igrek. Do swojego pokoju wracałem grubo po północy, w doskonałym humorze,
po bardzo przyjemnie spędzonym wieczorze.
I tu spotkało mnie zgoła odmienne odczucie,
bo w drzwiach zamiast tradycyjnego zamka
na klucz przywitał mnie zamek elektroniczny
z dwumilimetrową szczeliną, do której powinienem włożyć kawałek plastiku, zwany kartą
pokojową. Zapewne część z Czytelników wie
z autopsji, że są sytuacje, w których trudno jest
dopasować klucz do zamka, a co dopiero namierzyć tak wąską szczelinę. Po kilkunastu próbach, odniosłem zwycięstwo. Niestety sukces
był połowiczny: karta włożona, ale drzwi się nie
otworzyły. Okrasiłem sytuację potokiem soczystych wyrazów uznawanych potocznie za obelżywe. No cóż, sąsiedzi chyba się dowiedzieli,
że wróciłem. Zamek nie reagował, ani na słowa,
ani na błagania, proszenie, krzyczenie. Zrezygnowany schodzę szybko do recepcji, bo na domiar złego zachciało mi się jeszcze do toalety
i to bardzo. Tłumaczę recepcjoniście, jak tylko
mogę najjaśniej, że karta nie działa, że drzwi się
nie otwierają, że szybko. Na to pan ze stoickim
spokojem i szerokim uśmiechem: numer pokoju?
imię i nazwisko? sposób zepsucia się zamka? czy
się świeci dioda, czy miga? jakiego jest koloru?
Jakoś przebrnąłem przez ten egzamin, recepcjonista zwrócił mi kartę z informacją, że już
działa. To ja z powrotem na górę i po kolejnej
walce ze szczeliną jestem w pokoju. Wpadam
do łazienki pstrykając po drodze klawisz włącznika światła i już jestem pewien swojej przyjemności a tu... A tu ciemno! Pstrykam czym się da
i tu, i tam, i dopiero teraz mi się przypomina,
że kartę muszę włożyć do czytnika. Szukam go,
oczywiście po omacku. Jest! Nastąpiła jasność,
dokładnie. Oświetliła wszystko: pokój, łazienkę,
szafkę na buty, łóżko, mini bar, włączył się telewizor i radio. Kiedy już szczęśliwy położyłem
się do łóżka, okazało się, że muszę stoczyć kolejną nierówną walkę tym razem z kołdrą, którą
pokojówka zawinęła między materac a stelaż.
Patrząc z boku, musiałem się z nią szarpać, jak
hiena przy padlinie. Ale wygrałem, odzyskałem
kołdrę, choć okupiłem to siniakiem na nodze.
I dziś, tak na trzeźwo, chciałbym zapytać:
po co nam ten nadmiar nowoczesności, a szczególnie kart. Trudno otworzyć drzwi, nie można
naładować komórki czy laptopa, gdy nie ma nas
w pokoju, a dodatkowo po omacku trzeba wchodzić do pokoju hotelowego. Proponuję powrót
do prostych rozwiązań i zwykłych kluczy.
I w ten oto – może trochę długi – sposób dochodzimy do tego, że chcę również jasnych i prostych
przepisów budowlanych. A, niestety, w Polsce
mamy prawo niespójne, zabałaganione i do tego
idiotyczne. Liczne przepisy i regulacje przekraczają
już zdolność pojmowania tego wszystkiego przez
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W Zjeździe uczestniczyło 118 osób. Obecni członkowie stanowili 75% z listy 158 delegatów. Zjazd był więc prawomocny

XV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za nami

Inżynierowie podsumowali rok

15 kwietnia 2016 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB. Wzięło w nim
udział 118 delegatów ze 158 uprawnionych. Frekwencja – 75%.
Wszyscy delegaci otrzymali materiały zjazdowe
zawierające porządek obrad, sprawozdania z działalności organów Izby, sprawozdanie z realizacji
budżetu w roku 2015 oraz założenia przychodów
i wydatków na rok 2016, projekty uchwał zjazdowych, sprawozdania z działalności komisji i zespołów
powołanych przez Radę W-MOIIB oraz informacje
z szeregu spotkań i wydarzeń, które członkowie organów W-MOIIB odbyli, reprezentując samorząd
zawodowy inżynierów budownictwa.
Po dokonaniu otwarcia Zjazdu i powitaniu zaproszonych gości przez Mariusza Dobrzenieckiego,
przewodniczącego Rady W-MOIIB delegaci wybrali prezydium Zjazdu w następującym składzie:
Janusz Nowak – przewodniczący Zjazdu, Marian
Zdunek – zastępca przewodniczącego, Kazimierz
Nowicki – sekretarz Zjazdu. Następnie wybrano
komisję mandatową.
W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Sławomir Sadowski – zastępca wojewody warmińsko –
mazurskiego, Halina Zaborowska-Boruch – zastępca prezydenta Olsztyna, Janusz Nowak – zastępca
prezydenta Elbląga, prof. Zbigniew Grabowski
– członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, prezes honorowy Krajowej Rady
PIIB, Agata Rychter – zastępca dyrektora ds. naukowych i organizacyjnych Instytutu Politechnicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,
dr inż. Jacek Zabielski – prodziekan ds. budownictwa Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Mirosław

Krzemieniewski – dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UW-M w Olsztynie, prof. dr hab. n. med.
Wojciech Maksymowicz – dziekan Wydziału Nauk
Medycznych UW-M w Olsztynie, Maciej Kotarski
– Warmińsko-Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego, Joanna Michalska – zastępca starosty
olsztyńskiego, mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyński –
przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej
Izby Architektów Polskich, Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, Tomasz Gosiewski
– dyrektor Oddziału Urzędu Nadzoru Technicznego w Olsztynie, Maciej Hamerski – przedstawiciel
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,

||

Robert Wójcik – przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, Jan Chojecki
– prezes Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Benedykt Rogala – dyrektor Stowarzyszenia Elektryków
Polskich Oddział Olsztyński w Olsztynie, Leszek
Gryczko – prezes Oddziału Polskiego Zrzeszenia
Inżynierów i Techników Sanitarnych w Olsztynie,
Bogusław Tański – dyrektor Centrum Szkoleń Budowlanych Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach
okolicznościowych zwrócili szczególną uwagę

Sprawozdania z działalności poszczególnych organów Izby zatwierdzane były w głosowaniach jawnych. „Sala”
akceptowała je zdecydowaną większością głosów „za”, Rada Izby otrzymała absolutorium zwieńczone brawami

Inżynier Warmii i Mazur
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Uroczystość rozpoczął Mariusz Dobrzeniecki,
przewodniczący Rady W-MOIIB, witając przybyłych
delegatów i gości

na dotychczasowe osiągnięcia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Warmii i Mazur,
doskonale układającą się współpracę W-MOIIB
z władzami samorządowymi województwa oraz
zaprzyjaźnioną Warmińsko-Mazurską Okręgową
Izbą Architektów RP. Listy gratulacyjne złożyli
nam: Paweł Papke i Mirosław Pampuch – posłowie na Sejm RP, Witold Wróblewski – prezydent
Elbląga i Mieczysław Grodzki – przewodniczący
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Gustaw Marek Brzezin
– Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – prezydent Olsztyna,
Mariusz Szafarzyński – przewodniczący Rady
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Maria Danielewicz – przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z porządkiem obrad po wystąpieniach
gości odbyła się ceremonia wręczenia odznak
i nagród. Minister Gospodarki w uznaniu zasług

||

poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej przyznał odznaki honorowe dla:
Jana Wincentego Garlińskiego i Andrzeja Stasiorowskiego. Postanowieniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w uznaniu zasług dla rozwoju budownictwa Odznaką Honorową „Za zasługi dla Budownictwa” wyróżnieni zostali: Waldemar Piotr Buchholz
i Mirosław Kierklo. Wręczenia dokonali Zbigniew
Grabowski i Mariusz Dobrzeniecki.
Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymał Jerzy
Kamiński. Srebrne Odznaki Honorowe otrzymali
Jerzy Mańkut, Czesław Wasilczuk, Anna Kuklińska,
Barbara Pieczyńska i Zenon Drabowicz.
Następnie dokonano ceremonii wręczenia nagród
wytypowanym przez dyrekcje szkół najlepszym uczniom kształcącym się na kierunkach technicznych
o profilu budowlanym. Robert Jurkiewicz, członek
W-MOIIB i jednocześnie dyrektor Mistrzostw otrzymał symboliczną statuetkę i nagrodę książkową
za organizację I Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw
w Bezpiecznym Montażu Rusztowań. Mariusz Dobrzeniecki wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom
IV Mistrzostw PIIB w Brydżu Sportowym: Cezaremu
Ejsmontowi i Piotrowi Wojtunikowi.
Po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącej
Komisji Mandatowej i dokonaniu wyborów składów poszczególnych komisji zjazdowych, przewodniczący organów – Okręgowej Rady W-MOIIB,
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji
Rewizyjnej – przedstawili sprawozdania z ich działalności. Wszystkie sprawozdania zostały poddane
pod głosowanie i zostały przyjęte przez delegatów
jednogłośnie. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej
Radzie W-MOIIB za rok 2015. Delegaci przyjęli
również sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz
projekt budżetu na rok bieżący.
W przeprowadzonych tajnych wyborach uzupełniających do OROZ W-MOIIB została wybrana
na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Lilianna Majewska-Farjan.
Po wyczerpaniu porządku obrad Zjazdu Janusz Nowak i Mariusz Dobrzeniecki podziękowali
wszystkim uczestnikom za aktywny udział i dokonali zamknięcia obrad XV Zjazdu Sprawozdawczego
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Więcej informacji: www.wam.piib.org.pl
Barbara Klem
Fot. Tomasz Wróblewski

Obradom warmińsko-mazurskiego samorządu inżynierów przysłuchiwali się również zaproszeni goście

w izbie
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Pierwszym punktem programu były rutynowe
czynności, jak uchwalenie regulaminu Zjazdu –
co odbyło się jednogłośnie i bez uwag. Następnie
w wyniku głosowań wybrano Janusza Nowaka
na przewodniczącego Zjazdu
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W czasie Zjazdu rozmowy na temat wykonywania
zawodu inżyniera budownictwa toczyły się i na sali
obrad i w kuluarach
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Zjazd był też okazją, by nagrodzić zasłużonych
członków Izby
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Inżynier Warmii i Mazur

Kalendarium spotkań Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pracujemy, uczymy się
i integrujemy

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Warmii i Mazur stale rozszerza grono współpracujących z nim instytucji i uczelni.
A wszystko w dobrze pojętej promocji, autorytecie i interesie zawodu inżyniera.

Poniżej przedstawiamy – w telegraficznym skrócie – relację z tego, co przedstawiciele W-MOIIB
robili w ostatnim półroczu, by zawód inżyniera był
postrzegany z szacunkiem i uznaniem. Zaczynamy
od roku ubiegłego.
22 października na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie studentów z dr inż. Jackiem
Zabielskim – prodziekanem ds. budownictwa
Wydziału i Mariuszem Dobrzenieckim – przewodniczącym Rady W-MOIIB.

6 i 7 listopada Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała spotkanie redaktorów naczelnych biuletynów, wydawanych
przez izby okręgowe oraz przewodniczących
Okręgowych Rad Inżynierów Budownictwa.
Kluczowym celem spotkania było kreowanie,
promocja i doskonalenie wizerunku inżynierów
budownictwa oraz samorządu zawodowego,
przy wykorzystaniu mediów i komunikatorów
społecznościowych. W drugim dniu zapoznaliśmy się z największymi pracami łódzkich inżynierów na przykładzie zrealizowanych projektów,
tj.: EC1, Dworzec Łódź Fabryczna, Manufaktura,
Andel’s Hotel i loftów na Księżym Młynie. Wycieczkę, z pasją i zapałem, prowadzili współautorzy projektów budowlanych – łódzcy inżynierowie. W-MOIIB reprezentowali: Mariusz
Dobrzeniecki i Jarosław Kukliński – zastępca
przewodniczącego Rady W-MOIIB.
9 listopada w Giżycku odbyło się kolejne, realizowane cyklicznie, spotkanie z członkami W-MOIIB. Wzięli w nim udział: Marian Zdunek
– zastępca przewodniczącego Rady i Grzegorz
Karpa – dyrektor biura Izby. Omówiliśmy zagadnienia związane z funkcjonowaniem W-MOIIB oraz z problematyką przestrzegania
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Turniej tenisa stołowego -14 listopada 2015 r.

||

27 lutego br. odbył się IV Otwarty Turniej Brydżowy

zasad podyktowanych przepisami w zakresie
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na drugą część spotkania
przybyli przedstawiciele władz lokalnych. Spotkanie przebiegło w serdecznej i koleżeńskiej
atmosferze, za co gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom.

16 listopada Władysław Bielski, sekretarz Rady
reprezentował nasz samorząd w spotkaniu
„Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”
w Olsztynie.
19 listopada Marian Zdunek, zastępca przewodniczącego Rady uczestniczył w Konwencie na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. W tym samym
dniu Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław Kukliński
i Wiesława Kędzierska-Niemyjska – skarbnik
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Rady spotkali się z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
24 listopada Jarosław Kukliński uczestniczył w Forum „Propozycje uprawnień i Realizacji Inwestycji
Budowlanych” w Warszawie.
W okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Mariusz Dobrzeniecki uczestniczył w szeregu
spotkań wigilijnych. M. in. w siedzibie Izby razem
z Radą W-MOIIB spotkał się jak co roku z dziećmi
z Domu Dziecka przy ul. Korczaka w Olsztynie. Natomiast z przedstawicielami Izby pojechał do Szczytna
na spotkanie z członkami W-MOIIB i pracownikami
lokalnej administracji architektoniczno-budowlanej.
7 grudnia odbyło się spotkanie członków W-MOIIB
z przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych, obejmujących powiat i miasto

Spotkanie z inżynierami w Elblągu - 7 marca br.
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Inżynier Warmii i Mazur
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6 i 7 listopada 2015 r. Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady i Jarosław
Kukliński wzięli udział w spotkaniu redaktorów Biuletynów i przewodniczących
Okręgowych Izb „O doskonaleniu i promocji inżynierów budownictwa” w Łodzi

||

Posiedzenie Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie – 31 marca,
siedziba W-MOIIB

Kętrzyn. Chcieliśmy uzyskać informacje od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB z zakresu ich funkcjonowania w obszarach działań
ustawowych. Pozyskaną wiedzę przekazaliśmy
właściwym komórkom lokalnej administracji
samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym, co pomoże w ulepszaniu kontaktów między członkami W-MOIIB, administracją
i władzami lokalnymi.

Oprócz 25 członków W-MOIIB w spotkaniu wzięli
udział: Jacek Wiśniowski – burmistrz Lidzbarka
Warmińskiego, Jan Harhaj – starosta lidzbarski,
Wiesław Tkaczuk – wójt gminy Kiwity oraz Julitta Kowalska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W trakcie spotkania odbyło
się krótkie seminarium nt. „Nowelizacja ustawy
Prawo Budowlane” prowadzone przez Andrzeja
Stasiorowskiego.

14 grudnia Mariusz Dobrzeniecki wziął udział w posiedzeniu Rady Gospodarczej przy Prezydencie
Olsztyna, a trzy dni później razem z Andrzejem
Stasiorowskim, przewodniczącym Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB wzięli udział
w spotkaniu ze studentami na Wydziale Nauk
o Środowisku UWM w Olsztynie.

17 lutego przedstawiciele Prezydium Rady uczestniczyli w spotkaniu z władzami Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
a 22 lutego w Akademii Wiedzy o Olsztynie
„Przyszłość Energetyki Cieplnej w Olsztynie”.

19 grudnia przedstawiciele Prezydium Rady uczestniczyli w uroczystym uruchomieniu linii tramwajowej w Olsztynie.
I tak jesteśmy już w bieżącym roku. Rozpoczęliśmy go spotkaniem 11 stycznia w Bartoszycach.
14 członków W-MOIIB rozmawiało z Piotrem Petrykowskim – burmistrzem Bartoszyc, Wojciechem
Prokockim – Starostą Powiatu Bartoszyckiego oraz
Karoliną Chilmanowicz – naczelnikiem Wydziału
Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta.
19 stycznia Mariusz Dobrzeniecki reprezentował Izbę na Konwencie na Wydziale Geodezji,
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM
w Olsztynie.
15 lutego odbyło się kolejne spotkanie członków
Izby – tym razem w Lidzbarku Warmińskim.
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27 lutego w siedzibie Izby odbył się IV Otwarty Turniej Brydżowy. Zaś 5 marca br. w Family
Bowling Center w Olsztynie odbył się VI Turniej
Kręglowy z udziałem 28 członków naszej Izby.
Turniej odbył się w miłej, a zarazem ostrej sportowej atmosferze. Zwycięzcy otrzymali puchary.

umożliwiających zdobycie uprawnień budowlanych technikom, a 19 marca uczestniczył w XI
Zjeździe Sprawozdawczym Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
19 marca zorganizowaliśmy wyjazd techniczny
do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nasi
członkowie mieli okazję dodatkowo zwiedzić
Teatr Szekspirowski, który wzbudził również
duże zainteresowanie. Przed wejściem na plac
budowy Muzeum, Iwona Daleka – inżynier budowy omówiła rys historyczny, cel, założenia
i dane techniczne powstającego obiektu. Teren
przyszłego Muzeum, przy ul. Wałowej, zajmuje
powierzchnię 1,7 ha i dotyka od strony zachodniej Kanału Raduni, a od południowej otwiera
się na szeroką panoramę Motławy.
Grzegorz Karpa, W-MOIIB
opracowała Barbara Klem
Zdjęcia: archiwum W-MOIIB

11 marca przedstawiciele Rady: Wiesława Kędzierska-Niemyjska, Marek Aleksiejczuk, Jan Kasprowicz spotkali się z dyrektorem Departamentu
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
12 marca Jarosław Kukliński wziął udział w XXXIII
Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie.
14 marca Jarosław Kukliński spotkał się z uczniami Technikum Budowlanego w Olsztynie
w celu przekazania informacji n.t. procedur

VI Turniej Kręglowy w Family Bowling Center w Olsztynie – 5 marca 2016 r.
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||

Spotkanie z inżynierami w Giżycku – 9 listopada
2015 r.

Wyjazd członków Izby do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – 19 marca br.
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I Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań w Olsztynie

Inżynier Warmii i Mazur

Dokładnie, bezpiecznie, wysoko

Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa osobom, wykonującym prace na wysokości
jest wykonanie rusztowania, które, aby dobrze
spełniało swoją rolę, musi zostać zmontowane
przez profesjonalistów.
Dzięki sponsorom strategicznym: producentowi rusztowań firmie Altrad Mostostal z Siedlec
oraz firmie budowlanej Gn-Knit BD z Olsztyna, 8
kwietnia br. podziwialiśmy najlepszych w Polsce
monterów rusztowań na I Warmińsko-Mazurskich
Mistrzostwach w Bezpiecznym Montażu Rusztowań
– pierwszej, tego typu, imprezie w kraju. BMR było
ważnym i niepowtarzalnym wydarzeniem podczas,
którego w jednym miejscu można było zobaczyć
i zapoznać się z aktualną ofertą firm branży rusztowaniowej, budowlanej, bhp i szkoleniowej.
Rywalizacje odbywały się na terenie Centrum
Szkoleń Budowlanych przy ul. Lubelskiej 33C w Olsztynie. Na starcie stanęło 20 trzyosobowych ekip.
Kryteriami oceny nie był czas, a znajomość zasad
montażu i demontażu rusztowania, dokładność,
doświadczenie oraz bezpieczeństwo ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę, na wysokości. Dla
laureatów organizatorzy ufundowali wartościowe
nagrody rzeczowe oraz niepowtarzalne medale
i statuetki BMR `2016. A zwycięzcami została ekipa
firmy Ramirent ze Szczecina. Zaraz za nią uplasowała się ekipa firmy Agabit z Warszawy, a trzecie
miejsce zajęła ekipa z Olsztyna firmy Karza.
W programie Mistrzostw przewidziano m.in.
wystawę nietypowych konstrukcji wykonanych
z rusztowań, seminaria z udziałem ekspertów
Państwowej Inspekcji Pracy z Olsztyna, Urzędu
Dozoru Technicznego z Olsztyna oraz Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
z Warszawy. Odbyły się pokazy technik dostępu
linowego, używanych przy pracach na wysokości z elementami ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy zaprezentowanych przez Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Pokazy chemicznych metod kotwienia rusztowań
z badaniem wytrzymałości kotew na wyrywanie,
przyrządami firmy Pionart przeprowadziła firma
Jurgo z Olsztyna. Natomiast spółka Blar z Gdańska
pokazała, jak odbywa się transport pionowy wciągarkami Geda oraz transport poziomy. Ten drugi,
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Fot. Archiwum BMR

Każdego roku na terenie naszego kraju dochodzi do kilku tysięcy wypadków przy pracach budowlanych. W ich wyniku ginie
ponad 50 pracowników. Ponad 20% z tych najbardziej tragicznych zdarzeń, to efekt upadków z wysokości, spowodowanych niedostatecznym zabezpieczeniem pracowników.
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Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa objęła Mistrzostwa patronatem wspierającym
oraz ufundowała nagrody w konkursie za najlepszą fotografię rusztowania. W-MOIIB w dniu zawodów
reprezentowali zastępcy przewodniczącego Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński oraz Marian Zdunek

polegający na załadunku wózkami widłowymi marki
Heli przygotowała firma Track Motors z Olsztyna
oraz Europol AG z Olsztyna, który użyczył samochodów dostawczych marki Iveco. Dodatkowo
przeprowadzano pokazy na stoiskach wystawców
np.: Hilti, Hitachi, Ramirent, Północna Grupa Narzędziowa, Suprex. W Olsztynie zaprezentowały
się firmy z całej Polski, produkujące i sprzedające
rusztowania, urządzenia i sprzęt do pracy na rusztowaniu i bezpiecznej pracy na wysokości oraz bhp
i pierwszej pomocy.
Podczas Mistrzostw przeprowadzono również
liczne konkursy. Rywalizację o tytuł za „Najciekawszą bryłę rusztowaniową BMR” wygrał producent
rusztowań firma Delta Bud z Warszawy. Konkurs
na „Najciekawsze stoisko Wystawcy BMR” wygrała
firma Metalzbyt z Olsztyna. „Najciekawszy pokaz
BMR” zorganizowała KM PSP z Olsztyna. Ogłoszony
na Facebooku oraz stronie internetowej wydarzenia
www.bmrolsztyn.pl konkurs na nadsyłanie „Najciekawszych zdjęć rusztowania” wykonanych własnoręcznie wygrał: Roman Rosiński za ujęcie zwałowarki w kopalni węgla brunatnego z ok. 110.000 m3
rusztowań modułowych firmy Plettac. Na drugim
miejscu uplasował się Piotr Wykner ze zdjęciem

konstrukcji pod reklamę wolnostojącą przy obwodnicy Warszawy, a na trzecim Jerzy Safijański
i jego fotografia złotej kopuły pagody Shwedagon
w Rangunie.
Organizatorami Mistrzostw BMR byli: firma
rusztowaniowa Jurgo z Olsztyna i ośrodek szkoleniowy Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ
w Olsztynie. Wydarzenie patronem honorowym
objął Mieczysław Borowski – prezes Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, Roman Giedrojć
– Główny Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie, dr hab. Stefan Góralczyk
i prof. IMBiGS z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Wszystkim gratuluję odwagi i – być może – spotkamy się za rok.
Robert Jurkiewicz,
dyrektor Mistrzostw BMR,
absolwent Wydziału Budownictwa Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,
dyrektor ds. technicznych w Gn-Knit BD Olsztyn
i współwłaściciel firmy
Jurgo Olsztyn, członek W-MOIIB

Mistrzostwa BMR skierowane były do firm zajmujących się wynajmem i montażem rusztowań, pracodawców, prezesów, dyrektorów, kierowników i inspektorów oraz
pracowników firm budowlanych, służb bhp oraz do studentów i uczniów szkół średnich kierunków technicznych i zawodowych oraz społeczności lokalnej.

Fot. Archiwum BMR
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Współpraca W-MOIIB z lokalnymi uczelniami wyższymi

Kształcimy
instalatorów

Przykład bardzo dobrych relacji pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem
inżynierów ściśle związanych z praktyką. Tak oceniam współpracę Warmińsko-Mazurskiej
OIIB z Wydziałem Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wydział, według surowych kryteriów Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego,
ma najwyższą kategorię naukową, a także pełne prawa akademickie. Posiada znakomitą
kadrę naukowo-dydaktyczną o uznanym dorobku międzynarodowym. Dysponuje świetną
bazą dydaktyczną i badawczą w postaci doskonale wyposażonych laboratoriów, szczególnie w nowych obiektach: Centrum Biotechnologii Środowiska i unikatowym w skali
europejskiej Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.
To wszystko pozwala nam na prowadzenie studiów I stopnia (inżynierskie) i II stopnia
(magisterskie). W roku akademickim 2005/2006 na Wydziale wprowadziliśmy boloński
system kształcenia. W następnych latach trwały prace nad poszerzeniem oferty edukacyjnej i w roku 2008/2009 rozpoczęliśmy kształcenie na kierunku inżynieria środowiska,
specjalność – inżynieria komunalna. Program studiów był wnikliwie analizowany przez
komisję W-MOIIB, która jednoznacznie stwierdziła, że absolwenci mogą ubiegać się
o uprawnienia budowlane.
Należy podkreślić, że absolwenci studiów drugiego stopnia mają pogłębioną wiedzę
z zakresu inżynierii środowiska, wzbogaconą o aspekty ekonomiczne i prawne. Ukończenie
studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia w zakresie opracowań hydrologicznych oraz o uprawnienia budowlane w specjalnościach: instalacyjnej z instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa
lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).
Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych jest bardzo atrakcyjny dla studentów, ponieważ mają oni możliwości zwolnienia
z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia z uczelnią oraz uznania
praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej, z zastrzeżeniem, że umowy
z uczelniami podpisuje Krajowa Rada PIIB. Aby te zapisy w ustawie nie były martwymi,
władze Wydziału zwróciły się z prośbą do Izby o wsparcie działań w tym zakresie. Służy
temu podpisane w 2015 r. porozumienie. Z pewnością należy wprowadzić dodatkowe
zajęcia, zwiększyć i zmodyfikować praktyki zawodowe. Pomaga w tym również Rada
Patronacka, do której należy Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB.
Należy jednocześnie wspomnieć o nowych wyzwaniach, które związane są z propozycją kształcenia studentów na kierunku inżynieria środowiska. Program będzie realizowany również w języku angielskim. Oznacza to, że absolwenci – głównie obcokrajowcy
– będą mogli ubiegać się o takie same uprawnienia budowlane, jak absolwenci kończący studia w języku polskim. Mogę się pochwalić współpracą Wydziału z Uniwersytetem
w Offenburgu w Niemczech. Zajęcia odbywają się zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
O atrakcyjności tych studiów świadczy fakt, że absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia studiów obu uczelni.

Fot. Archiwum W-MOIIB

Współpraca W-MOIIB z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim odbywa się na wielu
płaszczyznach. Na zdjęciu spotkanie przedstawicieli Izby z władzami i studentami Wydziału
Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z 22.10.2015 r. Na pierwszym planie Jacek
Zabielski, prodziekan ds. budownictwa Wydziału
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Ze wsparciem
Izby

Już dziewięć lat trwa współpraca Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Elblągu z Warmińsko-Mazurską OIIB. Rozpoczęła
się ona od konsultacji pomysłu kształcenia inżynierów budownictwa w naszej Uczelni, co po uruchomieniu kierunku studiów
w 2008 r. przeszło w formalną i trwałą współpracę obu instytucji.
W oficjalnym porozumieniu, z 30 kwietnia 2009 r., strony
zadeklarowały:
– współpracę w zakresie organizacji szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych zagadnieniom budowlanym oraz prezentacji najnowszych technologii i metod badawczych,
– wymianę doświadczeń w zakresie planów i programów nauczania na kierunku budownictwo – w świetle obowiązujących standardów nauczania, minimów programowych oraz potrzeb rynku.
Ponadto Izba zadeklarowała pomoc w organizacji i doskonaleniu studenckich praktyk zawodowych na kierunku budownictwo,
wsparcie dla autorów prac dyplomowych i prac badawczych, dostęp do organizowanych szkoleń oraz specjalistycznej literatury.
W kolejnych latach odbywały się spotkania przedstawicieli Izby
ze studentami kierunku budownictwo, które przybliżały istotę
działalności samorządu zawodowego oraz zasady zdobywania
uprawnień zawodowych.
Izba zawsze służyła radą przy kluczowych zmianach w procesie
kształcenia inżynierów budownictwa, co miało miejsce m. in. przy
wdrażaniu Krajowej Ramy Kwalifikacji w 2012 r. Opiniowała także
koncepcję kształcenia na nowym kierunku inżynieria środowiska
– obecnie uruchamianym w PWSZ w Elblągu.
Współpraca naszych instytucji ma także wymiar kadrowy.
Dwóch nauczycieli akademickich Instytutu Politechnicznego pełni
ważne funkcje w Izbie. Mgr inż. Andrzej Stasiorowski jest przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, a dr inż. Zenon
Drabowicz – wiceprzewodniczącym tej Komisji. Ponadto przedstawiciel Izby inż. Mieczysław Domińczak jest członkiem Konwentu
PWSZ w Elblągu – kolegialnego organu wyznaczającego strategiczne kierunki rozwoju Uczelni, a wiceprzewodniczący Rady
Izby mgr inż. Janusz Nowak jest członkiem Rady Konsultacyjnej
kierunku budownictwo.
Nasza współpraca ma szerokie oddziaływanie i jest bardzo
ważna dla regionu.
dr inż. Jarosław Niedojadło,
prof. nadzw.,
dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu

prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski,
dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie

||

w izbie

||

Fot. Archiwum W-MOIIB

Inżynier Warmii i Mazur

Podczas spotkania ze studentami PWSZ w Elblągu, Mariusz
Dobrzeniecki – przewodniczący Rady W-MOIIB przedstawił
młodzieży istotę funkcjonowania samorządu zawodowego
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Kolejny sezon po rewitalizacji udostępniona będzie najdłuższa droga żeglowna w Polsce i unikat na skalę światową – Kanał Elbląski

Płyną statki po... trawie

Po półtora wieku od powstania doczekał się gruntownej rewitalizacji. Po trzyletnich pracach zaczął funkcjonować. Mowa
o Kanale Elbląskim, najdłuższym kanale żeglownym w Polsce. Jedynej drodze wodnej, po której statki nie tylko płyną, ale i…
jadą po trawie.

Uroczyste otwarcie Kanału Elbląskiego odbyło
się pod koniec maja zeszłego roku w Buczyńcu.
Gratulacje dla naszych Czytelników, inżynierów budownictwa, dzięki którym inwestycja cieszy i mieszkańców regionu, i turystów.
– Kanał Elbląski zawsze był magnesem, przyciągającym do nas turystów – mówił podczas otwarcia Jacek Protas, wicemarszałek Warmii i Mazur.
– Po gruntowanej rewitalizacji szlak zyskał jeszcze
większe znaczenie i szanse na stanie się naszym,
kolejnym po Wielkich Jeziorach i Grunwaldzie, flagowym produktem turystycznym na skalę co najmniej
europejską. Wierzę, że oznaczać będzie to także
pozytywny impuls do jeszcze szybszego rozwoju
gmin leżących wzdłuż tego historycznego szlaku.
Na wstępie przypomnijmy, iż Kanał Elbląski został zbudowany w latach 1844-81 i jest unikatowym
w skali świata zabytkiem hydrotechniki, dzięki czynnemu systemowi pięciu zabytkowych pochylni z tzw.
suchym grzbietem. W 2011r. Kanał Elbląski rozporządzeniem prezydenta Polski uznano za Pomnik Historii. Twórcą i budowniczym Kanału był Georg Jacob
Steenke. To dzięki niemu pochylnie od ponad 150
lat są napędzane wodą. Zastosowanie unikatowego
koła wodnego o ukośnych kieszeniach (a na pochylni Całuny zamiast koła wodnego – turbiny wodnej)
oraz układu podwójnych szyn w części podwodnej
i konstrukcji kół wózka z dwustronną bieżnią, pozwoliło mu oba rozwiązania połączyć w konstrukcję
pochylni, zastępując je koniecznością wykonania
ponad trzydziestu śluz. Statki i jachty, żeby pokonać różnicę poziomów, są umieszczane na wózkach
i przeciągane po torowisku za pomocą stalowych lin,
które porusza maszyna napędzana wodą.
Nie ma na świecie drugiego miejsca, gdzie
turyści mogliby doświadczyć tego typu atrakcji.
Budowa kanału miała skrócić drogę transportu towarów z Warmii i Mazur (Prus Wschodnich)
do Bałtyku i Gdańska. Jego trasa przechodzi przez
sztuczne przekopy, groble oraz jeziora: Druzno, Piniewo, Sambród, Ruda Woda, Ilińsk, Drwęckie, Pauzeńskie, Szeląg, Dauby i Jeziorak. Całkowita długość
kanału z odgałęzieniami (m.in. Kanał Iławski, Kanał
Dobrzycki łączący Jeziorak z jeziorem Ewingi, rzeka
Elbląg czy Kanał Jagielloński łączący rzekę Elbląg
z Nogatem) wynosi 151,7 km.
Podstawowym problemem technicznym przy
budowie Kanału było pokonanie 99,15 m różnicy
wysokości między jeziorem Druzno a Buczyńcem.
Wysokość tę zniwelowano poprzez wprowadzenie
pochylni rozmieszczonych na długości ok. 10 km
(Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty, Buczyniec). Pierwszy rejs turystyczny kanałem odbył się w 1912 r.
– Prawidłowe funkcjonowanie Kanału uzależnione jest od sprawnego i bezpiecznego działania
urządzeń technicznych pochylni i śluz – wyjaśnia
Anna Cieśla, kierownik projektu z ramienia inwestora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
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Kanał Elbląski jest jedną
z największych atrakcji
województwa warmińskomazurskiego – z rejsów
statkami turystycznymi
korzystało w ubiegłych latach
nawet 60 tys. pasażerów
rocznie. Dzięki remontowi
zwiększył dodatkowo swoje
walory.

w Gdańsku. – Infrastruktura Kanału wymagała inwestycji w działania poprawiające warunki żeglugowe oraz jego funkcjonalność, a także poprawiające
bezpieczeństwo użytkowników. Konieczne było
wykonanie remontów poszczególnych elementów
pochylni – maszynowni, torowisk, rowów obiegowych, stanowisk dolnych i górnych pochylni, sieci
dróg. Niezbędne było wykonanie generalnej odbudowy wszystkich urządzeń i elementów pochylni
i śluz. Przedsięwzięcie prowadzone było pod stałym
nadzorem konserwatorskim.
Prace przygotowawcze do tej gigantycznej inwestycji rozpoczęły się w 2008 r, fizycznie roboty
w terenie ruszyły cztery lata później. Cały projekt
o nazwie „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki”, obejmował następujące zadania:
QQ Przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych: Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki,
Miłomłyn – Iława, Jezioro Ruda Woda – Jezioro
Bartężek (realizacja 2011-2012).
QQ Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny
(realizacja 2012-2015).
QQ Przebudowa śluz: Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś na Kanale Elbląskim (realizacja
2012-2014).
QQ Oznakowanie turystyczne przy obiektach kanału
(realizacja 2012-2015).
Przy czym zadanie drugie obejmowało najciekawsze i najbardziej znane obiekty Kanału Elbląskiego.
Dotyczyło bowiem rewitalizacji odcinka pomiędzy
wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny. Przebudowano tu 10 km szlaku żeglownego Miłomłyn – jezioro Drużno (odmulenie i ubezpieczenie brzegów
kanału). Odbudowano pochylnie w Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Jeleniach i Całunach – kompleksowo
odbudowano wszystkie elementy urządzeń oraz
obiektów na pięciu pochylniach, w zakresie części:
hydrotechnicznej, mechanicznej, torowisk, instalacji
elektrycznej, ogólnobudowlanej, architektonicznej,
instalacji sanitarnych, łączności radiowej. Wykonano instalacje teletechniczne (TV przemysłowa, instalacja świetlna i dźwiękowa). Zagospodarowano
teren przy pochylniach – wykonano m.in.: miejsca
do cumowania dla jednostek oczekujących na śluzowanie (dwa stanowiska postojowe na każdą pochylnię – górne i dolne) – parametry: długość 20 m
w Jeleniach, Oleśnicy, Kątach, 20 i 40 m w Całunach.
Ułożono ciągi piesze na pochylniach. Małą architekturę – ławki, kosze, tablice informacyjne. Na pochylni Buczyniec w ramach zagospodarowania terenu
wykonano dodatkowo nowe oświetlenie (terenu
Nadzoru Wodnego i nowego budynku Izby Historii
Kanału, ciągów pieszych), zmodernizowano parking
leśny (przy Nadzorze Wodnym), wykonano na tej
pochylni stanowiska cumownicze na brzegu prawym
o długości 100 m oraz na brzegu lewym o długości
60 m, wyremontowano obrotnicę o średnicy 40,5 m.
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Inwestor: Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Kierownik projektu: mgr inż. Anna
Cieśla, RZGW Gdańsk

REWITALIZACJA KANAŁU ELBLĄSKIEGO
NA ODCINKU POMIĘDZY WROTAMI
BUCZYNIEC A POCHYLNIĄ CAŁUNY,
CZĘŚĆ POCHYLNIOWA:

Projekt: Niras Portconsult PBP Szczecin
Generalny wykonawca:
Mostostal Warszawa SA

Kierownik kontraktu i kierownik
budowy: Paweł Półtorak,
Mostostal Warszawa SA

Inspektor wiodący nadzoru
inwestorskiego: Robert Majchrzak,
Safege Oddział w Polsce
Nadzór autorski: Paweł Wilde,
RZGW w Gdańsku

CZĘŚĆ MIĘDZYPOCHYLNIOWA:

Projekt: Niras Portconsult PBP Szczecin
Generalny wykonawca: Melbud
SA Grudziądz

Kierownicy robót: Andrzej
Żółtkowski, Dariusz Basiński

Inspektor wiodący nadzoru
inwestorskiego: Robert Majchrzak,
Safege Oddział w Polsce
Nadzór autorski: Paweł Wilde,
RZGW w Gdańsku

PRZEBUDOWA ŚLUZ: MIŁOMŁYN,
ZIELONA, OSTRÓDA I MAŁA RUŚ
NA KANALE ELBLĄSKIM:

Projekt: Biuro ProjektowoInżynierskie „Redan” Łódź

Generalny wykonawca: BHE Dychów SA
Kierownik budowy: Andrzej Zając

Inspektor wiodący nadzoru
inwestorskiego: Robert Majchrzak,
Safege Oddział w Polsce
Nadzór autorski: zespół projektowy
BPI Redan Łódź
Wybudowano Izbę Historii Kanału. Budynek
ma dwie kondygnacje naziemne o funkcji wystawienniczej wraz z zapleczem technicznym oraz kondygnację podziemną. Izba w innowacyjny sposób
prezentuje turystom wiedzę nt. XIX-wiecznego zabytku techniki.
A jak działają najciekawsze elementy szlaku żeglownego – pochylnie? Każda składa się z dwóch
równolegle poprowadzonych torowisk, łączących
stanowisko górne z dolnym. Po torowiskach poruszają się dwa wózki o ciężarze własnym 33 t i nośności
50 t każdy. W przypadku obciążenia obu wózków
jednocześnie dopuszczalna nośność wynosi 38 t
dla każdego wózka. Tory mają początek na górnym
stanowisku (jeszcze pod wodą) przechodzą przez
grzbiet (szczyt) pochylni i „schodzą” do dolnego
stanowiska, kończąc się pod wodą. Wózek przeciągany jest liną stalową pomiędzy górnym a dolnym
stanowiskiem i odwrotnie.
Wózki wykonane są w konstrukcji ramowo-kratowej, oparte na czterech parach kół jezdnych. Połączone są ze sobą liną (tzw. liną tylnowozową). Jeden
koniec przyłączony jest do wózka od strony dolnej wody, potem lina biegnie do filaru kół linowych
na stanowisku dolnym, by następnie po przejściu
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Na zdjęciu (od prawej): Anna Cieśla, Paweł Wilde, Andrzej Bryczkowski, Zenon Dąbrowski, Roman Kowalewski,
Andrzej Ryński, Jacek Marchewka, Paweł Półtorak, Dariusz Zduńczyk, Maciej Sasak, Patryk Kurdziel, Mateusz
Mikołajczyk, Adam Pawelec, Jan Maślanka oraz Sylwia Kołodziejczyk.

przez koło zwrotne na filarze drugim, końcem być
podłączoną do drugiego wózka. Od strony wody
górnej do wózków przymocowane są liny stalowe
(tzw. liny przedniowozowe), które poprzez krążki
podpierające oraz koła kierunkowe filara kół linowych
na górnym stanowisku, doprowadzone są do bębna
linowego umieszczonego w budynku maszynowni.
Liny te nawinięte są na bęben przeciwbieżnie, dzięki czemu przy obrocie bębna – jedna lina nawija się
na bęben, a druga rozwija. Umożliwia to jednoczesny
ruch wózków na pochylni w przeciwnych kierunkach
(przeciąganie jednego wózka ze stanowiska dolnego
na górne odbywa się jednocześnie z przeciąganiem
drugiego wózka ze stanowiska górnego na dolne).
Dla poruszania wózków wykorzystano różnicę
poziomów pomiędzy dwoma stanowiskami – siłą
napędową jest koło wodne (bądź turbina wodna
w przypadku najmłodszej pochylni – tj. Całuny).
Woda, której energia wprawia w ruch wózki, doprowadzana jest na koło wodne poprzez rurociąg
stalowy o średnicy 1.000 mm z górnego stanowiska
kanału. Rurociąg zamykany jest na wlocie zaworem
(sterowanie zaworem odbywa się z maszynowni).
Woda z rurociągu trafia do tzw. skrzyni wodnej,
a następnie spada na łopatki koła wodnego uruchamiając ruch koła. Skrzynia wodna wyposażona
jest w zasuwy (także uruchamiane z maszynowni)
odcinające wylot wody ze skrzyni na łopatki koła.
Koło wodne ma średnicę ok. 8 m i szerokość ok. 5
m. Do koła wodnego przytwierdzone jest koło zębate – wieniec, współpracujące z szeregiem przekładni zębatych, przenoszących ruch koła wodnego
na ruch bębna linowego. W związku z tym, że koło
wodne obraca się tylko w jednym kierunku – zmianę kierunku obrotu bębna linowego (a tym samym
i kierunku jazdy wózka) osiąga się przez odpowiednie
sprzęgnięcie przekładni za pomocą sprzęgła kłowego. Woda może też być zrzucana bezpośrednio
do rowu roboczego – rurociągiem jałowym o średnicy 600 mm. Prędkość ruchu wózków na pochylniach wynosi w granicach 1,4-2,5 km/h. Całkowity
czas przejazdu po pochylni (wraz z umieszczeniem
statku na wózku) wynosi w granicach 15-30 min.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł
ok. 111 mln. zł, z czego ok. 48 mln zł pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Kwota ok. 63
mln zł została wypłacona z Budżetu Państwa. Wrażenia, bezcenne (uśmiech). Przekonajcie się sami,
zapraszamy.
Paweł Wilde, materiały i zdjęcia z RZGW w Gdańsku
opracowała Barbara Klem
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Stanowisko górne na pochylni Buczyniec
na wysokości obrotnicy na pierwszym planie
ścianki szczelne – element konstrukcyjny nabrzeży
postojowych. Pogrążono 492 mb z brusów
o długości 6,5-12 m o łącznej masie 574 ton stali;
na oczepy ścianek zużyto łącznie 446 m3 betonu.

||

Stok pochylni Kąty – wykonywanie nowych
fundamentów pod tory jezdne wozów. Na ławy
wszystkich pochylni zużyto 948m3 betonu i 103,5
ton stali.

||

Stanowisko górne pochylni Kąty – roboty torowe.
Na wszystkich pochylniach wbudowano łącznie
11,2 km szyn o masie łącznej ok. 360 ton.
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Inspekcja pracy przestrzega: prace budowlane na wysokości charakteryzują się największym stopniem ciężkości

W górę bezpiecznie

Blisko sto osób rocznie traci życie a bez mała 200 doznaje ciężkich obrażeń ciała na polskich budowach. W najtragiczniejszym
pod tym względem 2008 r. zginęło 125 pracowników budowlanych. W parze z tym idzie duża ilość poważnych wypadków związanych z upadkami z wysokości.

Mimo obserwowanego w ostatnich latach spadku
liczby wypadków i malejącej liczby poszkodowanych, wypadkowość w branży budowlanej jest nadal
jednym z poważniejszych problemów.
Praca na wysokości będąca w myśl [3] pracą wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej metra nad poziomem podłogi
lub ziemi jest tym rodzajem prac w budownictwie,
w trakcie wykonywania których występuje najwięcej nieprawidłowości. Każdego roku ok. 7-9
tys. pracowników budowlanych ulega wypadkom,
co stanowi od 7 do 10% ogółu poszkodowanych.
Udział poszkodowanych, na skutek upadku z wysokości, w wypadkach ciężkich i śmiertelnych pracowników sektora budowlanego to już bez mała
połowa poszkodowanych w tego typu zdarzeniach
w całej gospodarce.
Przy prawidłowym wdrożeniu przepisów BHP,
trzeba zwrócić uwagę na fakt zaliczenia prac na wysokości do prac szczególnie niebezpiecznych –
wynika to z zapisów zawartych w [3]. Zobowiązuje to osoby, odpowiedzialne za organizację prac,
do stosowania specjalnych procedur. Pracodawca
określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:
QQ bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
QQ odpowiednie środki zabezpieczające;
QQ instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
RR imienny podział pracy,
RR kolejność wykonywania zadań,
RR wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
przy poszczególnych czynnościach.
Ogólne wskazania dotyczące organizowania prac
na wysokości możemy znaleźć w [4]. Zgodnie z nimi,
należy dokonać wyboru najbardziej odpowiednich środków, umożliwiających bezpieczny dostęp
do miejsc tymczasowej pracy na wysokości, stosownie do różnicy wysokości i częstości jej pokonywania oraz czasu trwania użytkowania tych środków.
Wybrany sprzęt roboczy, w tym środki, o których
mowa, powinny umożliwiać ewakuację pracowników w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.
Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości,
przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady,
siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony indywidualnej, w szczególności
takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków
ochrony zbiorowej [2]. Zapisy powyższe w sposób
jednoznaczny dają pierwszeństwo środkom ochrony
zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.
Środki ochrony zbiorowej zapobiegające upadkom mogą mieć przerwy jedynie w miejscach wejścia lub zejścia z drabin lub schodów. Gdy wykonanie zadania wymaga czasowego usunięcia środka
ochrony zbiorowej zapobiegającego upadkom,
wówczas:

muszą zostać zastosowane zastępcze, skuteczne
środki ochronne,
QQ zadanie nie może być realizowane, dopóki takie
środki nie zostaną zastosowane,
QQ natychmiast po całkowitym lub częściowym zakończeniu danego zadania środki ochrony zbiorowej zapobiegające upadkom muszą zostać
ponownie zainstalowane [4].
Doskonałym środkiem ochrony zbiorowej są siatki bezpieczeństwa, które niestety nie znajdują powszechnego zastosowania na budowach naszego
województwa.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy,
znajdujące się na wysokości co najmniej metra
od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradami. Ponadto zabezpieczenia takie należy
stosować w przypadku:
QQ przejść i dojść do tych stanowisk oraz do klatek
schodowych,
QQ otworów w stropach, na których prowadzone
są roboty lub, do których możliwy jest dostęp
ludzi,
QQ otworów w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub innych, których dolna
krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu
stropu lub pomostu,
QQ pozostawionych w czasie wykonywania robót w ścianach otworów, zwłaszcza otworów
na drzwi, balkony, szyby dźwigów,
QQ dróg komunikacyjnych dla wózków i taczek,
usytuowanych nad poziomem terenu powyżej
metra [2].
Balustrady, będące najpowszechniejszymi środkami ochrony zbiorowej, składają się z poręczy
ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej
0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna
być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka.
QQ
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Przejścia o pochyleniu większym niż 15%
zaopatruje się w listwy umocowane poprzecznie,
w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub
w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m,
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustradą

Przestrzeń ta może też być wypełniona w sposób
uniemożliwiający wypadnięcie osób.
Do wykonywania prac na wysokości wykorzystywane są również rusztowania oraz drabiny. Mając
do wyboru jeden z tych środków dostępu należy zaznaczyć, że zdecydowanie większe bezpieczeństwo pracownikom zapewniają rusztowania
robocze. Warunkiem jest oczywiście prawidłowy
montaż rusztowania. Sposób eksploatacji rusztowań jest kolejnym elementem procesu budowlanego, mającym wpływ na bezpieczeństwo pracy.
Duże przedsiębiorstwa zlecają montaż wyspecjalizowanym firmom, które posiadają odpowiedni
sprzęt, wiedzę i wykwalifikowany personel. Mniejsi
przedsiębiorcy radzą sobie sami. Nabywają rusztowania, często używane, których stan techniczny
pozostawia wiele do życzenia. Przy zakupie sprzętu
„zapominają” o elementach mających istotne znaczenia dla bezpiecznej eksploatacji rusztowania
takich jak ramy górne (montowane na najwyższych
kondygnacjach rusztowań), ramy wyrównujące
(służące do niwelacji dużych nierówności terenu)
nie wspominając o takich elementach jak: konsole
poszerzające czy dźwigary przejściowe. W efekcie
tego, na budowach można zaobserwować bardzo
skomplikowane konstrukcje, które w żaden sposób nie odpowiadają wymogom bezpieczeństwa
i w istotny sposób odbiegają od wskazówek montażu zawartych w instrukcji wytwórcy rusztowania.
Drabiny do pracy na wysokości mogą być wykorzystane, jedynie w warunkach, w których wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu
roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego
poziomu ryzyka i krótkotrwałego ich wykorzystania
albo istniejących okoliczności, których pracodawca
nie może zmienić [4]. Poniżej kilka najważniejszych
kwestii dotyczących bezpieczeństwa podczas wykonywania prac z rusztowań i drabin.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach
na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy (…) przed
rozpoczęciem użytkowania rusztowania dokonać
odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach [3].
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu
lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad
poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy (…) zapewnić stosowanie przez pracowników,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji,
szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu – na słupach, masztach itp.).
Kolejny rodzaj prac, podczas wykonywania których pracownicy narażeni są na upadek z wysokości, to prace na dachach. Jedyne zapisy, poza tymi
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Poszkodowani w ciężkich i śmiertelnych wypadkach przy pracy w sektorze budowlanym
w latach 2004-2014 [1]

Poszkodowani w ciężkich wypadkach wg wydarzeń będących odchyleniem od stanu
normalnego (upadki z wysokości) w budownictwie w porównaniu z pozostałymi
branżami w latach 2005-2014 [1]

zawartymi w rozdziale 6 działu IV [3] określającymi zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania
prac szczególnie niebezpiecznych znajdziemy w [2].
W myśl tego, osoba wykonująca roboty w pobliżu
krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu
do 20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Osoba
wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej
20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych,
jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. Na dachach,
których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich osób, należy wykonać stałe
lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające [2].
Środki ochrony indywidualnej chroniące przed
upadkiem z wysokości, możemy stosować w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej. Czynnikiem determinującym sposób, w jaki zabezpieczymy pracownika jest
konstrukcja elementu, z którego będziemy pracę
wykonywali a przede wszystkim jego nachylenie
i materiał, z jakiego jest wykonany. Możemy zastosować dwa rodzaje zabezpieczeń:
QQ system powstrzymywania spadania składający się
z uprzęży, podsystemu łącząco-amortyzującego
oraz punktu kotwiczenia – stosowany np. przy
dachach stromych,
QQ system uniemożliwiający rozpoczęcie spadania
składający się z uprzęży, podzespołu łączącego
oraz punktu kotwiczenia stosowany np. przy
dachach płaskich.
Zabezpieczenia tego typu są powszechnie stosowane na budowach a zapisy dotyczące bezpiecznej ich eksploatacji znaleźć możemy w dwóch
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rozporządzeniach: [2] i [4] oraz odpowiednich normach. Zjawiskiem bardzo niepokojącym jest niewłaściwa organizacja stanowisk pracy, jak chociażby
niewskazanie, przez osoby odpowiedzialne za organizację pracy, pracownikowi punktu kotwiczenia
oraz niestosowanie przez pracowników przydzielonych im przez pracodawców środków ochrony
indywidualnej. Niestety, do wielu wypadków dochodzi właśnie z tej przyczyny. Pracownicy czują
się zupełnie bezkarni, gdyż inspektorzy pracy nie
mają praktycznie możliwości wyciągnięcia wobec
nich konsekwencji takiego zachowania a ewentualne sankcje i tak ponoszą pracodawcy. Z drugiej
strony, osoby kierujące pracami często ograniczają
się jedynie do przekazania środków ochrony indywidualnej pracownikom, bez odpowiedniego
instruktażu. W tym miejscu warto zasygnalizować
problemem jakości szkoleń bhp. Mimo że, bardzo
rzadko spotyka się pracownika, bez aktualnego
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu
bhp, to obserwacja nieodpowiedzialnego zachowania pracowników budzi zastrzeżenia co do jakości
tych szkoleń a nawet poddaje w wątpliwość fakt ich
przeprowadzenia. Szczególnie w przypadku małych
firm, nieznajomość przepisów wśród pracowników
i nieefektywne, skutkujące nieprzestrzeganiem
przepisów, przeszkolenie z zakresu bhp stanowi
bardzo częstą przyczynę wypadków przy pracy.
Praca na wysokości jest procesem złożonym,
na której jakość i bezpieczeństwo ma wpływ wiele
czynników. Nastawienie części przedsiębiorstw wyłącznie na wynik finansowy wpływa niekorzystnie
na stan bezpieczeństwa na budowach. Do wielu
wypadków dochodzi podczas realizacji dużych

inwestycji, gdzie pojawia się problem odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów BHP przez
podwykonawców. Chodzi o sytuację, kiedy z ramienia generalnego wykonawcy na budowie występuje
jedynie kadra nadzorująca prace. Obydwie strony
interesują przede wszystkim koszty, jakość oraz
terminowość wykonania prac. Wyraźnie brakuje
zainteresowania ze strony inwestora oraz generalnego wykonawcy przestrzeganiem przepisów
bhp przez podległe im podmioty.
Jednak, niezależenie od niekorzystnych zjawisk
ekonomicznych, największym problemem na budowach jest lekceważenie przepisów bhp przez
pracowników oraz część kadry inżynierskiej niższego szczebla, wychodzącej z niesłusznego zresztą
założenia, że „i tak za wszystko odpowiada kierownik budowy”.
Włodzimierz Wiśniewski,
starszy inspektor pracy – specjalista OIP Olsztyn
Rysunki i zdjęcie: PIP Olsztyn
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Czas na zielony design

Andrzej Kozłowski od dwunastu lat kieruje pracownią projektową. Na zdjęciu przed budynkiem Leśnego Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach koło Olsztyna.

O zrównoważonym projektowaniu i nowościach wchodzących do pracowni projektowych mówi mgr inż. Andrzej Kozłowski.

– Jeszcze do niedawna był tylko swoistym trendem. Obecnie powoli staje się standardem.
Design zrównoważony – bo o tym myślę –
to określenie, z którym spotkamy się coraz
częściej interesując się współczesnym projektowaniem. Na czym on właściwe polega? Jak pan,
w procesie projektowania, odnosi się do standardów zrównoważonego projektowania?
– Projektowanie zrównoważone, określane również mianem zielonego designu, to inaczej projektowanie ekologiczne, projektowanie wrażliwe,
projektowanie, które zapewnia rozwój a nie prowadzi do zniszczeń. Projektant stara się eliminować negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Projektowanie zrównoważone jest odpowiedzią
na globalny kryzys ekologiczny, gwałtowny wzrost
gospodarczy i wzrost liczby ludności. Żyjemy
w czasach, kiedy zasoby naturalne wyczerpują
się, człowiek coraz bardziej niszczy ekosystemy.
W takiej sytuacji niezwykle ważna jest zmiana naszego myślenia. Namacalnym kierunkiem rozwoju tej idei w projektowaniu jest budownictwo pasywne i istnienie certyfikacji budynków w zakresie
poszanowania energii i surowców np. „green building”. Filozoficznie rzecz ujmując, rolą projektanta w procesie projektowania jest nadanie takich
wartości tworzonym budynkom, aby stanowiły
harmonię treści i formy budynku jako estetyka
współczesnej architektury ekologicznej i funkcji
wraz z technologią i szeroko rozumianym „ekoposzanowaniem” dla otoczenia. Podsumowując:
standard zrównoważony to projektowanie odpowiedzialne, z myślą o kolejnych pokoleniach.
Niestety, większość energii twórczej w dzisiejszych czasach pochłania biurokracja, która zapanowała we wszystkich dziedzinach naszego życia.
Zainteresowanych ideą zrównoważonego rozwoju
w ujęciu inwestycyjnym i architektoniczno-budowlanym odsyłam do interesującej analizy zagadnienia

w artykule Lucjana Kamionki pt. „Standardy architektury zrównoważonej jako istotny czynnik miasta
oszczędnego na przykładzie wybranych programów
certyfikacyjnych” (https://suw.biblos.pk.edu.pl/
resources/i4/i1/i8/i5/r4185/KamionkaL_StandardyArchitektury.pdf).
– Budownictwo, jak i inne dziedziny gospodarki,
podlega ciągłym zmianom i rozwojowi. Pociąga
to za sobą ulepszanie rozwiązań informatycznych, wspomagających – jak choćby – projektowanie. BIM (ang. Building Information
Modeling) to koncepcja, która na świecie zrewolucjonizowała podejście do projektowania,
realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem.
Czy nasze jednostki projektujące ukierunkowane są na technologię BIM?
– Niewątpliwie technologia BIM, czyli modelowanie informacji o budynku, jest przyszłościowa.
Pozwala na grupowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych o budynku w każdej chwili
i całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt.
Zapewnia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. Upraszcza także sam proces projektowy, poprzez możliwość testowania w świecie
wirtualnym rozmaitych wariantów i schematów,
w celu wybrania tego optymalnego. Jednak, czy
w Polsce przyjmie się na szeroką skalę jako standard projektowania? Przytoczę tu pewną analogię. Chodzi o: fotografię, telewizję i kino 3D. Jak
widać z doświadczenia, pomimo że już od kilku
lat technologia 3D istnieje w świecie fotografii,
telewizji i kinie nie przyjęła się jako obowiązujący nowy standard użytkowy, ponieważ nadal
wolimy 2D. Uważam, że podobnie będzie w przypadku technologii BIM. Prawdopodobnie będzie
to standard projektowania specjalistycznego,
kosztowniejszego i przez to stosowany do inwestycji komercyjnych i publicznych. Potrzebne jest
nowe pokolenie „cyber projektantów”, z nowymi
nawykami i wiedzą, w jaki sposób modelowanie
obiektów w 3D wykorzystać na etapie projekto-

wania, wykonawstwa i dalej stosując technologie
„inteligentnego budynku”. Wizja „szklanych domów” jest dziś rzeczywistością, więc i przyjdzie
czas na BIM oraz inteligentne budynki, w Polsce
to kwestia pięciu, dziesięciu lat.
– Mówi się potocznie, że prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w tym sektora budownictwa, może być zagwarantowane tylko wtedy,
gdy na etapie projektowania będą uwzględnione czynniki klimatyczne. Jaka jest rola projektanta wobec zmian klimatycznych?
– Zmiany klimatyczne są procesem nieustającym trwającym od milionów lat. Jeśli myślimy
tu o „ociepleniu klimatu”, to – moim zdaniem –
jest to teoria błędna w ujęciu globalnym, a obserwowane lokalne skutki wynikają bardziej z uwarunkowań takich jak np. z kierunek wiatru, niż
z efektu cieplarnianego. Od lat, jako paralotniarz,
obserwuję jak zmienia się temperatura w Polsce
lokalnie w zależności od kierunku wiatru. Wnioski
są proste: masy powietrza z południa niosą nam
ciepło, zaś z północy – zimno. To zrozumie nawet dziecko. Jako ludzkość oczywiście również
wpływamy na klimat, ale nasze poczytania można porównać do roli mrówek w ekosystemie leśnym. To siły natury, takie jak np. erupcja wulkanu
czy też prądy morskie, są twórcami i kreatorami
zmian klimatycznych.
Poszanowanie energii w ujęciu ekonomicznym
i środowiskowym niezależnie od zmian klimatycznych jest kierunkiem zasługującym na wspieranie
i udoskonalanie wraz z postępem technologicznym.
Już dziś dysponujemy technologią, służącą do pozyskiwania energii odnawialnej np. w postaci solarów
i pomp ciepła. Powstają nowe koncepcje i wraz z postępem technologicznym będziemy coraz doskonalej potrafili zarządzać energią, aż do chwili, w której
stanie się to powszechnym standardem użytkowym.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Ewelina Iwona Zgajewska
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Problemy polskiego budownictwa widziane okiem
doświadczonego kierownika budowy

Samorząd
a nie urząd

w praktyce

Poproszono mnie z W-MOIIB, jako kierownika budowy z wieloletnim stażem, o wyrażenie zdania -odpowiedzi na temat szeregu
zagadnień związanych z bezpośrednią realizacją budowy.

Chodziło m. in. o:
podejmowane działania w zakresie prewencji
zagrożeń psychospołecznych na budowie;
QQ o motywację pracowników na budowie; o działania w zakresie bhp w celu ograniczenia zagrożeń
wypadkowości;
QQ badanie trzeźwości pracowników;
QQ realizacja robót w zgodności z harmonogramem;
QQ zagadnień związanych z przekazaniem placu
budowy;
QQ kluczowymi terminami realizacji;
QQ przekazanie placu budowy;
QQ otrzymaną dokumentacją wykonawczą;
QQ stosowanych materiałów i sprzętu, oraz ich
kontroli;
QQ obsługi i dokumentacji powykonawczej geodezyjnej i geotechnicznej;
QQ sposobu bezpośredniej kontroli postępu prac;
QQ wyboru i kontroli zastosowanych technologii;
QQ prowadzenia dokumentacji budowy i sposoby
jej przechowywania na budowie
i innych zagadnień związanych z bezpośrednim
procesem realizacji budowy.
Nie chciałbym jednak wypowiadać się szczegółowo w w/w kwestiach. Tematycznie zagadnienia te są znane wszystkim, szeroko publikowane
wszędzie i wszyscy pałający się szeroko pojętym
budowaniem widzą jak to wygląda, albo jak powinno być. Ze swojego 28-letniego doświadczenia,
pracy w bezpośrednim wykonawstwie, kierowania
i nadzorowania wielu budów i procesów inwestycyjnych, chciałbym z tej perspektywy, podzielić się
z kolegami, z państwem pewną refleksją – odczuciem, które „siedzi” we mnie, które ukształtowało się wraz z wieloletnim bagażem doświadczeń
i spostrzeżeń i, które być może będzie bardziej
właściwą formą odpowiedzi na postawione wyżej zagadnienia.
Podstawowym problemem, z którym niestety
nie potrafimy skutecznie walczyć i który nas coraz bardziej zżera jest zbiurokratyzowany system
działający nie tylko w naszym sektorze. Rozrastające się – zgodnie z prawem Parkinsona – urzędy,
paraliżują i zabiją wszelką twórczość w wymiernym
tego słowa znaczeniu. Ogrom biurokracji, oddanie
w ręce urzędnicze całej decyzyjności w procesie
inwestycyjnym, spowodowało to co mamy, ubezwłasnowolnienie procesu pozytywnego tworzenia,
jakim jest budowanie.
Skutek jest wyraźnie widoczny, postępująca
w szalonym tempie agonia firm wykonawczych,
wykonawców w pełnym tego słowa znaczeniu,
wykonawców posiadających swoich pracowników,
posiadających swój sprzęt, wykonawców wykonujących fizycznie wymierną robotę, nie gigantów
korporacyjnych, których celem jest nie budowanie,
ale transfer zysków.
QQ

System takiego budowania został stworzony
nie przez Pana Boga,
został stworzony przez
urzędników, doskonale funkcjonuje, sumiennie przez nich chroniony. Nie chciałbym dalej
rozwijać tematu, chyba
wszyscy go czują.
Chciałbym tylko podeprzeć temat przykładem z naszego podwórka. W funkcjonującym
dzisiaj procesie inwestycyjnym, pomijając
urzędników uzgadniających projekt, czy też zamierzenie inwestycyjne,
urzędników wydających
pozwolenia, decydujących o decyzjach, pojawia się jeszcze inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Jest to osobnik – instytucja, nie tyle potrzebna, co szkodząca w całym procesie tworzenia.
W proces pozytywnego
tworzenia, wymagający inwencji i wysiłku
autora lub działającego
z jego namaszczeniem
i po jego nadzorem –
wykonawcy, włazi umocowany, a jakże, urzędowo przecież inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Osoba ta, dla logicznie rozumującego, zupełnie
niepotrzebna, jest typowym intruzem, ba, staje się
tu ewidentnym szkodnikiem, szkodnikiem opłacanym przez swych mocodawców – urząd z pieniędzy
zabranych autorowi dzieła. W łańcuchu twórczym
jedno ogniwo niepotrzebne, ba ogniwo to rozrywa
ten łańcuch. Inspektor ten, nie mając możliwości
zmienienia projektu, no i dobrze, bo to w końcu nie
jego dzieło, ubezwłasnowolniony przez mocodawców w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji finansowych, chce często coś jednak zrobić, sprowadza
się to w sumie do skutecznego przeszkadzania.
A idea jest prosta, jak drut: projektant zaprojektował, wykonawca wykonał pod nadzorem autora
projektu. Łańcuch krótszy, pieniędzy do podziału
więcej, do podziału uczciwego, dla twórców dzieła, wszyscy zadowoleni, łącznie z zamawiającym,
bo sprawniej i szybciej, wystarczy wyłączyć intruza urzędnika.

Cały etos budowniczego, satysfakcja z wykonania dzieła została skutecznie spłaszczona przez
etos urzędu. Pytania z serii „jak motywować”
sprowadzają się dzisiaj jedynie do kasy, której
niestety brakuje. Brakuje, bo pożerają ją niepotrzebne ogniwa urzędu. Jest to typowe okradanie
twórców. Etos budowniczego został spłaszczony
do budowlańca.
Tu kryje się też odpowiedź na pytania o właściwą
realizację, którą miałem scharakteryzować w zdaniach – odpowiedziach na zagadnienia, o które poprosili mnie koledzy z W-MOIIB. Pozostaje jeszcze
nadzieja, że ten etos wspólnie przywrócimy, mamy
w końcu nasz silny samorząd, w końcu chyba samorząd a nie urząd.
I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć, życząc Koleżankom i Kolegom radosnych wiech.
Sławomir Majewski, kierownik budowy
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Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu budowlanego

Inżynier Warmii i Mazur

Gdy przepraszam nie wystarczy

Odpowiedzialność to obowiązek, moralny lub prawny, odpowiadania za swoje czyny i ponoszenie za nie konsekwencji. Zaś obowiązek, to konieczność zrobienia czegoś, wynikająca z nakazu wewnętrznego, administracyjnego lub prawnego.

Brzmi groźnie, prawda? Ale od czego mamy ubezpieczenia. Ubezpieczenia OC chronią przed koniecznością wypłacania samodzielnie przez uczestnika
procesu budowlanego odszkodowania za szkodę
wyrządzoną poszkodowanemu.
Zacznę od obowiązkowego OC architektów i inżynierów budownictwa. Ubezpieczenie to ma obowiązek zawrzeć każda osoba fizyczna, która wykonuje
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
Obejmuje ono ochroną wyłącznie odpowiedzialność
cywilną ubezpieczonego i osób, za które ponosi on
odpowiedzialność cywilną, za szkody wyrządzone
w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie przez ubezpieczonego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Dlatego obejmuje ono ochroną także szkody
wyrządzone przez pracowników oraz podwykonawców ubezpieczonego, jeżeli nie wykonują oni samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Nie obejmuje jednak ochroną szkód wyrządzonych
przez inne osoby, które na zlecenie ubezpieczonego
wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie posiadanych przez nie uprawnień
budowlanych, np. szkód wyrządzonych przez zatrudnionych pracowników lub podwykonawców współpracujących z firmą ubezpieczonego. Ubezpieczenie
to nie obejmuje również szkód związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez uczestnika
procesu budowlanego, np. nie jest objęte ochroną
zalanie wynajmowanego lokalu lub szkody doznane
przez jego pracowników. Ochrona ubezpieczeniowa
nie obejmuje również działalności w rozumieniu kodeksu spółek handlowych (np. Sp. z o.o.).
Z kolei, dobrowolne OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej, obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe
powstałe w związku z działalnością gospodarczą
prowadzoną przez uczestnika procesu budowlanego i posiadanym mieniem, np. obejmuje ochroną
szkody powstałe w wyniku zalania lub szkody doznane przez pracowników. Nie obejmuje szkód wynikających z prowadzonej przez niego działalności
zawodowej, np. jako kierownika budowy.
Mamy również dobrowolne ubezpieczenie OC
z tytułu działalności zawodowej. Te, obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną za szkody
związane z wykonywaną działalnością zawodową.
Pełni ono funkcję:
QQ ubezpieczenia nadwyżkowego, dla osób mających obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania określonego zawodu:
RR zawarcie tego ubezpieczenia ma na celu zwiększenie sumy gwarancyjnej za szkody wynikające z wykonywanej działalności zawodowej,
gdyż minimalna suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu OC jest za niska
w stosunku do wysokości szkody, która może
zostać wyrządzona,
RR odszkodowanie z tego ubezpieczenia jest wypłacane po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej
z obowiązkowego ubezpieczenia OC,

||

Fot. Fermacell
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Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego dyktowana jest i egzekwowana na podstawie Prawa
budowlanego, Kodeksu wykroczeń i Kodeksu cywilnego. Obok - krótka charakterystyka ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej uczestników procesu budowlanego.

ubezpieczenia podstawowego, dla osób nie
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
OC z tytułu wykonywania określonego zawodu,
np. geodety,
QQ stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy realizacji kontraktów o wyższym ryzyku.
Z reguły nie obejmuje ochroną szkód rzeczowych
i osobowych powstałych w związku z działalnością
gospodarczą prowadzoną przez uczestnika procesu
budowlanego i posiadanym mieniem.
Zwrócę jeszcze uwagę na obowiązkowe OC osoby
sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej. Obejmuje ono ochroną wyłącznie odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone
w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Nie obejmuje szkód związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną
przez osobę sporządzającą świadectwa charakterystyki energetycznej, np. nie obejmuje zalania
wynajmowanego lokalu lub szkód doznanych przez
jego pracowników.
Dlaczego konieczne jest posiadanie innych ubezpieczeń niż tylko OC obowiązkowe? Obowiązkowe
ubezpieczenia OC nie obejmują szkód związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub mieniem wykorzystywanym w tej działalności, np. zalania wynajmowanego lokalu lub szkód doznanych
przez pracowników. Odpowiedzialność za tego
typu szkody gwarantuje tylko dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej, rozszerzone o dodatkowe klauzule, np. klauzulę OC pracodawcy, OC za podwykonawców. Dlatego należy zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej.
Obowiązkowe ubezpieczenia OC mają zbyt niską
wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej, niewystarczającą na pokrycie nawet jednej szkody osobie, której trwały uszczerbek na zdrowiu orzeczono na ok. 50%, ani niewystarczającą na pokrycie
jednej szkody w mieniu nawet w domu jednorodzinnym, wymagającym gruntownej przebudowy
QQ

dachu i ścian. Dlatego niezbędne jest rozszerzenie
ochrony o dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu
działalności zawodowej.
Posiadanie jedynie obowiązkowego ubezpieczenia OC może być przyczyną odrzucenia oferty
składanej w trakcie przetargów, w których wymagane jest posiadanie ubezpieczenia OC działalności
gospodarczej. Dotyczy to w szczególności działalności ogólnobudowlanej i instalacyjnej.
Kierownik budowy, który oprócz pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
prowadzi działalność wykonawcy robót budowlanych (która oczywiście nie jest pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie) musi
zawierać oprócz obowiązkowego ubezpieczenia
OC także dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej, w związku
z wykonywaniem robót budowlanych. Obowiązkowe
ubezpieczenie OC nie obejmuje bowiem ochroną
ubezpieczeniową działalności wykonawcy robót
budowlanych.
I na koniec jeszcze ważna kwestia, koszty ubezpieczeń dobrowolnych. Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mogą korzystać z dedykowanych programów
ubezpieczeń dostępnych w Hanza Brokers. Koszt
nadwyżkowego ubezpieczenia OC (czyli dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu działalności zawodowej) uzależnione jest od wysokości sumy
gwarancyjnej i kształtuje się:
100.000 EUR – 190 PLN
200.000 EUR – 390 PLN
300.000 EUR – 720 PLN
400.000 EUR – 1150 PLN
500.000 EUR – 1600 PLN
Składka na OC działalności gospodarczej dla
firm ogólnobudowlanych zaczyna się już od 583 zł
rocznie, a na OC działalności gospodarczej dla biur
architektonicznych i projektowych – od 800 zł rocznie. Zapraszam.
Robert Wągrodzki,
Hanza Brokers
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Inżynier Warmii i Mazur

Zbiorowe ubezpieczenie członków W-MOIIB od następstw nieszczęśliwych wypadków

Jesteś ubezpieczony

Warmińsko-Mazurska OIIB nieprzerwanie od 2008 r. ubezpiecza wszystkich aktywnych członków od następstw nieszczęśliwych
wypadków. W ramach płaconej składki inżynierowie otrzymują zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego i jego współmałżonka.

Głównym celem ubezpieczenia jest zadośćuczynienie w przypadku śmierci ubezpieczonego lub
jego małżonka, dlatego koszty pogrzebu nie są obwarowane żadnymi wyłączeniami i wypłata z tego
tytułu jest gwarantowana. Jeżeli jednak śmierć
nastąpiła w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
zawałem serca lub udarem mózgu nie stosuje się
wypłaty świadczenia z ryzyka pokrycia kosztów
pogrzebu lecz z ryzyka z którego nastąpiło zdarzenie (czyli wypłata wyższej sumy ubezpieczenia),
a świadczenia nie są łączone.
Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje świadczenia
z tytułu trwałej niezdolności do pracy zarobkowej
wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku
komunikacyjnego Członka Izby lub jego Małżonka.
Należy jednak pamiętać, że niezdolność do pracy
zarobkowej definiowana jest jako całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 miesięcy, o ile zgodnie z wiedzą medyczną nie
ma pozytywnych rokowań co do odzyskania zdolności do pracy.
W przypadku dodatkowych pytań, wątpliwości
lub realizacji świadczenia prosimy o kontakt z Hanza
Brokers poprzez stronę internetową www.hanzabrokers.pl, telefonicznie 22 827 99 30.
Robert Wągrodzki, Hanza Brokers

Zakres ubezpieczenia

śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

12.000 zł

śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

20.000 zł

śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu

10.000 zł

osierocenie dziecka ubezpieczonego, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła
wskutek nieszczęśliwego wypadku

1.750 zł
(na każde dziecko
ubezpieczonego)

trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek
nieszczęśliwego wypadku

6.000 zł

trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek wypadku
komunikacyjnego

11.000 zł

śmierć małżonka ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

6.000 zł.

śmierć małżonka ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu

4.500 zł

trwała niezdolność małżonka ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek
nieszczęśliwego wypadku

4.000 zł

trwała niezdolność małżonka ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek
wypadku komunikacyjnego

4.500 zł

pokrycie kosztów pogrzebu ubezpieczonego

5.000 zł

pokrycie kosztów pogrzebu małżonka ubezpieczonego

2 500 zł

Zestawienie szkód od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

Śmierć ubezpieczonego wskutek zawału
serca lub udaru mózgu

Pokrycie kosztów pogrzebu
ubezpieczonego

Pokrycie kosztów
pogrzebu małżonka
ubezpieczonego

Suma

12.000 zł

20.000 zł

80.000 zł

7.500 zł

119.500 zł

Suma wypłaconych
świadczeń

Samopomoc materialna W-MOIIB

Pomagamy
A
UR SK A
-M AZ I Z B W
KO
IŃS O W A R Ó A
RM
WA R Ę G N I E C T W
OK Ż Y
NI
I N DOW
BU

120 000 zł
100 000 zł

W strukturach W-MOIIB działa Komisja ds. Pomocy
Materialnej Członkom. Pomoc finansowa udzielana
jest na wniosek uprawnionego do uzyskania pomocy członka, na wniosek jego rodziny lub na wniosek
członka W-MOIIB znającego sytuację materialną
uprawnionego w następujących przypadkach:

80 000 zł
60 000 zł
40 000 zł
20 000 zł

indywidualnych zdarzeń losowych
klęsk żywiołowych
QQ długotrwałej choroby członka
QQ innych rzeczowo uzasadnionych.
QQ

0 zł

Suma wypłaconych świadczeń

n śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
n śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca
lub udaru mózgu

Podsumowanie:

n pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego
n pokrycie kosztów pogrzebu Małżonka
Ubezpieczonego
n Suma

Różnica między zgłoszonymi szkodami a wypłaconymi wynika z faktu, iż :
- 3 szkody zgłoszone przed okresem sprawozdawczym, a wypłacone w I półroczu 2015
- 1 szkoda wypłacona została dodatkowo jako pokrycie kosztów pogrzebu przy okazji zgłoszenia z ryzyka
śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu
2 szkody otwarte - wypłacone koszty pogrzebu po okresie sprawozdawczym
1 szkoda zamknięta - brak uzupełnienienia dokumentacji

QQ

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać
do biura Izby na odpowiednim formularzu podając
uzasadnienie. Złożone wnioski rozpatruje Komisja
ds Pomocy Materialnej Członkom.
Anna Kuklińska,
przewodnicząca Komisji
ds. Pomocy Materialnej Członkom W-MOIIB
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Inżynier Warmii i Mazur

Mykologia w budownictwie. Problemy zagrzybienia i wilgoci w obiektach budowlanych i sposoby ich zwalczania

Grzyby i owady w domu
– co Wy na to?

Nie ma to jak sobotnio-niedzielny wypad do lasu na grzyby. Te borowiki, koźlaki, podgrzybki czy smakowite maślaki. Wszystko
przy akompaniamencie pobzykiwania owadziego chóru. Jestem grzybiarzem hobbystą, ale nie o tych grzybach chcę opowiedzieć.
Tekst jest o tych niejadalnych i mniej pożądanych, niszczących nasze domostwa.

W formie swobodnej bez powoływania się na przepisy Prawa budowlanego chciałbym przybliżyć technikom i inżynierom budownictwa podstawową wiedzę
z zakresu budownictwa zwaną mykologią.
Już od ponad 40-stu lat zajmuję się zagadnieniem, które dotyczy uszkodzenia bądź zniszczenia
elementów drewnianych w budynkach. Głównymi
czynnikami, które doprowadzają do tego są grzyby
i owady. Grzyby powodują rozkład drewna a owady, jego uszkodzenia.
Grzyby można w skrócie podzielić na dwa rodzaje.
Pierwszy, to grzyby domowe rozkładające drewno
na pryzmatyczne klocki, popękane poprzecznie
i podłużnie, dające się łatwo rozetrzeć w dłoniach,
nie posiadające żadnej wytrzymałości. Grzyby te
do swego rozwoju potrzebują podwyższonej wilgotności 27-40%, optymalna to 60%. Przyczyną
ich rozwoju są np. nieszczelny dach, uszkodzenia
instalacji odprowadzającej wody opadowe, kanalizacyjnej, brak izolacji cieplnej dachu czy też stropodachu itp. Najbardziej znane i występujące w naszych
domach grzyby to:
QQ grzyb domow y właściw y – łac. merulius
lacrymans
QQ grzyb piwniczny – łac. coniophora cerebella.
Warunkiem niezbędnym i koniecznym przy likwidacji tego grzyba jest wymiana uszkodzonych
elementów drewnianych, wywiezienie ich na wysypisko i spalenie. Przy powierzchniowym zniszczeniu
drewna konieczna jest jego impregnacja po uprzednim dokładnym oczyszczeniu.
Drugi rodzaj grzybów to tzw. grzyby pleśnie. Większość czytających ten tekst zna je lub widziała nie
zdając sobie sprawy z ich szkodliwości. Rozwijają się
na każdej powierzchni nie tylko drewnianej, ale też
na farbach klejowych, emulsyjnych, olejnych na meblach, a nawet odzieży. Do swego rozwoju potrzebują jednak dużej wilgotności podłoża wynoszącej
ok. 90%. Rozwój ich jest powierzchniowy w związku z czym nie zachodzi konieczność, np. skuwania
tynków. Przykładem typowym grzyba pleśniowego
rozwijającego się np. w kuchniach, łazienkach, pokojach jest grzyb o nazwie kropidlak czarny – łac.
aspergillus niger. Szkodliwość tego grzyba polega
na tym, że wywoływać on może bóle głowy, gardła,
nudności oraz wszelkiego rodzaju alergie. Jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci.
Pleśnie zlikwidować można w prosty sposób zmywając ściany i inne powierzchnie ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Roztwór 15% wody z mydłem łatwo usunie naloty pleśni. Czynność tę należy
powtórzyć po czterech godzinach. Optymalnym
rozwiązaniem z pozbyciem się pleśni w zawilgoconym mieszkaniu byłoby zamontowanie w każdym
otworze okiennym, nawiewników higrosterowalnych,
które w sposób automatyczny regulują wilgotność
w pomieszczeniu poprzez nawiew i wywiew powietrza. Wydatek rzędu kilkuset złotych na całe

Mykologia jest dziedziną wiedzy, która dba nie
tylko o wzmacnianie porażonych przez grzyby
i owady konstrukcji, ale
zwraca uwagę na wpływ
środowiska porażonego grzybami na zdrowie
ludzkie. Na zdjęciach,
drewno zaatakowane
przez owady: kołatki
i spuszczele

mieszkanie (jeden nawiewnik na okno) winien się
mieścić w granicach funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.
Chciałbym tu również zwrócić uwagę, że stosowanie malowania pomieszczeń farbami emulsyjnymi i podobnymi stwarzają tzw. „przeponę”
uniemożliwiającą oddychanie ścian i stropów. Dlatego zalecam malowanie pomieszczeń farbami mineralnymi a nawet wapiennymi, które są zdrowsze
dla mieszkańców.
Niefrasobliwość, a nie brak wiedzy osób kierujących robotami, często doprowadza do zbytniego
zawilgocenia i w efekcie zagrzybienia części drewnianych budynków. Znane mi są przypadki pomijania konieczności wykonania wentylacji nawiewnej
i wywiewnej związanej z wymianą pokrycia z eternitu
na blachodachówkę (mówi o tym stosowna ustawa)
i adaptacji przestrzeni strychowej na mieszkanie.
W celu uniknięcia zawilgocenia i zagrzybienia elementów drewnianych, konieczne jest wykonanie
wentylacji nawiewnej przy okapie oraz wywiewnej
w kalenicy dachu. To tzw. rozszczelnienie, które przy
zachowaniu pustki między ociepleniem a odeskowaniem zapewni bezpieczeństwo użytkowania budynku. Niestety są przypadki pomijania tych czynności
przy pracach adaptacyjnych budynków. Zwracam
się do osób projektujących o szczegółowe pokazywanie połączeń elementów drewnianych, wielkości
zaciosów a także rodzajów materiałów służących
do izolacji – ocieplenia stopów i stropodachów.
Spotkałem bowiem dwa lata temu w budynku pokrytym dachówką cementową połączenie węzłów
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Rozwiązaniem idealnym byłoby wykonanie
sprawnej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń,
która zmniejszyłaby prawdopodobieństwo
pojawienia się grzybów.

tylko na jedną śrubę. Rozwiązaniem idealnym byłoby wykonanie sprawnej wentylacji grawitacyjnej
pomieszczeń, która zmniejszyłaby prawdopodobieństwo pojawienia się grzybów.
Winą za uszkodzenia drewna w budynkach przez
owady przypisuje się, jak pewnie większość z państwa sądzi, owadowi o nazwie kornik. Nic bardziej mylnego. Kornik to owad malutki o długości
do 3 mm atakujący drewna gatunków iglastych. Żeruje tuż pod korą drążąc chodniki larwalne. Niszczy
drzewa stojące oraz leżące – ścięte przez długi czas
nieokorowane. Ostatnio stanowi podobno bardzo
duży problem w Puszczy Białowieskiej.
Natomiast w drewnie iglastym i liściastym w budynkach żeruje sobie całkiem nieźle owad o nazwie
kołatek łac. anobidac. Bardzo podobny do kornika
lecz trochę większy o długości ok. 5 mm. Atakuje
więźby dachowe, podłogi, meble. „Lubi” instrumenty
muzyczne np. pianina. Drążąc chodniki larwalne potrafi, żyjąc gromadnie, doprowadzić do zniszczenia
całą konstrukcję drewnianą budynku. Kołatka domowego (jest jeszcze drugi o nazwie uparty) można usłyszeć jak żeruje w drewnie obrazu wiszącego
na ścianie w całkowitej ciszy podczas bezsennej
nocy. O jego obecności świadczy wysypująca się
biała mączka drzewna oraz liczne okrągłe otwory
wylotowe na powierzchni drewna.
Drugim groźnym owadem, który niszczy drewno
iglaste szczególnie więźby dachowej, jest spotykany w strefie nadbałtyckiej Europy spuszczel łac.
hylotrupes baj ulus. Owad ten – wielkości pszczoły
– o długości 8-20 mm atakuje drewno potrzebując
do swego rozwoju dosyć dużej temperatury tj. 22 do
70˚C. Według szkodliwości, owad ten należy do najbardziej szkodliwych mogących w fazie końcowej
doprowadzić do załamania elementu konstrukcyjnego, drążąc w drewnie chodniki larwalne oraz
owalne otwory wylotowe na powierzchni drewna.
Przedstawione zagadnienia stanowią jedynie
nakreślenie problemu „niechcianych” lokatorów
w naszym domu. Nieruszonym pozostaje temat
przemarzania ścian, impregnacji oraz działań
prewencyjnych.
tekst i zdjęcia: Piotr Buchholz,
rzeczoznawca ds. mykologicznych
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Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych

Inwestycja w przyszłość

w teorii
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10 grudnia 2015 r. w Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
w sesji jesiennej 2015 r. Pozytywny wynik egzaminu w tej sesji uzyskało 75% zdających.
Podczas uroczystości osoby, które uzyskały uprawnienia, złożyły ślubowanie. Życzenia pomyślności na nowej drodze zawodowej, oprócz wręczających, złożyli im również zaproszeni goście.
oprac. BK

Fot. W-MOIIB

Do części pisemnej przystąpiły 94 osoby, z których 86 uzyskało wynik
pozytywny. Do egzaminu ustnego podeszło łącznie 101 osób (w tym osoby
z poprzednich sesji), które uzyskały wyniki: 75 osób wyniki pozytywne, 26
wyniki negatywne.
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nadała uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:
QQ konstrukcyjno-budowlanej – dwa do kierowania robotami budowlanymi
i projektowania bez ograniczeń, trzy do projektowania bez ograniczeń, 30
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
QQ drogowej – osiem do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
QQ mostowej – pięć do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
QQ instalacyjnej sanitarnej – trzy do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń, pięć do projektowania bez ograniczeń, jedenaście do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
QQ instalacyjnej elektrycznej – dwa do kierowania robotami budowlanymi
i projektowania bez ograniczeń, dwa do projektowania bez ograniczeń,
trzy do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jedno do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
Do dziś OKK W-MOIIB nadała 2035 uprawnień budowlanych.
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Uroczystość wręczenia uprawnień zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem. Wszystkim, którzy otrzymali decyzje o nadaniu uprawnień,
serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

Izba dla nauki

Od 18 grudnia 2012 r., kiedy Rada Wydziału
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjęła
uchwałę w sprawie powołania i określenia zadań
Komisji Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, działa Konwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
Po pr z yłąc zeniu kierunku budownic t wo
do WGIPB 21 września 2015 r. Rada Wydziału zatwierdziła jednolity skład Konwentu.
Konwent jest organem wspierającym i promującym wydział. Do jego kompetencji należy
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju wydziału. W szczególności
chodzi o podejmowanie czynności służących
nawiązywaniu i pogłębianiu oraz określaniu
priorytetowych obszarów współpracy z podmiotami gospodarczymi, organami samorządowymi i państwowymi oraz innymi instytucjami.
Konwent opiniuje zakładane i uzyskane efekty
kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy

i gospodarki opartej na wiedzy. Ma tworzyć
rozwiązania umożliwiające zatrudnianie absolwentów wydziału oraz organizowania praktyk
studenckich.
Posiedzenia Konwentu odbywają się przynajmniej raz w roku i są zwoływane przez przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek
dziekana albo Rady Wydziału. W roku 2015 odbyło się jedno posiedzenia konwentu z udziałem
W-MOIIB. Na posiedzeniu 19 listopada 2015 r.
uczestniczył Marian Zdunek, zastępca przewodniczącego W-MOIIB, który został zapoznany
z ideą Konwentu, jego strukturą oraz celem działania. W trakcie dyskusji zaproponowano kolejne
spotkanie, na którym przedstawiono kształcenie
studentów na kierunku budownictwo. Podczas
drugiego spotkania, 19 stycznia 2016 r. uczestniczył Mariusz Dobrzeniecki. Przewodniczący
wniósł ważne spostrzeżenia do proponowanego
kształcenia na kierunku budownictwo. Zwrócił
uwagę na konieczność zwiększenia ilości godzin

dydaktycznych z przedmiotów konstrukcji betonowych i stalowych. Inni członkowie Konwentu
proponowali wprowadzenie przedmiotów związanych z umiejętnością prowadzenia działalności
gospodarczej w branży budowlanej w tym z kosztorysowaniem robót budowlanych. W trakcie
spotkania przedstawiciele Konwentu omówili
zadania uczelni w przygotowaniu młodych inżynierów do wejścia na rynek pracy.
dr inż. Jacek Zabielski,
prodziekan ds. budownictwa
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa UWM Olsztyn
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Inżynier Warmii i Mazur

Odznaczeni członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Z odznaką w klapie
Odznaczenia to honorowe wyróżnienia nadawane za szczególne zasługi lub
wybitne osiągnięcia. To miłe a zarazem
bardzo doniosłe wydarzenie, jakim jest
wręczenie odznak z reguły ma miejsce
dwa razy w roku: na corocznym Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym oraz
na obchodach Dnia Budowlanych. Niezmiernie nas cieszy, że wśród członków
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa jest wiele osób,
które zostały docenione. Mamy jednak
świadomość, że to nie wszyscy.
Dyplomy z okazji 25-lecia
polskiej transformacji

1

Mariusz Dobrzeniecki

2015

2

Janusz Nowak

2015

3

Marian Zdunek

2015

4

Jan Garliński

2015

5

Kazimierz Nowicki

2015

6

Andrzej Stasiorowski

2015

1

Anna Adamkiewicz

2015

7

Stanisław Truchan

2015

2

Zdzisław Binerowski

2015

8

Jerzy Żarkiewicz

2015

3

Jan Wincenty Garliński

2015

9

Władysław Bielski

2015

4

Wiesława Maria
Kędzierska-Niemyjska

2015

10

Teresa Siemiątkowska

2015

5

Elżbieta Lasmanowicz

2015

11

Wiesława
Kędzierska-Niemyjska

2015

6

Benedykt Rogala

2015

1 Jerzy Jurec

2014

7

Andrzej Stasiorowski

2015

2 Waldemar Piotr Buchholz

2014

3 Kazimierz Nowicki

2014

Fot. W-MOIIB
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W uznaniu zasług poniesionych
na rzecz rozwoju gospodarki RP
odznaki honorowe przyznawane
przez Prezesa Rady Ministrów

Złote Odznaki Honorowe PIIB

Honorowa odznaka „Za zasługi
dla budownictwa”
1

Waldemar Piotr Buchholz

2015

2

Mirosław Kierklo

2015

Honorowa Odznaka „Za zasługi
dla energetyki”
1

Waldemar Matysiak

2015

Srebrne Odznaki Honorowe PIIB

1

Jacek Zabielski

2015

4 Lilianna Majewska-Farjan

2015

2

Wiesława
Kędzierska-Niemyjska

2015

5 Elżbieta Bukowska

2015

3

Grażyna Skowrońska

2015

6 Marek Aleksiejczuk

2015

4

Janusz Harasymczuk

2015

7 Czesław Wasilczuk

2015

5

Grzegorz Drzycimski

2015

8 Jerzy Mańkut

2015

6

Jerzy Żarkiewicz

2015

9 Anna Kuklińska

2016

7

Janusz Nowak

2015

8

Halina Wasilczuk

2016

9

Jerzy Kamiński

2016

Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady
w porozumieniu z przewodniczącym Komisji ds.
Odznaczeń apeluje do wszystkich członków naszej Izby o składanie wniosków w celu przyznania,
wyróżniającym się członkom W-MOIIB, odznaczeń
państwowych, nagród i odznak ustanowionych
przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
Marta Kulikowska

10 Jan Wielgat

2016

11 Zenon Drabowicz

2016

12 Barbara Pieczyńska

2016
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Lista członków zmarłych W-MOIIB
m a j 2 015 r . – k w i e c i e ń 2 016 r .
Wojciech Błaszczak
Ireneusz Buchowski
Tadeusz Holeniewski
Stanisław Jakrzewski
Ryszard Jarmuszewicz
Ryszard Kołodyński
Wiesław Kowalczyk
Jerzy Kowaluk
Jan Kr ajewski
K azimierz Łagodziński

Pozostaną

w naszej p

am i ę c i

Non omnis moriar
Z
i uczcijmy atrzymajmy się na
pa m i ę ć n a
szych zmachwilę
rłych Kol
egów
Edward Łotowski
Eugeniusz Paweł Macina
Józef Miśko
Tadeusz Nowak
Ark adiusz Papadopoulos
Józef Pieniawski
Edward Pyś
Marian Sielicki
Jerzy Jarosław Skolankiewicz
K azimierz Szostak
Krzysztof Waszkiewicz
Andrzej Zawadzki
K arol Zawistowski
Daniel Zyga
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Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w statystykach
Liczba członków W-MOIIB – 4.069

Podział członków W-MOIIB, wg branż:

- budownictwo drogowe

- poniżej 35

2364

- budownictwo hydrotechniczne

2400

1750

- budownictwo kolejowe

2200
1800
1600
1400
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1450
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- instalacje sanitarne
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- budownictwo mostowe
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- 56-65
- powyżej 66
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Członkowie W-MOIIB, którzy do 31 grudnia 2015 r. skorzystali z:

Podział członków W-MOIIB, wg wykształcenia:

- Biblioteki Norm PKN
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- Portalu e-Sekocenbud
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1600

1259
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- Serwisu prawa ochrony środowiska
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- majster
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- Serwisu bhp
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- inżynier
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- Sewisu budowlanego

1000
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0

Podział członków W-MOIIB wg płci

Spotkania integracyjne W-MOIIB 2015-2016
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Statystyka członkostwa W-MOIIB
(wg stanu na 17 marca 2016 r.)

60
50

wpisy, wznowienia

40

wypisy, zawieszenia

30
20
10

23.04.2015r.

26.05.2015r.

25.06.2015r.

23.07.2015r.

18.08.2015r.

02.10.2015r.

18.11.2015r.

03.12.2015r.

21.01.2016r.

11.02.2016r.

25.02.2016r.

17.03.2016r.

Dane statystyczne W-MOIIB zebrał
Grzegorz Karpa
opracowanie graficzne:
Andrzej Niczyporuk
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Program
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Sprawdź co możesz zyskać współpracując z NOVUM
wsparcie merytoryczne

dostęp do plików dwg, kart technicznych, rzutów

program lojalnościowy NOVUM PREMIUM
tel. 89 623 29 85 • www.novumedukacja.pl • pomoce@novumedukacja.pl

