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WARMIŃSKO -MA ZURSK A
OKRĘGOWA IZBA
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

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. 7.00-15.00
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. 214
szkolenia@wam.piib.ogr.pl
KONTO: Millenium S.A.
44116022020000000317940501
NIP: 739-33-26-600
QQ

Oddział Terenowy Elbląg

ul. Bema 54
82-300 Elbląg
tel. 55 625 67 25
Czynne: pon.-piątek w godz. 8.00-14.00

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.

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!

„Inżynier Warmii i Mazur” – Informator wydawany przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa.

Inżynier Warmii i Mazur

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy!

Czy proces budowlany może się jeszcze bardziej skomplikować? Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w tym zakresie w końcu się poprawi. Że skończą się nasze trudności,
problemy z zawiłością przepisów i różnym ich interpretowaniem przez kolejne organy. Że wreszcie otrzymamy
jeden spójny i czytelny akt prawny, który raz na zawsze
ureguluje wszystkie kwestie budownictwa.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje
pełną parą nad ukończeniem projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który lada dzień przestanie być
projektem i zacznie obowiązywać. Kodeks miał zawierać
rozwiązania z zakresu Prawa budowlanego, jak również gospodarki nieruchomościami i innych uregulowań, które dziś znajdują się w rozporządzeniach i ustawach specjalnych. Ustawodawca twierdził, że wprowadzenie Kodeksu doprowadzi do jasnego
i klarownego procesu inwestycyjnego. Idea jak najbardziej słuszna. My – budowlańcy
wiemy najlepiej, jakim koszmarem stał się proces budowlany, coraz bardziej związany z nadmierną biurokracją, piętrzącymi się papierami, raportami, tabelami, a przede
wszystkim z różnie rozumianymi przepisami. Projekt kierowano do konsultacji społecznych, jednak przesyłany dokument był zawsze niezwykle obszerny – ponad 200
stron – a termin przekazywania uwag – zawsze bardzo krótki – dwa, trzy dni. Mimo
tych „utrudnień” członkowie Rady, Prezydium Rady i Komisji Prawno-Regulaminowej
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zdążyli wnikliwie
zbadać dokument, wskazać nieścisłości i zaproponować własne rozwiązania. Obietnice
Ministerstwa brzmiały wspaniale, czekaliśmy więc z niecierpliwością na efekt końcowy. Doczekaliśmy się… I jak wyszło? Oceńcie Państwo sami. Na kolejnych stronach
„Inżyniera Warmii i Mazur” Jarosław Kukliński, zastępca przewodniczącego Rady
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przygotował analizę,
co nas czeka po zmianie przepisów.
Jednak nie tylko przepisy prawa na najwyższym szczeblu leżą nam na sercu. WarmińskoMazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w trosce o dobrą współpracę naszych członków z organami administracji budowlanej, kontynuowała cykl spotkań w poszczególnych powiatach. Zespół ds. współpracy z samorządami i administracją rządową
W-MOIIB prowadził comiesięczne spotkania w terenie z członkami W-MOIIB i lokalnymi
samorządami oraz administracją rządową. W trakcie spotkań przedstawiciele W-MOIIB
omawiali bieżącą działalność Izby, w części szkoleniowej przeprowadzano wykład na temat zmian w ustawie Prawo budowlane, po czym odbywała się dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników. Celem tych spotkań jest pozyskiwanie informacji od lokalnych
środowisk, członków W-MOIIB, w zakresie ich funkcjonowania i przekazywanie tej
wiedzy przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji
samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym. I tu mój apel do Państwa:
Koleżanki i Koledzy, poznajmy się bliżej, zapraszam Was do udziału w tych spotkaniach
– są one świetną okazją do poznania się, nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń,
wspólnego rozwiązania problemów, z którymi borykamy się na co dzień wszyscy.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, dzielcie się z Redakcją „Inżyniera Warmii i Mazur”
opiniami na temat naszego pisma. Mam nadzieję, że wskażecie nam nową, dotychczas
niepublikowaną tematykę i będziecie z chęcią sięgać po kolejne jego wydania.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, zbliża się lato – czas wakacji, ale dla nas to czas wzmożonej pracy w budownictwie. Życzę wszystkim, abyśmy spędzili go w dobrym zdrowiu,
przy dobrej pogodzie i w pełni satysfakcji.
Niezmiennie namawiam – bądźmy w kontakcie!
Z inżynierskim pozdrowieniem Mariusz Dobrzeniecki,
przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Nakład: 4.300 egzemplarzy.
Redaktor naczelny: Barbara Klem. Skład Rady
Programowej: Jarosław Kukliński – przewodniczący,
Andrzej Kierdelewicz, Janusz Stadnik, Arkadiusz
Gniewkowski i Ewelina Zgajewska-Rytelewska.

ul. Bema 11 lok. 80
15-369 Białystok
tel. 85 745 42 72

Redakcja zastr zega sobie prawo skracania
i adiustacji publikowanych tekstów. Przedruki
i wykorzystywanie opublikowanych materiałów
może odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.

Skład i opracowanie graficzne:
Jan Kitszel
Reklama:
Joanna Sawicka, tel. 662 234 788,
Justyna Radziszewska, tel. 500 123 174,
Magdalena Pietraszko 533 379 533

Zdjęcie na okładce: Kładka dla pieszych w Giżycku Fot. Tomasz Karolski UM Giżycko mojegizycko.pl

w izbie

Inżynier Warmii i Mazur

Jeszcze raz o nowym Kodeksie urbanistyczno-budowlanym

Przepraszam…

Jak wiecie, staram się być szczery w opisywaniu sytuacji w budownictwie. W takim
zamyśle w ostatnim artykule opisałem najnowsze dziecko Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa – Kodeks urbanistyczno-budowlany. Nie zostawiłem na nim suchej nitki.

Jarosław Kukliński,
zastępca przewodniczącego Rady W-MOIIB

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

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

QQ
Delegaci na Zjazdy Krajowe
Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław
Kukliński, Piotr Narloch, Janusz Nowak, Andrzej
Stasiorowski, Marian Zdunek.

2014-2018

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

kadencji

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

W-MOIIB IV

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.

QQ

organów

QQ projekt techniczny, na który złożą się: projekty inżynieryjne, projekty rozwiązań technicznych i projekty konstrukcji – część nie zawsze
obowiązakowa.
Co zastępuje zgoda inwestycyjna w Kodeksie.
Najbardziej kontrowersyjna jest definicja. Jednakże
wyobraźcie sobie, drodzy Czytelnicy, nauczycielkę
polskiego w grubych rajstopach, wełnianej spódnicy
i niemodnych okularach. Osoba, po latach, trudna
do zapamiętania. A teraz wyobraźcie sobie nauczycielkę, która wchodząc do klasy otwiera kopniakiem
drzwi. Jej biodra opina mini spódniczka, na nogach
ma najmodniejsze szpilki a na ręku tatuaż. I tak
właśnie prezentuje się zgoda inwestycyjna, która
jest równoznaczna z decyzją o warunkach zabudowy, z pozwoleniem na budowę, ze zgłoszeniem
budowy jak i zgłoszeniem, czy pozwoleniem na budowę w przypadku np. przebudowy, remontu, itp.
I to jest kopniak w kierunku obecnego Prawa budowlanego i innych ustaw, a ja nie mogę doczekać
się następnej lekcji.
Spójrzmy jeszcze na inwestycje liniowe. W końcu
zostanie wprowadzone pojęcie pasa technicznego
na wzór pasa drogowego dla wszystkich obiektów
liniowych. Roboty budowlane w pasie technicznym będą traktowane jako przebudowa (zaliczane
do niższej kategorii inwestycji). Zmiana usytuowania
obiektu liniowego w granicach pasa technicznego
nie będzie istotnym odstąpieniem. W ten sposób
zostaną ujednolicone zasady uzgadniania lokalizacji projektowanych obiektów liniowych pomiędzy
inwestorem a operatorami/zarządcami istniejących
obiektów liniowych. Co ma też w efekcie spowodować zwiększenie elastyczności ustaleń planów
miejscowych. Oczywiście jest tu jeszcze sporo znaków zapytania, ale myślę, że uda się je wyjaśnić.
A co przyniesie Ustawa samorządowa w kontekście Kodeksu. Otóż, będzie on regulował zawody
architekta i inżyniera budownictwa w jednej ustawie,
wprowadzi jedną odpowiedzialność dyscyplinarną
(w tym za naruszenie zasad etyki). Oba samorządy zawodowe będą nadal nadawały uprawnienia
budowlane. Zlikwiduje zaś specjalizacje i nałoży
obowiązek ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. I chyba o to nam chodzi.
I jeszcze temat reformy organów administracji.
Pion tzw. administracji inwestycyjnej będą stanowili kolejno: starosta, wojewoda i minister właściwy
ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Natomiast organy nadzoru budowlanego zaczynają się
od szczebla Okręgowych Inspektorów Nadzoru
Budowlanego (będzie ich ok. 100), poprzez Wojewódzkich INB aż po Głównego INB.
A na koniec trochę terminów i nazwisk dla przypomnienia. 26.10.2016 r, Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa wręczył podpisane
przez Andrzeja Adamczyka, ministra tegoż samego
resortu, powołania członkom Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Tworzy ją 16 członków, którzy działają pod przewodnictwem Piotra

Gadomskiego z W-MOIA RP. Odbyło się ponad 20
spotkań konsultacyjnych, w których uczestniczyło
ok. 3,4 tys. osób. Na początku lutego ministerstwo
przedstawiło nowe rozwiązania kodeksowe i zasadnicze zmiany wprowadzone do kodeksu w wyniku
analiz zgłoszonych uwag. W pierwszej połowie tego
roku rozpoczęło się konsultowanie propozycji rozwiązań dotyczących kwestii przejściowych, to jest
„drogi dojścia” od obecnego stanu prawnego i faktycznego do stanu docelowego określonego przepisami kodeksu. Wiceminister Żuchowski zapowiedział,
że projekt kodeksu trafi do parlamentu łącznie z projektem ustawy wprowadzającej i przygotowanymi
projektami podstawowych aktów wykonawczych
może już w drugiej połowie 2017 r.
Reasumując, może nie jest to jeszcze perfekcyjny kodeks, ale wierzę, że uznacie to za krok w dobrym kierunku.

Skład

Niestety albo „stety” zostałem zaproszony do ministerstwa na konsultacje w sprawie Kodeksu a w szczególności działu, dotyczącego infrastruktury i okazało
się, że moja wiedza i doświadczenie zostały wystawione na ciężką próbę. No i muszę teraz to wszystko
odszczekać. Zacznijmy od tego, cel Kodeksu jest prosty: ma to być prawo bardziej bezpośrednie i komunikatywne a dodatkowo ma skrócić i usprawnić cały
proces inwestycyjno-budowlany. Kodeks nie będzie
miał już zbędnych bzdurnych procedur. W dziale urbanistycznym, zapewni efektywne gospodarowanie
przestrzenią oraz zagwarantuje transparentność realizacji inwestycji publicznych. Wszystko się zmieni.
Kodeks zastąpi ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę Prawo budowlane
oraz wszystkie „specustawy”. Będzie zawierał część
regulacji, które obecnie znajdują się w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawie o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Co będzie zawierał jeszcze Kodeks? W obszarach
zorganizowanego inwestowania:
QQ integrację przepisów, czyli: umowę urbanistyczną, „plan na wniosek inwestora” i inne szczególne tryby,
QQ koncepcję urbanistyczną – podstawę ustalenia
powiązań funkcjonalnych inwestycji na OZI (urbanistyka operacyjna),
QQ nar zę dzia realiz acji duż ych z amier zeń
inwestycyjnych,
QQ umowę urbanistyczną, współpracę wielu
inwestorów.
Aby poprawić jakość aktów planowania przestrzennego do Kodeksu „wciągnięty” został zawód
urbanisty. Nowy akt prawny wprowadza nadawanie uprawnień dla urbanistów z uprawnieniami
do projektowania – urbaniści będą otrzymywali
uprawnienia po złożeniu egzaminu państwowego.
Owszem można mieć jeszcze sporo do życzenia
np. w proponowanych kategoriach inwestycji i trybu
uzyskania zgody inwestycyjnej, które to wyglądają
mniej więcej tak:
QQ Kategoria 1 – najprostsze konstrukcje: przebudowa, remont, budowa
QQ Kategoria 2 – mniej skomplikowane inwestycje:
przebudowa, budowa, rozbiórka, odbudowa,
zmiana sposobu użytkowania
QQ Kategorie 3-6 – bardziej skomplikowane inwestycje: np. budynki jednorodzinne i – tutaj moje
zdziwienie – stadiony, elektrownie, kopalnie –
budowa, rozbudowa, nadbudowa.
Projekt budowlany w myśl Kodeksu będzie się
dzielił na dwie części:
QQ projekt urbanistczno-architektoniczny, który
ma za zadanie określenie granic inwestycji, pokazanie układu zabudowy oraz formy architektonicznej, opisanie zamierzonego sposobu użytkowania oraz przedstawienie dostępu do drogi
publicznej – część obowiązkowa,
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w izbie

Inżynier Warmii i Mazur

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

W roku jubileuszowym

Udzielenie absolutorium Radzie Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Przyjęcie sprawozdań z działalności poszczególnych organów Izby
w 2016 r. I zatwierdzenie budżetu na rok bieżący. Do tego oficjalne i kuluarowe rozmowy o tym, co pomaga a co przeszkadza
w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa.
Tak w tzw. telegraficznym skrócie można podsumować doroczny Zjazd W-MOIIB, którego XVI
obrady odbyły się 21 kwietnia (już po raz drugi)
w Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie.
Wzięło w nim udział 105 osób ze 156 uprawnionych (68 %).
Uroczystość rozpoczął Mariusz Dobrzeniecki,
przewodniczący Rady W-MOIIB, witając przybyłych
członków samorządu i gości. A obradom przysłuchiwali się również m. in.: Zbigniew Pazerski – dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, Marcin Kuchciński – członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Marszałkowskiego, Piotr Grzymowicz – prezydent
Olsztyna, Janusz Nowak – zastępca prezydenta
Elbląga, Andrzej Jaworski – skarbnik PIIB, Agata
Rychter – zastępca dyrektora ds organizacyjnych
PWSZ w Elblągu, dr inż. Jacek Zabielski -prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Geodezji,
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski
– Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie,
Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Jan Chojecki – prezes Warmińsko-Mazurskiej FSNT NOT, Jerzy Macek – wiceprezes
i skarbnik Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich, Piotr Bogacz –
przewodniczący Oddziału PZIiTB w Olsztynie, Leszek
Gryczko – prezes Oddziału PZIiTS w Olsztynie, Milena Andruszkiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół
Budowlanych w Olsztynie, Ewa Kaliszuk – dyrektor
Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, Michał Wajda – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Olsztynie, Mirosław

||

Spotkanie otworzył Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB, który przywitał delegatów oraz
zaproszonych gości

Nicewicz – dyrektor Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Gosiewski – dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, Robert Wójcik
– przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie, st. kpt. Maciej Hamerski – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego PSP
w Olsztynie, Romuald Mackojć – dyrektor Centrum
Kształcenia Praktycznego w Elblągu, Dariusz Urbański – przewodniczący PZIiTB w Elblągu, mgr Teresa

Korbut – wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie, Iwona Kacprzak – wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Olsztynie, arch. Katarzyna Pilarek – sekretarz
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP, prof. dr hab. Józef Szarek – wiceprezes Rady
W-M Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie,
Mariola Gilska – prezes Stowarzyszenia Geodetów
Polskich, Oddział w Olsztynie i Grażyna Dywańska
– Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

||

Szybko, sprawnie i konkretnie
przebiegło trzecie w tej kadencji
spotkanie delegatów WarmińskoMazurskiej OIIB, poświęcone
podsumowaniu pracy organów Izby
w roku 2016. Pozytywny był także
wydźwięk wystąpień zaproszonych
gości, których słowa utwierdzają
w słuszności działań Izby

w izbie

Inżynier Warmii i Mazur

||

Miłym punktem Zjazdu była ceremonia wręczenia nagród wytypowanym przez dyrekcje szkół najlepszym uczniom kształcącym się na kierunkach technicznych o profilu
budowlanym. Dyplomy i nagrody książkowe z gratulacjami przekazywali Piotr Grzymowicz i Mariusz Dobrzeniecki

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwracali szczególną uwagę 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 i życzyli
wszystkim delegatom owocnych obrad.

Pierwszym punktem programu były rutynowe
czynności, jak uchwalenie regulaminu Zjazdu –
co odbyło się jednogłośnie i bez uwag. Wszyscy
delegaci otrzymali bowiem materiały zjazdowe zawierające porządek obrad, sprawozdania z działalności organów Izby, sprawozdanie z realizacji budżetu
w roku 2016 oraz założenia przychodów i wydatków
na rok 2017, 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. Następnie w wyniku
głosowań wybrano Mariana Zdunka na przewodniczącego Zjazdu. Janusz Nowak został jego zastępcą a Kazimierz Nowicki – sekretarzem Zjazdu.
Ukonstytuowała się również komisja mandatowa.
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 okres sprawozdawczy 2016-2017.
Delegaci przyjęli również sprawozdanie finansowe
za miniony rok oraz projekt budżetu na rok bieżący.
Zjazd przyjął uchwałą dwa wnioski złożone podczas Zjazdu przez Piotra Narlocha będącego jednocześnie przewodniczącym Komisji ds. Usług Transgranicznych W-MOIIB. Pierwszy dotyczył podjęcia
działań, zmierzających do doprecyzowania przepisów w zakresie świadczenia usług transgranicznych.
Wniosek zobowiązuje delegatów W-MOIIB na Zjazd
Krajowy PIIB do złożenia korekty przepisów. Drugi
wniosek dotyczył ustanowienia okolicznościowego
medalu W-MOIIB „Zasłużony dla budownictwa i W-MOIIB”. Medal ma być wyróżnieniem szczególnie
zasłużonych kadr inżynieryjno-technicznych jak
również osób publicznych, związanych i mających
wpływ na branżę budowlaną. Wniosek ten został
skierowany do realizacji przez Radę W-MOIIB.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zjazdu Marian Zdunek i Mariusz Dobrzeniecki podziękowali
wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zamknęli
XVI Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Grzegorz Karpa
Fot. Tomasz Wróblewski
Więcej informacji: www.wam.piib.org.pl
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Inżynier Warmii i Mazur

Działalność Warmińsko-Mazurskiej OIIB w okresie listopad 2016 r.- kwiecień 2017 r.

Buduj nowocześnie

Promocja autorytetu inżyniera. Pracujemy, uczymy się i integrujemy. W myśl tych założeń, samorząd zawodowy inżynierów budownictwa Warmii i Mazur stale prowadzi działania zmierzające do wzmocnienia wizerunku zawodu.

Poniżej przedstawiamy krótką relację z tego,
co przedstawiciele W-MOIIB robili w ostatnim półroczu, by zawód inżyniera był postrzegany z szacunkiem i uznaniem.
Zaczynamy od roku ubiegłego. I tak 9 listopada
2016 r., po raz pierwszy, z niezwykłą przyjemnością
zaprosiliśmy wszystkie dzieci członków W-MOIIB
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.
„Świąteczna kartka W-MOIIB”. Cieszymy się z dużego zainteresowania zabawą. 30 listopada konkurs został rozstrzygnięty. Jury w składzie Mariusz
Dobrzeniecki przewodniczący Rady W-MOIIB oraz
Marta Kulikowska i Marta Firlej-Najmowicz – z biura
Izby zdecydowało, że zwycięzcą został Radek Żuk
(9 lat), którego rysunek, oddający zarówno ducha
Świąt Bożego Narodzenia jak i charakter Izby Inżynierów Budownictwa, zostanie przeniesiony w drukarni na jedyną w swoim rodzaju kartkę świąteczną. Każdy z uczestników konkursu otrzymał słodki
upominek, a Radek również niespodziankę w postaci nagrody rzeczowej. Pozostajemy z nadzieją
na kolejną edycję konkursu w tym roku.
Następne jesienne miesiące upływały pod znakiem szkoleń technicznych podnoszących jakość
zawodu. I tak 10 listopada zaprosiliśmy członków
naszej Izby na spotkania pt. „Geosyntetyki – optymalizacja zasad projektowania i wykonawstwa.
Wzmacnianie nasypów drogowych wraz z ich odwadnianiem. Zasady projektowania i wykonawstwa”.
Szkolenia odbywały się w dwóch turach: pierwsze
w Olsztynie 15 i 16 listopada a drugie – w Elblągu
17 i 18 listopada.
22 listopada w Ełku oraz 24 listopada w Elblągu
odbyło się seminarium z cyklu „Akademia Inżyniera
Warmii i Mazur – Technika instalacyjna w praktyce”.
W tym roku natomiast jako pierwszy raz 22 lutego
w Elblągu rozmawialiśmy o awariach budowlanych.
19 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie zostały wręczone kolejne
decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. XVIII
sesja egzaminacyjna w naszej Izbie trwała od 18
do 25 listopada. Do egzaminów przystąpiło 113
osób, 88 osób uzyskało wyniki pozytywne. Przez
15 lat funkcjonowania W-MOIIB Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nadała 2.228 uprawnień budowlanych. Osoby, które na egzaminie osiągnęły
bardzo wysoki wynik, otrzymały listy gratulacyjne
od przewodniczących: Rady W-MOIIB – Mariusza

||

||

Szkolenia z technologii BIM były dwudniowe, odbywały się ze wsparciem komputerowym

Dobrzenieckiego i Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB – Andrzeja Stasiorowskiego oraz
wydawnictwo – zbiór aktualnych przepisów i „izbowe” upominki.
Ten rok rozpoczęliśmy w naszym samorządzie
od postawienia na nowoczesność w inżynierii. W-MOIIB rozpoczęła cykl szkoleń z technologii BIM.
W Olsztynie zebraliśmy trzy grupy szkoleniowe
po dziesięć osób. Następne szkolenia przewidzieliśmy w Elblągu.
Przypomnijmy, że skrót BIM (ang. Building Information Modeling) – bezpośrednio tłumacząc
na język polski oznacza modelowanie informacji
o budynku. Dla nas oznacza on inwestycje budowlaną, którą można stworzyć w wirtualnym świecie
zaczynając od koncepcji aż do oddania do użytku. Obiekt stworzony w pełni w technologii BIM
ma wszystkie możliwe parametry rzeczywistego
obiektu. Dzięki temu można przeanalizować dużo
więcej informacji niż w projekcie powstałym w 2D.
I co najważniejsze projekt w 2D może być interpretowany tylko przez ludzi bazując na ich doświadczeniu, a projekt w BIM-ie wprowadza dodatkowe
wsparcie w postaci różnorodnych programów/
raportów ułatwiających i przyśpieszających ową
interpretację.

Inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli ślubowanie, którego rotę ustalono uchwałą Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z 5 listopada 2008 r. Wszystkim, którzy otrzymali decyzje, serdecznie
gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Stosując technologię BIM można dużo łatwiej
i szybciej: – przeanalizować koszt, ilość materiałów, czas realizacji, – wyłapać błędy w projekcie,
– stworzyć nowatorską konstrukcję, – zaplanować
budowę, – i wiele, wiele innych rzeczy, które nam
jeszcze do głowy nie przyszły.
Grzegorz Karpa, Biuro W-MOIIB
opracowała Barbara Klem
Fot. W-MOIIB

||

Dziękujemy wszystkim dzieciom,
które podjęły wyzwanie i spróbowały
swoich sił w konkursie na projekt kartki
świątecznej. Wszystkie prace są przepiękne,
niestety wygrać mogła tylko jedna.
Gratulujemy zwycięzcy!

Inżynier Warmii i Mazur

Spotkania integracyjne, inżynierów Warmińsko-Mazurskiej OIIB – październik 2016 r. – kwiecień 2017 r.

Inżynier po godzinach

w izbie

Rajdy rowerowe, spływy kajakowe, turnieje kręglowe, brydżowe, szachowe, tenis stołowy i koniecznie... już za chwilę regaty
żeglarskie. Wiosna otworzyła nasz samorządowy sezon spotkań integracyjnych, ale i zimą też nie było nam nudno.

3 grudnia 2016 r. w TasBike Coffee w Olsztynie
zamknęliśmy sezon wydarzeń integracyjnych W-MOIIB w roku 2016. Spotkanie rozpoczął Dariusz
Stecki, członek Komisji ds. spotkań integracyjnych
W-MOIIB, prezes Klubu Turystyki Rowerowej „4R”
PTTK i jednocześnie wielki pasjonat i propagator
turystyki rowerowej i organizator rajdów rowerowych. Przedstawił propozycję dwóch imprez rowerowych na rok 2017. Pierwszą miał być pięciodniowy
rajd rowerowy (29 kwietnia – 3 maja 2017 r.) przez
Puszczę Białowieską i Białoruś, który odbywa się
w czasie, kiedy nasze czasopismo się drukuje. Drugą – III Rajd Rowerowy Szlakami Warmii i Mazur –
Lidzbark Welski (27-28 maja 2017 r.) pod egidą Jana
Kościńskiego. Nie zabrakło konkursów z nagrodami – karnetami na przeglądy serwisowe rowerów
i bidonami na napoje. Rywalizowaliśmy w trzech
konkurencjach: pompowanie dętki w ciemno –
napompowanie dętki z wyczuciem „na oko” ilości
atmosfer, wymiana dętki na czas i przejechanie
w określonym czasie najdłuższej trasy na trenażerze rowerowym.
Grzegorz Karpa
Fot. W-MOIIB

||

Ubiegłoroczny sezon wydarzeń integracyjnych zamknęliśmy 3 grudnia 2016 r. spotkaniem w TasBike Coffee
w Olsztynie. Był czas na omówienie i powspominanie spotkań, nie obyło się bez zabawy i konkursów

||

3 grudnia 2016 r. odbył się V Turniej Brydżowy W-MOIIB

||

19 listopada 2016 r. rozegraliśmy V już turniej tenisa stołowego

||

19 listopada 2016r. odbył się VII Turniej kręglowy W-MOIIB. Z uwagi na dużą
ilość zgłoszonych uczestników turniej odbył się w dwóch olsztyńskich
kręgielniach: Family Bowling Center i Olsztyńskie Centrum Bowlingu
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Działania samorządu zawodowego w kontekście pracy Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB w latach 2016-2017

Jesteśmy dla Was

Są specjalistami w danej dziedzinie i dobrze się w niej orientują. Zgłaszają się jako chętni zająć się danym problemem. Dlatego
są w stanie bardziej szczegółowo pochylić się nad konkretnym tematem. Nie absorbując organów Izby prowadzą wiele ważnych
działań na rzecz samorządu. A mowa o członkach Komisji i Zespołów.
Udział członków W-MOIIB w spotkaniach integracyjno-szkoleniowych
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Okręgowe rady izb inżynierów budownictwa,
na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Z 2016 r.
poz. 1725) oraz § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych
rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mogą
tworzyć komisje i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze
stałym lub doraźnym, określając cel powołania,
zakres zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi,
ich nazwę oraz skład osobowy i ich przewodniczących. Ich powstawanie nie jest wymagane prawem,
a poszczególne okręgowe samorządy powołują
je w miarę potrzeb. W myśl tych przepisów pracuje i Warmińsko-Mazurska OIIB. W ramach
jej struktur funkcjonuje łącznie jedenaście
komisji i zespołów. Przedstawmy więc
krótko, najważniejsze ostatnio podejmowane przez nich działania.
Ko m i s j a U s t a w i c z n e g o
Doskonalenia Zawodowego W-MOIIB przeprowadziła
szkolenia zgodnie z przyjętym
planem szkoleń i założonym budżetem, zarówno w formie spotkań stacjonarnych,
jak i wyjazdów technicznych: 52 szkolenia (14 w Elblągu, 4 w Ełku, 2 w Szczytnie, 32 w Olsztynie).
Wzięło w nich udział 1.770 osób w szkoleniach
stacjonarnych i 150 osób – w wyjazdach technicznych. Na posiedzeniach KUDZ zajmowała się głównie: podsumowaniem działalności szkoleniowej
W-MOIIB, opracowaniem planu szkoleń na kolejne
miesiące, projektem uchwały Krajowej Rady PIIB
w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
członków PIIB.
Komisja ds. odznaczeń spotykała się na posiedzeniach i dzięki złożonym wnioskom w okresie
sprawozdawczym członkowie W-MOIIB otrzymali
następujące odznaki i odznaczenia: Odznaka honorowa „Za zasługi dla rozwoju budownictwa”
Ministra Infrastruktury i Rozwoju – jedna osoba,
Złota Honorowa Odznaka PIIB – trzy osoby, Srebrna
Honorowa Odznaka PIIB – pięć osób.
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Komisja ds. pomocy materialnej członkom
Izby spotykała się na posiedzeniach w miarę wpływających wniosków, aby jak najszybciej pomóc
członkom Izby znajdującym się w trudnej sytuacji.
Rozpatrzono dziesięć wniosków: osiem pozytywnie,
jeden negatywnie, jeden skierowano do uzupełnienia. Wykorzystano łącznie 11.500 zł na pomoc
materialną członkom Izby.
Komisja ds. etyki zawodowej przeanalizowała
jedną sprawę, dotyczącą pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie niezgodnie
z zasadami etyki.
Komisja Prawno-Regulaminowa spotykała się
na posiedzeniach, obradowała również na odległość
(drogą elektroniczną). Komisja przygotowała stanowisko W-MOIIB w sprawie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i projektu nowej ustawy o zawodzie
architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych. Wnioski i uwagi wynikające

Stan członków W-MOIIB
L.p.

Wyszczególnienie

Rok
2015/2016

Rok
2016/2017

Różnica
[+/-]

2016/2017
[%]

1

Liczba członków czynnych

4.054

4.008

– 46

– 1,13%

2

Przyjęto nowych członków

152

132

– 20

– 13%

3

Wznowiono członkostwo

156

156

0

0%

4

Zawieszono w prawach
członka na własną prośbę

148

137

– 11

– 7%

5

Zawieszono przymusowo

163

155

–8

– 5%

6

Skreślono z listy członków

41

44

+3

+ 7%

z przedkładanych i analizowanych materiałów zostały sformułowane w protokołach z posiedzeń
komisji i przesyłane w formie pisemnej lub elektronicznej do Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.
Zespół ds. działalności gospodarczej przy
W-MOIIB pracował nad prowadzeniem przez Izbę
działalności gospodarczej, głównie z tytułu wynajmu sali konferencyjnej i dystrybucji trójdzielnego
kalendarza W-MOIIB, poszukiwał również możliwości dofinansowania działalności W-MOIIB i zakupu
siedziby dla W-MOIIB z funduszy unijnych, rozważany jest również pomysł zorganizowania kursów
językowych dokształcających dla członków Izby.
Zespół ds. edycji strony internetowej W-MOIIB
zarządzał stroną internetową, weryfikując zawartość
strony pod względem jakości i aktualizując zawarte informacje, administrując strefą zamkniętą dla
członków W-MOIIB, gdzie po zalogowaniu możliwy
jest dostęp do informacji i materiałów z seminariów w wersji elektronicznej oraz prowadził profil
Izby na Facebooku.
Zespół ds. współpracy z samorządami i administracją rządową prowadził comiesięczny cykl
spotkań w terenie z członkami W-MOIIB i lokalnymi
samorządami oraz administracją rządową. Celem
tych spotkań jest pozyskiwanie informacji od lokalnych środowisk członków W-MOIIB w zakresie ich
funkcjonowania i przekazywanie tej wiedzy przez
przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom
lokalnej administracji samorządowej oraz organom
architektoniczno-budowlanym. Oddźwięk po spotkaniach ze strony członków Izby jest bardzo pozytywny, aczkolwiek frekwencja niestety nie jest wysoka – wciąż brak liderów poszczególnych okręgów.
Zespół ds. organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych W-MOIIB realizował rajdy rowerowe, spływy kajakowe, regaty żeglarskie (Mistrzostwa

Inżynier Warmii i Mazur

Polski i Okręgowe), turnieje: strzelecki, kręglowy i tenisa
stołowego. Spotkania integracyjno-szkoleniowe cieszą się ogromną popularnością wśród członków Izby.
Zespół ds. zakupu siedziby dla Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został powołany na mocy uchwały Rady
W-MOIIB nr 38/R/2016 do realizacji postanowień
Uchwały XV Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB
w sprawie zakupu siedziby dla W-MOIIB. W 2016 r.
Zespół spotkał się na posiedzeniach osiem razy
i zrealizował następujące zadania:
QQ na zlecenie Zespołu sporządzone zostały
przez dwóch niezależnych ekspertów raporty
ze wstępnego audytu dotacyjnego – badano
możliwości skorzystania przez W-MOIIB z dofinansowania z UE na zakup i modernizację nieruchomości zabudowanej;
QQ na zlecenie Zespołu sporządzona została opinia
prawna, która wykazała, że W-MOIIB nie może
być beneficjentem dofinansowania z UE – nie
ma wymaganej osobowości prawnej;
QQ poszukiwanie nieruchomości zabudowanych;
Q Q sp o r z ą d zo n o a n a li zę r y n k u n i e r u ch o moś ci, pr ze ds t aw iając ą nie r uchomości

w izbie

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

1.750 zł
(na każde dziecko
ubezpieczonego)

osierocenie dziecka ubezpieczonego, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła wskutek
nieszczęśliwego wypadku
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

komercyjne na rynku wtórnym – wybrano
ostatecznie dwie lokalizacje w Olsztynie:

Podział członków W-MOIIB wg branż w okresie sprawozdawczym

prz y ul. Tarasa Szewczenki oraz prz y ul.
Wojska Polskiego;
QQ dokonano oględzin obydwu nieruchomości;
QQ wystąpiono do Prezydenta Miasta Olsztyna
z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy
dla nieruchomości położonej przy ul. Wojska
Polskiego – wnioskowano o rozbudowę istniejącego budynku o funkcji administracyjnej
na pomieszczenia biurowo-administracyjne,
dobudowę połączoną z istniejącym budynkiem
łącznikiem na wysokości drugiej kondygnacji – decyzja o odmowie ustalenia warunków
zabudowy.
Komisja ds. usług transgranicznych rozpatrzyła
jeden wniosek o dokonanie tymczasowego wpisu
na listę członków W-MOIIB – wniosek został rozpatrzony negatywnie. Komisja pracuje nad problematyką świadczenia usług transgranicznych przez
obywateli Polski zamieszkałych poza granicami RP,
planującymi prowadzić działalność w ramach usług
transgranicznych na terenie RP.
Grzegorz Karpa,
dyrektor Biura W-MOIIB

Bezpieczni
ubezpieczeni

Zdajemy sobie sprawę, że śmierć to trudny czas
dla każdej rodziny, ale te trudne chwile nie są pozbawione też i zobowiązań finansowych. W ramach
opłacanych składek członkowskich W-MOIIB zabezpiecza wypłacenie świadczeń na okoliczność
śmierci ubezpieczonego lub współmałżonka. Jak
widzimy na poniższym zestawieniu graficznym
kwota wypłaconych w roku 2016 świadczeń z tytułu
realizacji ubezpieczenia NNW członków W-MOIIB
przekroczyła kwotę wpłaconych składek. Przypominamy, że okres od zdarzenia do momentu złożenia
wniosku to trzy lata. Niestety w przypadku braku
poinformowania ubezpieczyciela bezpośrednio
lub za pośrednictwem W-MOIIB w wymaganym
okresie powoduje utratę skorzystania z ubezpieczenia. Ubezpieczenia obejmuje czynnych członków W-MOIIB.

Zestawienie szkód w roku 2016

Suma
wypłaconych
świadczeń

Śmierć
ubezpieczonego
spowodowana
zawałem serca lub
udarem mózgu

Pokrycie kosztów
pogrzebu
ubezpieczonego

Pokrycie kosztów
pogrzebu małżonka
ubezpieczonego

Suma

20.000 zł

90.000 zł

7.500 zł

117.500 zł

Suma wpłaconych przez W-MOIIB składek

114.500 zł
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Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – sondaż Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Jak żyć będąc inżynierem

Zdecydowana większość inżynierów budownictwa ma świadomość własnej odpowiedzialności zawodowej. Blisko 70 % z Was
pamięta o wpływie działalności inżyniera na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Prawie 60 % w swojej pracy kieruje się dobrem
społecznym. To budujące.
Biorąc po uwagę różne aspekty wizerunku zawodowego inżyniera

budownictwa, które z poniższych
ocen
są najbardziej
wzawodowego
dzisiejszej
rzeczywistości
Biorąc
pod uwagę
różne aspektytrafne
wizerunku
inżyniera

Wyniki, największego tego typu badania w Europie, zostały przedstawione na Ogólnopolskiej
Konferencji pt. Etyka i odpowiedzialność zawodowa Inżynierów Budownictwa – fundamentem
zaufania społecznego, która odbyła się 16 marca
2017 r. w Warszawie. Otworzyła ona cykl spotkań
krajowych i wojewódzkich związanych z obchodami 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa.
Godzinę wcześniej wyniki sondażu poznaliśmy
jako pierwsi my – redaktorzy naczelni biuletynów informacyjnych poszczególnych okręgowych
izb. Nasze medialne spotkanie rozpoczął Andrzej
Roch-Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.
– Cały proces inwestycyjny opatrzony jest stosownymi przepisami prawa, wytycznymi, normami
i rozporządzeniami, ale nad tym wszystkim panuje
zasada bardziej ogólna – mówił Andrzej Roch Dobrucki. – Wynika ona z faktu, że jesteśmy zawodem
zaufania publicznego. Każdy, kto do nas się zwraca
z problemem ma prawo oczekiwać, że odpowiedź
nasza będzie udzielona w jak najlepszej wierze,
według aktualnego stanu wiedzy i w zgodzie z zasadami zawartymi w naszym Kodeksie zasad etyki
zawodowej członków PIIB. Nie mamy wątpliwości,
że podnoszenie efektywności działania naszego
samorządu zawodowego na coraz wyższy poziom
jest potrzebą naszego zawodu.
Działania podejmowane przez PIIB mają na celu
umacnianie pozytywnego wizerunku zawodu inżyniera budownictwa oraz budowanie jego prestiżu.
Służyć temu też ma przestrzeganie zasad etyki
i odpowiedzialności zawodowej, o czym dyskutowano w czasie konferencji. Badanie zostało zlecone
przez PIIB. Chodziło w nim o poznanie opinii inżynierów różnych specjalności na temat zachowań
ich samych w zakresie etyki i odpowiedzialności
zawodowej. Te same pytania zadano również inwestorom, czyli branży biznesowej i administracji.
Sondaż opracował dr Leszek Mellibruda, psycholog
społeczny i biznesu, profesor wizytujący Politechniki Warszawskiej.
Internetowy sondaż odbywał się na przełomie
lutego i marca tego roku. Do udziału w nim zaproszono olbrzymią liczbę osób – ponad 103 tys.
inżynierów budownictwa. Udział wzięło – niestety – tylko 3.735 członków PIIB, co stanowi 4 %
ogółu. Jest to jednak – zdaniem dr. Mellibrudy
– wystarczająca grupa do wyciągnięcia reprezentatywnych wniosków. Ankiety wypełniło również
67 inwestorów ze środowiska biznesu i 50 osób
z administracji samorządowej. W grupie inżynierów
było 461 kobiet (12,3 %). Najbardziej zaangażowali się w badania projektanci (26,2 %), a najmniej
– rzeczoznawcy (2,4 %). Co ciekawe, najliczniejszą
grupą odpowiadających, 27,6 % byli inżynierowie
w wieku 56-60 lat.
Przeanalizujmy zatem wyniki. Ankieta składała się z 12 pytań. W każdym trzeba było wybrać cztery odpowiedzi z podanych ośmiu. I tak,

budownictwa, które z poniższych ocen są najbardziej trafne w dzisiejszej rzeczywistości
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1. Zawód inżyniera jest mało ceniony i uszkadzany przez media i niezadowolonych klientów
2. Praca inżynierów jest wyraźnie doceniana przez większość inwestorów i kooperantów
3. Społeczne opinie na temat zawodu inżyniera nie oddają jego pracy i zaangażowania
4. Odbiór zawodu jest bardzo krytyczny - obciążenia PRL-owskimi uprzedzeniami i stereotypami
5. Zawód inżyniera cieszy się dużym zaufaniem społecznym i uznaniem
6. Praca inżyniera budownictwa jest doceniana przez inwestorów
7. Wizerunek zawodowy wymaga większej troski ze strony samych inżynierów i całej branży

za najważniejsze dla budowania zaufania społecznego zawodu inżyniera budownictwa respondenci
uznawali uczciwość i dbałość o przejrzystość relacji w układach biznesowych z inwestorem i kooperantem (61,1 %) oraz wysoką kulturę osobistą
przejawiającą się m. in. w przestrzeganiu norm
i zasad współżycia społecznego (57 %). Wszyscy
podkreślali potrzebę większej troski ze strony samych inżynierów o wizerunek zawodowy. 56,3 %
zwraca uwagę na to, iż ich praca jest niedoceniana
z powodu braku rzetelnej wiedzy na temat istoty

Solidarność zawodowa

Inżynierowie najczęściej wiążą to pojęcie:

[[ze wzrostem oczekiwań ze strony właścicieli i managerów, większej lojalności
wobec firmy i przełożonych – 51,5 %
[[z faktem, że w branży budowlanej obserwuje się brak solidarności zawodowej – 47,4 %

[[z obserwacją, że w ostatnich trzech latach wyraźnie maleje poczucie „zdrowej”
solidarności zawodowej wśród inżynierów – 30 %

ich działań i umiejętności. Najrzadziej na ten aspekt
zwracali uwagę przedstawiciele administracji. Podobnie częściej inżynierowie (33 %) niż inne grupy
zwracali uwagę na fakt iż zawód inżyniera jest mało
ceniony i często uszkadzany przez niesprawiedliwe opinie mediów i niezadowolonych klientów.
Wśród czynników stanowiących zagrożenie
dla wizerunku zawodu najczęściej wymieniano

opinie niezadowolonych klientów (42,1 %) oraz
stereotypy społeczne i nagminną skłonność Polaków do narzekania (37,8 %). Trzecim w kolejności
wyborów, było niedocenianie przez inżynierów
dbałości o własny wizerunek i odbiór społeczny.
Oceniając poziom konfliktowości i rywalizacji
w branży budowlanej w ostatnich trzech latach
inżynierowie najczęściej podkreślali zaostrzanie
się rywalizacji między firmami jako źródło konfliktów (45,7 %) jednocześnie stwierdzając, że poziom
konfliktowości pozostaje na tym samym poziomie (36 %). Kierownicy robót (38,5 %) częściej niż
inni zwracają uwagę, iż poziom konfliktowości
zwiększył się. Podobnego zdania są właściciele
(32,9 %) i kierownicy budów (33,7 %). Pozytywne
przejawy rywalizacji częściej dostrzegają rzeczoznawcy (18,8 %) i inspektorzy nadzoru (15,1 %),
najrzadziej – projektanci (10,1 %) i kierownicy
robót (10,4 %).
Spośród głównych celów działalności inżynierów zapisanych w Kodeksie Etyki Zawodowej
PIIB najczęściej wymieniana jest pamięć o konsekwencjach działalności inżyniera licząca się z zagrożeniem bezpieczeństwa, dobra i zdrowia ludzi
(63,3 %). Na drugim miejscu plasuje się kierowanie
się dobrem publicznym i zasadami uczciwości
zawodowej i osobistej (59,4 %).
Do postaw i zachowań etycznych, które są najczęściej naruszane i ignorowane, inżynierowie zaliczyli brak dbałości o podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz mała troska o rozwój
zawodowy (46,7 %) oraz małą dbałość o godność
oraz honor zawodu (41,3 %).
Wśród najczęściej wymienianych przyczyn zachowań nieetycznych znalazła się mała znajomość
prawa i zapisów Zasad Etyki Zawodowej inżynierów (48,3 %) oraz kultura organizacyjna niektórych firm i przedsiębiorstw, w których pomijane
są na co dzień aspekty etycznego zachowania
się ludzi (46,3 %).
No i... Problem korupcji i sytuacji korupcjogennych w budownictwie. Jest on z różnych powodów
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to solidni specjaliści budzący zaufanie do swoich
kompetencji – taką opinię podziela 14 % ludzi
z administracji i 15,4 % biznesmenów. Na dużą
dbałość o wysokie standardy zawodowe oraz zachowania etyczne inżynierów budownictwa zwraca uwagę tylko 8 % ludzi z administracji i 7,7 %
biznesmenów.
I tym, trochę może smutnym, wynikiem kończymy analizę sondażu. Dalszą część dnia zajęła konferencja naukowa. Przewidziano w niej kilkadziesiąt referatów, przygotowanych przez środowiska
naukowe i inżynieryjne. Gośćmi spotkania byli
m. in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury
i budownictwa; Tomasz Żuchowski, wiceminister
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa;
Stanisław Piotrowicz, przewodniczący sejmowej
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Stanisław Żmijan, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury; Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Na koniec
Andrzej Roch Dobrucki dodał, że tak naprawdę,
konferencja się nie kończy. Będzie kontynuowana
w postaci innych działań mających na celu popularyzację etycznych standardów w wykonywaniu
zawodów zaufania publicznego oraz skuteczne
ich egzekwowanie. Warmińsko-Mazurską Izbę reprezentowali w Warszawie: Mariusz Dobrzeniecki
– przewodniczący Rady W-MOIIB, Marian Zdunek – zastępca przewodniczącego i jednocześnie
członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB,
Halina Wasilczuk – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Rzecznik Koordynator,
Lidia Dias i Dariusz Stecki – Okręgowi Rzecznicy
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krzysztof
Żyłka – członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB.

Problem korupcji i sytuacji korupcjogennych w budownictwie z różnych powodów
jest trudny do obiektywnej oceny. Kierując się własną intuicją czy uważa Pani/Pan, że:
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1. Problem korupcji w budownictwie wyraźnie zmniejszył się w ostatnich trzech latach
2. Problem korupcji obecnie nie istnieje w branży budowlanej
3. Nie zmienił się w ostatnim okresie i utrzymuje się na podobnym poziomie jak dawniej
4. W ostatnich trzech latach problem korupcji zwiększył się w branży budowlanej
5. Więcej się mówi o korupcji w sektorze budowlanym niż to rzeczywiście ma miejsce
6. Problem zmienił się - zamiast pieniędzy są usługi lub materialnie „grzeczności”
7. Sytuacje korupcjogenne opierają się na wykorzystywaniu układów personalnych
8. Korupcja była, jest i będzie – żadna postać sankcji i kar nie wyeliminuje chciwości

trudny do obiektywnej oceny. Jednak na podstawie własnych intuicji inżynierowie najczęściej
(52,8 %) wskazywali, iż obecnie sytuacje korupcjogenne bardziej opierają się na wykorzystywaniu układów personalnych wśród decydentów niż
na tradycyjnym przekupstwie. Podobnego zdania
są najczęściej (46,2 %) przedstawiciele biznesu.
Na korupcjogenność układów personalnych wśród
decydentów częściej zwracają uwagę kobiety (zarówno w biznesie – 64 % jak i wśród inżynierów
– 59 %). Ciekawym jest najniższy z wszystkich
odpowiedzi odsetek we wszystkich grupach dotyczący stwierdzenia, że problem korupcji obecnie
nie istnieje w budownictwie.
Ponad połowa (56,9 %) inżynierów nie miała
możliwości zapoznania się z pracą Rzeczników
Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. A potrzeba
częstszego prezentowania działalności Rzeczników była wymieniana jako czynnik szczególnie
istotny dla budowania prestiżu i wzmacniania
zachowań etycznych. Wypowiedziała się taż ponad 1/3 respondentów, podkreślając, że ROZ jako
organ PIIB jest ważnym czynnikiem budowania
zaufania społecznego zawodu przez spełnianie
funkcji kontroli, wyjaśniania i w uzasadnionych
przypadkach oskarżania osób łamiących prawo
i zasady Kodeksu Etycznego PIIB.
Wśród źródeł kryzysu wzajemnego zaufania,
inżynierowie najczęściej wymieniają nieufność
wobec partnerów biznesowych (inwestorów) wynikającą z negatywnych doświadczeń z przeszłości (47,8 %) oraz niski poziom zaufania w relacjach biznesowych wobec partnerów i inwestorów
(46,4 %). Inżynierowie (28 %) częściej niż ludzie
z biznesu (14 %) jako źródło kryzysu wzajemnego zaufania wskazują na małe zaufanie do siebie
i niepewność co do własnej przyszłości. Ciekawą obserwacją jest fakt większej częstotliwości
wyboru przez inżynierów (11,1 %) niż w grupie
biznesmenów (9 %) odpowiedzi świadczących
o tym, że źródłem kryzysu zaufania może być
w sytuacjach biznesowych bezgraniczne zaufanie do członków rodzin, przyjaciół i innych bliskich osób.

Przedstawiciele administracji samorządowej
i biznesu byli dodatkowo proszeni o wyrażenie
swojej opinii na temat środowiska inżynierów
budownictwa. Wśród najczęściej udzielanych odpowiedzi dominują opinie krytyczne. 46 % ludzi
z administracji i 43,1 % ludzi z biznesu. Zwracają uwagę, że niektórzy inżynierowie odbiegają
od standardów i oczekiwań inwestorów. Ponad 1/3
ludzi z biznesu nie ma zastrzeżeń do poczucia odpowiedzialności i solidności inżynierów, podczas
gdy taką opinię podziela jedynie18 % ludzi z administracji. Środowisko inżynierów budownictwa

Barbara Klem
Szczegółowe wyniki ankiety
– www.wam.piib.org.pl

Pojęcie solidarności zawodowej budzi kontrowersyjne skojarzenia. Które z opinii
Pani/Pana zdaniem najlepiej charakteryzują środowisko branży budowlanej
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1. Wyraźnie wzrasta poczucie „zdrowej” solidarności zawodowej inżynierów budownictwa
2. Wyraźnie maleje poczucie „zdrowej” solidarności zawodowej wśród inżynierów
3. Wśród właścicieli w branży wzrasta oczekiwanie większej lojalności wobec firmy
4. Wśród pracowników wzrastają oczekiwania większej lojalności ze strony właścicieli
5. Najczęściej prezentowane jest solidarność zawodowa na zewnątrz środowiska
6. Najczęściej prezentowane jest solidarność zawodowej wewnątrz środowiska
7. W branży budowlanej brak solidarności zawodowej
8. Branża budowlana może być wzorem dla innych jeśli chodzi o solidarność zawodową
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Spotkania członków W-MOIIB w terenie

Żeby chciało nam się
chcieć

Kiedy w roku 2014 zostałem wybrany po raz pierwszy do Rady W-MOIIB, a następnie
zostałem zastępcą przewodniczącego Rady, zacząłem poszukiwać sposobów na uatrakcyjnienie działalności Izby – zwłaszcza tej w bezpośrednich kontaktach z członkami.

Od powstania Izby do 2014 r. byłem praktycznie jednym z bardzo wielu, z tych, którzy byli tylko
dostarczycielami składek członkowskich – bo tak
jak inni i ja musiałem je wnosić.
Czy tak powinno być? Czy przynajmniej ci,
co chcą być aktywni, muszą być anonimowi? Nigdy,
to co działo się w Izbie, nie było mi obojętne, choć
możliwości oddziaływania miałem zupełnie inne.
Nie zamierzam być recenzentem kierunków działań swoich poprzedników – to byłoby zbyt proste.
Wszystkich obdarzam
szacunkiem. Czy mogło
być lepiej – odpowiadam, zawsze może być
lepiej.
Do rzeczy. W 2015 r.
Rada Izby na mój wniosek powołała Zespół ds.
kontaktów z członkami
i współpracy z samorządem i administracją
rządową. Określenie „na
mój wniosek”, to nie
brak skromności z mojej strony, ale podkreślenie świadomości odpowiedzialności za jego
realizację.
Główny cel działalności Zespołu to systematyczne spotkania
w miastach na prawach powiatu z członkami Izby,
samorządem lokalnym i administracją rządową
w celu:
QQ informowania o bieżącej działalności Izby,
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QQ zbieranie informacji od członków o ich
oczekiwaniach,
QQ informowanie o zmianach przepisów,
QQ przekazywanie wzajemne uwag, oczekiwań
i wniosków na linii członkowie a samorząd
i administracja,
QQ polepszenie „komunikacji” członkowie – Rada
Izby.
Od lutego 2015 r. trwają takie spotkania wg ściśle
określonego harmonogramu. Obecnie odbywa się

ich druga tura. Zadowalającym faktem jest, że ci
którzy na takie spotkania przychodzą, są z nich
zadowoleni, uważają, że są one potrzebne, proszą o następne.

7 marca inżynierowie spotkali się w Elblągu, a 9 maja w Olsztynie

Zasmucającym jest fakt, że frekwencja jest daleka
od naszych oczekiwań, bo wynosi w granicach 10 %.
Ale świadczy to tylko o tym, ile na tym polu
jest do zrobienia. Coś musimy odrobić. Uważam,
że jesteśmy dopiero
na etapie „strojenia instrumentów”. Jest naturalne, że każdy instrument stroi się osobno.
Ale każdy, kto chodzi
do opery lub filharmonii wie, że po kakofonii
strojenia zaczyna się
koncert.
Wierzę, że tak będzie,
że będziemy grać w jednej orkiestrze. Chciałbym, aby stan naszej
świadomości przeszedł
widoczną ewolucję. Inaczej mówiąc: aby stojący
obok znaleźli się w nurcie rozwiązywania naszych wspólnych problemów, tych o znaczeniu
ogólnym i tych dotyczących naszych miejsc pracy
i zamieszkania. Żeby chciało nam się chcieć.
Marian Zdunek
Fot. W-MOIIB
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Inwestor: PGE Dystrybucja
SA Oddział Białystok
Projekt: Pracownia
Projektowa Enspro
Białystok
Generalny wykonawca:
Elektromontaż Wschód
Białystok
Kierownik kontrak tu:
Mirosław Dybacki
Kierownik budowy:
Cezary Pęza
Inspek torz y nadzoru:
Marek Gogga i Krzysztof
Koronkiewicz

W Ełku powstaje największa w Europie stacja elektroenergetyczna

Pod napięciem

Pierwsza w Polsce i największa w Europie tak funkcjonalna, dwusystemowa stacja elektroenergetyczna, oparta na hybrydowych
kompaktowych zespołach łączeniowych tzw. modułach HYpact.
Mowa o stacji 220/110/15 kV Ełk 1 w Nowej Wsi Ełckiej. Jest to
nietypowa, także ze względu na budżet opiewający na ponad
23 mln zł, inwestycja.

Stacja z każdej strony „naj” i to nie tylko w skali
kraju, ale i kontynentu. Do tego stopnia, że inżynierowie w czerwcu, zaprosili na plac budowy gości
z całej Polski, by pokazać im sztandarową inwestycję z tematu elektroenergetyki.
Zatem... kto nie może być na miejscu, zapraszam
do zwiedzenia budowy poprzez poniższy artykuł.
Na początku oddajemy głos Jarosławowi Dzięgielewskiemu, dyrektorowi białostockiego Oddziału
PGE Dystrybucja SA.
– Przebudowa jest realizowana z uwagi na konieczność dostosowania stacji do wymagań mostu
energetycznego Polska-Litwa – słyszymy. – Jest
to obiekt bardzo ważny w infrastrukturze sieciowej
Polski płn.-wsch. Innym powodem modernizacji był
też fakt, że ta stacja była zwyczajnie stara. Koncepcja przebudowy została oparta na wynalezionych
w 2007 r. hybrydowych modularnych rozdzielnicach
kompaktowych tzw. HYpactach.
Zadania zaprojektowania przebudowy podjęła
się Pracownia Projektowa „Enspro” Białystok, specjalizująca się w projektach energetycznych. Prace
budowlane rozpoczęły się w lipcu 2016 r. i potrwają
do grudnia 2018 r. Tak długi czas realizacji spowodowany jest koniecznością stałej pracy stacji. Zasila
ona bowiem newralgicznych odbiorców w regionie.
– Pracujemy cały czas pod napięciem – zaczyna
żartobliwie Ireneusz Głub, reprezentujący generalnego wykonawcę. – Poszczególne części stacji
możemy wyłączać za zgodą inwestora, w przez
niego określonym czasie, najczęściej w weekendy
lub święta (śmiech).
Zakres prac budowlanych dotyczy przebudowy
rozdzielni 110 kV, która zostanie wykonana jako
napowietrzna 16-polowa w układzie dwusystemowym, dwusekcyjnym z szynami zbiorczymi
w wykonaniu rurowym. Pola liniowe, transformatorowe i sprzęgła rozdzielni 110 kV zostaną
wyposażone w moduły dedykowane tego typu
stacjom HYpact firmy General Electric. Moduły
te w zależności od konfiguracji łączą w sobie:
dwa odłączniki szynowe, wyłącznik, odłącznik
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Jedno z pól przed modernizacją

liniowy oraz przekładniki prądowe i napięciowe 110 kV. Wszystko
jasne?
Panowie elektr ycy
proszę się nie śmiać,
albo nie czytać. Ta część
artykułu jest dla innych
branż. Zatem spróbujmy odrobinę prościej
(uśmiech).
– Stacja składa
się z 16 części, które
…i po modernizacji
my określamy jako polawykazuje się cierpliwością Adam Iliaszuk, dyrektor techniczny Elektromontażu Wschód. – Każde z nich odpowiada za coś
np. jedno zasila Szeligi, drugie Olecko, Augustów.
Mamy pola transformatorów, pola sprzęgła itd. Każde takie pole składa się z odpowiedniej aparatury
jak: odłącznik, przekładniki napięciowe i prądowe,
wyłącznik i potem znów odłącznik. Stare pole, przed
remontem zajmowało powierzchnię ok. 60 m2. Nasza praca polega na zastąpieniu każdego z nich
modułem HYpact. Wszystkie wyżej wymienione
urządzenia (oczywiście znacznie nowocześniejsze)
kumulujemy w takim – jakby to przedstawić obrazowo – pudełku. Po pierwsze zmniejszamy stację,
nawet o 70 %. Bo weźmy np. odłącznik, który potrzebuje w terenie półtora metra dla zapewnienia
mu izolacyjności powietrznej, a wewnątrz modułu
– zaledwie centymetry ze względu na wypełnienie
„pudełka” gazem SF6. Ale – co ważniejsze – czynimy ją niezawodną w pracy i bezpieczniejszą dla
obsługi. Montaż nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych najnowszej generacji zwiększy stabilność i bezpieczeństwo przesyłu energii
elektrycznej dla całego regionu.
I to jest ta innowacyjność. Wprawdzie to jest tylko aparatura pierwotna stacji, a do tego dochodzi
jeszcze aparatura wtórna, czyli urządzenia sterujące
i zabezpieczające.
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Chyba trochę rozjaśniliśmy. Zatem wróćmy jeszcze do kilku szczegółów technicznych.
Wraz z modernizacją rozdzielni 110 kV zostaną
wykonane:
QQ kanalizacja technologiczna na terenie rozdzielni 110 kV,
QQ dwa nowe stanowiska transformatorów
110/15 kV dla jednostek o mocy do 40 MVA,
QQ nowa siatka uziemiająca i ochrona odgromowa stacji,
QQ przebudowa oświetlenia zewnętrznego, dróg
wewnętrznych i zagospodarowanie terenu.
Modernizacja obejmie także przebudowę istniejącego budynku stacji z wymiana instalacji
i teletechniką, wykonanie obwodów wtórnych
110 kV z dostawą nowych szaf zabezpieczeniowych, modernizację rozdzielni 15 kV w zakresie
pól transformatorowych, potrzeb własnych i automatyki SZR.
W połowie kwietnia połowa stacji (pola 1-7) została przepięta na tymczasowe mosty obejściowe
i przygotowana do demontażu. Uruchomiono nową
nastawnię i nowe potrzeby własne. Rozpoczynał się
demontaż starych pól rozdzielni 110kV i budowy
nowych wyposażonych w moduły HYpact.
Barbara Klem
Fot. Elektromontaż Wschód Białystok
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Kładka dla pieszych w Giżycku – powrót na plac dwóch etapów jej budowy

Połączyła miasto
z jeziorem

Ma ok. 350 m długości. Łączy pasaż w centrum miasta z molem ponad ulicą Kolejową i wielotorową linią kolejową. Na jej końcu
znajduje się taras widokowy pozwalający zachwycać się urokami jeziora Niegocin. A mowa o kładce dla pieszych – „mocnym”
elemencie, który bardzo szybko wpisał się w krajobraz Giżycka.

W ogólnym założeniu projektowana kładka piesza z tarasem widokowym w połączeniu z kładką
pieszą nad torami miały stworzyć swobodne przejście z centrum miasta nad samo jezioro Niegocin
z możliwością zejścia i zatrzymania się w przestrzeni
Eko-Mariny.
Giżycko leży w centrum Wielkich Jezior Mazurskich. Jest jednym z najbardziej popularnych ośrodków turystyki i największym ośrodkiem żeglarskim
w Polsce. Położone jest pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Południowa część miasta, wyposażona w atrakcje turystyczne i porty żeglarskie
nad Niegocinem, oddzielona jest od pozostałej
linią kolejową.
Przejścia piesze i przejazdy kolejowe szczególnie obciążone są w okresie szczytu sezonu turystycznego. Kładka w Giżycku, a w szczególności
pierwszy jej etap powstał w celu usprawnienia
komunikacji pieszej.
Zespół projektowy firmy Optem z Gdańska pod
kierownictwem Tomasza Kusznierewicza opracował
projekt kładki, składającej się z trzech niezależnych
części: kładki dla pieszych oraz schodów przy każdym z jej końców.
Stalowa kładka z pomostem żelbetowym jest
konstrukcją podwieszoną na jednym pylonie. Pomost stanowi płyta żelbetowa oparta na belkach
poprzecznic zamocowanych w dźwigarach o przekroju ceowym. Dźwigary te częściowo wystają
powyżej poziomu pomostu. Pylon, będący główną podporą, ma kształt litery „H” i jest wykonany
ze stalowych profili rurowych. Główną podporą
przejmującą cały ciężar własny konstrukcji jest stalowy pylon. Pylon jest stężony ryglami – jednym
poniżej poziomu pomostu oraz dwoma – w części
górnej. „Nogi” są utwierdzone w ławach fundamentowych opartych na palach.
Podstawowe wymiary i parametry kładki nad
torami:
QQ całkowita długość konstrukcji 71,3 m
QQ rozpiętości przęseł 56,12 + 14,48 m
QQ szerokość chodnika na kładce 5,0 m
QQ klasa obciążeń wg PN-85/S-10030 (tłum)
4,0 kN/m2
Wykonanie kładki powierzono konsorcjum firm
Most-Sopot oraz Vistal z Gdyni wyłonionemu w drodze przetargu. Prace rozpoczęły się wiosną 2010 r.

Oprócz czynnej linii kolejowej utrudniały je niski
poziom wód gruntowych (brzeg jeziora Niegocin)
oraz, przebiegający przez teren inwestycji, główny
kolektor kanalizacji deszczowej. Do nadzoru nad
poprawnym wykonaniem zadania została wybrana firma Krzysztofa Lenca z Maldanina k.Pisza.
Kładkę uroczyście otwarto 11 września 2011 r. Już
wtedy planowano wykonać kolejny jej etap, w kierunku jeziora.
W ogólnym założeniu projektowana dalsza część
kładki z tarasem widokowym w połączeniu z kładką
pieszą nad torami miały stworzyć swobodne przejście z centrum miasta nad samo jezioro Niegocin
z możliwością zejścia i zatrzymania się w przestrzeni
Eko-Mariny. Dość dużym wyzwaniem okazała się
próba połączenia obu kładek, które zarówno pod
względem formy, wykorzystanych materiałów jak
i charakteru znacząco się różniły.
Istniejąca kładka nad torami to masywny, betonowy, obiekt mostowy. Natomiast druga kładka z założenia miała być formą o charakterze
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lekkiego pomostu oprowadzającego gości
po przestrzeni portu pasażerskiego Eko-Marina
oraz portu Żeglugi Mazurskiej, zakończona tarasem z widokiem na jezioro Niegocin. Prace zlecono pracowni Projektowej „Kaczyński i Spółka”
z Białegostoku. Zdecydowano się, aby łącznikiem
dwóch kładek stał się rozbudowany i przebudowany taras istniejącej kładki „nad torami”, który
miał się stać symbolicznym miejscem łączącym
miasto z jeziorem. Przebudowany taras ma swoją formą w sposób współczesny nawiązywać
do rozbitego statku, którego górnym dekiem
jest taras natomiast dolnym przestrzeń pod nim
oraz mały placyk wytworzony przed tarasem.
Wskazane byłoby w przyszłości wprowadzenie
dodatkowej funkcji na styku dwóch kładek, która zatrzymywałaby na chwilę gości i pozwalała
na krótki wypoczynek – np. w formie „tawerny
na deku” – wykorzystując obszerny taras kładki
nad torami i przestrzeń pod nim, a także wytworzenie kameralnego placyku z możliwością

Inżynierowie mieli do dyspozycji bardzo wąski plac budowy

w praktyce
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Kładkę kończy taras z widokiem na jezioro Niegocin. Na zdjęciu, jeszcze na etapie prac
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Giżycka kładka jest znakiem identyfikacji miejsca
widocznym z miasta i wody. Szczególnie pięknie wygląda
oświetlona nocą

organizowania kameralnych imprez w postaci
koncertów szantowych lub kina letniego.
Konstrukcja ciągu pieszego jest stalowa, wsparta na żelbetowych fundamentach (ramach), które
są oparte na palach. Całość konstrukcji składa się
z dwóch podstawowych części: kładki nad wodą
o rozpiętości 40 m oraz kładki nad lądem stałym
i molem. Część nad wodą ma konstrukcję wiszącą,
której pomost złożony jest z elementów pomostowych, połączonych przegubowo i podwieszonych
do pylona. Element pomostowy składa się z dwóch
belek stalowych połączonych ze sobą belkami poprzecznymi – mostownicami. Obie belki stężono
w płaszczyźnie poziomej skatowaniem z kątowników. Podpora główna to pylon o wysokości 20 m,
złożony z dwóch rur stalowych o średnicy 508 mm
i grubości ścianki 12 mm. Elementy pomostowe
usytuowane nad lądem mają konstrukcję podobną
do elementów występujących nad wodą. Podpory
pośrednie, podpora środkowa i skrajna oraz podpory
wspólne i końcowe zaprojektowano jako żelbetowe.
Podstawowe dane metryczne kładki pieszej:
QQ powierzchnia użytkowa: ok. 894 m2
QQ długość: 232,57 m (w tym: część nad lądem i molem – 192,57 m, część nad wodą jeziora – 40 m)

QQ szerokość trapu: 3,3 m
QQ wymiary tarasu widokowego: 23,4x5,6 m
Prace nad wykonaniem drugiego etapu rozpoczęła wiosną 2013 r. firma Hydrobud Kielczyk
z Białegostoku. Część prac prowadzona była z poziomu wody – kanału do portu Żeglugi Mazurskiej.
Nadzór nad pracami prowadziła firma Inwest-Bud
Mariusz Piórkowski z Nowej Wsi Kętrzyńskiej. Prace
ukończono ciągu roku.
Ale kładka to nie tylko beton i stal. To również
instalacje towarzyszące tego typu obiektom. Dla
obu części projekty instalacji elektrycznych wykonali lokalni członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby
Inżynierów Budownictwa. Dla części nad torami był
to Wiesław Baluta, dla etapu drugiego – Andrzej
Drozdowski i Jan Kondak. Dodatkowo pylon przy
torach zdobi iluminacja wykonana przez spółkę
Elektryk Karbowniczyn z Giżycka. Później, w ramach
budżetu obywatelskiego, na pylonie rozwieszono
dodatkową siatkę, na której wyświetlane są animowane obrazy takie jak zegar lub herb Giżycka jako
znak identyfikacji miejsca widoczny z miasta i wody.
Tekst: Piotr Wądołowski, Elektryk Karbowniczyn
zdjęcia: Grzegorz Witkowski i Dariusz Dowejko
– Urząd Miasta Giżycko
Patryk Boguszewicz
– Elektryk Karbowniczyn
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Czym jest Building Information Modeling – w skrócie, popularny ostatnio, BIM

Inżynier Warmii i Mazur

Rewolucja nadchodzi

Z zachodu płyną informacje, które nie pozostawiają złudzeń – nowa era projektowania nadchodzi wielkimi krokami. Nie dajmy
się omamić marketingowi. Należy zadać sobie pytania, co tak naprawdę nas czeka, kiedy oraz jak – w rozsądny sposób – przejść
nadchodzące zmiany.

Building Information Modeling to nazwa idei, wszystkie zlecenia rządowe będą realizowane zgod- krajów. Małe firmy projektowe, czy budowlane mają
która ma zrewolucjonizować budownictwo. Jej nie z BIM-em. Jak się okazało, tylko ok. 50 % firm utrudnione zadanie. Pracodawców nie stać często
na zakup drogiego oprogramowania i wymianę
założenie jest takie, że inwestycja ma być prowakoncepcja
dzona wspólnie i w sposób uporządkowany przez
sprzętu. Dodatkowo należy przeszkolić pracowników, którzy zazwyczaj są mocno zajęci
cały czas jej trwania. Od wstępnej koncepcji
projekt
bieżącymi zleceniami. Bardzo często
inwestora i architekta, ma powstawać
architektoniczny
główną blokadą jest po prostu przyspójny, trójwymiarowy model buremonty
dowli. W dalszych etapach dozwyczajenie, które nie pozwala
łączają do pracy pozostałe zeiść na przód. Nie zapominajmy
zarządzanie
obliczenia, analiza też, że terminy gonią i ciężko
społy: projektanci (konstrukcja,
obiektem
elektryka, sanitarka), kosztoryznaleźć czas na przeprowadzesanci, wykonawcy, podwykonie nawet jednego (wdrożeniooddanie
nawcy oraz firmy zarządzające
wego) projektu w inny sposób.
dokumentacja
do użytku
gotowym obiektem. Wszelkie
A co, jeśli się nie uda? Można
informacje zawarte w projektach,
skorzystać z pomocy firm oferujących usługi wdrożenia BIM-u, ale
stworzone kosztorysy oraz rzeczywibudowa
prefabrykacja,
ste urządzenia i materiały zastosowane
na takie konsultacje również nie wszystprzygotowanie
kich stać.
na budowie mogą znaleźć się w wirtualnym
budowy
Wyżej wymienione przeszkody mogłyby zostać
modelu. W ten sposób powstaje baza danych –
rozwiane, gdyby prawodawstwo w Polsce wystobardzo pożyteczne narzędzie, które można wyKiedy zrozumie się czym jest BIM, proces
korzystać na wiele sposobów.
sowało jasny i rozsądny plan zmian. Na to prawpotrzebny do jego wdrożenia nabiera więcej
dopodobnie będziemy musieli poczekać, gdyż
sensu. BIM jest ogólnie rozumiany jako oparty
Jakie z tego korzyści
proces jest skomplikowany i dotyka wielu zaintena inteligentnym modelu proces służący
Po pierwsze, oszczędność czasu i pieniędzy. Koresowanych stron. A im więcej stron, tym trudniej
do planowania, projektowania, budowania
lejne, to fakt, że model trójwymiarowy lepiej działa
znaleźć wspólny język.
i zarządzania infrastrukturą
na wyobraźnię. Można go odpowiednio zwizualizować i zastosować do celów marketingowych. Ale
Wymiana informacji
Jednym z głównych założeń BIM-u jest otwarta
najważniejsze jest to, że projektanci oraz wyko- zmieniło swój dotychczasowy sposób pracy. Pozonawcy mają większą kontrolę nad usytuowaniem stałe albo nie nadążyły za zmianami albo otwarcie wymiana informacji. Idealnie byłoby, gdyby każdy
elementów budowli. Innymi słowy, łatwiej uniknąć je odrzucają. Należy przy tym zaznaczyć, że miały podmiot zaangażowany w inwestycję mógł komukolizji i „grubych” błędów. W myśl znanego powie- one wsparcie rządu w postaci konkretnych wy- nikować się z innymi korzystając ze znanych sobie
dzenia „papier wszystko przyjmie”, projektant może tycznych, norm, itd. Polskie firmy muszą powoli narzędzi. Aby każdy, niezależnie od wybranego
pomylić rzędne przewodów albo lekko „nagiąć” ko- przechodzić tę transformację na własną rękę. Do- oprogramowania, mógł uczestniczyć w tym procelanko tak, aby się zmieściło. Praca w trójwymiarze datkowo nasza mentalność powoduje, że zazdroś- sie. „Wspólnym językiem” dla programów ma być
wymaga wprawy, ale pozwala na natychmiastową nie strzeżemy tajemnic wypracowanych własnymi otwarty format IFC (Industry Foundation Classes).
siłami. Brak odpowiednich przepisów może znacznie Już teraz jest on dostępny w wielu aplikacjach,
weryfikację błędów.
wydłużyć i utrudnić proces adaptacji BIM.
ale nie jest on doskonały. Bardzo często podczas
Skąd te zmiany
Trend obecnie napędzają głównie zachodnie konwersji z i do tego formatu część informacji jest
Za wzór do naśladowania stawia się Brytyjczyków, korporacje z przedstawicielstwami w Polsce. To one tracona. Polscy producenci oprogramowania twoktórzy są postrzegani jako inicjatorzy wprowadze- mają dostęp do dużych kontraktów oraz fundusze rzą już swoje rozwiązania. Wiele z nich jest jeszcze
nia idei BIM w życie. Ich rząd w 2011 r. wcielił plan do rozwijania BIM-u. Czerpią również z doświad- w fazie testowej, ale sprawnie działają np. programy
pięcioletni, który zakładał, że do połowy 2016 r. czeń wypracowanych przez projektantów z innych do kosztorysowania, które korzystają z wczytanego
modelu w formacie IFC. W przyszłości być może
wymiana informacji będzie całkowicie swobodna.
Niestety producentom z finansowego punktu widzenia to się nie opłaca – zależy im raczej na przejęciu jak największego sektora rynku dla siebie.

BIM

||

Jakich projektów to dotyczy

||

Klatka z filmu science fiction? Nie, to BIM!

Nie ma wątpliwości, że duże i prestiżowe inwestycje są głównym celem wprowadzanych zmian.
W końcu im większa skala projektu, tym większe
są koszty i kary związane z opóźnieniami. A te
są nieuniknione w obecnym trybie pracy. Usprawnienie inwestycji przyniesie największe korzyści
w przypadku takich obiektów jak: nowoczesne
biurowce, lotniska, dworce, galerie handlowe, budynki mieszkalne wysokiej klasy. W przypadku
mniejszych inwestycji, takich jak domki jednorodzinne lub niewielkie budynki wielorodzinne czy
sklepy, zdecydowanie prostszym rozwiązaniem
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CO PRZYNIESIE BIM

KORZYŚCI

PRZECIWNOŚCI

Stworzenie koncepcji i prognoza kosztów już Wc i ą ż n i e w i e l k a ś w i a d o m o ś ć n a t e m a t
na wczesnym etapie inwestycji, wizualizacja
BIM-u w Polsce
Przygotowanie interaktywnego harmonogramu

Narzucane zachodnie standardy oraz
oprogramowanie, trudne do wprowadzenia
w Polsce

Zintegrowanie wszystkich informacji w jednym Brak wsparcia ze strony rządu (przepisy, wymogi,
modelu, łatwiejszy dostęp i koordynacja
normy itd.)
Ograniczenie kolizji, błędów, przestojów – krótszy Brak wystarczającej liczby osób wyszkolonych
czas trwania budowy
w zakresie BIM-u
Ograniczenie odpadów materiałow ych,
Strach przed zmianą
prefabrykacja
Łatwiejsze poprawki, aktualizujące się na wszystkich Niskie wynagrodzenie za projekty w stosunku do
rzutach i przekrojach
wysiłku koniecznego do wprowadzenia BIM-u
Możliwość zarządzania obiektem po wybudowaniu Konieczność zakupu nowego oprogramowania
– baza danych
oraz (często) sprzętu
Brak konieczności tworzenia nowego modelu
w przypadku remontu lub rozbudowy
będą dotychczasowe metody. Wystarczy doświadczona ekipa, która poradzi sobie z budową nawet
bez szczegółowego projektu. Poza tym w budynki
jednorodzinne nie wymagają już pozwolenia na budowę (wystarczy zgłoszenie), więc nawet nie trzeba
starać się o dokładny projekt.

Stopień szczegółowości

Poszczególne etapy inwestycji są znacznie bardziej zgrane ze sobą, podobnie jak osoby w to zaangażowane. Jednak oczywistą sprawą jest, że nie
powstanie od razu gotowy projekt, zgodny z docelowym, rzeczywistym obiektem. Dlatego też wprowadzono pojęcie LOD – Level Of Development. Jest
to rozporządzenie, które dyktuje, jak mają wyglądać
elementy w projekcie na różnych etapach. W Polsce przyjęło się używanie następujących określeń:
koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy
i powykonawczy. Z powyższych etapów jedynie
projekt budowlany ma jasno określone wymagania
co do formy („Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”). W systemie LOD mamy to zastąpione
liczbami (kolejno LOD 100, 200, 300, 350, 400),
a w każdym z tych etapów obiekty wyglądają inaczej. Proponowane są tu opisy, wygląd oraz ilość
informacji zawarte w elemencie. Dzięki temu, zamawiający projekt może zażyczyć sobie konkretny
stopień szczegółowości (np. LOD 350) i dzięki temu
jasno określone jest, jak model będzie wyglądać.
W Polsce, inwestorzy czasem zamawiają model BIM,
nie będąc świadomymi, z czym to się wiąże. Potem
są rozczarowani efektem i z tego wynikają spory.
Spotyka się już przetargi precyzujące zamawianą
usługę w tym właśnie zakresie.

–
zawartych w elementach rysunku. Spore zmiany zaobserwujemy również w sposobie, w jakim
biura wymieniają między sobą projekty. Obecnie
jest to najczęściej e-mail oraz telefon czy zdjęcia.
W niedalekiej przyszłości będzie można pracować
wspólnie na jednym modelu, bez konieczności
wysyłania kolejnych wersji projektu. Dane będzie
można przechowywać w chmurze oraz kontrolować do nich dostęp przez poszczególnych użytkowników. Do tego czat, wysyłanie powiadomień
i rozdzielanie zadań. Brzmi nazbyt futurystycznie?
Nieprawda – już teraz aplikacje chmurowe są dostępne. Co prawda ich funkcjonalność jest jeszcze
dość ograniczona, ale prace trwają.

Zmiany na placu budowy

Tutaj trochę większa rewolucja. Fakt, iż obecnie
budowy są bardzo skomplikowane i czasochłonne, daje duże pole do popisu dla producentów
software’u wspomagającego te procesy. Podstawą
na nowoczesnych budowach jest chmurowy magazyn dla plików projektowych, którym zarządza tzw.
BIM Manager. Na zlecenie generalnego wykonawcy
pilnuje on porządku w projektach, porównuje, szuka
błędów i kolizji, przydziela dostęp dla poszczególnych osób. Dba o to, by wszelkie zmiany wprowadzane były na bieżąco do modelu. Kolejną rzeczą

w praktyce

jest możliwość stworzenia harmonogramu, gdzie
można do zadań przypisać dodatkowe informacje:
kto jest za to odpowiedzialny, jakie materiały są potrzebne (prefabrykacja), jaki sprzęt należy wynająć
oraz ile miejsca zarezerwować na jego przechowanie. Można również zwizualizować kolejne etapy
prac, np. indywidualne kondygnacje. Dodatkowo
dostępne są aplikacje wspomagające nadzór nad
postępem prac (checklista zadań, wstawianie komentarzy, poprawek itd.) oraz automatyczne roboty
pozwalające na dokładną triangulację (zastępują
standardowe narzędzia takie jak niwelatory, łaty,
lusterka itd.).
Nową, ciekawą technologią jest skanowanie laserowe. Za pomocą specjalnego skanera można
uzyskać trójwymiarowy model budynku. Ułatwia
to stworzenie inwentaryzacji istniejących budynków, np. w celu wykonania remontu. Wystarczy
ustawić skaner na statywie w wyznaczonych punktach w budynku i poczekać, aż skanowanie zostanie wykonane. Potem należy skleić surowe dane
w całość, aby uzyskać model. W podobnym celu
można również wykorzystać zdjęcia z dronów.

Facility Management

Sporo mogą również zmienić firmy zarządzające budynkami po ich ukończeniu. Gotowy model,
zawierający mnóstwo informacji aż prosi się, aby
wykorzystać go w tych celach. Można w nim zawrzeć informacje dotyczące konkretnych typów
urządzeń, takie jak: karty gwarancyjne, data kolejnego serwisowania, data zakończenia gwarancji,
kontakt do serwisu itd. Można wykorzystać bazę
danych, jaką oferuje model. Firmy mogą korzystać
z własnych wypracowanych programów do tego
celu, korzystać z dostępnych na rynku lub robić
wszystko w arkuszu kalkulacyjnym.

Kiedy zmiany

Najlepiej odpowiedzieć na to pytanie – już! Jesteśmy teraz w okresie przejściowym, kiedy należy
jak najlepiej rozeznać się w temacie i odpowiednio
przystosować swoją firmę do zmian. Co prawda
BIM jeszcze przez jakiś czas nie zdominuje rynku
budowlanego, ale należy powoli przymierzać się
do jego wprowadzenia. Jeśli ten proces zlekceważymy, za kilka lat ciężko będzie znaleźć rentowne
zlecenia. Szczególnie, jeśli zostanie na nas wymuszone to od strony prawnej.
Tekst i rysunki: Piotr Szumski,
inżynier aplikacji BIM AEC Design Warszawa
www.aecdesign.pl

Zmiany w biurze projektowym

Czekają nas zmiany w sposobie projektowania.
Należy się nastawić, że to co umieścimy na rysunku to nie będą już kreski czy teksty, ale obiekty,
zawierające pewne informacje. Zmiany i rewizje
nie będą już tak pracochłonne, gdyż modyfikacja
modelu zaowocuje automatyczną aktualizacją rzutów i przekrojów. Opisywanie będzie się odbywało
prawie automatycznie, na podstawie informacji

||

Być może projekty na ZUD niedługo będziemy uzgadniać wirtualnie?
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Urządzenia transportu bliskiego na placach budów

Bezpiecznie z UDT

Pośród szeregu urządzeń eksploatowanych na placach budów
znaczny odsetek stanowią urządzenia techniczne podlegające
dozorowi technicznemu, a w szczególności urządzenia transportu
bliskiego, podnoszące i przenoszące ładunki oraz pracowników
w ograniczonym zasięgu.

W grupie tej dominują urządzenia czasowo instalowane w miejscach pracy,
takie jak żurawie wieżowe, dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe, podesty ruchome masztowe i wiszące oraz spotykane rzadziej wciągarki
budowlane. Pracę tych urządzeń wspomagają urządzenia mobilne – żurawie
samojezdne i przeładunkowe.

Wykonywanie dozoru technicznego

Dozór techniczny nad urządzeniami transportu bliskiego wykonywany jest
na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy. Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego wykonują badania techniczne urządzeń po pierwszym montażu na danym obiekcie, a następnie badania okresowe i doraźne kontrolne oraz eksploatacyjne,
stosownie do pojawiających się potrzeb eksploatacyjnych.
Istotnym elementem badań technicznych jest ocena poprawności montażu
i zastosowania urządzenia w miejscu pracy. Ocenie podlegają opracowane
przez eksploatującego procedury organizacyjno-techniczne odnoszące się
do specyficznych warunków eksploatacji oraz poprawność zastosowania tych
procedur. W trakcie badań technicznych dokonywana jest również bieżąca ocena
stanu technicznego, w tym ocena stopnia zużycia poszczególnych elementów.
Właściwie wykonana ocena stanu technicznego pozwala na zidentyfikowanie
ewentualnych zmian mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji
w przyszłości oraz zaplanować odpowiednie działania zapobiegawcze lub
naprawcze. Wykonując ocenę stanu technicznego inspektorzy sprawdzają,
czy eksploatujący zrealizował zalecenia będące wynikiem poprzednich badań.
Ostatnim elementem badań technicznych są próby funkcjonalne potwierdzające właściwe działanie mechanizmów i elementów bezpieczeństwa, w tym
próby przeciążeniowe.
Odrębną grupę stanowią badania doraźne powypadkowe i poawaryjne,
których celem jest określenie przyczyn zaistniałego zdarzenia, ocena stanu technicznego urządzenia po zdarzeniu oraz proponowanie i podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa
wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości. Badania te bardzo często uzupełnione są badaniami laboratoryjnymi uszkodzonych elementów
i podzespołów.
Ponadto komisje egzaminacyjne UDT sprawdzają kwalifikacje osób
obsługujących (operatorów) i konserwujących urządzenia. Prowadzone
w Polsce oraz innych krajach analizy nieszczęśliwych wypadków, potwierdzają kluczowe dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń znaczenie
właściwych kompetencji tej grupy pracowników. Akademia UDT prowadzi szereg szkoleń przybliżających zagadnienia bezpiecznej eksploatacji
urządzeń technicznych.

Eksploatacja urządzeń

Eksploatacja urządzenia w absolutnej zgodzie z instrukcją eksploatacji
dołączoną przez producenta oraz stanowiskową instrukcją obsługi opracowaną przez eksploatującego, jeżeli taka jest wymagana (w przypadku żurawi
wieżowych) jest podstawową zasadą bezpieczeństwa użytkowania żurawi.
Instrukcje powinny być dostępne dla operatora i przechowywane w miejscu
eksploatacji żurawia. Nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji lub jej brak
na stanowisku pracy jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń przeciw
bezpieczeństwu pracowników. Niestosowanie się do zaleceń instrukcji obsługi, postanowień przepisów BHP lub przepisów o dozorze technicznym może
prowadzić do poważnych uszkodzeń sprzętu i nieszczęśliwych wypadków
powodujących utratę zdrowia lub życia.
Zapewnienie właściwego stanu technicznego żurawia oraz właściwej konserwacji i obsługi to podstawowe obowiązki eksploatującego. Właściwa
konserwacja jest prowadzona zgodnie z instrukcją eksploatacji i przepisami
o dozorze technicznym przez konserwatora posiadającego zaświadczenie
kwalifikacyjne wydane przez UDT.
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Należy pamiętać, że wszelkie naprawy i modernizacje muszą być wykonywane przez zakłady uprawnione przez UDT – eksploatujący nie może wykonywać tych czynności we własnym zakresie.
Obsługa żurawia – obsługujący, sygnalista, hakowy – może być powierzona
wyłącznie osobie z odpowiednimi kwalifikacjami. Obsługujący żuraw powinien
posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT, natomiast do prac
załadunkowych i rozładunkowych dopuszczać można jedynie osoby z udokumentowanym przeszkoleniem z zakresu bhp podczas ich wykonywania.
Podczas użytkowania żurawi pojawia się niejednokrotnie konieczność podniesienia nietypowego ładunku. Niezbędnym do tego celu mogą być wówczas
różnego rodzaju zawiesia, przedłużki, zaciski lub chwytaki o ściśle określonym
przeznaczeniu, parametrach (m. in. udźwig) oraz pochodzeniu (producent)
wynikających z towarzyszącej im instrukcji użytkowania. Przy wykorzystaniu
danego rodzaju wyposażenia bardzo ważny jest ich dobór pod kątem dopuszczalnego udźwigu, miejsca i sposobu zamocowania, tak aby nie przekroczyć
dopuszczalnych wartości określonych w instrukcji eksploatacji przez producenta żurawia w zakresie stateczności, udźwigu oraz minimalnych odległości
bezpieczeństwa. Producenci podają w instrukcjach i wskazują na urządzeniu
miejsca, w których możliwe jest zamocowanie danego wyposażenia oraz
podają warunki, w jaki sposób dany ładunek można bezpiecznie podnosić.
Powtarzającymi się błędami są nieodpowiednio dobrane zawiesia albo
używanie zawiesi zużytych, zniszczonych lub nieodpowiedniej jakości i bez
stosownego atestu.
Ze względu na to, że zawiesia są istotnym elementem procesu przenoszenia ładunków, powinny być one objęte fachową i systematyczną kontrolą.
Możemy rozróżnić:
QQ kontrolę przed pierwszym użyciem,
QQ przegląd (kontrolę bieżącą),
QQ badanie szczegółowe (kontrolę okresową).
Kontrolę powinny wykonywać wyznaczone przez pracodawcę osoby kompetentne – odpowiednio przeszkolone, mające wiedzę i doświadczenie praktyczne oraz niezbędne instrukcje, umożliwiające wykonywanie wymaganych
badań i kontroli zgodnie z par. 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy wdrażającego wymagania tzw. dyrektywy „narzędziowej”.
Wyniki kontroli rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych
organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez pięć lat od dnia
zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Specyficzne warunki pracy

Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na placu budowy powinna zostać uwzględniona w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzanej przez projektanta oraz planie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (planie bioz) sporządzanym przez kierownika budowy. Istotną jest
identyfikacja zagrożeń wynikających z wykonywania robót budowlanych oraz
ocena ryzyka ich wystąpienia, skutkująca wskazaniem środków technicznych
i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych. Poniżej opisano trzy
najczęściej występujące przypadki specyficznych warunków pracy, charakterystyczne dla eksploatacji żurawi wieżowych.

Przypadek 1: Praca żurawi wieżowych w warunkach kolizyjnych.

Najczęściej spotykane sytuacje kolizyjne na placach budów to:
QQ praca kilku żurawi, których pola zasięgu pokrywają się, istnieje możliwość
kolizji pomiędzy elementami współpracujących żurawi,
QQ praca żurawia, gdy w jego zasięgu znajduje się budynek, możliwość kolizji
wysięgnika żurawia z budynkiem,
QQ praca żurawia, gdy w jego zasięgu znajduje się jeden lub kilka pracujących
dźwigów budowlanych,
QQ praca żurawia w przypadku montażu budynku (tzw. plomby), istnieje
możliwość kolizji wysięgnika żurawia, lub ładunku zawieszonego na haku
żurawia ze ścianą istniejącego budynku.
Żaden z producentów żurawi, ani żaden przepis nie jest w stanie do końca
przewidzieć, w jakich warunkach będzie pracowało urządzenie i jakie zagrożenia może stwarzać. W związku z tym konieczne jest opracowywanie instrukcji
pracy w warunkach kolizyjnych.
Eksploatujący powinien opisać możliwe do wystąpienia sytuacje niebezpieczne (kolizyjne), zidentyfikować wynikające z nich zagrożenia oraz wykonać
analizę ryzyka ich wystąpienia. Całkowita eliminacja lub minimalizacja ryzyka
do poziomu akceptowalnego powinna być osiągnięta poprzez zastosowanie
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odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Powyższe działania powinny zostać udokumentowane w formie instrukcji określającej również zakres
odpowiedzialności kierownika budowy, operatorów, sygnalistów i hakowych.
Istotnym elementem instrukcji jest szkic sytuacyjny. Zawiera on wszystkie występujące elementy kolizji, lokalizację żurawia i dźwigu (jeśli występuje), oraz
usytuowanie i opis środków technicznych niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznej pracy. Pracownicy powinni zapoznać się z instrukcją i bezwzględnie
stosować się do jej postanowień w trakcie wykonywania robót budowlanych.
W ostatnich latach nie stwierdzono nieszczęśliwych wypadków, których
przyczyny wynikałyby z nieprzestrzegania postanowień instrukcji pracy
w warunkach kolizyjnych.

Przypadek 2: Podnoszenie pracowników przy pomocy
pomostów zawieszonych na haku żurawia wieżowego.

Zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki implementującego do prawa polskiego dyrektywę narzędziową, pracownicy
mogą być podnoszeni tylko za pomocą przeznaczonych do tego celu maszyn i ich wyposażenia. Niemniej dopuszczalne jest, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wykorzystanie do podnoszenia pracowników maszyn
przeznaczonych do transportu ładunków, przy czym pracodawca powinien
ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn, aby
zapewnione było bezpieczeństwo pracowników.
Z przepisów o dozorze technicznym wynika obowiązek uzyskania przez eksploatującego zgody do wykorzystania urządzenia technicznego niezgodnie
z przeznaczeniem przewidzianym przez wytwórcę i uzgodnienia z organem
właściwej jednostki dozoru technicznego warunków technicznych takiego
wykorzystania urządzenia technicznego. Przepis ten stosuje się w przypadku
urządzeń transportu bliskiego wyprodukowanych z przeznaczeniem do podnoszenia ładunków, w przypadku gdy mają one podnosić pracowników.
Opracowane przez eksploatującego warunki techniczne powinny mieć formę
instrukcji, w której określone zostaną w szczególności techniczne i organizacyjne środki zapewniające właściwy poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania określonych prac oraz ustalony zostanie zakres odpowiedzialności
poszczególnych pracowników. Pracownicy powinni zapoznać się z instrukcją
i stosować się do jej postanowień w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Przypadek 3: Praca żurawia wieżowego z pojemnikiem do betonu
wyposażonym w podest dla operatora pojemnika.

Taki sposób wykorzystania żurawia jest spotykany bardzo często na obecnych placach budów. Jest to jednocześnie szczególny przypadek podnoszenia ludzi przy użyciu żurawi. W tym przypadku pracownik jest podnoszony
wraz z ładunkiem. Opracowując warunki pracy dla takiego przypadku, eksploatujący powinien uwzględnić poniżej wymienione zagrożenia, które nie
występują w przypadku 2:
QQ ciężar podnoszonego ładunku nie powinien przekraczać 80 % dopuszczalnego udźwigu żurawia w całym zakresie jego zasięgu (niezależnie
od prawidłowego działania urządzeń zabezpieczających, żuraw nie może
utracić stateczności),
QQ należy zminimalizować drogę którą będzie przebywał operator pojemnika na podeście.

Robert Chudzik, kierownik Wydziału Materiałowo-Technologicznego
w Departamencie Koordynacji Inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego
w Warszawie
Tomasz Gosiewski, dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego
w Olsztynie

UDT Oddział w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 48
tel. 89 535 67 03
e-mail: o_olsztyn@udt.gov.pl
www.udt.gov.pl
UDT. Bezpieczeństwo techniczne

Zapraszamy do kontaktu i współpracy:

19

20

w teorii

Zmiany ustawy Prawo budowlane wprowadzone w 2017 r.

Inżynier Warmii i Mazur

Wspiera i usprawnia

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiębiorców. Ustawa wprowadza ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych.

W tekście ustawy wielokrotnie wskazywano na kompetencje organu działającego na podstawie ustawy. Ustawodawca używał pojęcia właściwy organ.
Odpowiedzi na pytanie, jaki organ jest właściwy, należało szukać w rozdziale 8
ustawy Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Ogólnie można powiedzieć, że organy administracji architektoniczno-budowlanej zajmują się wydawaniem pozwoleń na budowę i przyjmowaniem
zgłoszeń zamiaru wykonywania robót lub zmiany sposobu użytkowania. Natomiast organy nadzoru budowlanego zajmują się kontrolą legalności wykonywania robót, kontrolą obiektów użytkowanych i wydawaniem pozwoleń
na użytkowanie. Po zmianie w tekście ustawy używa się sformułowań organ
nadzoru budowlanego albo organ administracji architektoniczno-budowlanej. Obywatel łatwiej może dowiedzieć się, do jakiego
organu należy się zwrócić z konkretną sprawą.
QQ Wprowadzono zmiany w art. 29 ust. 1:
RR pkt 1 lit. d – wysokość naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 nie wymagających pozwolenia na budowę wzrosła do 7 m;
RR pkt 2 – garaże zostały wpisane osobno, z czego
wynika, że garaż nie musi być budynkiem i nie
musi być wolnostojący, zostały dopisane wiaty, wynika z tego, że poza wiatami o powierzchni do 50 m2,
zlokalizowanymi na działce, na której znajduje się
budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, można wybudować wiatę
o powierzchni do 35 m2, bez tego ograniczenia;
RR pkt 2d – dopisano altany o powierzchni zabudowy do 35 m2;
RR w punkcie 11 zamiast zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz
zatok parkingowych na tych drogach, których budowa wymagała zgłoszenia, wpisano
zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz
zatoki parkingowe na tych drogach;
RR dopisano pkt 11a – zjazdy z dróg powiatowych
i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach, których budowa nie wymaga ani pozwolenia,
ani zgłoszenia;
RR dopisano pkt 11b – przepusty o średnicy do 100 cm, których
budowa nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia;
RR w punkcie 12 wydłużono czas od rozpoczęcia budowy do rozbiórki tymczasowych, niepołączonych
trwale z gruntem obiektów, ze 120 dni na 180 dni;
RR w punkcie 27 dotyczącym instalacji wewnątrz
budynku dopisano instalacje klimatyzacyjne oraz
dopisano słowo użytkowanego, z czego wynika,
że wykonanie instalacji wewnątrz wznoszonego budynku wymaga pozwolenia na budowę;
QQ Wprowadzono zmiany w art. 29 ust. 2;
RR dopisano pkt 1aa, na podstawie którego nie wymaga pozwolenia na budowę wykonanie robót polegających na przebudowie budynków, których
budowa wymaga pozwolenia na budowę, z wyłączeniem ich przegród
zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem
budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod
względem ochrony przeciwpożarowej;
RR w punkcie 1b dopisano sformułowanie przegród zewnętrznych oraz
elementów konstrukcyjnych, z czego wynika, że w przypadku przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których budowa nie
wymaga pozwolenia na budowę, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia
dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, zgłoszenie

jest wymagane tylko wtedy, kiedy przebudowa dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych;

QQ Wprowadzono zmiany w art. 30 dotyczące budowy i robót budowlanych
wymagających zgłoszenia.
RR W art. 30 ust. 5 skrócono czas dla organu na wniesienie sprzeciwu z 30
na 21 dni.
RR Dopisano nowy ustęp 5aa w art. 30, zgodnie z którym organ może
z urzędu, przed upływem terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia
robót budowlanych.
QQ Zmieniono przepisy w art. 36a dotyczące istotnych
odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego.
QQ W ustępie 5 wprost wymienia się istotne odstąpienia.

RR Dopisano ustęp 5a, w którym wpisano tolerancję 2 %

dotyczącą wymiarów obiektu przy spełnieniu wskazanych warunków. Tolerancja nie dotyczy obiektów liniowych.
QQ Dopisano art. 37a:
RR „Art. 37a. 1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia
rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32-36 stosuje
się odpowiednio.
RR W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 12, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.”
QQ W art. 48 i 49b dotyczących samowoli budowlanej
dopisano możliwość złożenia zażalenia na postanowienie
o wstrzymaniu robót.
RR W art. 49b zmieniono termin na dostarczenie dokumentów potrzebnych do legalizacji samowoli z 30 dni
na termin ustalony przez organ.
QQ W art. 54 dopisano nowy ustęp 2, zgodnie z którym organ może z urzędu, przed upływem terminu,
wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość
wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do zmiany
rozpoczęcia użytkowania obiektu.
QQ W art. 71 dopisano nowy ustęp 4c, zgodnie z którym organ może z urzędu,
przed upływem terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia
sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części.
QQ Wprowadzono nowy art. 76a:
RR „Art. 76a. W przypadku, kiedy okoliczności wskazują na duże prawdopodobieństwo wspólnej przyczyny katastrofy budowlanej obejmującej kilka
obiektów budowlanych, organ nadzoru budowlanego może prowadzić
jedno postępowanie wyjaśniające dla wszystkich obiektów uszkodzonych w wyniku katastrofy.”
Andrzej Stasiorowski

Inżynier Warmii i Mazur

Pozyskiwanie energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych dynamicznie się rozwija
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Słońce nie wystawia rachunków

W ciągu godziny słońce dostarcza ziemi więcej energii niż wszyscy ludzie zużywają w ciągu roku. Ta – powszechna chyba już
prawda – jest tylko jednym z powodów, dla których wykorzystanie promieni słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej
uważa się za technologię przyszłości, która dynamicznie się rozwija.

Fot. Barbara Klem

Fotowoltaika jest jednym ze sposobów po- krzemu i charakteryzują się najniższą sprawnością na podstawie zgłoszenia przyłączono do sieci w suzyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Po- 6-8 %, ale są za to najtańsze.
mie 12.864 mikroinstalacje fotowoltaiczne, czyli 75 %
zyskiwaną w ten sposób energią jest energia
Produkowane są także cienkowarstwowe ogni- wszystkich instalacji tego rodzaju zainstalowanych
elektryczna, a źródłem jest słońce w postaci do- wa fotowoltaiczne mające grubość zaledwie kilku w naszym kraju do tej pory. Tylko w pierwszym
cierającego na powierzchnię Ziemi promieniowa- mikronów. W ogniwach tych warstwy materiałów półroczu 2016 r. przyłączono rekordową liczbę
nia słonecznego.
półprzewodnikowych naniesione są na szklanym 7.019 systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy
Urządzeniami przetwarzającymi energię pro- podłożu i ze względu na mniejszą grubość ma- 36,1 MW, a w drugim półroczu 2016 r. przyłączono
mieniowania słonecznego na energię elektryczną teriału koszty ich wykonania są znacznie niższe. 5.845 systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy
są elementy półprzewod31,06 MW.
nikowe stanowiące ogniNa terenie wojewódzwa fotowoltaiczne, które
twa warmińsko-mazurskiego znajdują się obecnie 33
połączone ze sobą szeregowo i równolegle tworzą
elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,8 MW.
panele fotowoltaiczne stanowiące podstawowe eleNajwięcej elektrowni fotomenty budowy elektrowni
woltaicznych – 106 znajduje
słonecznych. Często ognisię na terenie województwa
wa fotowoltaiczne stanowią
śląskiego, a ich łączna moc
samodzielne źródła energii
wynosi 6,9 MW. Elektrownie
elektrycznej zasilającej indyfotowoltaiczne w liczbie 55
widualnych odbiorców.
o największej sumarycznej
W zależności od materiału
mocy – 30,8 MW znajdują
używanego do wytworzesię na terenie województwa
nia ogniw fotowoltaicznych
lubelskiego.
rozróżniamy kilka ogniw, ale
Tak dynamiczny wzrost
najczęściej wykonane są one
zainteresowania budową mikroinstalacji fotowoltaicznych
z krzemu, chociaż możliwe
wynika z faktu możliwości ich
jest zastosowanie zamiast
podłączania do sieci elektrokrzemu germanu lub selenu. Wszystkie rodzaje ogenergetycznej, gdzie tworząc
niw fotowoltaicznych mają
system fotowoltaiczny siecioW ciągu ostatnich dziesięciu lat, na świecie nastąpił prawie pięćdziesięciokrotny wzrost mocy wy zapewniona jest całodobodokładnie taką samą zasadę
z zainstalowanych elektrowni słonecznych
wa dostępność energii elekdziałania. Foton stanowiący
trycznej z sieci bez żadnych
podstawowy element promieniowania słonecznego, padający na płytkę Prowadzone są ciągłe badania nad znalezieniem ograniczeń oraz możliwość rozliczania dostarczakrzemową, z której zbudowane jest ogniwo foto- materiałów, które spowodowałyby dalszą obniżkę nej i pobieranej energii elektrycznej w systemie net
woltaiczne, zostaje przez nią pochłonięty i dzięki kosztów ogniw fotowoltaicznych.
metering. Można więc przyjąć, że system ten daje
posiadanej energii wybija elektron z zajmowaZaletami ogniw fotowoltaicznych jest bezobsłu- możliwość przechowywania wyprodukowanej energii
nej przez niego pozycji. Takie przemieszczenie gowe działanie, bezawaryjność i prostota budowy, elektrycznej w sieci energetycznej polegającą na tym,
ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się a także nie wywoływanie drgań, hałasu oraz zanie- że nadwyżki wyprodukowanej energii magazynowane
różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego czyszczeń powietrza i zerowej emisji gazów cieplar- są w sieci, a kiedy zachodzi taka potrzeba możemy
zmuszającego elektrony do ruchu, a ten uporząd- nianych. Panele fotowoltaiczne charakteryzują się ją stamtąd odebrać. Jedynymi kosztami jakie z tego
kowany ruch elektronów w zamkniętym obwodzie także dużą odpornością na warunki atmosferyczne. wynikają są koszty związane z dystrybucją.
stanowi przepływ prądu elektrycznego. Ogniwa Nowelizacja Ustawy „Prawo Energetyczne” obowiąIstnieje też system taryf gwarantowanych zafotowoltaiczne produkują więc prąd stały i w celu zująca od 14 września 2013 r. umożliwia podłączanie pewniających stałą cenę zakupu energii pochodząstworzenia możliwości wykorzystania otrzymywa- systemu fotowoltaicznego o mocy do 40 kW do sieci cej z mikroinstalacji fotowoltaicznej przez kolejne
nej w ten sposób energii elektrycznej do zasilania elektroenergetycznej bez uzyskiwania zezwolenia 15 lat, co w przypadku większej produkcji energii
powszechnie używanych urządzeń elektrycznych ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie elektrycznej przez mikroinstalacje fotowoltaiczne
prądu przemiennego konieczne jest zastosowa- zgłoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego, niż jej zużycie przez producenta daje wymierne
nie falownika do zamiany prądu stałego na prąd co powoduje wzrost zainteresowania potencjalnych efekty ekonomiczne.
przemienny.
Jak widać, pozyskiwanie energii elektrycznej w syinwestorów do podejmowania takich działań.
Obecnie najczęściej spotykane są trzy rodzaje
Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Foto- stemach fotowoltaicznych ma tyle zalet, że obecnie
ogniw fotowoltaicznych: monokrystaliczne, poli- woltaiki, w Polsce do końca 2016 r. zainstalowanych ten sposób znajduje się w fazie dynamicznego rozkrystaliczne i amorficzne. Ogniwa monokrystalicz- zostało 17.545 systemów fotowoltaicznych o łącz- woju i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała
ne wykonane są z monolitu krzemu i, ze względu nej mocy 192,82 MW, w tym 473 systemy o łącznej ulec zmianie.
prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki,
na wysoką jakość materiału półprzewodnika, mają mocy 99,1 MW posiadające koncesję URE czyli tzw.
kierownik Katedry Elektrotechniki, Energetyki,
najwyższą sprawność 14-17 %. Ogniwa polikrysta- elektrownie fotowoltaiczne oraz 17.072 systemy
liczne są wykonane z wykrystalizowanego krzemu na podstawie zgłoszenia do sieci operatorów syElektroniki i Automatyki
na Wydziale Nauk Technicznych
i, ze względu na jakość materiału, z którego są wy- stemów dystrybucyjnych o łącznej mocy 93,72 MW,
konane, mają niższą sprawność 12-14 %. Ogniwa których moc jednostkowa nie przekracza 40 kW czyli
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
amorficzne są zbudowane z amorficznego kryształu tzw. mikroinstalacje fotowoltaiczne. W całym 2016 r.,
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I NFOR MAC JE B I UR A W-MO I I B

OC z profitami

Odpowiedzialność cywilną członków PIIB określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174). Górnym
limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu
do jednego zdarzenia, jest suma gwarancyjna w wysokości
50.000 euro.
Polska Izba IB wynegocjowała z STU Ergo Hestia dodatkowe przywileje dla swoich członków. Jest to m. in. ochrona
ubezpieczeniowa zdarzeń, które standardowo nie podlegają
ubezpieczeniu jak np. szkody powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego oraz
szkody wynikające z rażącego niedbalstwa, czy wyrządzone
w związku z wykonywaniem projektów wykonawczych,
techniczno-budowlanych oraz innych zawierających obliczenia
statyczne i wytrzymałościowe, analizy wytrzymałościowe
i wyboczeniowe, analizy konstrukcji z koniecznymi opisami
oraz dokumentacją rysunkową i kosztorysową, a także wynikające z wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego.
Ponadto każdy z członków bez dodatkowych opłat jest
objęty dodatkowymi ubezpieczeniami, tj. ubezpieczeniem oc
w życiu prywatnym oraz ubezpieczeniem ryzyka ponoszenia
kosztów ochrony prawnej członków PIIB. Suma gwarancyjna
w pierwszym przypadku wynosi milion złotych, w drugim
– 5 tys. zł na każde zdarzenie i nie więcej niż 500 tys. zł
na wszystkie wypadki łącznie.
Dla inżynierów, którzy potrzebują ponadstandardowej
ochrony, Ergo Hestia przygotowała ofertę ubezpieczeń dodatkowych.

Korzystaj bezpłatnie

Serwis Budowlany, e-Sekocenbud, Serwis BHP i Prawo
ochrony środowiska – to bezpłatne portale dostępne dla
członków PIIB na stronie www.piib.org.pl.
E-Sekocenbud umożliwia dostęp do obszernej bazy
aktualnych i archiwalnych: cen materiałów, sprzętu budowlanego, wyposażenia i urządzeń. W portalu znajduje
się też zakładka „Baza wiedzy” – informacje o nowościach
technicznych, aktualizacjach prawnych dotyczących branży
budowlanej wraz z interpretacjami, porady ekspertów
w dziedzinie kosztorysowania, a także wybrane artykuły
z prasy branżowej. Serwis Budowlany to informacje z zakresu
prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa nieruchomości i prawa mieszkaniowego
oraz prawa zamówień publicznych. Usługa zawiera m. in.:
analizy problemów, orzeczenia, komentarze eksperckie,
wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników,
bazy teleadresowe i miejscowe plany zagospodarowana
przestrzennego.
Serwis bhp zawiera tematyczne akty prawne z zakresu bhp,
prawa pracy oraz przepisów właściwych dla odpowiednich
gałęzi gospodarki i rodzajów prac, m.in. budownictwa. To także
zbiór komentarzy eksperckich z praktycznymi przykładami
i rozwiązaniami.
Prawo ochrony środowiska zawiera 3.500 ujednoliconych
tekstów aktów prawnych z zakresu: ochrony zasobów środowiska, dostępu do informacji o środowisku, programów ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony środowiska
w działalności inwestycyjnej, przeciwdziałania nadzwyczajnym
zagrożeniom środowiska, samorządu terytorialnego, organów
i instytucji wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska, przepisów o ochronie środowiska w Unii Europejskiej.
Zachęcamy do korzystania z serwisów.
oprac. BK

Inżynier Warmii i Mazur

Non omnis moriar
Umarłych wieczność dotąd trwa
dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia
by ktoś wieczności swej nie tracił.
Wisława Szymborska
„Rehabilitacja”

Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć
naszych zmarłych Kolegów. W ostatnim
półroczu odeszli z naszego grona:
S t a n i s ł aw Gr obl e w s k i

Wa l de m a r C z y r k ow s k i

Z big n i e w M i a z g a

Je r z y T a de usz D o m ż a l s k i

M i e c z y s ł aw Z ió ł k ow s k i

Pozostaną w naszej pamięci

LOKALE DO WYNAJĘCIA

ul. Bema 11 w centrum Białegostoku
►► Pomieszczenia biurowe, o pow. ok. 200 m²
►► Kontrolowany dostęp, przestronny korytarz
►► Centrum miasta, ogrodzony teren z własnym parkingiem

►► Kuchnia z pełnym wyposażeniem, toalety z prysznicem
►► Nowoczesna instalacja elektryczna i komputerowa
►► Pomieszczenia po remoncie, wysoki standard

Można wynająć poszczególne pokoje.

INFORMACJE TEL. 695 119 744

