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Zgodnie z naszymi za³o¿eniami, przekazujemy
Kole¿ankom i Kolegom kolejny numer BIULE-

TYNU WOIIB. W tym numerze tematem wydania jest bran¿a IS. W
zwi¹zku z tym przedstawiamy artyku³ prof. E. Szczechowiaka o pro-
jektowaniu zintegrowanym. Chcemy pokazaæ, ¿e nowoczesne projek-
towanie to ju¿ nie wizja g³ównego projektanta zrzucona „na deski”
pozosta³ych bran¿, a efekt wspólnej pracy ca³ego zespo³u wielobran-
¿owego, w którym wszyscy s¹ partnerami i od pierwszej koncepcji maj¹
wp³yw na rozwój projektu. Spojrzenie kompleksowe na projektowa-
nie, wykonawstwo i eksploatacjê budynków jest nieodzowne, aby spe³-
niæ wspó³czesne wymagania w zakresie oszczêdnoœci energii, realiza-
cji idei zrównowa¿onego rozwoju, komfortu i kosztów. Dotyczy to w
równej mierze architektury, konstrukcji i wykoñczenia, jak równie¿
technicznego wyposa¿enia budynku.

Postêpuj¹ca degradacja œrodowiska, zanieczyszczenie wód, gle-
by i atmosfery, zmiany klimatu, ubo¿enie szaty roœlinnej, zanik pew-
nych gatunków fauny, wywo³uj¹ coraz wiêkszy niepokój o los obecnych
i przysz³ych pokoleñ oraz sk³aniaj¹ do wiêkszej ostro¿noœci w gospoda-
rowaniu zasobami przyrody, jak i do mobilizacji si³ w celu ich ochrony.
Tym zagadnieniom poœwiêcone s¹ artyku³y: Poznañ - gospodarka odpada-
mi wczoraj i dziœ oraz Ekologiczne aspekty u¿ytkowania gazu ziemnego, które
wprowadzaj¹ nas w szalenie wspó³czesne zagadnienia ekologiczne.
Wiek XX by³ wiekiem urbanizacji œwiata. Szacuje siê, i¿ w roku 1900 w
miastach ¿y³o oko³o 160 mln. ludzi tj. 1/10 ludnoœci œwiata, a na po-
cz¹tku 2000 roku w miastach mieszka³o 3,2 mld. ludzi, czyli po³owa
ludnoœci. W okresie tym powstaje wprawdzie wiele nowych miast od
podstaw, jednak w wiêkszoœci zurbanizowanie to wynika z rozbudowy
ju¿ istniej¹cych. W XX wieku w wielu rozwiniêtych aglomeracjach zu-
¿ycie wody wzros³o ponad 20 razy. Zajmuje siê tym artyku³ prof. M.
Sozañskiego dotycz¹cy wspó³czesnych zagadnieñ zwi¹zanych z proble-
matyk¹ wodoci¹gów i kanalizacji, który jest zapowiedzi¹ ca³ego cyklu
przysz³ych prac.

Ze wzglêdu na kolejn¹ wa¿n¹ imprezê w naszej bran¿y, tj. Targi
INSTALACJE 2004, zamieszczamy kilka informacji o tych targach, a
tak¿e przedstawiamy podsumowanie BUDMY 2004.

Poza tym znajdziecie ci¹g dalszy artyku³u o miejscu in¿yniera w
UE i o przepisach prawa budowlanego po wejœciu do UE. Chc¹c nadal
przybli¿yæ nasz¹ Radê i jej organy oraz komisje, przedstawiamy ostat-
ni¹ grupê naszych dzia³aczy. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê III Zjazdem
WOIIB przedstawiamy dalszy ci¹g kalendarium. Myœlimy, ¿e ten czas,
który nam pozosta³ do III Zjazdu powinien byæ dla nas wszystkich cza-
sem zastanowienia siê nad nasz¹ prac¹ i czasem podsumowañ. Dobrze
by³oby odpowiedzieæ sobie na pytania: W jakim miejscu siê teraz znaj-
dujemy jako WOIIB? Czy efekty, które osi¹gnê³o nasze Prezydium Rady
WOIIB i nasza Rada s¹ dla nas cz³onków zadowalaj¹ce? Czy praca wy-
branych przez nas kolegów jest zadowalaj¹ca dla wszystkich cz³onków
WOIIB? PrzeprowadŸmy wszyscy rachunek sumienia.

Uwa¿amy, ¿e udzia³ w III ZjeŸdzie powinien byæ nie tylko obo-
wi¹zkiem, ale równie¿ jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹ szerokiej oceny naszej
pracy i ewentualnych zmian na przysz³oœæ. To przecie¿ Zjazd jest naj-
wy¿szym organem w³adzy WOIIB. Tylko uczestnictwo wszystkich dele-
gatów da III Zjazdowi tak¹ si³ê, aby mo¿na coœ wiarygodnie podsumo-
waæ i oceniæ pozytywnie lub w przypadku braku akceptacji wypracowaæ
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Przewodnicz¹cy Rady Programowej Biuletynu WOIIB
Tomasz B³aszczyñski

SZKOLENIA WOIIB
Wielkopolska Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa ser-

decznie zaprasza wszystkich swoich cz³onków do udzia³u w szkoleniu,
które odbêdzie siê dnia 2.04.2004 r. od godz. 14.00 do 17.30 w sali
konferencyjnej Kaliskiego Inkubatora Przedsiêbiorczoœci przy ul. Czêsto-
chowskiej 25 w Kaliszu. Program szkolenia przewiduje:
14.00-15.00 Organizacja, podstawowe zadania i dokumenty oraz

œwiadczenia WOIIB na rzecz jej cz³onków - doc. dr
in¿. Marian Krzysztofiak.

15.00-15.15 Przerwa.
15.15-16.15 Nowe procedury wynikaj¹ce z nowelizacji Prawa Bu-

dowlanego oraz propozycje dalszych zmian - mgr in¿.
Janina Ferenc.

16.15-16.30 Przerwa.
16.30-17.30 Zasady prowadzenia przetargów w œwietle nowej usta-

wy - mec. Piotr Stawicki.

INNE KURSY ODP£ATNE
- Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowla-

ne odbêdzie siê w dniach 19, 20, 21, 26, 27 i 28 kwietnia 2004
r. (zg³oszenia do 8.04.04 r.).

- Kurs podstawowy z kosztorysowania robót budowlanych od-
bêdzie siê w dniach 5, 6, 7, 14, 15 i 16 kwietnia 2004 r. (zg³o-
szenia do 30.03.04 r.).

- Kurs z komputerowego kosztorysowania robót budowlanych
odbêdzie siê w dniach 26, 27, 28 i 29 kwietnia 2004 r. (zg³osze-
nia do 20.04.04 r.).

- Kurs dla kandydatów na audytorów energetycznych odbêdzie
siê w maju 2004 r., w iloœci 40 godzin (zg³oszenia do 2 tygodni
po ukazaniu siê og³oszenia).

Szkolenia o tej samej tematyce i w tych samych godzinach odbêd¹
siê równie¿ w Lesznie w dniu 23.04.04 r., w Pile w dniu 21.05.04 r. i w
Poznaniu w dniu 18.06.04 r.

Szczegó³owe informacje pod nr tel. (061) 8 536 805  w. 304 i 333.

nowy program dzia³ania lub metody dalszej pracy. Pracy, której efekty
bêd¹ zadowala³y nas wszystkich.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e osoby nieobecne nie bêd¹ mia³y g³osu, a
tym samym zawiod¹ swoich wyborców, którzy obdarzyli ich mandatem
zaufania. W zwi¹zku z tym nawo³ujemy wszystkich delegatów do mo¿li-
wie najliczniejszego i czynnego udzia³u w III ZjeŸdzie WOIIB.
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RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ
I JEGO 5 ZASTÊPCÓW

dr in¿. Kajetan Marcinkowski
Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej

Poznañ

mgr in¿. Boles³aw Bazan
zastêpca Rzecznika

Opatówek

in¿. £ukasz Gorgolewski
zastêpca Rzecznika

Poznañ

mgr in¿. Zygmunt Nowak
zastêpca Rzecznika

Poznañ

in¿. Piotr Kuciak
zastêpca Rzecznika

Gostyñ

mgr in¿. Jerzy Szczygielski
 zastêpca Rzecznika

Poznañ

dr in¿. Andrzej Barczyñski - Poznañ, mgr in¿. Piotr Barczak - Kalisz, mgr in¿. Kazimierz Czajka - Konin, in¿. Jadwiga Ga³ach - Kalisz,
mgr in¿. Danuta Gawêcka - Mosina, mgr in¿. £ukasz Gorgolewski Poznañ, mgr in¿. Wojciech Jêdraszak - Poznañ, in¿. Stanis³aw Kania - Leszno,
dr in¿. Janusz Kowalski - Poznañ, doc. dr in¿. Marian Krzysztofiak - Poznañ, mgr in¿. Jan F. Lemañski - Poznañ, mgr in¿. Jan £uczak - Poznañ,

dr in¿. Kajetan Marcinkowski - Poznañ, in¿. Andrzej Miko³ajczak - Poznañ, mgr in¿. Szczepan Mikurenda - Kalisz, mgr in¿. Andrzej Patalas - Poznañ,
dr in¿. Daniel Pawlicki - Poznañ, mgr in¿. Zdzis³aw Piotrowski - Konin, in¿. Micha³ Rakowski - Poznañ, dr in¿. Grzegorz Ratajczak - Poznañ,

mgr in¿. Jerzy Stroñski – Swarzêdz.

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD
IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

RADA PROGRAMOWA BIULETYNU
WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ

IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

Dr. Eur in¿. Tomasz B³aszczyñski
Przewodnicz¹cy Rady Programowej WOIIB

Z³otniki

in¿. Jerzy Adaszewski - Dopiewo, mgr in¿. Przemys³aw G. Barczyñski -
Poznañ, mgr in¿. Wojciech Bia³ek - Poznañ, mgr in¿. Wojciech Draber -
Z³otniki, mgr in¿. Lech Grodzicki - Poznañ, mgr in¿. Miros³aw Lisowski -
Pi³a, mgr in¿. Tadeusz £uka - Luboñ, dr in¿. Jacek Skar¿ewski - Poznañ.

ZESPÓ£ DS. PROJEKTOWANIA
WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ

IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

mgr in¿. £ukasz Gorgolewski
Przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Projektowania

Poznañ

in¿. Jadwiga Ga³ach - Kalisz,
dr in¿. Tomasz B³aszczyñski - Poznañ,
mgr in¿. Klemens Janiak - Poznañ,

mgr in¿. Grzegorz Ratajczak – Poznañ.

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ
I JEGO 5 ZASTÊPCÓW
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Kalendarium
Wielkopolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa c.d.

Kalendarium
Wywi¹zuj¹c siê z obietnicy z³o¿onej w Biulety-

nie nr 1, zamieszczamy ci¹g dalszy informacji o dzia-
³alnoœci naszej Wielkopolskiej Izby - tym razem w okre-
sie od II-ego Zjazdu WOIIB (kwiecieñ - maj 2003) do
koñca roku 2003.

II Zjazd WOIIB odby³ siê w dwóch czêœciach,
w terminach: 11 kwietnia i 6 maja. Drugi termin by³
konieczny dla dokoñczenia Zjazdu, albowiem w
pierwszym terminie, po zrealizowaniu 13 punktów
porz¹dku obrad, zabrak³o kworum, niezbêdnego dla
wa¿noœci podejmowanych uchwa³. W pierwszej czê-
œci Zjazdu z grona 245 uprawnionych delegatów,
uczestniczy³o tylko 125 osób (a po przerwie w obra-
dach - ju¿ tylko 90), w drugim terminie Zjazdu udzia³
wziê³o 156 delegatów. Zjazd odby³ siê zatem z pew-
nymi komplikacjami i wy¿szymi od zak³adanych kosz-
tami. Poddajemy to pod rozwagê i refleksje cz³on-
kom naszej Izby.

II Zjazd uchwali³ program dzia³alnoœci WOIIB
w roku 2003 oraz bud¿et Izby na ten¿e rok. Zredago-
wa³ tak¿e i uchwali³ szereg wniosków do realizacji przez
organa naszej Izby, a te o znaczeniu ogólnokrajowym
przekazane zosta³y na Krajowy Zjazd PIIB. Wiêcej in-
formacji w tym wzglêdzie - w Biuletynie WOIIB on line
pod adresem www.biuletyn-woiib.poznan.pl, albo ze stro-
ny g³ównej Izby - www.wkp.piib.org.pl

Tak jak w pierwszej czêœci kalendarium, tak i
teraz, dalsze informacje o najwa¿niejszych sprawach
dzia³alnoœci Wielkopolskiej Izby IB po II ZjeŸdzie - „w
telegraficznym skrócie”:
- do czerwca 2003 r.

- organizacja delegatur terenowych WOIIB w Kali-
szu, Koninie, Lesznie i Pile,

- kompleksowe przygotowanie formalne i meryto-
ryczne udzia³u delegatów WOIIB w II ZjeŸdzie
Krajowym PIIB,
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- 1 czerwca
- przeniesienie siedziby Izby z dotychczasowych, tym-

czasowych pomieszczeñ do wynajêtego, zwartego
kompleksu biurowego na parterze Domu Technika
NOT, o powierzchni 207 m2 - co zapewnia w³aœciwe
warunki pracy dla Biura Izby i organów WOIIB, ale
przede wszystkim dla obs³ugi cz³onków naszej Izby,

- bie¿¹ce prowadzenie rejestru cz³onków WOIIB (w
tym tak¿e wpisy nowych   cz³onków, zawieszenia
cz³onkostwa i skreœlenia),

- dy¿ury wiceprzewodnicz¹cych Rady WOIIB.

- 13-14 czerwca 2003 r.

- II Krajowy Zjazd Polskiej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa w Warszawie,

 - w komisjach i zespo³ach roboczych Zjazdu - ak-
tywny udzia³ delegatów z WOIIB,

 - uchwalenie Zasad Gospodarki Finansowej i bu-
d¿etu Izby na rok 2004,

 - 159  zg³oszonych wniosków Zjazd przekaza³ do
realizacji Krajowej Radzie PIIB.

- do koñca 2003 r.
- powo³anie radcy prawnego WOIIB w celu uzy-

skiwania opinii prawnych, niezbêdnych dla w³a-
œciwego funkcjonowania WOIIB, a zw³aszcza dla
udzielania porad prawnych cz³onkom Izby,

- dy¿ury wiceprzewodnicz¹cych Rady WOIIB.
- powo³anie Komisji ds. Doskonalenia Zawodowe-

go i Szkoleñ - dla reali-
zacji jednego z bardzo
wa¿nych statutowych
obowi¹zków Izby (wiê-
cej informacji w tym te-
macie - w witrynie inter-
netowej),
- powo³anie Komisji Za-
pomóg Finansowych,
która bêdzie realizowa-
³a statutow¹ dzia³alnoœæ
Izby w zakresie samopo-
mocy kole¿eñskiej,
- powo³anie Rady Pro-
gramowej Biuletynu
WOIIB - efektem jej
pracy by³ piewszy nu-
mer Biuletynu, prze-
s³any do cz³onków Izby
w styczniu 2004 oraz
niniejszy, drugi numer
periodyku,
- opracowanie i przyjê-
cie bud¿etu WOIIB na
rok 2004,
- wspó³dzia³anie z Kra-
jow¹ Rad¹ PIIB (miê-
dzy innymi, poprzez
swych przedstawicieli
w tej Radzie) w zada-
niach programowych
ogólnokrajowych,

- przemodernizowanie systemu elektronicznej
ewidencji wszystkich cz³onków Izby i dokonywa-
nych przez nich wp³at (sk³adka cz³onkowska i
OC) - a w tym nadanie im indywidualnych kont
bankowych,

- w koñcówce grudnia (i w styczniu 2004)

- wystawianie i przes³anie cz³onkom zaœwiadczeñ o
przynale¿noœci do Izby i op³aceniu ubezpiecze-
nia OC na kolejny rok,

C.d.n.
(w kolejnym Biuletynie  WOIIB)
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Statut Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa
uchwalony w dniu 27 wrzeœnia 2002 r. przez I Krajowy
zjazd Izby w § 8 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 4 wskazuje
wœród organów Izby: Krajow¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹
i okrêgowe komisje kwalifikacyjne.

Okrêgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopol-
skiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa dzia³a
od powo³ania jej na I ZjeŸdzie WOIIB w 2002 r. w na-
stêpuj¹cym sk³adzie:

- mgr in¿. Jan Lemañski
Przewodnicz¹cy Komisji
- dr in¿. Daniel Pawlicki

Z-ca Przewodnicz¹cego Komisji
- mgr in¿. Marian Karcz

Z-ca Przewodnicz¹cego Komisji
- mgr in¿. Piotr ¯abierek

Sekretarz Komisji
- dr in¿. Andrzej Barczyñski

Cz³onek Komisji
- mgr in¿. Marek Bere¿ecki

Cz³onek Komisji
- mgr in¿. Sylwester Masternak

Cz³onek Komisji
- mgr in¿. Szczepan Mikurenda

Cz³onek Komisji
- dr in¿. Grzegorz Ratajczak

Cz³onek Komisji

Zadania samorz¹du zawodowego in¿ynierów bu-
downictwa okreœla art. 8 ustawy o samorz¹dach zawo-
dowych architektów, in¿ynierów budownictwa i urba-
nistów. Wœród zadañ tych s¹, w szczególnoœci, zadania
wykonywane przez komisje kwalifikacyjne,  w tym naj-
wa¿niejsze to prowadzenie postêpowania kwalifikacyj-
nego w sprawach nadawania uprawnieñ budowlanych
i tytu³u rzeczoznawcy budowlanego, przeprowadzanie
egzaminów (po uprzednich kwalifikacjach) na upraw-
nienia budowlane oraz wydawanie decyzji o nadaniu
b¹dŸ odmowie nadania uprawnieñ budowlanych.

Okrêgowa Komisja Kwalifikacyjna w 2003 r.
przyjê³a 301 wniosków o nadanie uprawnieñ budow-
lanych w tym:

- protokolarnie z Urzêdu Wojewódzkiego 91 akt
osobowych po przeprowadzonej kwalifikacji na
uprawnienia budowlane oraz

- 210 nowych wniosków z³o¿onych w WOIIB o
przeprowadzenie kwalifikacji na uprawnienia
budowlane.

WIELKOPOLSKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY
IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

W POZNANIU W 2003 R.

Ponadto w 2003 r. OKK przyjê³a 8 wniosków o
nadanie tytu³u rzeczoznawcy budowlanego w tym:

- 4 wnioski przejête protokolarnie z Urzêdu Woje-
wódzkiego,

- 4 wnioski z³o¿one w WOIIB.
Przewody kwalifikacyjne o nadanie tytu³u rze-

czoznawcy budowlanego przeprowadza Specjalistycz-
ny Zespó³ Kwalifikacyjny powo³any w dniu 14 listopa-
da 2003 r. Uchwa³¹ Okrêgowej Komisji Kwalifikacyj-
nej WOIIB.

W sk³ad zespo³u wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby:

- mgr in¿. Jan Lemañski
Przewodnicz¹cy Zespo³u
- mgr in¿. Marian Karcz

Sekretarz Zespo³u
- dr in¿. Daniel Pawlicki

Cz³onek Zespo³u
- dr in¿. Grzegorz Ratajczak

Cz³onek Zespo³u

Do Zespo³u mog¹ byæ w miarê potrzeb dodat-
kowo powo³ywani inni rzeczoznawcy budowlani z da-
nej specjalnoœci. Tytu³ Rzeczoznawcy budowlanego,
zgodnie z regulaminem Izby, nadaje  Krajowa Komi-
sja Kwalifikacyjna. W miesi¹cu kwietniu ubieg³ego
roku na wnioski zainteresowanych Stowarzyszeñ Na-
ukowo-Technicznych, OKK utworzy³a „listê egzamina-
torów”. Formalnie powo³ano imiennie potencjalnych
cz³onków tworz¹cych ww. listê, z których by³y tworzo-
ne zespo³y kwalifikacyjne i egzaminacyjne. Cz³onko-
wie OKK „weszli” z urzêdu na ww. listê. £¹cznie w 2003
r. na liœcie egzaminatorów zarejestrowano 42 osoby
(razem z cz³onkami OKK). Dla potrzeb poszczegól-
nych sesji egzaminacyjnych i postêpowañ kwalifikacyj-
nych, a tak¿e w celu przeprowadzenia postêpowania
kwalifikacyjnego oraz egzaminów testowych i ustnych
Przewodnicz¹cy OKK Zarz¹dzeniami powo³a³ w 2003
r. 14 zespo³ów egzaminacyjnych i 9 zespo³ów kwalifi-
kacyjnych.

W 2003 r. przeprowadzono 3 sesje egzaminacyj-
ne, we wrzeœniu, paŸdzierniku i listopadzie. Przeegza-
minowano ³¹cznie 227 osób. W sesji wrzeœniowej  w dniach
22 - 23 (egzamin pisemny) oraz 26 - 29 wrzeœnia 2003 r.
(egzamin ustny) tzw. poprawkowej dla osób przekaza-
nych z Urzêdu Wojewódzkiego - po kwalifikacji prze-
prowadzonej w Urzêdzie Wojewódzkim oraz dla osób
przystêpuj¹cych do egzaminu kolejny raz - stawi³o siê
na egzamin ³¹cznie 46 osób na 86 dopuszczonych do

mgr in¿. Jan Lemañski

INFORMACJA O DZIA£ALNOŒCI
OKRÊGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
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egzaminu tj. zaledwie 53%. W sesji paŸdziernikowej w
dniach 13 - 14 (egzamin pisemny) oraz  20 - 24  paŸ-
dziernika 2003 r. (egzamin ustny) na egzamin stawi³y
siê ³¹cznie 84 osoby. Sesjê tê przeprowadzono po po-
stêpowaniu kwalifikacyjnym dla osób ubiegaj¹cych siê
o  uprawnienia budowlane, które z³o¿y³y dokumenty w
Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB w Poznaniu
do 30 czerwca 2003 r. W sesji listopadowo - grudniowej w
dniach 24 - 25 listopada 2003 r. (egzamin pisemny) oraz
01 - 05 grudnia 2003 r. (egzamin ustny) do egzaminu
przyst¹pi³o ³¹cznie 97 osób. Sesjê tê przeprowadzono
po postêpowaniu kwalifikacyjnym dla osób ubiegaj¹-
cych siê o  uprawnienia budowlane, które z³o¿y³y do-
kumenty w Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
w Poznaniu do 31 lipca 2003 r. Na 280 osób dopuszczo-
nych do egzaminu na uprawnienia budowlane, na eg-
zaminy stawi³o siê 227 osób tj. 81% osób dopuszczo-
nych do egzaminu. Egzamin pozytywnie zaliczy³y: pi-
semny 183 osoby, ustny 175 osób tj. ok. 77% zdaj¹cych.
Po przeprowadzonych postêpowaniach kwalifikacyj-
nych i egzaminach, OKK wydaje decyzje o nadaniu b¹dŸ
odmowie nadania uprawnieñ budowlanych. W 2003 r.

podjêto uchwa³y w sprawie wydania decyzji nadania
uprawnieñ budowlanych ³¹cznie 175 osobom, które
pozytywnie zaliczy³y egzaminy na uprawnienia budow-
lane oraz w stosunku do 51 osób decyzje o odmowie
nadania uprawnieñ budowlanych.

Dzia³alnoœæ OKK nie ogranicza siê tylko do
przeprowadzania kwalifikacji i egzaminów na upraw-
nienia budowlane. Oko³o 20 osób typowanych przez
OKK z naszego wielkopolskiego œrodowiska, opraco-
wa³o w 2003 r. pytania testowe i ustne na egzaminy na
uprawnienia budowlane przekazane do Centralnego
Zasobu Pytañ Egzaminacyjnych PIIB w Warszawie. Po-
nadto na skutek m.in. naszych dzia³añ zmniejszono
szczegó³ow¹ znajomoœæ aktów prawnych wymaganych
na egzaminach na uprawnienia budowlane (ze 135
do oko³o 40).

Okrêgowa Komisja Kwalifikacyjna na wnioski
osób zainteresowanych i uprawnionych rejestruje rów-
nie¿ Ksi¹¿ki Praktyki Zawodowej (w 2003 r. wydano
591 egzemplarzy takich Ksi¹¿ek), a tak¿e udziela in-
formacji odnoœnie zakresu uprawnieñ budowlanych
wydawanych w ubieg³ych latach.

Podczas tegorocznych Miêdzynarodowych
Targów Budownictwa BUDMA 2004, dnia 22 stycznia,
zorganizowany zosta³ pod protektoratem Miêdzyna-
rodowych Targów Budownictwa oraz Polskiej Izby In-
¿ynierów Budownictwa Dzieñ In¿yniera Budownictwa.
Organizacjê spotkania powierzono Wielkopolskiej
Okrêgowej Izbie In¿ynierów Budownictwa oraz Cen-
trum Us³ug Techniczno - Organizacyjnych Budownic-
twa przy Oddziale Poznañskim Polskiego Zwi¹zku In-
¿ynierów i Techników Budownictwa.

Podczas zorganizowanej w tym dniu konferencji
wyg³oszono cztery bardzo interesuj¹ce odczyty, a mia-
nowicie:

1. Prof. Zbigniew Grabowski (Polska Izba In¿y-
nierów Budownictwa) - „Sytuacja polskiego
in¿yniera i technika budownictwa po uzyska-
niu przez Polskê cz³onkostwa w UE”.

2. Mgr in¿. Janusz Opi³ka (Polski Komitet Norma-
lizacji) - „Zakres dobrowolnoœci i obowi¹zek sto-
sowania polskich norm w budownictwie”.

3. Mgr in¿. Andrzej Wiœniewski (Ministerstwo
Infrastruktury) - „Obowi¹zuj¹cy system praw-
ny w zakresie dopuszczenia wyrobów budow-
lanych do obrotu i stosowania”.

4. Dr in¿. Maciej Robakiewicz (Fundacja Poszano-
wania Energii) - „Jakoœæ energetyczna budynków
(wymagania UE do wprowadzenia w Polsce)”.

Problematyka konferencji cieszy³a siê du¿ym za-
interesowaniem zwiedzaj¹cych Miêdzynarodowe
Targi Budownictwa (oko³o 350 uczestników). Ob-
rady prowadzi³ przewodnicz¹cy Wielkopolskiej
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa doc. Ma-
rian Krzysztofiak.

Wieczorem o godz. 18.00 w siedzibie Wielkopol-
skiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa odby-
³o siê robocze posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Izby
In¿ynierów Budownictwa z udzia³em cz³onków Prezy-
dium Rady Wielkopolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa.

Uczestnicy narady korzystnie oceniali uk³ad funk-
cjonalny oraz wyposa¿enie pomieszczeñ biura Wiel-
kopolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa,
a tak¿e pomys³ organizowania dorocznych Dni In¿y-
niera Budownictwa podczas Miêdzynarodowych Tar-
gów Poznañskich.

MK

Ogólnopolski Dzieñ In¿yniera
Budownictwa w Poznaniu
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1. Wprowadzenie

Spojrzenie systemowe na projektowanie, wyko-
nawstwo i eksploatacjê budynków, a nie przez pryzmat
poszczególnych bran¿, rodzajów ustrojów budowla-
nych oraz instalacji jest nieodzowne we wspó³czesnym
budownictwie, aby spe³niæ wspó³czesne wymagania w
zakresie oszczêdnoœci energii, realizacji idei zrówno-
wa¿onego rozwoju, komfortu i kosztów. Dotyczy to w
równej mierze architektury, konstrukcji i wykoñcze-
nia, jak równie¿ uk³adów technicznego wyposa¿enia
budynku.

Dzisiejsze budynki s¹ coraz bardziej zaawanso-
wane technologicznie - w których zarówno ustroje
budowlane, jak  i instalacje musz¹ byæ tak dobrane,
aby ca³y system dzia³a³ optymalnie i niezawodnie.
Oznacza to, ¿e wszystkie instalacje i urz¹dzenia s¹ tak
samo wa¿ne, a najs³absze ogniwa zawsze decyduj¹ o
niezawodnoœci ca³ego budynku.

O wartoœci budynku decyduje nie tylko dosko-
na³a sylwetka i wytrzyma³oœæ konstrukcji, ale równie¿
wymagane w³aœciwoœci przegród, optymalne i nieza-
wodne struktury uk³adów instalacyjnych, które dzisiaj
s¹ najczêœciej powi¹zane z wieloma ustrojami budow-
lanymi i miêdzy sob¹. St¹d te¿ instalacje i urz¹dzenia
sanitarne, ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne,
ch³odnicze, gazowe, elektryczne, oœwietleniowe, ste-
rowania i zabezpieczeñ, nale¿y rozpatrywaæ i prezen-
towaæ systemowo, aby podkreœliæ ich równowa¿noœæ
we wspó³czesnych budynkach.

Pojêcia energooszczêdnoœæ i zrównowa¿ony
rozwój w projektowaniu budynków maj¹ doœæ szero-
kie znaczenie. Dotycz¹ samego budynku, zastosowa-
nych uk³adów technicznego wyposa¿enia oraz stero-
wania i zarz¹dzania budynkiem.

Jakoœæ energetyczna i ekologiczna budynku
wyra¿a siê nastêpuj¹cymi parametrami:

· energoch³onnoœæ i ekologicznoœæ zastosowanych
materia³ów konstrukcyjnych i wykoñczeniowych,

· energoch³onnoœæ zastosowanej metody wznosze-
nia budynku,

· ochrona obiektu przed stratami ciep³a i promie-
niowaniem s³onecznym w lecie,

· jakoœæ ekologiczna i izolacyjnoœæ termiczna prze-
gród,

· szczelnoœæ powietrzna obiektu,
· zdolnoœæ konstrukcji obiektu do wykorzystania

zysków promieniowania s³onecznego (bierne sys-
temy s³oneczne),

- warunek konieczny projektowania
wspó³czesnych budynków

Prof. dr hab. in¿. Edward Szczechowiak
Politechnika Poznañska

Integracja bran¿

· zdolnoœæ konstrukcji i struktury do wykorzysta-
nia naturalnych sposobów wentylacji i ch³odze-
nia obiektu.

Koniecznoœæ oszczêdzania energii i zasobów na-
turalnych spowodowa³a w dziedzinie projektowania,
wykonawstwa i eksploatacji budynków intensywny roz-
wój badañ nad sposobami podniesienia jakoœci ener-
getycznej i ekologicznej budynków oraz sprawnoœci
u¿ytkowej systemów technicznego wyposa¿enia i
zmniejszenia tym samym obci¹¿enia œrodowiska oraz
kosztów eksploatacji.

Okaza³o siê, ¿e istotny dla osi¹gniêcia w/w ce-
lów jest rozwój metod symulacyjnych, pomocnych na
etapie programowania inwestycji i projektowania
wstêpnego, opartych na informacjach:

· Graficznych - projektach koncepcyjnych budyn-
ków realizowanych na platformach typu  CAD
(Computer Aided Design),

· Tekstowych - obejmuj¹cych bazy danych o mate-
ria³ach konstrukcyjnych, wykoñczeniowych, o
uk³adach technicznego wyposa¿enia obiektów,
meteorologicznych (dystrybuantach temperatur
zewnêtrznych powietrza, wartoœci promieniowa-
nia rozproszonego i ca³kowitego), odpowiednie
modele dzia³ania itp.

Stosowanie metod symulacyjnych pozwala ju¿
w fazie projektu koncepcyjnego na optymalizacjê bu-
dynku jako ca³oœci, z uwzglêdnieniem interakcji po-
miêdzy projektami:

· architektury i konstrukcji - wp³ywaj¹cymi na kszta³-
towanie bry³y obiektu, dobór materia³ów obudo-
wy obiektu oraz wykoñczenia wnêtrz poszczegól-
nych pomieszczeñ, pozwalaj¹cy na ograniczenie
strat ciep³a przez przenikanie zim¹ i zysków la-
tem, wykorzystanie energii s³oñca i w³aœciwoœci
akumulacyjnych, ograniczenie emisji biozanie-
czyszczeñ,

· instalacji grzewczych, ch³odniczych, powietrznych, elek-
trycznych i sanitarnych - okreœlaj¹cymi zu¿ycie ener-
gii, sprawnoœæ u¿ytkow¹, mo¿liwoœæ wykorzysta-
nia energii odpadowej (np. ciep³a ch³odzenia
skraplaczy do przygotowania ciep³ej wody u¿yt-
kowej dla obiektu).
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· uk³adów sterowania i automatycznej regulacji - wp³y-
waj¹cymi na wybór strategii sterowania i odpo-
wiedniego algorytmu sterowania, w³asnoœci dyna-
micznych uk³adów steruj¹cych i wykonawczych.

Przyk³adem numerycznego zastosowania metod
projektowania zintegrowanego mo¿e byæ oprogramo-
wanie stworzone przez firmê R. Otto Meyer - ROM
lub oprogramowanie ALLSOL.

2. Ogólne zasady projektowania zintegrowanego

Projektowanie dowolnego wytworu dzia³alno-
œci cz³owieka, budynku w szczególnoœci, jest procesem
z³o¿onym i zale¿nym od bardzo wielu czynników. W
czasie projektowania budynków nale¿y braæ pod uwa-
gê nie tylko wymagania
techniczne i prawne, ale
równie¿ wiele czynni-
ków zwi¹zanych z wyma-
ganiami inwestora i d³u-
gim okresem eksploata-
cji. Nale¿y równie¿ my-
œleæ na etapie projekto-
wania o procesie prze-
budowy lub likwidacji
budynku. Aby racjonal-
nie uwzglêdniæ tak wie-
le ró¿norodnych czyn-
ników, dobre wyniki
daje wykorzystanie za-
sad  projektowania zin-
tegrowanego.

Projektowanie
zintegrowane  ma na
celu stworzenie obiektu
o okreœlonej formie i
funkcji, zapewniaj¹cego odpowiednie warunki klima-
tyczne oraz u¿ytkowe osobom przebywaj¹cym we-
wn¹trz, a jednoczeœnie zoptymalizowanego pod wzglê-
dem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz
przyjaznego œrodowisku naturalnemu.

Proces projektowania stanowi istotne ogniwo pe³-
nego cyklu inwestycyjnego obiektów o coraz bardziej
skomplikowanej strukturze. Proces inwestycyjny wspó³-
czesnych obiektów budowlanych wymaga wiêc podej-
œcia zintegrowanego - jako elementu niezbêdnego do
optymalizacji projektowania (architektura, konstrukcja,
techniczne wyposa¿enie). Jest to adekwatne do wspó³-
czesnego wysokiego stopnia wyspecjalizowania techno-
logicznego i zwiêkszaj¹cych siê wymagañ ekonomicz-
no-ekologicznych, jak równie¿ roli i zadañ g³ównego
projektanta (przewa¿nie architekta) w zespo³ach wspó³-
pracuj¹cych specjalistów z ró¿nych dziedzin.

Wspó³czesne wymagania dotycz¹ce oszczêdno-
œci energii i obni¿ania obci¹¿enia œrodowiska, stawiaj¹
wiêc przed projektantami i inwestorami nowe wyma-
gania. Tylko kompleksowe rozpoznanie wzajemnych
interakcji zachodz¹cych w projektowanym budynku,
pozwoli znaleŸæ w³aœciwe rozwi¹zania w celu uzyska-
nia minimalnego zu¿ycia energii i mediów - przy jed-
noczesnym zachowaniu zak³adanych parametrów eks-
ploatacyjnych (rys. 1). Prowadzi to w konsekwencji do
zintegrowanych i wzajemnie sprzê¿onych rozwi¹zañ
miêdzy elementami obudowy budynku, a technik¹ in-
stalacyjn¹ w zakresie ogrzewania, ch³odzenia, wenty-
lacji i techniki sanitarnej. Optymalne dopasowanie
w³aœciwoœci ustrojów budowlanych i elementów tech-
nicznego wyposa¿enia ma istotne znaczenie dla opty-
malizacji kosztów budowy i eksploatacji budynku.

Rys. 1. Czynniki wp³ywaj¹ce na zu¿ycie energii przez budy-
nek i jego systemy technicznego wyposa¿enia.

Problem oszczêdnego gospodarowania energi¹
w budynkach urasta do rangi zasadniczego kryterium
oceny, a idee ca³ej polityki energetycznej nabieraj¹
niemal cech filozofii. Samo pojêcie oszczêdnoœci ener-
gii w budynkach nie jest jednoznaczne. Jest raczej wie-
loaspektowe i dotyczy:

· ca³ego obiektu w sensie architektury i jego struk-
tury konstrukcyjno-budowlanej,

· przeznaczenia i trybu u¿ytkowania obiektu oraz
zagadnieñ technologicznych,

· koncepcji ca³ych systemów instalacji we wszyst-
kich p³aszczyznach klasyfikacyjnych i poszczegól-
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nych urz¹dzeñ, stanowi¹cych ich czêœci sk³adowe,
· projektowania, a przede wszystkim eksploatacji

systemów,
· za³o¿eñ do projektowania w sensie prawnych ak-

tów normatywnych,
· bezpoœredniej polityki energetycznej pañstwa -

uwarunkowanej poziomem cen, systemem kredy-
towo-podatkowym i kontrolnym.

O walorach u¿ytkowych pomieszczeñ decyduj¹:

· budynek - jego jakoœæ energetyczna, zdrowotnoœæ
u¿ytych materia³ów i wyposa¿enia, jakoœæ wyko-
nania,

· systemy technicznego wyposa¿enia instalacyjne-
go, o wysokiej sprawnoœci, mog¹ce dynamicznie
reagowaæ na zak³ócenia wewnêtrzne i zewnêtrz-
ne oraz potrzeby u¿ytkowników,

· systemy produkcji energii i zasilania w energiê
oraz ich sprawnoœæ i niezawodnoœæ,

· systemy automatycznego zarz¹dzania procesami
realizuj¹cymi podstawowe funkcje budynku (Bu-
ilding Management Systems).

Natomiast odpowiedzialnoœæ za powy¿sze ele-
menty, w tym równie¿ za komfort cieplny i jakoœæ po-
wietrza wewnêtrznego, komfort u¿ytkowania rozk³a-
da siê na wielu uczestników procesu inwestycyjnego i
eksploatacyjnego:

· w³aœcicieli i managerów budynków,
· architektów i projektantów budynku i technicz-

nego wyposa¿enia,
· inwestorów,
· producentów materia³ów i wyposa¿enia,
· agendy rz¹dowe.

Nowo projektowane systemy technicznego wy-
posa¿enia musz¹ spe³niaæ wymogi wspó³czesnoœci ta-
kie jak: oszczêdnoœæ energii, niezawodnoœæ dzia³ania,
bezpieczeñstwo, byæ przyjazne dla œrodowiska, realizo-
waæ funkcjê celu tj. utrzymanie komfortu cieplnego,
œwietlnego, akustycznego i jakoœci powietrza, dostarcze-
nie niezbêdnej iloœci energii elektrycznej dla urz¹dzeñ
u¿ytkowych, zapewnienie niezawodnoœci i elastyczno-
œci dostaw mediów u¿ytkowych itp.

Istotnym sk³adnikiem kosztów ca³kowitych
eksploatacji obiektu s¹ koszty utrzymania w ruchu
uk³adów technicznego wyposa¿enia budynku. Za-
kres technicznego wyposa¿enia budynków
(Gebäudetechnik, Technische Gebäudeausrustung,
Building services) obejmuje swym zasiêgiem nastê-
puj¹ce uk³ady i instalacje:

· grzewcze i ch³odnicze,
· wentylacji i klimatyzacji,
· wytwarzania ciep³a i energii ch³odniczej,
· elektryczne silnopr¹dowe,
· elektryczne s³abopr¹dowe (telefoniczne, informa-

tyczne, anten zbiorczych, elektroakustyczne, alar-
mowe po¿arowe, alarmowe przeciww³amaniowe,
kontroli dostêpu, zarz¹dzania budynkami, stero-
wania i regulacji),

· œwiat³a sztucznego (artificial lighting) i œwiat³a
dziennego (daylighting),

· sanitarne i po¿arowe, mediów technologicznych,
· urz¹dzenia transportowe.

Podstawow¹ funkcj¹ celu dla projektowania,
wykonawstwa i eksploatacji omawianych systemów i
instalacji jest minimalizacja zu¿ycia energii pierwot-
nej - przy zachowaniu zak³adanych parametrów eks-
ploatacyjnych dla obiektu. Optymalizacja kosztów
ca³kowitych eksploatacji wy¿ej wymienionych uk³a-
dów i instalacji mo¿e byæ prowadzona w oparciu o
rachunek ekonomiczny, uwzglêdniaj¹cy przewidy-
wany czas zwrotu kosztów ca³kowitych eksploatacji
obiektu zwanych niekiedy „drugim czynszem”. Ra-
chunek ekonomiczny winien bazowaæ na obiektyw-
nych przes³ankach, ustalanych w ramach projektu
koncepcyjnego, realizowanego przy wspó³udziale
wszystkich bran¿ projektowych (architektury, kon-
strukcji, instalacji elektrycznych, instalacji ogrzew-
czych i klimatyzacyjnych oraz sterowania i automa-
tycznej regulacji). Celem wspólnych (zintegrowa-
nych) prac projektowych winna byæ optymalizacja
ca³ego budynku, a nie opracowanie zbioru nie po-
wi¹zanych ze sob¹ rozwi¹zañ optymalnych w zakre-
sie ka¿dej z bran¿.

3. Rozwój projektowania zintegrowanego

W procesie projektowania obiektu powinny byæ
brane pod uwagê nastêpuj¹ce fazy z ¿ycia budynku:

· planowanie inwestycji,
· programowanie funkcjonalno-przestrzenne i eko-

nomiczne (in¿ynieria finansowa),
· projektowanie funkcjonalno-przestrzenne, technicz-

ne, technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne,
· budowanie obiektu i jego wyposa¿anie,
· eksploatacja obiektu (koszty utrzymania),
· zarz¹dzanie i utrzymanie jakoœci oraz sprawnoœci

budynku (facility management),
· modernizacja, przebudowa lub adaptacja (likwi-

dacja) obiektu.
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Mnogoœæ parametrów wp³ywaj¹cych na proces
projektowania, wykonawstwo i eksploatacjê budynków,
mo¿na zagregowaæ w 5 grupach:

1. Parametry œrodowiska zewnêtrznego,
2. Parametry charakteryzuj¹ce budynek (funkcja, for-

ma, zwartoœæ struktury, w³aœciwoœci przegród i ca³e-
go obiektu),

3. Techniczne wyposa¿enie budynku (w tym klimaty-
zacja - ogrzewanie, ch³odzenie, wentylacja, instala-
cje sanitarne i elektryczne, BMS),

4. Parametry eksploatacyjne budynku (sposób u¿yt-
kowania, parametry operacyjne urz¹dzeñ technicz-
nych, utrzymanie komfortu, bezpieczeñstwa itp.),

5. Parametry ekonomiczne i ekologiczne (inwestycyj-
ne, eksploatacyjne).

Te piêæ grup parametrów powinno byæ brane
pod uwagê przy projektowaniu ka¿dego budynku,
niezale¿nie od strefy klimatycznej - w projekcie ar-
chitektoniczno-konstrukcyjnym, w projektach tech-
nicznego wyposa¿enia budynków (TWB). Najlepiej,
gdy proces projektowania przebiega jednoczeœnie
(projektowanie zintegrowane). W praktyce mo¿liwe
s¹ dwa podejœcia:
- wg zasady optymalizacji czêœciowej (schemat wg rys. 2),
- wg zasady optymalizacji pe³nej (schemat wg rys. 3).

Rys. 2. Schemat ideowy powi¹zañ przy projektowaniu bu-
dynków wg optymalizacji czêœciowej.

Rys. 3. Schemat ideowy powi¹zañ przy projektowaniu
budynków wg optymalizacji pe³nej (projektowanie zinte-
growane).

Podejœcie wg schematu na rys. 3 mo¿na zali-
czyæ do projektowania w pe³ni zintegrowanego.

Postawiony cel zaprojektowania budynku jak
najbardziej zbli¿onego do optymalnego pod wzglê-
dem zu¿ycia energii i oddzia³ywania na œrodowi-
sko, mo¿e byæ osi¹gniêty z wykorzystaniem kom-
puterowych metod symulacyjnych. Symulowaæ  to
znaczy  naœladowaæ  rzeczywisty  przebieg  jakie-
goœ procesu. Analizie symulacyjnej mo¿emy pod-
daæ obci¹¿enia termiczne, rozk³ad oœwietlenia na-

turalnego i sztucznego,
pracê uk³adu przygotowa-
nia powietrza, zu¿ycie
energii, przep³ywy powie-
trza, oddzia³ywanie na
œrodowisko, koszty w cy-
klu rocznym i cyklu ¿ycia
itp. Uzyskane wyniki daj¹
pogl¹d na przebieg i
zmiennoœæ w czasie cha-
rakterystycznych wielko-
œci dla danego zjawiska
lub procesu. Metody te
oparte s¹ na informa-
cjach graficznych (pro-
jekt budynku w formacie
cyfrowym np. AutoCAD)
oraz tekstowych  (bazy
danych materia³ów, kon-
strukcji, systemów, cen

energii itp.), umo¿liwiaj¹ optymalizacjê budynku
jako ca³oœci ju¿ na etapie projektu koncepcyjne-
go. Istnieje wiele programów symulacyjnych, przy-
stosowanych do ró¿nych celów.
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Podstawowe modu³y takich programów s¹ nastêpuj¹ce:
· Modelowanie geometrii budynku,
· Banki danych dotycz¹ce materia³ów budowlanych

i technicznego wyposa¿enia, sposobów u¿ytkowa-
nia, danych klimatycznych, rodzaju instalacji i
sposobu ich dzia³ania,

· Analiza zacienienia i oœwietlenia pomieszczeñ,
· Obliczanie zysków i strat ciep³a (obci¹¿eñ ch³od-

niczych, cieplnych),
· Symulacja stanów termicznych budynku (statycz-

na i dynamiczna),
· Analiza przep³ywu powietrza w budynku i jakoœci

powietrza (IAQ),
· Symulacja dzia³ania systemów ogrzewania, wen-

tylacji i klimatyzacji (HVAC),
· Prezentacja i analiza wyników symulacji.

Za przyk³ad mo¿e tutaj pos³u¿yæ oprogramowa-
nie stworzone przez firmê R. Otto Meyer z Hambur-
ga w skrócie zwane ROM (rys. 4). Jest to narzêdzie
symulacyjne przeznaczone dla inwestorów, architek-
tów i in¿ynierów, wspomagaj¹ce optymalizacjê struk-
tury budynku i jego technicznego wyposa¿enia.

Struktura algorytmu metody ROM opiera siê na
indywidualnych programach symulacyjnych oraz ana-
litycznych, po³¹czonych z baz¹ danych o budynku i jego
technicznym wyposa¿eniu (rys. 4). Programy symula-
cyjne wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i wymieniaj¹ informa-
cje, dziêki temu mo¿liwe jest podjêcie odpowiednich
kroków ju¿ na etapie projektowania.  Podejmowanie
odpowiednich decyzji ze wzglêdu na z³o¿onoœæ proble-
mu mo¿e opieraæ siê na metodach wielokryterialnego
wspomagania podejmowania decyzji (WWD) bazuj¹-
cych na modelu preferencji decydenta (MPD). W mo-
delu tym inwestor zwany decydentem wp³ywa na pro-
ces projektowania poprzez okreœlenie swoich preferen-
cji dla poszczególnych  kryteriów opisuj¹cych i przypi-
saniu im odpowiednich wag. Podstaw¹ do analizy jest
okreœlenie skoñczonego zbioru wariantów decyzyjnych
(rozwi¹zañ konstrukcyjnych) oraz zbioru kryteriów
opisuj¹cych dany problem. Wy³oniony wariant powi-
nien charakteryzowaæ siê cechami najbardziej zbli¿o-
nymi do preferencji decydenta.

Istnieje wiele programów symulacyjnych wspo-
magaj¹cych projektowanie zintegrowane. Oprócz wy-

Rys. 4.  Struktura oprogramowania firmy ROM.
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mienionego oprogramowania ROM, mo¿na wymieniæ:
ALLSOL, EnergyPlus, BSim2000, TRNSYS, APACHE,
Energy Analysis, IDA Indoor Climate and Energy.

Mo¿liwoœci tych programów s¹ ró¿ne, co przed-
stawiono na przyk³adzie programu ALLSOL, którego
za³o¿enia i uk³ad logiczny pokazano na rys. 5. Zasto-
sowanie programu ALLSOL pozwala na okreœlenie
g³ównych wskaŸników oceny analizowanych obiektów,
jako pomoc dla projektantów budynków i uk³adów in-
stalacyjnych:

· Wymagania dla systemów energetycznych (rocz-
ny bilans i koszty energii),

· Oddzia³ywanie na œrodowisko (LCA, CO
2
, SO

2
,

energia),
· Ekonomia (struktura kosztów, LCA, koszty energii).

Rys. 5. Podejœcie zintegrowane do projektowania energe-
tycznego budynku w fazie wstêpnej za pomoc¹ programu
ALLSOL.



15

Wymagania dla budynku i systemu instalacyj-
nego s¹ prezentowane nastêpuj¹co:

· Bilanse systemów energetycznych (miesiêczne),
· Bilanse cieplne budynku (miesiêcznie),
· Bilanse energii elektrycznej (miesiêcznie),
· Bilanse dla dni letnich i zimowych (godzinowe),
· Oddzia³ywania dynamiczne (modu³y graficzne

on-line, godzinowe i dzienne wymagania dotycz¹-
ce temperatury, energii, mocy).

Jako przyk³ad zastosowania narzêdzi projekto-
wania zintegrowanego (ALLSOL) na etapie projektu

wstêpnego, podano uzyskane efekty w zakresie reduk-
cji energii i oddzia³ywania na œrodowisko dla budyn-
ku jednorodzinnego w trzech opcjach wykonania:

Budynek referencyjny (Ref)
· budynek jednorodzinny w Centralnej Europie -

Wiedeñ o powierzchni 120 m2,
· wspó³czynniki przenikania ciep³a: œciany - 0,3 W/

m2K, okna - 2 W/m2K,
· zu¿ycie ciep³ej wody - 180 dm3/dobê,
· urz¹dzenia elektryczne - 3,0 MWh/rok + oœwie-

tlenie;

Budynek o niskim zu¿yciu energii (Low)
· budynek jednorodzinny w Centralnej Europie -

Wiedeñ o powierzchni 120 m2,
· wspó³czynniki przenikania ciep³a: œciany - 0,2 W/

m2K, okna - 1,2 W/m2K,
· zu¿ycie ciep³ej wody - 180 dm3/dobê,
· urz¹dzenia elektryczne - 2,5 MWh/rok + oœwie-

tlenie niskoenergetyczne;

Budynek przysz³oœciowy (Fut)
· budynek jednorodzinny w Centralnej Europie -

Wiedeñ o powierzchni 120 m2,
· wspó³czynniki przenikania ciep³a: œciany - 0,15

W/m2K, okna - 0,9 W/m2K,
· zu¿ycie ciep³ej wody - 120 dm3/dobê,
· urz¹dzenia elektryczne - 2,0 MWh/rok + oœwietle-

nie niskoenergetyczne + œwiat³o dzienne, kolektor
s³oneczny - 10 m2; kolektor fotowoltaiczny - 2 kW.

Dla powy¿szych za³o¿eñ uzyskane wyniki oceny
zu¿ycia energii w okresie roku i obci¹¿eñ w cyklu ¿ycia
(LCA) podano na rys. 6.

Rys. 6. Zu¿ycie energii i oddzia³ywanie na œrodowisko ró¿-
nych rozwi¹zañ domów jednorodzinnych
(elec - energia elektryczna, ww - ciep³a woda, space - ogrze-
wanie, LCA – ocena w cyklu ¿ycia).

Inne wybrane programy symulacyjne do pro-
jektowania wstêpnego budynków i systemów technicz-
nego wyposa¿enia:

· BSim2000 program do symulacji klimatu we-
wnêtrznego i zu¿ycia energii jak równie¿ plano-
wania instalacji cieplnych, ch³odniczych i wenty-
lacyjnych,

· Building Energy Modelling and Simulation - Self-
Learning Modules program do symulacji i mo-
delowania zu¿ycia energii w budynku,

· Energy Plus program do symulacji zu¿ycia ener-
gii, obliczeñ obci¹¿eñ ch³odniczych, optymaliza-
cji budynku, bilansu ciep³a i masy,

· System Analyzer program do analizy zu¿ycia ener-
gii, obliczeñ obci¹¿eñ ch³odniczych, porównania
alternatywnych systemów i wyposa¿enia,
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· Apache - program do projektowania termiczne-
go i symulacji relacji energetycznych w budynku,
termicznych w³aœciwoœci dynamicznych budynku,

· BEES - program do analizy budynków pod k¹tem
zrównowa¿enia ekologicznego i ekonomicznego,

· ENER-WIN - program do projektowania energe-
tycznego du¿ych budynków komercyjnych,

· LESOCOOL - program do analizy przep³ywów
powietrza i efektów kominowych,

· TRNSYS - program do analizy w³aœciwoœci ter-
micznych budynków,

· ROM Simulation Software program do symulacji
zachowañ cieplnych, oœwietlenia naturalnego i
sztucznego, przep³ywów powietrza, pracy uk³adów
technicznego wyposa¿enia, oceny zu¿ycia energii.

4. Uwagi koñcowe

Coraz wy¿sze wymagania w zakresie oszczêdza-
nia energii pierwotnej, obni¿ania obci¹¿enia œrodo-
wiska naturalnego i kosztów ca³kowitych, coraz bar-
dziej skomplikowane struktury budynków, zaawanso-
wanie technologiczne ustrojów budowlanych i uk³a-
dów technicznego wyposa¿enia, wymagaj¹ zmian w
podejœciu do procesu projektowania budynków. Od-
powiedzi¹ na te wyzwania jest rozwój projektowania
zintegrowanego wspomaganego odpowiednimi narzê-
dziami w postaci komputerowych programów symu-
lacyjnych. Projektowanie zintegrowane, szczególnie  w
fazie programowania inwestycji, pozwala na osi¹gniê-
cie wspólnego celu jakim jest zaplanowanie i wybudo-
wanie budynku zoptymalizowanego pod wzglêdem zu-
¿ycia energii pierwotnej, obci¹¿enia œrodowiska natu-
ralnego i kosztów okreœlonych w cyklu ¿ycia przy za-
pewnieniu realizacji zadanej funkcji u¿ytkowej.
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I. Historia gospodarki odpadami w Poznaniu

Do czasu zakoñczenia I wojny œwiatowej nie by³o w
Poznaniu zorganizowanego systemu usuwania œmie-
ci. Dawniejsze rozporz¹dzenie policyjne nakazywa³o
wywóz œmieci na nieu¿ytki po³o¿one poza miastem.
Po zburzeniu wa³ów fortecznych wokó³ miasta, nast¹-
pi³ jego gwa³towny rozwój i nieu¿ytki zaczê³y siê gwa³-
townie zmniejszaæ tak, ¿e œmietniska znalaz³y siê tu¿
pod miastem: na ówczesnych B³oniach Wildeckich,
za Bram¹ Warszawsk¹, przy ul. Bukowskiej obok ra-
diostacji oraz przy ul Ceglanej.

W 1927 r. Magistrat zabra³ siê energicznie do roz-
wi¹zywania problemu wywozu œmieci. Opracowano sys-
tem wywozu, zapewniaj¹cy nieprzerwany dowóz œmie-
ci do budowanej w³aœnie spalarni œmieci - s³usznie za-
k³adaj¹c, ¿e zak³ad spalania œmieci bêdzie dopiero
wówczas po¿yteczny je¿eli bêdzie - jak napisano - „pê-
dzony bez przerwy”.

Oparto siê na sposobach zbierania œmieci w
Niemczech, Holandii i Szwajcarii, wprowadzo-
no „œmietniki” o jednej wielkoœci i pojemnoœci
110 litrów, wykonane z blachy „¿elaznej pocyn-
kowanej”. Zapad³a te¿ uchwa³a Magistratu za-
kupienia taboru do zwo¿enia œmieci. Zbieraj¹c
nape³nione „œmietniki” zostawiano tak¹ sam¹
iloœæ pró¿nych oczyszczonych - taka wymiana w
1928 r. odbywa³a siê normalnie dwa razy tygo-
dniowo, natomiast z restauracji i hoteli wywóz
œmieci nastêpowa³ codziennie. Nale¿y podkre-
œliæ, ¿e Poznañ d³ugo przed wybuchem II wojny
œwiatowej jako pierwsze miasto w Polsce zasto-
sowa³ wywóz odpadów systemem pojemników
wymiennych oraz zbieranie odpadów ¿ywnoœcio-
wych do osobnych pojemników. Tabor do wy-
wo¿enia œmieci zakupiono w Anglii. Jeden po-
jazd obs³ugiwa³o trzech pracowników (z kie-
rowc¹).

Ten sposób wywozu œmieci zaprowadzono w
koñcu 1927 r. na podstawie „ustawy gminnej”,
obejmuj¹c nim Œródkê, Chwaliszewo i Stare
Miasto. W ci¹gu roku ustawiono 7300 „œmietni-
ków” na 1261 podwórzach ca³ego obszaru gmi-
ny, z czego 1405 „œmietników” na 363 podwó-
rzach na Je¿ycach, Œw. £azarzu i Wildzie. Koszt wywo-
zu pokrywali w³aœciciele nieruchomoœci.

W 1925 r. Magistrat zaakceptowa³ projekt zak³adu
spalania œmieci angielskiej firmy Heenan & Froude
na sumê 43.500 - ówczesnych funtów angielskich - kosz-
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torys ten obejmowa³: wystawienie budynków fabrycz-
nych, dostawê i monta¿ kot³a, pieców i urz¹dzeñ trans-
portowych oraz fabryki wyrobów ¿u¿lobetonowych.
Firmê angielsk¹ wybrano spoœród szeœciu oferentów
mimo nie najni¿szej ceny,  g³ównie dlatego, ¿e mia³a
ona du¿e doœwiadczenie w tej dziedzinie.

Jak pisa³ in¿. T. WoŸny, dokumentuj¹cy te dokona-
nia, troska o czystoœæ miasta by³a jednym z naczelnych
d¹¿eñ Zarz¹du Miasta Poznania po I wojnie œwiato-
wej. Przy oczyszczaniu ulic w 1919 roku zatrudniano
187 pracowników. Plag¹, jak pisze ówczesny kronikarz,
by³o rozrzucanie papierów i odpadków na ulicach
miasta - mimo stosowania, jak pisze, œrodków policyj-
nych. Rozmieszczono wiêc du¿¹ liczbê koszy niezale¿-
nie od sankcji porz¹dkowych nak³adanych przez s³u¿-
by policyjne. Ju¿ w 1928 r. Poznañ cieszy³ siê po-
wszechn¹ opini¹ miasta wybitnie czystego.

Spalarnia odpadów komunalnych przy ul. Wilczak
w Poznaniu zosta³a wybudowana w ci¹gu dwóch lat

1926/27. By³a ona przedmiotem dumy miasta Pozna-
nia jako system unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, identyczny z najnowoczeœniejszymi systema-
mi, stosowanymi w wielu miastach zachodniej Euro-
py. W spalarni unieszkodliwiano 50 Mg odpadów/

Kompostownia w systemie tunelowym
30.000 Mg/rok
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dobê. Pracowa³a do 1939 r., a tak¿e w czasie okupa-
cji do 1942 r. W okresie wyzwolenia Poznania spod
okupacji niemieckiej w 1945 r. zosta³a w znacznym
stopniu uszkodzona. Ponownie spalarniê uruchomio-
no dopiero w 1955 r. Pracowa³a do listopada 1957 r.
kiedy to zosta³a unieruchomiona i przeznaczona do
demonta¿u. Uznano, ¿e obiekt jest „ma³o wydajny i
przynosi zbyt du¿e straty”. Pod koniec swej pracy spa-
larnia unieszkodliwia³a 20.000 m3 odpadów, co sta-
nowi³o ok. 12,5% œmieci gromadzonych wtedy w Po-
znaniu w ci¹gu roku.

Po II wojnie œwiatowej usuwano z Poznania odpo-
wiednio w 1947 r. - 28,2
tys m3 odpadów, w 1950 r
- 64,3 tys m3. Wg badañ
Politechniki Warszaw-
skiej w 1985 r. z gospo-
darstw domowych Pozna-
nia usuwano oko³o 714
tys. m3 odpadów/rok czy-
li ok. 182 tys. ton/rok,
dzisiaj jest to ponad 220
tys. ton odpadów komu-
nalnych/rok.

Jak napisa³ w 1974 r.
H. Byczyñski w materia-
³ach jubileuszowej sesji
naukowo-technicznej z
okazji 35-lecia Oddzia³u
Poznañskiego PZITS -
„Poznañ zawsze mia³
du¿o trudnoœci w uzyska-
niu odpowiednich i do-
godnych terenów pod
wysypiska odpadów”. W
1973 r. by³o eksploatowa-
ne wysypisko przy ul.
Smolnej, którego eksplo-
atacjê przewidywano wte-
dy na jeszcze 1 rok. Lo-

kalizacja tego wysypiska by³a nieodpowiednia ze
wzglêdu na bliskoœæ zabudowy mieszkalnej i rzek
G³ównej i Warty. W 1974 r. zaczêto eksploatowaæ wy-
sypisko w Umultowie (poza ówczesnymi granicami
miasta Poznania), (aktualnie dobiega koñca rekul-
tywacja tego obiektu). W 1984 r. rozpoczêto eksplo-
atacjê wysypiska Morasko - Suchy Las o pow. 11,2 ha,
które w 1991 r. powiêkszono o dalsze 6 ha.

II. Dzieñ dzisiejszy gospodarki odpadami
komunalnymi

Unieszkodliwianie i odzysk odpadów
Inwestycje przeprowadzone na sk³adowisku w Su-

chym Lesie w ostatnich latach (system przechwytywa-
nia odcieków, oczyszczalnia odcieków, system pozyski-
wania i wykorzystania biogazu, zaplecze techniczne,
system monitoringu) stawiaj¹ ten obiekt w szeregu
lepiej eksploatowanych sk³adowisk w kraju. Istniej¹
techniczne i technologiczne mo¿liwoœci dalszej eks-
ploatacji sk³adowiska, które wymagaj¹ rzetelnej anali-
zy, bowiem nie³atwo bêdzie w przysz³oœci o lokalizacjê
nowego sk³adowiska odpadów.

Dla dotychczasowego g³ównego odbiorcy odpadów
komunalnych z terenu miasta powsta³a jednak silna

Kabina sortownicza odpadów w D³ugoszynie

Odpady szklane
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konkurencja. Odpady z miasta odbierane s¹ przez
okoliczne sk³adowiska, z których najwiêksze komer-
cyjne obiekty to sk³adowiska w Czmoniu i Goraninie.

Rola sk³adowisk jest w nowoczesnych systemach
gospodarki odpadami nadal kluczowa, jednak punkt
ciê¿koœci przesuwa siê w kierunku elementów systemu,
pozwalaj¹cych zmniejszyæ iloœæ odpadów kierowanych
do sk³adowania (selektywna zbiórka odpadów, sortow-
nie, kompostownie). W tym te¿ kierunku przebudowy-
wany jest system gospodarki odpadami komunalnymi
w Poznaniu. Du¿y udzia³ w tej przebudowie maj¹ firmy
prywatne, eksploatujace w³asne instalacje wspomaga-
j¹ce g³ównie selektywn¹ zbiórkê odpadów (sortownie).

Zbieranie i transport odpadów
Prowadzony na terenie kilku oœrodków w kraju

monitoring iloœci powstaj¹cych odpadów wskazuje, ¿e
w ostatnich latach objêtoœæ odpadów bardzo szybko
wzrasta osi¹gaj¹c w rejonach zabudowy wysokiej 2,2
m3/rok odpadów na jednego mieszkañca/rok (w re-
jonach z infrastruktur¹ us³ugow¹ wskaŸnik nagroma-
dzenia siêga nawet 4 m3/Mk/rok). Spada natomiast
gêstoœæ powstaj¹cych odpadów, wynika to przede
wszystkim ze zwiêkszaj¹cego siê udzia³u odpadów opa-
kowaniowych w strumieniu odpadów (tworzywa sztucz-

ne, szk³o i papier to ponad 35% strumienia odpadów).
W rejonach zabudowy wysokiej  1 m3 odpadów wa¿y
ok. 110 do 170 kilogramów. Stwarza to koniecznoœæ
rozwoju i przebudowy systemu logistycznego zbiórki i
transportu odpadów.

Wprowadzone w ostatniej dekadzie uregulowania
prawne wspieraj¹ce powstawanie mechanizmów ryn-
kowych w gospodarce, przyczyni³y siê do rozdzielenia
zarz¹dzania w sektorze zbierania i transportu odpa-
dów od ich unieszkodliwiania.

Zbieranie i transport odpadów oraz zarz¹dzanie
obiektami odzysku i unieszkodliwinia sta³y siê do-
men¹ niezale¿nych gminnych lub prywatnych pod-
miotów gospodarczych. W wiêkszych gminach i mia-
stach powsta³y konkuruj¹ce przedsiêbiorstwa wywo-
zowe. Problem ostatnich lat to relacje miêdzy gmin¹,
której zadaniem w³asnym jest zapewnienie czystoœci
i porz¹dku na terenie gminy, a firmami wywozowy-
mi, które dominuj¹ na rynku. W praktyce gmina ma
aktualnie znacznie ograniczony wp³yw na zarz¹dza-
nie tym sektorem. Przyk³adem gry rynkowej w sekto-
rze zbiórki odpadów jest nasze miasto, gdzie zareje-
strowanych jest kilkadziesi¹t podmiotów œwiadcz¹-
cych us³ugi w tym zakresie.

Selektywna zbiórka odpadów
Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki od-

padów to jedno z zadañ samorz¹dów zapisanych od
kilku lat w ustawie o odpadach. Dynamiczny rozwój
tego segmentu gospodarki odpadami nast¹pi³ jednak
dopiero w ostatnich 2 latach, jako wynik  wprowadze-
nia ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³a-
cie produktowej i op³acie depozytowej. Ustawa ta
wprowadza obowi¹zek wydzielenia oraz odzysku i re-
cyklingu znacz¹cej czêœci odpadów opakowaniowych.
Odpowiedzialnymi za efektywnoœæ tych dzia³añ uczy-
niono nie samorz¹dy, lecz przedsiêbiorców  wprowa-
dzaj¹cych na rynek opakowania.

W tabeli Nr 2. przedstawiono jak rozwija³a siê
selsktywna zbiórka surowców wtórnych na terenie
zabudowy mieszkaniowej miasta Poznania w latach
2000 - 2002.

Fragment linii sortowniczej
odpadów w D³ugoszynie

Tabela 2. Efekty selektywnej zbiórki surowców wtórnych
na terenie miasta Poznania (2000 - 2002).
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Znacz¹cy sukces odnotowano w naszym mieœcie
wprowadzaj¹c skuteczny system selektywnej zbiórki
surowców wtórnych w zabudowie jednorodzinnej
(oparty na systemie „workowym”) i obejmuj¹cy ponad
100.000 mieszkañców.

Przy analizie efektywnoœci selektywnej zbiórki su-
rowców wtórnych, czêsto pomijano jednak dzia³aj¹ce
na rynku przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê profesjonal-
nie zbiórk¹ surowców wtórnych i koncentruj¹ce sw¹
dzia³alnoœæ na podmiotach gospodarczych, które jak
pokazuje przyk³ad krajów UE s¹ g³ównymi dostarczy-
cielami odpadów surowcowych o wysokim stopniu
czystoœci. Jak efektywna jest to dzia³alnoœæ mo¿na siê
przekonaæ porównuj¹c dane z tabel Nr 2 i 3. Przed-
stawiona efektywnoœæ zbiorki selektywnej wyró¿nia
Poznañ w skali ca³ego kraju.

III. Perspektywy rozwoju gospodarki
odpadami komunalnymi

Przysz³oœæ gospodarki odpadami w naszym mieœcie
wynika z faktu wejœcia Polski w struktury Unii Europej-
skiej. W chwili obecnej zosta³y przetransponowane do
polskiego ustawodawstwa wszystkie istotniejsze przepi-
sy okreœlaj¹ce standardy gospodarki odpadami w UE.

Jednym z instrumentów, który ma za zadanie upo-
rz¹dkowaæ gospodarkê odpadami w naszym kraju s¹
plany gospodarki odpadami, do których realizacji zo-
bowi¹zane s¹ wszystkie szczeble administracji. W 2002
roku powsta³ Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
(KPGO), a w roku 2003 Plan Gospodarki Odpadami
dla Województwa Wielkopolskiego (WPGO). Plany
powiatowe (tak¿e dla miast na prawach powiatu ta-
kich jak Poznañ) powinny powstaæ do koñca 2003
roku, a plany gminne do 30 czerwca 2004 r.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami narzuci³
okreœlone kierunki zmian wynikaj¹ce w du¿ej mierze
z przepisów UE. Przyjête wskaŸniki bêd¹ musia³y byæ
uwzglêdniane w planach ni¿szych szczebli, a nastêp-
nie bêd¹ podstaw¹ wdro¿enia okreœlonych rozwi¹zañ
organizacyjnych i technologicznych.

W odniesieniu do odpadów komunalnych najistot-
niejsze z celów to:

- Stopniowe ograniczanie iloœci odpadów biodegra-
dowalnych jakie bêd¹ mog³y byæ sk³adowane,

- Stopniowe zwiêkszanie iloœci odpadów opakowa-
niowych, które bêd¹ musia³y byæ poddane  odzy-
skowi i recyklingowi,

- Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych (do 20% ju¿ w 2005 roku),

- Wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów bu-
dowlanych (do 15% ju¿ w 2005 roku),

- Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów nie-
bezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów
komunalnych (do 15% ju¿ w 2005 roku).

Wydaje siê, ¿e obok przepisów zmierzaj¹cych do
likwidacji zbyt du¿ej liczby sk³adowisk, decyduj¹ce
znaczenie dla kszta³tu gospodarki odpadami komu-
nalnymi bêd¹ mia³y przepisy ograniczaj¹ce iloœæ od-

padów biodegradowalnych jaka bêdzie mog³a byæ kie-
rowana na sk³adowiska.

Iloœci odpadów ulegaj¹cych rozk³adowi biologicz-
nemu kierowane do sk³adowania nie mog¹ byæ wiêk-
sze odpowiednio ni¿:

- w 2010 roku - 75% iloœci odpadów biodegrado-
walnych wytwarzanych w 1995 r.

- w 2013 roku - 50% iloœci odpadów biodegrado-
walnych wytwarzanych w 1995 r.

- w 2020 roku - 35% iloœci odpadów biodegrado-
walnych wytwarzanych w 1995 r.

W planie wojewódzkim (zgodnie z KPGO) dodat-
kowo przyjêto wstêpny etap ograniczania iloœci sk³ado-
wanych odpadów biodegradowalnych w okresie 2003 -
2006 do poziomu 82% w stosunku do iloœci odpadów
biodegradowalnych wytwarzanych w 1995 r. Wymusza
to podjêcie pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do wydziele-
nia i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.
Oczekiwaæ mo¿na, ¿e zmianie ulegaæ bêdzie organiza-
cja systemu zbiórki odpadów. Stopniowo wprowadza-
na bêdzie selektywna zbiórka odpadów organicznych,
dotychczas szerzej nieznana w naszym kraju.

Tabela 3. Efekty selektywnej zbiórki surowców
wtórnych prowadzonej na terenie miasta Poznania przez

firmy wywozowe
(g³ównie w sektorze gospodarczym).
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Obecnie na sk³adowiska
trafia ok. 97% strumienia
odpadów komunalnych, a
kompostowanych jest ok.
2% co obrazuje skalê pro-
blemu. Spe³nienie wyma-
gañ Dyrektywy prowadziæ
bêdzie do znacz¹cego roz-
woju alternatywnych wobec
sk³adowania technologii
unieszkodliwiania i odzysku
odpadów komunalnych. S¹
to m.in. kompostowanie,
fermentacja beztlenowa,
mechaniczno-biologiczne
przekszta³canie odpadów,
technologie termiczne.

Bardzo du¿ej wagi na-
biera tu zadanie poprawne-
go zbilansowania iloœci od-
padów komunalnych powstaj¹cych w Poznaniu. O ile
b³êdy czy zgrubne szacunki w tym zakresie wykonane w
ramach KPGO czy planu wojewódzkiego nie bêd¹ mia³y
wiêkszego znaczenia, o tyle przyjêcie zawy¿onych wskaŸ-
ników wytwarzania np. odpadów niebezpiecznych lub
biodegradowalnych, bêdzie skutkowa³o odpowiednio
zawy¿onymi i niepotrzebnymi inwestycjami w uniesz-
kodliwianie b¹dz zbiórkê tych odpadów.

Docelowo, wprowadzane w UE i równie¿ w naszym
kraju przepisy zmieniaj¹ radykalnie strategie dotycz¹-
ce sk³adowania odpadów, zw³aszcza jeœli myœlimy o

Fragment wnêtrza kompostowni

perspektywach siêgaj¹cych roku 2020. Teoretycznie
zak³ada siê stuprocentowe zagospodarowanie wszyst-
kich produkowanych odpadów, z zastosowaniem ró¿-
nych metod unieszkodliwiania termicznego i przy za-
³o¿eniu wykorzystania pozosta³oœci ze spalania. Rów-
nie¿ w naszym kraju zaczyna siê wracaæ do dyskutowa-
nych niegdyœ koncepcji realizacji technologii termicz-
nych, czy to w aspekcie budowy zak³adów termiczne-
go wykorzystania odpadów, czy te¿ wykorzystania
obiektów istniej¹cych jak piece cementowe, elektro-
ciep³ownie (gdzie odpady by³yby wykorzystywane jako
tzw. paliwo alternatywne).

Trzeba przy tym zaznaczyæ, ¿e jakiekolwiek inicja-
tywy w zakresie realizacji bardziej zaawansowanych ni¿
sk³adowisko technologii unieszkodliwiania odpadów
bêd¹ mia³y sens, jeœli zdo³a siê zapewniæ stabilny do-
p³yw strumienia odpadów do instalacji. Obecnie ta-
kich gwarancji jeszcze brakuje.

Podsumowuj¹c warto zauwa¿yæ, ¿e wiele lat temu,
w roku 1927 wybudowano w Poznaniu nowoczesn¹ jak
na owe czasy spalarniê odpadów. Istnieje bardzo du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e w niedalekiej perspektywie
w³aœnie procesy termiczne oka¿¹ siê najbardziej racjo-
naln¹ perspektyw¹ dla gospodarki odpadami. Bêd¹
to technologie ze skutecznymi (i kosztownymi) syste-
mami zabezpieczeñ, wprowadzane przy równocze-
snym rozwijaniu selektywnej zbiórki wszystkich tych
odpadów, dla których takie dzia³ania s¹ ekologicznie
i ekonomicznie uzasadnione. Bogatsi o kilkadziesi¹t
lat doœwiadczeñ powrócimy w pewien sposób do kon-
cepcji, które w roku 1927 stawia³y Poznañ w czo³ówce
miast Europy.

Widok linii sortowniczej
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1. Wstêp
Œwiat w którym ¿yjemy zmienia siê bardzo szyb-

ko. Ogromnemu postêpowi gospodarczemu, techno-
logicznemu i cywilizacyjnemu towarzyszy jednak sze-
reg niekorzystnych zjawisk, z których coraz lepiej zda-
jemy sobie sprawê.

Postêpuj¹ca degradacja œrodowiska, zanieczysz-
czenie wód, gleby i atmosfery, zmiany klimatu, ubo¿e-
nie szaty roœlinnej, zanik pewnych gatunków fauny,

„Gaz ziemny pomaga chroniæ
 œrodowisko i klimat œwiata”

U¯YTKOWANIA GAZU ZIEMNEGO
EKOLOGICZNE ASPEKTY

dr in¿. Andrzej Barczyñski
Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o.

wywo³uj¹ coraz wiêkszy niepokój o los obecnych i przy-
sz³ych pokoleñ oraz sk³aniaj¹ do wiêkszej ostro¿noœci
w gospodarowaniu zasobami przyrody jak i do mobi-
lizacji si³ w celu ich ochrony.

W myœl Ustawy „Prawo Energetyczne” nale¿y
u¿ytkowaæ energiê w sposób racjonalny i oszczêdny,
spe³niaj¹c jednoczeœnie rosn¹ce wymagania dotycz¹-
ce œrodowiska naturalnego. Spoœród trzech powszech-
nie u¿ywanych paliw pierwotnych, tj. wêgla, oleju opa-
³owego i gazu ziemnego - gaz jest Ÿród³em energii re-
latywnie najbardziej przyjaznym ekologicznie.

Przy prawid³owo prowadzonej eksploatacji sie-
ci, w³aœciwej konserwacji urz¹dzeñ i sprawnej wenty-
lacji, gaz ziemny jest paliwem w pe³ni bezpiecznym i
wygodnym do stosowania.

Korzyœci ze stosowania gazu ziemnego wynikaj¹
przede wszystkim z:

- prostej obs³ugi urz¹dzeñ gazowych,
- mo¿liwoœci uzyskania wysokich temperatur pod-

czas jego spalania,
- ³atwoœci regulacji i automatyzacji procesu spalania,
- wysokiej sprawnoœci energetycznej urz¹dzeñ,
- braku sta³ych odpadów przy jego spalaniu,
- ³atwoœci magazynowania stosunkowo du¿ych ilo-

œci gazu,
- sta³oœci i niezawodnoœci dostaw gazu.

Zalety paliwa gazowego zarówno z punktu wi-
dzenia energetycznego, jak i ekologicznego, spowo-
dowa³y, ¿e udzia³ gazu ziemnego w ogólnym zu¿yciu
energii pierwotnej na œwiecie przekroczy³ 20% (w
Polsce zaledwie 10%).

2. Zagro¿enia ekologiczne
    przy u¿ytkowaniu paliw

Podczas spalania paliw mog¹ powstaæ substan-
cje szkodliwe dla œrodowiska naturalnego w tym rów-
nie¿ dla cz³owieka:

- tlenki azotu NO
x
 (tlenek azotu NO oraz dwutle-

nek azotu NO
2
),

- tlenek wêgla CO,
- dwutlenek wêgla CO

2
,

- wêglowodory, zw³aszcza wielopierœcieniowe wêglo-
wodory aromatyczne PAH (ang. poliaromatic
hydrocarbons),

- zwi¹zki wêgla, wodoru, tlenu i azotu, jak aldehy-
dy VOC (ang. volatile organic compounds- lotne
zwi¹zki organiczne),

- tlenki siarki, g³ównie dwutlenek siarki SO
2
,
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- metale ciê¿kie,
- cz¹stki sta³e, PM (ang. particulate matter), zawie-

raj¹ce sadzê itp.

W wyniku reakcji chemicznych zachodz¹cych
w p³omieniu, powstaj¹ tlenki azotu, które w po³¹cze-
niu z par¹ wodn¹ zawart¹ w spalinach i atmosferze,
tworz¹ kwas azotowy stanowi¹cy g³ówn¹ przyczynê
kwaœnych deszczów. Stosowanie paliw zawieraj¹cych
du¿o siarki i azotu organicznego (oleje opa³owe - g³ów-
nie olej ciê¿ki, wêgiel brunatny i kamienny) jest szcze-
gólnie niebezpieczne dla œrodowiska. Oddzia³ywanie
kwaœnych deszczów w po³¹czeniu z promieniowaniem
ultrafioletowym stanowi zagro¿enie dla œwiata roœlin.
St¹d masowe wymieranie lasów iglastych oraz wielu
innych gatunków roœlin. Poza tym, kwaœne deszcze
powoduj¹ tak¿e ska¿enie wód powierzchniowych.

Oprócz NOx przy spalaniu paliw powstaje dwu-
tlenek wêgla CO2, który powoduje efekt cieplarniany,
na skutek którego podnosi siê temperatura ziemi i
nastêpuj¹ zmiany klimatyczne [2].

Metan uwalniany z naturalnych i antropoge-
nicznych Ÿróde³ ma równie¿ wp³yw na klimat ziemi,
jednak w porównaniu do CO2 wp³yw ten jest znacznie
mniejszy. Wynika to g³ównie z tego, ¿e metan pozo-
staje w atmosferze tylko 10 lat, podczas gdy CO

2
 - po-

nad 120 lat (metan odpowiedzialny jest tylko w 3% za
ocieplanie siê globu).

Dwutlenek siarki, tlenki azotu i wêglowodory,
gromadz¹c siê w atmosferze wchodz¹ w reakcje pod
wp³ywem promieniowania s³onecznego, tzw. reakcje
fotochemiczne, w wyniku których powstaje bardzo
groŸny dla ludzkiego zdrowia smog.
W przyrodzie nie ma paliw, które nie wytwarzaj¹ szko-
dliwych substancji dla œrodowiska. Jednak w porów-
naniu z innymi konwencjonalnymi paliwami, gaz ziem-
ny jest paliwem najmniej szkodliwym.

3. Korzyœci ekologiczne
ze stosowania gazu ziemnego

Surowe gazy ziemne wydobywane ze z³ó¿, s¹ pod-
dawane ró¿nym procesom uzdatniaj¹cym, podczas któ-
rych usuwa siê siarkê, rtêæ, gazolinê, itp. W zwi¹zku z
tym paliwo to nie posiada praktycznie siarki (dla po-
równania oleje opa³owe zawieraj¹ od 50 do 500 mg S/
MJ, natomiast wêgiel od 100 do 1500 mg S/MJ) oraz
posiada œladowe iloœci metali ciê¿kich, tj. arsen, kadm,
kobalt, chrom, magnez, nikiel, wanad, cynk, o³ów, rtêæ.

W tabeli 1 przedstawiono porównawczo zanie-
czyszczenie metalami ciê¿kimi œrodowiska w przelicze-
niu na MJ energii otrzymanej ze spalenia gazu ziem-
nego, ropy naftowej i wêgla.

Tabela 1. Wielkoœci emisji niektórych metali ciê¿-
kich przez ró¿ne paliwa [7].

Spalany gaz ziemny emituje 1,5 do 2-krotnie
mniej tlenków azotu w porównaniu z olejem opa³o-
wym oraz 2,5-krotnie mniej ni¿ wêgiel.

Podobnie emisja dwutlenku wêgla do atmosfe-
ry wynosi dla gazu ziemnego tylko 0,2 kg/kWh, a np.
dla wêgla 0,35 kg/kWh, co przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Emisja dwutlenku wêgla (CO
2
) podczas spa-

lania kopalnianych noœników energii [7].

Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za
stosowaniem gazu ziemnego jest to, ¿e w spalinach
nie wystêpuj¹ py³y, co szczególnie dotkliwe jest  przy
spalaniu wêgla.

W tabeli 2 pokazano przyk³adowo porównanie
emisji z elektrociep³owni zasilanych ró¿nymi paliwami.

Tabela 2. WskaŸniki emisji zanieczyszczeñ z elektrowni za-
silanych ró¿nymi paliwami [5].

Natomiast w tabeli 3 przedstawiono emisje za-
nieczyszczeñ z procesów spalania paliw w kot³ach cen-
tralnego ogrzewania przy spalaniu gazu ziemnego i
oleju opa³owego [1].
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Tabela 3. Emisje zanieczyszczeñ z procesów spala-
nia paliw w kot³ach centralnego ogrzewania [1].

Z przedstawionych tabel wynika, ¿e stosowanie
gazu ziemnego w elektrowniach oraz dla potrzeb
grzewczych w gospodarce komunalnej daje najmniej-
sze wskaŸniki emisji we wszystkich rodzajach zanie-
czyszczeñ i to bez stosowania dodatkowych urz¹dzeñ
oczyszczaj¹cych spaliny.

Zgodnie z badaniami amerykañskimi [3,4] w
tabeli 4 przedstawiono wycenê szkód ekologicznych
zwi¹zanych z emisj¹ ró¿nych polutantów.

Tabela 4. Wycena szkód ekologicznych zwi¹zanych
z emisj¹ ró¿nych polutantów [1].

Natomiast w ra-
porcie opracowanym na
zlecenie Banku Œwiato-
wego poddano ocenê
zysku ekologicznego, w
przypadku zamiany wê-
gla na gaz ziemny, wyra-
¿on¹ w jednostkach
energetycznych [6].
Przy tej ocenie oszaco-
wano szkody ekologicz-
ne, które powoduj¹:

- pogorszenie stanu
zdrowia ludzi,

- degradacjê lasów,
- korozjê materia³ów

budowlanych,

- zakwaszenie gleby i zwi¹zane z nim zmiany plo-
nowania,

- zakwaszenie wód.

Finansowe korzyœci ze zmniejszenia emisji prze-
transponowane nastêpnie na zysk ekologiczny z u¿ycia
gazu wyra¿ony w $ na jednostkê wytwarzanej z gazu ener-
gii (1GJ lub kWh) zosta³y przedstawione w tabeli 5.

      Aspekty ekologiczne gazu ziemnego mog¹ wp³yn¹æ
na wzrost jego zu¿ycia, w przypadku wprowadzenia wy¿-
szych op³at za zatruwanie œrodowiska naturalnego.

4. Podsumowanie

Zalety gazu ziemnego wynikaj¹ z nastêpuj¹cych
przes³anek:

- gaz ziemny jest paliwem o nieporównywalnie
mniejszej zawartoœci zanieczyszczeñ ni¿ inne pa-
liwa konwencjonalne,

- zagro¿enia œrodowiska zwi¹zane z u¿ytkowaniem
gazu ziemnego s¹ stosunkowo niewielkie w po-
równaniu z tymi, które wystêpuj¹ w ³añcuchach
paliwowych innych noœników energii pierwotnej
(postêp w dziedzinach technologii wierceñ, ma-
teria³ów izolacyjnych, konstrukcji gazoci¹gów i
monitoringu ska¿eñ),

- u¿ytkowanie paliw gazowych w gospodarstwach
domowych, gospodarce komunalnej i przemyœle,
powoduje znacznie ni¿sze emisje substancji szko-
dliwych dla œrodowiska (SO

2
, NO

x
, CO

2
, py³y), ni¿

u¿ytkowanie innych paliw konwencjonalnych,
- przy prawid³owo prowadzonej eksploatacji sieci

gazowej, w³aœciwej konserwacji urz¹dzeñ i spraw-

Tabela 5.  Zysk ekologiczny z zast¹pienia wêgla gazem ziem-
nym w ró¿nych sektorach gospodarki [6].
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nej wentylacji pomieszczeñ, w których s¹ instalo-
wane, gaz ziemny jest paliwem bezpiecznym,

- gaz ziemny bardzo dobrze miesza siê z powietrzem
potrzebnym do spalania, co u³atwia optymaliza-
cjê sterowania procesem i zapewnia niemal ca³-
kowite i zupe³ne spalanie (wysoka sprawnoœæ
energetyczna procesu).

Stosowanie gazu ziemnego prowadzi do popra-
wy stanu œrodowiska naturalnego poprzez ogranicze-
nie emisji substancji szkodliwych do otoczenia. Dlate-
go te¿ gaz ziemny, jako „paliwo przyjazne dla œrodowi-
ska”, zajmuje coraz korzystniejsz¹ pozycjê w ogólnym
bilansie energetycznym kraju.

Literatura:
[1] Steczko K. „Ekologiczne aspekty u¿ytkowania gazu”, II Konferencja

Naukowo-Techniczna „Postêp w instalacjach”, Poznañ luty 2000.
[2] Kowalewicz A. „Podstawy procesów spalania”, WNT, Warszawa 2000.
[3] Mayerhofer P, Krewitt W, Friedrich R, ExternE Cora Project (Maintenace,

Improvement, Extension and Application of the ExternE Accounting Fra-
mework), Extension of the Accouting Framework, Final Raport 1997 r.

[4] Pace University Center for Environmental Legal Studies „Environmen-
tal Costs of Electircity”, 1991, New York State Energy Research and
Development Authority & United State Department of Energy.

[5] Barczyñski A., „Zastosowanie gazu ziemnego do zasilania urz¹dzeñ
energetycznych w gazownictwie”. VI Sympozjum Gazownicze. Byd-
goszcz 24-25 kwietnia 2001 r.

[6] Barczyñski A., Dembecki F. „Aspekty techniczno-ekonomiczne zasto-
sowania gazu ziemnego dla celów komunalnych (bytowych i grzew-
czych)”. XLIII Konferencja Naukowa. Krynica 1997 r.

[7] Materia³y w³asne.

Wiek XX by³ wiekiem urbanizacji œwiata. Szacu-
je siê, i¿ w roku 1900 w miastach ¿y³o oko³o 160 mln.
ludzi tj. 1/10 ludnoœci œwiata, a na pocz¹tku 2000 roku
w miastach mieszka³o 3,2 mld. ludzi, czyli po³owa lud-
noœci. W okresie tym powstaje wprawdzie wiele nowych
miast od podstaw, jednak w wiêkszoœci to zurbanizowa-
nie wynika z rozbudowy ju¿ istniej¹cych miast. Statysty-
ki wskazuj¹, i¿ w latach 1950-1990 rozwiniête miasta
pó³nocno-amerykañskie i europejskie zwiêkszaj¹ licz-
bê mieszkañców o oko³o 25¸50%, a ich obszar w tym
okresie powiêksza siê od oko³o 80 do 150%. Trudno
sobie wyobraziæ funkcjonowanie tych miast bez spraw-
nego zaopatrzenia w wodê, bez niezawodnie dzia³aj¹-
cych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz zak³a-
dów uzdatniania wody i oczyszczalni œcieków. Lata 80-
te dwudziestego wieku ONZ og³osi³o miêdzynarodow¹
dekad¹ poprawy zaopatrzenia w wodê i stanu sanitar-
nego miast. W XX wieku w wielu rozwiniêtych miastach
zu¿ycie wody wzros³o ponad 20 razy.

Te wprawdzie bardzo fragmentaryczne informa-
cje wskazuj¹ jednak dobitnie, i¿ poruszana tematyka
le¿y w g³ównym nurcie rozwoju wspó³czesnej cywiliza-
cji cz³owieka, okreœlaj¹c warunki rozwoju miast, ich
sanitarnego poziomu, higieny ¿ycia, kultury i ca³ej
infrastruktury miejskiej. Równoczeœnie atrakcyjnoœæ
tej tematyki tkwi tak¿e w dynamicznym rozwoju i trans-
formacji systemów zaopatrzenia w wodê oraz usuwa-
nia i unieszkodliwiania œcieków zarówno pod wzglê-
dem przedmiotowym, metodycznym, instytucjonal-
nym jak i administracyjno-organizacyjnym. Rozwój
technologiczny tych systemów wynika z:

· rozwoju technologii oczyszczania wody i œcieków
oraz unieszkodliwiania i wykorzystania osadów,

· doskonalenia metod i aparatury kontrolno-po-
miarowej,

· rozwoju informatyki, automatyzacji i sterowania,
· poznania zjawisk i procesów korozji oraz ochro-

ny przed ni¹,
· postêpów materia³oznawstwa,
· postêpu w dziedzinie energooszczêdnoœci proce-

sów i urz¹dzeñ.
Równolegle dokonuj¹cy siê postêp w toksyko-

logii i ochronie œrodowiska oraz w naukach medycz-
nych prowadzi do zaostrzenia wymagañ stawianych
wodzie do picia i oczyszczanym œciekom. W efekcie
powoduje to z jednej strony intensyfikacjê rozwoju
dyscypliny wodoci¹gów i kanalizacji, z drugiej zaœ pro-
wadzi do zmian w metodologii formu³owania i roz-
wi¹zywania przez ni¹ problemów jak i kryteriów eko-
nomicznych i uwarunkowañ prawnych. Zagadnienia
powy¿sze bêd¹ sukcesywnie przedstawiane na ³amach
niniejszego czasopisma w nastêpuj¹cych artyku³ach:

1) Henryk Bylka: Zarz¹dzanie inwestycjami w syste-
mach wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w œwietle ak-
tualnych uwarunkowañ organizacyjno-prawnych.

2) Joanna Je¿-Walkowiak, Marek M. Sozañski: Cele
i metody modernizacji Zak³adów Uzdatniania
Wody w œwietle nowych wymagañ stawianych wo-
dzie do picia.

3) Witold Niedzielski: Miejskie sieci kanalizacyjne,
stan techniczny, cele modernizacji.

4) Zbys³aw Dymaczewski, Tymoteusz Jaroszyñski,
Ma³gorzata Komorowska: Efektywnoœæ technolo-
giczna eksploatowanych oczyszczalni œcieków.

5) Andrzej Urbaniak: Metody informatyczne w sys-
temach wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.

Prof. dr hab. in¿. Marek M. SOZAÑSKI
Instytut In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Poznañskiej

WSPÓ£CZESNA  PROBLEMATYKA  WODOCI¥GÓW I
KANALIZACJI

(ZAPOWIED•  TEMATYCZNA)
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Dopuszczalne jest wielokrotne zdawanie egza-
minu w IStructE. Coraz czêœciej chc¹ zdawaæ ten egza-
min równie¿ cz³onkowie Institution of Civil Engineers,
gdy¿ uprawnienia IStructE, w przypadku konstrukto-
rów budowlanych s¹ wy¿ej cenione. Powoduje to, i¿
staj¹ siê oni wtedy cz³onkami obu Institution.

CONTINUING PROFESSIONAL
DEVELOPMENT - CPD

(Ci¹g³y rozwój zawodowy)
Samokszta³cenie in¿yniera w Wielkiej Brytanii

(tak jak i w pozosta³ych krajach zjednoczonej Euro-
py) nie koñczy siê na zdobyciu uprawnieñ zawodo-
wych, gdy¿ jest on dalej czynnym cz³onkiem swojego
Institution. Konkurencja w zawodzie jest tak du¿a, ¿e
tylko najlepsi w nim zostaj¹ i st¹d potrzeba sta³ego
kszta³cenia siê. Przez oba Institution jest prowadzony
Continuing Professional Development (CPD), czyli pro-
gram sta³ego rozwoju zawodowego. W ramach niego
prowadzone s¹ seminaria, wyk³ady lub szkolenia (jed-
no- lub pó³dniowe), w iloœci 1 do 5 w miesi¹cu. Od
roku 1996 dla ka¿dego cz³onka wprowadzono obowi¹z-
kowy raport Professional Development Annual Return,
brak takiego raportu lub zbyt niska jego ocena, mo¿e
spowodowaæ czasowe wykluczenie z Institution, co spro-
wadza siê do czasowego odebrania uprawnieñ do wy-
konywania samodzielnej funkcji w budownictwie.

droga polskich in¿ynierów do ich uzyskania, czêœæ II

Dr Eur Ing. Tomasz B³aszczyñski CEng MIStructE

EUROPEJSKIE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE

Uczestnictwo w tym programie jest równie¿
brane pod uwagê przy przechodzeniu z klasy Member
do klasy Fellow. Szczególnie uwypuklane s¹ nastêpuj¹-
ce kierunki:

- zarz¹dzanie i wyceny,
- zagadnienia techniczne w projektowaniu i wyko-

nawstwie,
- prawo i ekonomia w projektowaniu i wykonaw-

stwie,
- nowe technologie.

Poza tym ka¿dy cz³onek mo¿e uczestniczyæ w niefor-
malnych grupach zainteresowañ, takich jak:

- historia konstrukcji budowlanych,
- analiza modelowa jako narzêdzie projektowe,
- problemy drgañ w konstrukcjach,
- wspomaganie komputerowe w projektowaniu

konstrukcji budowlanych,
- nowoczesne materia³y kompozytowe i konstruk-

cje zespolone.
Jak widaæ w budownictwie Wielkiej Brytanii pod-

stawow¹ si³¹ motoryczn¹ s¹ firmy doradcze, projekto-
we czy wykonawcze, poprzez swoje Institution, a nie
Wy¿sze Szko³y Techniczne, jak to jest w naszym kraju.

Przedstawiono tu tylko drogê brytyjskiego in-
¿yniera budownictwa do swojej dojrza³oœci zawodowej,
a osobnym zupe³nie zagadnieniem jest ta sama droga
dla uprawnionych asystentów in¿yniera (IEng lub
TEng) lub uprawnionych techników budowlanych
(EngTech). Osobnym wielkim tematem s¹ te¿ same
Institution, o których tu tylko wspomniano.

FEANI - Europejska Federacja Narodowych
Stowarzyszeñ In¿ynierskich

Po II wojnie œwiatowej ponownie powstawa³o
szereg stowarzyszeñ technicznych, które spotka³y siê
w 1946 r. w Konstancji (Niemcy) na Kongresie pt.:
Rola in¿yniera we wspó³czesnym spo³eczeñstwie, który do-
prowadzi³ do inicjatywy przygotowania federacji in¿y-
nierskich przez grupê in¿ynierów francuskich i nie-
mieckich. FEANI zosta³a za³o¿ona we wrzeœniu 1951
r. w Luxemburgu przez Stowarzyszenia In¿ynierskie z
7 pañstw europejskich: Austrii, Belgii, Francji, Luxem-
burga, Niemiec, Szwajcarii i W³och.

Aktualnie Federacja zrzesza zawodowe stowarzy-
szenia in¿ynierów z 26 krajów, po jednym z ka¿dego
kraju. Narodowe organizacje cz³onkowskie (Cz³onko-

Dyplom nadaj¹cy
miêdzynarodowe
uprawnienia konstrukcyjne
MIStructE
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wie Narodowi) stanowi¹ tzw. Narodowe Komitety FE-
ANI. Kraje cz³onkowskie FEANI to: Austria, Belgia, Bu³-
garia (2004), Cypr, Czechy (1995), Dania, Estonia, Fin-
landia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska (1992), Portuga-
lia, Rumunia (1995), S³owacja (1995), S³owenia (1995),
Szwajcaria, Szwecja, Wêgry (1990), Wielka Brytania,
W³ochy. Dzisiaj FEANI reprezentuje interesy ponad 2
mln zawodowych in¿ynierów w ca³ej Europie.

FEANI posiada status konsultatywny UNESCO,
UNIDO i Rady Europy, a tak¿e œciœle wspó³pracuje z
Komisj¹ Europejsk¹ (organ wykonawczy Unii Euro-
pejskiej), szczególnie w sprawach dotycz¹cych zawo-
du in¿yniera oraz uznawania dyplomów dla celów aka-
demickich i zawodowych.
Celami FEANI s¹:

1. Umacnianie zawodowej to¿samoœci in¿ynierów w
Europie:
• zabezpieczanie, ochrona i promowanie zawo-

dowych interesów in¿ynierów,
• sprzyjanie wiêkszej jednoœci miêdzy in¿yniera-

mi europejskimi,
• podnoszenie rangi zawodu in¿yniera w spo³e-

czeñstwie oraz jego odpowiedzialnoœci wobec
spo³eczeñstwa.

2. U³atwiane wzajemnego uznawania kwalifikacji
zawodowych in¿ynierów europejskich oraz ochro-
ny ich tytu³ów.

3. Sprzyjanie swobodnemu przep³ywowi in¿ynierów
w Europie i œwiecie.

4. D¹¿enie do zapewnienia wysokiego poziomu
kszta³cenia in¿ynierów i ich praktyki zawodowej
oraz ich regularny przegl¹d.

Pierwszy rejestr in¿ynierów, tzw. „Rejestr zawo-
dów z wy¿szym wykszta³ceniem technicznym” FEANI
opracowa³a w 1970 r. i funkcjonowa³ on do roku 1987.
W 1987 r. w/w rejestr zast¹piono nowym „Rejestrem
In¿ynierów Europejskich”, zwanym REJESTREM FE-
ANI, ustanawiaj¹c jednoczeœnie tytu³ IN¯YNIER EU-
ROPEJSKI - EUR ING. Polskim Cz³onkiem Narodo-
wym od wrzeœnia 1992 r. jest Federacja Stowarzyszeñ
Naukowo-Technicznych - FSNT NOT. Dotychczasowe
polskie cz³onkostwo w FEANI umo¿liwi³o polskim
uczelniom technicznym uznanie na równi z uczelnia-
mi zachodnioeuropejskimi, czego dowodem jest ich
w³¹czenie do Indeksu FEANI. Dziêki niemu polskie
tytu³y „magister in¿ynier” i „in¿ynier” s¹ uznawane w
Europie na równi z niemieckimi, czy te¿ brytyjskimi
„Master of Science” i „Bachelor of Science”. Dziêki tym ty-
tu³om („mgr in¿.” i „in¿.”) polscy in¿ynierowie staj¹
siê ju¿ po ukoñczeniu uczelni technicznej potencjal-
nymi kandydatami do tytu³u „IN¯YNIER EUROPEJ-
SKI” i mog¹ siê o niego ubiegaæ.

Wed³ug stanu na koniec lutego 2004 r. tytu³
EUR ING posiada 183 polskich in¿ynierów, ró¿nych
specjalnoœci, w tym: 14 z SITK, 32 z SEP, 17 z PZITS,
21 z PZITB, 17 z SITPNiG oraz 5 z SITWM.

FEANI  w ramach swojej dzia³alnoœci wydaje
równie¿ swoje czasopismo „FEANI NEWS” oraz prze-
sy³a swoim cz³onkom czasopismo internetowe „FEANI
monthly FLASH INFO”.

Czasopismo
wydawane przez

FEANI

Ostatnie doroczne robocze spotkanie FEANI
odby³o siê w dniach 1-3.09.2003 r. w Warszawie.

Od nas tylko zale¿y, czy FEANI i inne organiza-
cje europejskie potraktuj¹ nasz kraj jako kolejne „eg-
zotyczne” miejsce spotkañ, czy te¿ bêd¹ nas traktowaæ
jako partnerów i licz¹c siê z nami pozwol¹ nam wspó³-
tworzyæ przysz³oœæ in¿ynierskiej EUROPY.

IN¯YNIER EUROPEJSKI - EUR ING

EUR ING jest tytu³em zawodowym (a nie aka-
demickim, czy te¿ naukowym) i nadawany jest wy³¹cz-
nie przez FEANI in¿ynierom, którzy spe³niaj¹ wymo-
gi tej organizacji. Tryb ubiegania siê o tytu³ EUR ING
reguluje Uchwa³a nr 2/96 Zarz¹du Wspólnoty In¿y-
nierskiej z 10.05.1996 r.
O tytu³ EUR ING mog¹ ubiegaæ siê wy³¹cznie in¿ynie-
rowie czynni zawodowo i zrzeszeni w narodowych or-
ganizacjach cz³onkowskich FEANI, którzy ukoñczyli
uczelniê techniczn¹ i kierunek studiów dziennych (po-
siadaj¹ dyplom ukoñczenia tych¿e studiów), który znaj-
duje siê w INDEKSIE FEANI. FEANI nie zaakceptowa-
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³a w polskich uczelniach studiów wieczorowych i zaocz-
nych oraz takich kierunków studiów, jak Architektura i
Urbanistyka, Organizacja i Zarz¹dzanie oraz Marketing,
gdy¿ nie spe³niaj¹ one wymogów programowych FE-
ANI. W zwi¹zku z tym, ich absolwenci nie mog¹ ubie-
gaæ siê o tytu³ Eur Ing. Kandydaci musz¹ tak¿e posia-
daæ odpowiednie i udokumentowane doœwiadczenie
in¿ynierskie wynosz¹ce ³¹cznie z nominalnym czasem
trwania studiów minimum 7 lat, a w:

- przypadku studiów w kraju EU
(B + 3U) + 2(U/T/E) + 2E,

- przypadku studiów poza krajem EU
B + Education + 4E,

gdzie: B - ukoñczona matura, U - ukoñczone studia
in¿ynierskie, T - praktyka zawodowa, E - praktyka za-
wodowa w firmie zaakceptowanej przez FEANI.

Przez zawodowe doœwiadczenie in¿ynierskie
rozumie siê pracê na stanowiskach in¿ynierskich oraz
posiadanie odpowiedniego dorobku w zawodzie in¿y-
niera (sama praca dydaktyczna w uczelni nie jest uwa-
¿ana przez FEANI za pracê in¿yniera). Wa¿n¹ rzecz¹
jest, aby kandydaci wykazywali siê czynn¹ znajomoœci¹
przynajmniej jednego z jêzyków FEANI: angielskiego,
francuskiego lub niemieckiego, oraz zobowi¹zali siê
do przestrzegania Kodeksu Etycznego FEANI. Aktu-
alny koszt rejestracji (w 2004 r.) wynosi 250 EURO.

Proces rozwoju zawodowego zaakceptowany
przez FEANI

In¿ynier, któremu FEANI przyzna³a tytu³ IN¯Y-
NIERA EUROPEJSKIEGO otrzymuje dyplom EUR ING
podpisany przez w³adze FEANI i zostaje wprowadzony
do Centralnego Rejestru In¿ynierów Europejskich.

Rejestracja jako EUR ING daje prawo do u¿ywa-
nia tytu³u IN¯YNIER EUROPEJSKI w jêzyku kraju -
Cz³onka FEANI oraz u¿ywania tytu³u zawodowego EUR
ING, jednolitego we wszystkich krajach cz³onkowskich
FEANI, ³¹cznie z tytu³em w jêzyku ojczystym, zgodnie z

prawem. Wed³ug danych na m-c styczeñ 2004 r. ogó-
³em tytu³ EUR ING posiada 27.752 in¿ynierów. Tytu³
EUR ING stanowi gwarancjê poziomu wykszta³cenia i
kwalifikacji zawodowych in¿yniera zgodnie ze standar-
dami europejskimi, popart¹ przez dwie organizacje
in¿ynierskie - narodow¹ i europejsk¹. Jest tak¿e nobili-
tacj¹ zawodow¹ poprzez przynale¿noœæ do wybranej elity
in¿ynierów europejskich, a tak¿e jest wa¿nym czynni-
kiem ambicjonalnym, gdy¿ nie jest to ju¿ tylko wy³¹cz-
nie osobiste przekonanie in¿yniera o swojej wartoœci.
Nale¿y równie¿ stwierdziæ, ¿e polskie firmy zatrudnia-
j¹ce in¿ynierów z tytu³em EUR ING, w kontaktach z
partnerami zagranicznymi, podnosz¹ swój presti¿.

Tytu³ EUR ING daje swego rodzaju „paszport”
oraz lepszy start do wyko-
nywania zawodu na stano-
wiskach in¿ynierskich w
kraju i za granic¹ oraz sta-
nowi on kartê przetargow¹
w negocjacjach p³acowych
z pracodawcami. Niektóre
firmy (tak¿e i w Polsce)
preferuj¹ in¿ynierów z dy-
plomem EUR ING. Tytu³
ten jest uznawany równie¿
w USA, Kanadzie i Austra-
lii. Daje tak¿e  mo¿liwoœæ
zatrudnienia w krajach
Unii Europejskiej na sta-
nowisku in¿yniera bez no-

stryfikacji dyplomu, co jest procesem d³ugotrwa³ym i
kosztownym. Tytu³ EUR ING daje równie¿ szansê zna-
lezienia siê w miêdzynarodowej sieci INTERNET, gdy¿
wielu pracodawców korzysta z internetu i t¹ drog¹ szu-
ka nazwisk specjalistów w celu nawi¹zania kontaktów
zawodowych oraz wymiany informacji.

W Official Journal of European Communities, vol.
37, No. C 268/38, z 1994 r. Komisja Europejska zale-
ci³a uznanie tytu³u EUR ING w miejsce koniecznoœci
nostryfikacji narodowych dyplomów in¿ynierów, zgod-
nie z Art. 4 Dyrektywy 89/48/EEC.

Dyplom EUR ING
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PRZEPISY PRAWA
BUDOWLANEGO

W PROCESIE INWESTYCYJNYM
Z UWZGLÊDNIENIEM WYMAGAÑ UNII EUROPEJSKIEJ

mgr in¿. Przemys³aw G. Barczyñski
ekspert nadzoru budowlanego

3.2. Etap realizacji inwestycji
         budowlanych

Do najwa¿niejszych zmian przepisów prawa bu-
dowlanego zwi¹zanych z faz¹ budowy mo¿na zaliczyæ:

- przyznanie inwestorowi dodatkowego upraw-
nienia do uzyskania od w³aœciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie do 14 dni
informacji, czy planowane odstêpstwa od za-
twierdzonego projektu budowlanego lub in-
nych warunków pozwolenia na budowê wy-
magaj¹ uzyskania decyzji o zmianie pozwo-
lenia na budowê,

- odst¹pienie od obowi¹zku orzekania przez
organy nadzoru budowlanego o nakazie bez-
warunkowej rozbiórki obiektu budowlanego
lub jego czêœci, bêd¹cego w budowie albo wy-
budowanego bez wymaganego pozwolenia
na budowê albo zg³oszenia, je¿eli istnienie
takiego obiektu jest zgodne z ustaleniami ak-
tualnie obowi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i nie na-
rusza w sposób ra¿¹cy przepisów techniczno-
budowlanych,

- w postanowieniu wstrzymuj¹cym prowadze-
nie robót budowlanych organ nadzoru bu-
dowlanego mo¿e poza ustaleniem wymagañ
dot. niezbêdnych zabezpieczeñ jednoczeœnie
na³o¿yæ na inwestora ró¿ne obowi¹zki pole-
gaj¹ce m.in. na sporz¹dzeniu  inwentaryza-
cji, ekspertyzy, itp.

- organ nadzoru budowlanego mo¿e wydaæ
decyzjê nakazuj¹c¹ rozbiórkê obiektu budow-
lanego albo doprowadzenie go do stanu po-
przedniego w przypadkach kontynuowania
robót budowlanych pomimo ich wstrzyma-
nia postanowieniem,

- wprowadzenie pojêcia projektu budowlane-
go zamiennego zatwierdzanego przez orga-
ny nadzoru budowlanego,

- wprowadzenie kar finansowych nak³adanych
na inwestora przez organy nadzoru budow-
lanego w drodze postanowienia w przypad-
ku stwierdzenia w trakcie obowi¹zkowej kon-
troli na budowie obiektu budowlanego istot-
nego odstêpstwa od zatwierdzonego projek-
tu budowlanego lub innego ra¿¹cego naru-
szenia warunków pozwolenia na budowê,

- zró¿nicowanie wysokoœci powy¿szych kar w
zale¿noœci od kategorii obiektu budowlane-
go i jego wielkoœci okreœlonej rzymskimi licz-
bami od I do XXX oraz wspó³czynnikami w
za³¹czniku do znowelizowanej ustawy – Pra-
wo budowlane2,

- wprowadzenie op³aty legalizacyjnej z tytu³u
zalegalizowania samowoli budowlanej,

- przejmowanie przez organy nadzoru bu-
dowlanego zawiadomieñ o zamierzonym
terminie rozpoczêcia robót budowlanych,
na które jest wymagane pozwolenie na bu-
dowê, wraz z odpowiednimi oœwiadczenia-
mi kierownika budowy i inspektora nadzo-
ru inwestorskiego oraz „zaœwiadczeniami”
wydanymi przez w³aœciw¹ Izbê samorz¹du za-
wodowego potwierdzaj¹cymi wpis na listê
cz³onków tej Izby powy¿szych osób,

- rozszerzenie katalogu obiektów i robót bu-
dowlanych nie wymagaj¹cych uzyskania po-
zwolenia na budowê,

- roboty zwi¹zane z „przebudow¹” obiektu
budowlanego nie wymagaj¹ obecnie uzyska-
nia pozwolenia na budowê gdy¿ zosta³y za-
kwalifikowane do robót budowlanych (po-
przednio do budowy).

Natomiast do najwa¿niejszych zmian prze-
pisów prawa budowlanego zwi¹zanych z faz¹ odda-
wania obiektów budowlanych do u¿ytkowania mo¿-
na zaliczyæ:
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- wydawanie pozwoleñ na u¿ytkowanie
obiektów budowlanych przez organy nad-
zoru budowlanego, a nie jak dotychczas
przez organy administracji architektonicz-
no-budowlanej,

- wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
obowi¹zkowych kontroli, którym bêd¹ pod-
legaæ na zakoñczenie budowy obiekty bu-
dowlane w stosunku do których na³o¿ony
zosta³ obowi¹zek uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie, lub w stosunku do których
nadzór budowlany stwierdzi³ nieprawid³o-
woœci w trakcie budowy, a tak¿e rodzaje
obiektów budowlanych okreœlone w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Infrastruktury19,

19 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie
rodzajów obiektów budowlanych, do u¿ytkowania których mo¿na
przyst¹piæ po przeprowadzeniu przez w³aœciwy organ obowi¹zkowej
kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
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- zwiêkszenie minimalnego terminu zawia-
domienia organu nadzoru budowlanego o
zakoñczeniu budowy wymagaj¹cej pozwo-
lenia na budowê, z 14 do 21 dni (je¿eli
organ ten nie wniesie w powy¿szym termi-
nie sprzeciwu, to mo¿na przyst¹piæ do
u¿ytkowania obiektu budowlanego nie wy-
magaj¹cego uzyskania pozwolenia na u¿yt-
kowanie),

- ograniczenie stron w postêpowaniu w spra-
wie pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu bu-
dowlanego wy³¹cznie do inwestora.

4. Zakoñczenie

Znowelizowana ustawa – Prawo budowlane
reguluje inwestycyjny proces budowlany pocz¹wszy od
fazy projektowania w ramach etapu przygotowania
inwestycji do realizacji.

Ostateczne zmiany przepisów prawa budow-
lanego uproœci³y znacznie procedury administracyj-
ne, zw³aszcza przy uzyskiwaniu prawa upowa¿niaj¹-
cego inwestora do rozpoczêcia wykonywania robót
budowlanych, przyczyniaj¹c siê do skrócenia etapu
przygotowania inwestycji do realizacji. W niektórych
wa¿nych przypadkach, etap ten powinien byæ po-
przedzony postêpowaniem zwi¹zanym z uzyskaniem
decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przed
wyst¹pieniem z wnioskiem o pozwolenie na budo-
wê. Wynika to ze znowelizowanej ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym20 , któ-
ra wesz³a w ¿ycie w miejsce dotychczasowej ustawy
z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym, z dniem 11 lipca 2003 r., a wiêc w tym samym
czasie co znowelizowane przepisy ustawy - Prawo
budowlane.

Niestety zmienione w powy¿szym zakresie
przepisy tej ustawy20 nie zosta³y uwzglêdnione w trak-
cie ostatniej nowelizacji przepisów prawa budowla-
nego. Powy¿sza ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym wprowadzi³a nowe zasady
dot. ustalenia warunków zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, poprzedzaj¹ce wydanie pozwolenia
na budowê.

Podstaw¹ tych zmian jest przyjêcie general-
nego za³o¿enia, ¿e ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia
terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
oraz okreœlenia sposobu zagospodarowania i warun-
ków zabudowy terenu, powinny nast¹piæ w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego. W
zwi¹zku z tym inwestor zosta³ zwolniony z dotychcza-
sowego obowi¹zku uzyskania ostatecznej decyzji o
warunkach zabudowy przed wyst¹pieniem z wnio-
skiem o udzielenie pozwolenia na budowê, w stosun-
ku do inwestycji zlokalizowanych na terenie, na któ-
rym obowi¹zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony po dniu 1 stycznia 1995 r.
W ten sposób zosta³ znacznie skrócony czas uzyskania
pozwolenia na budowê. W przypadku braku takiego
miejscowego planu, to lokalizacjê inwestycji celu pu-
blicznego w rozumieniu przepisu art. 6 o gospodarce
nieruchomoœciami21  ustala siê obecnie w drodze de-
cyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla in-
nych inwestycji wymagaj¹cych uzyskania pozwolenia
na budowê, w przypadku braku takiego aktualnego
planu, ustala siê sposób zagospodarowania terenu i
warunków zabudowy w drodze decyzji o warunkach
zabudowy, a nie jak dotychczas decyzj¹ o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy czym or-
ganem w³aœciwym do wydania powy¿szych decyzji dla
inwestycji o znaczeniu gminnym i powiatowym jest
wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Organy te s¹
równie¿ w³aœciwe do wydawania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i
wojewódzkim, lecz w uzgodnieniu z marsza³kiem wo-
jewództwa. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, której niektóre przepisy dzia³aj¹ na
styku z procesem budowlanym, wzmacnia rolê Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, którego ustalenia, obok polityki
przestrzennej gminy powinny zawieraæ lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego, uwzglêdniane póŸ-
niej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego i decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzjach o ustaleniu warunków za-
budowy. Powy¿sze zmiany poœrednio zwi¹zane z proce-
sem inwestycyjno-budowlanym prowadz¹ do uzyskania
lepszych efektów planistycznych, ograniczenia poziomu
ryzyka inwestycyjnego oraz do skuteczniejszej ochrony
interesu publicznego i ³adu przestrzennego.

20 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)
21 Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z póŸn. zm. oraz Dz.U. Nr 1 z 2003 r. poz. 15)
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Platforma wspó³pracy
BUDMA Miêdzynarodowe Targi Budownictwa,

w tym roku zorganizowana razem z BUMASZEM Miê-
dzynarodowymi Targami Maszyn, Narzêdzi i Sprzêtu
Budowlanego, zakoñczy³y siê du¿ym sukcesem. Targi
odbywaj¹ce siê pod has³em „Budujemy platformê wza-
jemnej wspó³pracy”, ponownie potwierdzi³y swój pry-
mat w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Kompleksowa oferta przedstawiona przez po-
nad tysi¹c wystawców oraz liczne wydarzenia spotka³y
siê z bardzo dobrym przyjêciem i du¿ym zaintereso-
waniem. Dla producentów targi to miejsce prezenta-
cji najnowszych materia³ów i technologii oraz okazja
do poznania opinii odbiorców. Podczas BUDMY 2004
z okazji tej skorzysta³o 1.000 firm z 28 pañstw (blisko
25 proc. stanowili wystawcy zagraniczni); w targach
BUMASZ uczestniczy³o 100 wystawców. Ekspozycje
zajê³y powierzchniê 40.000 metrów kwadratowych.

Targi zwiedzi³o 57.000 osób, wœród których
przewa¿ali tak oczekiwani przez wystawców fachowcy.
Dla zwiedzaj¹cych targi to mo¿liwoœæ poznania i bez-
poœredniego porównania przedstawianych ofert oraz
dokonania optymalnych wyborów. Mo¿liwoœæ tê do-
ceni³o i targi odwiedzi³o 57.000 osób. A¿ 85 proc. sta-

Raport koñcowy

nowili fachowi zwiedzaj¹cy. W ci¹gu ostatnich dwóch,
trzech lat na targach w Poznaniu wyraŸnie zauwa¿al-
na jest rosn¹ca liczba zwiedzaj¹cych z Niemiec. Wœród
profesjonalnych zwiedzaj¹cych jeszcze liczniejsz¹ gru-
pê stanowi¹ biznesmeni reprezentuj¹cy dynamicznie
rozwijaj¹ce siê rynki wschodnie - Rosjê, Ukrainê, Bia-
³oruœ czy kraje nadba³tyckie. Du¿e by³o równie¿ zain-
teresowanie targami ze strony mediów, które prze³o-
¿y³o siê na liczne, interesuj¹ce relacje prasowe, radio-
we i telewizyjne.

Formu³a targów - miejsce prezentacji rynko-
wych nowoœci oraz forum dyskusji prowadzonych przez
przedstawicieli œrodowiska budowlanego - sprzyja³a na-
wi¹zywaniu kontaktów handlowych i kooperacyjnych,
umo¿liwia³a wymianê doœwiadczeñ oraz dostêp do
aktualnych informacji.

Kompleksowa oferta
Ekspozycja BUDMY  2004 obejmowa³a nastê-

puj¹ce grupy towarowe: materia³y budowlane, chemia
budowlana, izolacje, nawierzchnie, posadzki i pod³o-
gi, dachy, wyroby metalowe, elementy mocuj¹ce, elek-
tronarzêdzia, szk³o, systemy profili, okna, os³ony,

drzwi, okucia, bramy, komunikacja we-
wnêtrzna, p³ytki ceramiczne, ³azienka,
a tak¿e oprogramowanie oraz us³ugi i
doradztwo budowlane.

Ekspozycja plus...
Dope³nieniem ekspozycji wystaw-

ców by³y konferencje i seminaria, prezen-
tacje i warsztaty, a tak¿e wydarzenia z za-
kresu event-marketing. Krajami partner-
skimi BUDMY 2004 by³y Rosja i Bia³oruœ;
Forum Budowlane Polska-Rosja-Bia³oruœ
(spotkanie przedsiêbiorców budowla-
nych, przedstawicieli administracji pañ-
stwowych i organizacji samorz¹dowych
oraz reprezentantów sfery bankowo-fi-
nansowej, dotycz¹ce mo¿liwoœci wspó³-
pracy) - jednym z najbardziej znacz¹cych
i najwiêkszych wydarzeñ tegorocznych
targów. Z du¿ym zainteresowaniem spo-
tka³y siê równie¿, Dzieñ In¿yniera Budow-
nictwa (podczas którego przedstawiono
warunki, w jakich po przyst¹pieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej znajdzie siê pol-
skie budownictwo), Targowe Spotkania
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z Architektur¹ (coroczne spotkanie architektów, projek-
tantów i urbanistów, tym razem poœwiêcone Rosji, Bia³o-
rusi i Jugos³awii - nowym rynkom dla architektury), III
Ogólnopolski Kongres Dekarzy (spotkanie przedstawi-
cieli ca³ej bran¿y), Rzemieœlnicze Forum Budowlane (w
ramach którego „na ¿ywo” zaprezentowano nowe mate-
ria³y i technologie), Dzieñ Dystrybutora (poœwiêcony
analizie rynku dystrybucji materia³ów budowlanych). To
tylko kilka przyk³adów; program by³ wyj¹tkowo bogaty -
obejmowa³ a¿ 70 pozycji.

Raport z badañ przeprowadzonych
wœród zwiedzaj¹cych

Zdecydowanie najpopularniejsz¹ imprez¹ tar-
gow¹ okaza³a siê byæ Budma. Wy³¹cznie na ni¹ przy-
sz³o 72,9% badanych osób. 74,2% uczestników okaza-
³o siê byæ osobami spoza Poznania.

Zdecydowana wiêkszoœæ osób przyby³a na targi
w celach s³u¿bowych - 84,9%. Osób odwiedzaj¹cych
targi prywatnie by³o 15,1%. Spoœród osób, które na
targach by³y s³u¿bowo, 43% stanowili w³aœciciele/dy-
rektorzy/ prezesi firm. G³ównym powodem s³u¿bo-
wych wizyt na targach by³o znalezienie nowych Ÿróde³
sprzeda¿y, zakupów, produktów - 73,5%, natomiast
osoby prywatne przyby³y powodowane szukaniem no-

wych pomys³ów i inspiracji przydatnych podczas bu-
dowy/ remontu domu/ mieszkania - 57,1%. Wed³ug
87,7% badanych targi pomagaj¹ przy podejmowaniu
decyzji, a dla 82,6% pozostan¹ u¿yteczne tak¿e przez
najbli¿sze 5-6 lat. Respondenci wysoko ocenili obs³u-
gê zwiedzaj¹cych przez wystawców - 4,27 pkt. (skala 1-
5). Niemal ca³a grupa - 97,4% badanych stwierdzi³o,
¿e wra¿eniami z targów dziel¹ siê z innymi osobami.
Odpowiedzi okaza³y siê mocno zró¿nicowane, ale naj-
czêœciej wskazywano na kategoriê 4-6 osób (27,7%).

Osoby odwiedzaj¹ce
targi s³u¿bowo
- stanowisko w firmie

Osoby odwiedzaj¹ce targi s³u¿bowo - iloœæ osób zatrudnionych w firmie

Osoby odwiedzaj¹ce targi s³u¿bowo - zakres dzia³alnoœci firmy
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Poszerzon¹ w tym roku tematykê targów INSTALA-
CJE, po raz pierwszy podzielono na cztery bloki: ciep³o,
woda, gaz oraz us³ugi. Z poszczególnymi blokami tematycz-
nymi œciœle zwi¹zani s¹ bior¹cy w targach wystawcy oraz za-
interesowani ich ofert¹ zwiedzaj¹cy; s¹ one tak¿e podstaw¹
przygotowania targowych ekspozycji. Podzia³ ten z pewno-
œci¹ ma wp³yw na przejrzystoœæ ekspozycji, pomagaj¹c zwie-
dzaj¹cym w przegl¹dzie prezentowanych wyrobów.

Pi¹ta ju¿ edycja Miêdzynarodowych Targów Insta-
lacyjnych INSTALACJE odbêdzie siê w Poznaniu w
dniach od 30 marca do 2 kwietnia 2004 roku. 450 firm z
19 pañstw przedstawi swoje najnowsze produkty na po-
wierzchni 14.000 metrów kwadratowych; s¹ to wielkoœci
porównywalne do odnotowanych dwa lata temu, na po-
przedniej edycji targów INSTALACJE.

Patronat nad targami INSTALACJE 2004 sprawuje
wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, pracy i
polityki spo³ecznej, prof. Jerzy Hausner.

Ekspozycja - konkretna oferta
dla konkretnego odbiorcy

Blok CIEP£O to trzy grupy tematyczne.
Pierwsza z nich to technika ciep³ownicza i grzew-

cza, a wiêc przetwarzanie, przesy³anie i odzyskiwanie ener-
gii, kot³y, grzejniki, sieci ciep³ownicze, wêz³y cieplne,
kominki, piece kaflowe, systemy kominowe, palniki, pod-
grzewacze wody, butle i zbiorniki, pompy, stacje uzdat-
niania wody, niekonwencjonalne Ÿród³a ciep³a, ogrzewa-
nie œcienne i pod³ogowe oraz materia³y izolacyjne.

Grupa druga - technika wentylacyjna i klimatyza-
cyjna - to wentylatory, klimatyzatory, nawiewniki, syste-
my centralnego odkurzania, systemy regulacji tempera-
tury, ochrona powietrza, osprzêt do instalacji oraz apa-
ratura kontrolno-pomiarowa.

Grupê trzeci¹ - instalacje elektryczne i energetycz-
ne - stanowi¹ urz¹dzenia do produkcji i przesy³ania ener-
gii, linie napowietrzne, kana³y instalacyjne, transforma-
tory, rozdzielnice, osprzêt, a tak¿e aparatura kontrolno-
pomiarowa.

Wœród zainteresowanych t¹ ofert¹ s¹ elektrownie,
elektrociep³ownie, pompownie, gazownie, kot³ownie,
oczyszczalnie œcieków, stacje uzdatniania wody, obs³uga
sztucznych zbiorników wodnych, zak³ady melioracyjne,
ch³odnie, piony techniczne zak³adów przemys³owych i
energetycznych, zak³ady instalatorskie, przedsiêbiorstwa
termomodernizacyjne i gospodarki komunalnej. Hotele,
p³ywalnie, baseny i parki wodne, oœrodki sportu i rekre-
acji oraz rehabilitacyjne, wy¿sze uczelnie techniczne oraz
biura projektowo-badawcze i consultingowe - to kolejni
adresaci powy¿szej oferty.

Drugi z targowych bloków tematycznych - WODA
- to technika wodno-kanalizacyjna (urz¹dzenia s³u¿¹ce
ujmowaniu i zaopatrzeniu w wodê, stacje uzdatniania
wody, pompy i pompownie, sieci, rury, osprzêt, technika
monta¿owa, przydomowe oczyszczalnie œcieków, urz¹dze-
nia deszczowe, regeneracja studni g³êbinowych, arma-
tura do instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz maszyny i
urz¹dzenia do utrzymania sieci wod-kan., a tak¿e techni-
ka pomiarów, regulacji i analiz) oraz technika sanitarna
(armatura ³azienkowa i wyposa¿enie ³azienek, baseny,

sauny, projektowanie ³azienek, doradztwo, wellness).
Z t¹ ofert¹ chêtnie zapoznaj¹ siê przedstawiciele

pracowni projektowych i konserwatorsko-renowacyj-
nych. Bêdzie ona interesuj¹ca równie¿ dla wykonawców,
a wiêc firm budowlanych i remontowych, kierowników
budów, technologów produkcji, a tak¿e dystrybutorów
- hurtowni i sklepów budowlanych i instalacyjnych - oraz
odbiorców koñcowych.

Blok trzeci - GAZ - to wystawcy spod znaku tech-
niki gazowniczej: urz¹dzenia i sprzêt do przechowywa-
nia i dystrybucji gazu i produktów pochodnych, wykry-
wacze i odbiorniki gazu, ruroci¹gi, sieci gazowe, nawa-
nianie gazu, kot³ownie, aparatura kontrolno-pomiaro-
wa, uszczelnienia, systemy  zabezpieczenia i ³¹cznoœci.

To oferta dla inwestorów, zw³aszcza dla instalato-
rów, urzêdów miejskich i gminnych, starostw, urzêdów
marsza³kowskich oraz spó³dzielni mieszkaniowych, a tak-
¿e developerów i zarz¹dców budynków.

US£UGI, WYKONAWSTWO, DORADZTWO to
czwarty blok tematyczny: projektowanie, oprogramowa-
nie, wykonawstwo sieci, instalacji, urz¹dzeñ i obiektów,
urz¹dzenia warsztatowe i narzêdzia, systemy dla inteli-
gentnych budynków, instalacje proekologiczne, consul-
ting, zwi¹zki, izby, stowarzyszenia, banki, towarzystwa
ubezpieczeniowe i wydawnictwa.

 Du¿e zainteresowanie,
wielkie mo¿liwoœci

INSTALACJE od lat ciesz¹ siê du¿¹ popularno-
œci¹ wœród wystawców i zwiedzaj¹cych. S¹ to najwiêksze
targi instalacyjne Europy Œrodkowo-Wschodniej. W roku
2004 swoj¹ najnowsz¹ ofertê przedstawi 450 wystawców z
19 pañstw i regionów (Austria, Bia³oruœ, Boœnia i Herce-
gowina, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Ho-
landia, Litwa, Niemcy, S³owenia, Tajlandia, Tajwan, Tur-
cja, Ukraina, Wêgry, Wielka Brytania, W³ochy). Targowe
ekspozycje przygotowane zostan¹ na powierzchni 13.500
metrów kwadratowych. Zarówno pod wzglêdem liczby
wystawiaj¹cych siê firm, jak i powierzchni ekspozycji,
INSTALACJE 2004 s¹ porównywalne z poprzedni¹ edycj¹
targów sprzed dwóch lat.

Do przyjazdu na targi i zapoznania siê z ofert¹
tegorocznych wystawców zaproszono liczn¹ grupê fa-
chowców. Dla producentów, dystrybutorów, dostawców,
a tak¿e koñcowych u¿ytkowników targi bêd¹ okazj¹ nie
tylko do zaprezentowania i poznania najnowszych mate-
ria³ów i technologii, ale tak¿e do bezpoœredniego porów-
nania dostêpnych na rynku ofert.

Konferencje
- niezbêdna wiedza w zasiêgu rêki

W programie przygotowywanych targów, obok eks-
pozycji najnowszych technik i technologii instalacyjnych,
znajd¹ siê równie¿ specjalistyczne konferencje i semina-
ria. Uczestnictwo w targach bêdzie wiêc nie tylko okazj¹
do przegl¹du rynkowych nowoœci i aktualnej oferty obec-
nych na rynku firm, ale umo¿liwi tak¿e, poprzez udzia³
w zaplanowanych wydarzeniach, dostêp do najœwie¿szych
informacji niezbêdnych dla bran¿owych fachowców. To,
obok wielu bezpoœrednich kontaktów z producentami,
handlowcami czy kooperantami, jeden z g³ównych ce-
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lów stawianych sobie przez uczestników targów INSTA-
LACJE. Nie dziwi wiêc du¿e zainteresowanie z jakim tar-
gi te od kilku lat spotykaj¹ siê, zarówno ze strony wystaw-
ców prezentuj¹cych tu swoje produkty, jak i przedstawi-
cieli firm i instytucji oraz indywidualnych odbiorów za-
interesowanych targow¹ ofert¹.

Forum Technik Instalacyjnych to ca³odniowa kon-
ferencja, na któr¹ sk³adaj¹ siê referaty pogrupowane w
cztery bloki tematyczne: gaz, wentylacja i klimatyzacja,
ogrzewnictwo oraz wod-kan. Wydarzenie to przygotowa-
liœmy wspólnie z Wielkopolsk¹ Okrêgow¹ Izb¹ In¿ynie-
rów Budownictwa, Polskim Zrzeszeniem In¿ynierów i
Techników Sanitarnych, Instytutem Nafty i Gazu oraz
miesiêcznikiem „Rynek Instalacyjny”; patronat honoro-
wy sprawuje Polska Izba In¿ynierów Budownictwa. Z ko-
lei Izba Gospodarcza CIEP£OWNICTWO POLSKIE jest
organizatorem dwudniowej konferencji „Ciep³ownictwo
sieciowe - nowoczesne rozwi¹zania na przysz³oœæ”.

Oœrodek Certyfikacji Wyrobów Przemys³owego
Instytutu Automatyki i Pomiarów przygotowa³ spotka-
nie nt. oznakowania CE po 1 maja 2004 w urz¹dze-
niach instalacyjnych. Centralny Oœrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, przy wspó³-
pracy Instytutu In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Po-
znañskiej i oddzia³em wielkopolskim Polskiego Zrze-
szenia In¿ynierów i Techników Sanitarnych, zorgani-
zowa³ konferencjê dotycz¹c¹ zgodnoœci wyrobów in-
stalacyjnych z przepisami krajowymi i unijnymi.

Promowanie jakoœci
- presti¿owe nagrody dla najlepszych...

... produktów
W czasie targów rozstrzygniêty zostanie konkurs

o Z³oty Medal Miêdzynarodowych Targów Poznañskich.
W konkursie tym wyró¿niane s¹ te wyroby spoœród eks-
ponowanych na targach, które charakteryzuj¹ siê wysok¹
jakoœci¹, nowoczesnymi rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi
i technologicznymi, walorami ergonomicznymi, ekolo-
gicznymi, estetycznymi i u¿ytkowymi.
... ekspozycji

Podczas targów Kapitu³a konkursu Acanthus Au-
reus dokona przegl¹du ekspozycji i nagrodzi te firmy, któ-
rych stoiska, sprzyjaj¹c nawi¹zaniu bezpoœrednich kontak-
tów biznesowych i realizacji strategii marketingowej da-
nego przedsiêbiorstwa, jednoczeœnie odznaczaj¹ siê walo-
rami estetycznymi oraz ciekawymi rozwi¹zaniami architek-
tonicznymi. Nagrody Z³otego Akanta otrzymaj¹ tak¿e pro-
jektanci tych stoisk oraz wykonuj¹ce je firmy.
... firm

Targi bêd¹ miejscem wrêczenia nagród Medium
przyznawanych najlepszym firmom przez redakcjê „Ryn-
ku Instalacyjnego” w 6 kategoriach: marketing i rozwój
rynkowy firmy, wentylacja i klimatyzacja, ciep³ownictwo-
ogrzewnictwo-energooszczêdnoœæ, gazownictwo, woda i
kanalizacja, instalacje elektryczne.
Zwiedzanie targów

Ekspozycje s¹ dostêpne dla publicznoœci w dniach
30 marca do 2 kwietnia, w godzinach od 9 do 17.

Wiêcej informacji: http://instalacje.mtp.pl
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