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20 kwietnia br. w sali konferencyjnej poznańskiego Domu Tech-
nika odbył się III Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. Było to wydarzenie ważne co najmniej z dwóch powo-
dów. Po pierwsze Rada WOIIB rozliczyła się ze swej działalności w
minionym roku, a delegaci na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili
Radzie absolutorium. Po drugie tegoroczny III Zjazd zakończył etap
organizacyjny WOIIB. Ostatecznie ukształtowało się biuro izby. Dzia-
łalność podjęły wszystkie jednostki organizacyjne izby. Wielkopolska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa liczy blisko 8000 członków.
Ta liczba świadczy o ogromnym wysiłku organizacyjnym jaki trzeba
było wykonać.

Aby ułatwić kontakt członków izby z władzami izby utworzono
delegatury w następujących miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
Inspektorom (kierownikom) delegatur przydzielono odpowiedni za-
kres obowiązków uchwalonych przez Radę WOIIB. W delegaturach i
Poznaniu organizowane są szkolenia dla członków WOIIB przez Ko-
misję ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń przy współpracy Cen-
trum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa. Aktualnie
komisja przygotowała program szkoleń do końca bieżącego roku. Pro-
gram obejmuje tematy zgłoszone podczas spotkań w delegaturach oraz
na III Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Tematyka szkoleń opublikowana zostanie w biuletynie (w wersji
drukowanej oraz internetowej). Do programu szkoleń należy także
zaliczyć seminaria oraz odczyty organizowane podczas Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich (na przykład: Dzień Inżyniera Budow-
nictwa, Dzień Instalatora). Współpracując z Dyrekcją MTP, będzie-
my się starali, aby wymienione imprezy targowe odbywały się pod
patronatem PIIB oraz WOIIB.

Myślę, że inicjatywą godną uwagi jest organizacja Ośrodka Infor-
macji Technicznej, który będzie dysponował kompletem polskich norm
oraz literaturą techniczną wielobranżową. Ośrodek dostępny będzie dla
wszystkich członków izby.

Z uznaniem należy wspomnieć o działalności Komisji Kwalifika-
cyjnej, która organizuje egzaminy na uprawnienia budowlane oraz rze-
czoznawców budowlanych. Współpracując ze stowarzyszeniami nauko-
wo – technicznymi, CUTOB organizuje kursy przygotowawcze do tych
egzaminów.

W dniach 18 i 19 czerwca br. odbył się w Warszawie III Krajowy
Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na zjeździe tym Wielko-
polska była reprezentowana przez 21 delegatów, zgłosiła postulaty z III
Zjazdu WOIIB. Ze Zjazdu Krajowego wynika, że Wielkopolska Izba
posiada opinię izby dobrze zorganizowanej. Mimo to staramy się do-
skonalić naszą pracę, aby możliwie najlepiej reprezentować interesy
członków naszej izby.

Przez wydawany biuletyn oraz wiadomości umieszczane w witrynie
internetowej, a także przeprowadzane szkolenia, WOIIB pragnie docierać
do swych członków, informując o wszystkim co ważne jest w działalności
zawodowej, przyczyniając się do bezpiecznego działania w zawodzie i eli-
minując zjawiska szkodliwe w dziedzinie budownictwa.
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Adaptacja zbiornika po gazie na centrum

usługowo-biurowe w Ostrowie Wlkp.

To już kolejny numer naszego Biuletynu. W
tym roku realizujemy zadanie prezentacji każdej z
branż tworzących naszą Izbę. W aktualnym nume-

rze tematem wydania jest branża elektryczna (IE). Reprezentuje ją artykuł
z techniki świetlnej. Rosnące wymagania użytkowników oraz rozszerza-
jąca się oferta producentów sprzętu oświetleniowego zmuszają projektan-
tów i sprzedawców do bycia na bieżąco z ofertą rynku i z oczekiwaniami
klientów. Jednak będąc już samemu w pełni świadomym możliwości osią-
gnięcia jakiegoś efektu, za pomocą zastosowania danego sprzętu oświe-
tleniowego, napotykamy na problem przedstawienia go klientowi, gdyż o
świetle najlepiej rozmawia się na przykładach i najlepiej widząc efekty,
jakie można uzyskać. Temu celowi służy „Centrum Zastosowania Światła
w Pile”, po którym to oprowadza nas zamieszczony artykuł.

Okres od ostatniego naszego numeru był okresem bardzo inten-
sywnych działań Izby. Jesteśmy już po III Zjeździe WOIIB i po III Zjeź-
dzie Krajowym. Dlatego też najwięcej miejsca poświęcamy tym wydarze-
niom i materiałom z nim związanym. Przedstawiamy refleksje Przewod-
niczącego WOIIB na temat III Zjazdu WOIIB, informację o III Zjeździe
WOIIB i sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Zjazd nasz zakoń-
czył się sukcesem. Uczestniczyło w nim 174 delegatów (tj. ok. 70%), a
nasze władze, zaproponowany budżet i przedstawiony program na 2004 r.
uzyskały ponad 90% poparcie delegatów.

Zamieszczamy także notatkę reporterską kolegi v-ce przewodniczące-
go WOIIB dr inż. Jacka Skarżewskiego z III Krajowego Zjazdu PIIB. Konty-
nuując nasze Kalendarium uzupełniamy je jeszcze o okres do III Zjazdu PIIB.

Zgodnie z naszym założeniem staramy się informować na bieżąco
Koleżanki i Kolegów o ważniejszych konferencjach odbywających się w ciągu
roku. W tym numerze przedstawiamy sprawozdania z dwóch ciekawych kon-
ferencji: „Problemy rzeczoznawstwa budowlanego” i GAZTERM 2004.

W związku ze znaczącym wkładem Izby w ważną dla nas imprezę
jaką są Targi INSTALACJE 2004, zamieszczamy krótkie jej podsumowanie.

Cennym elementem, który na stałe zagościł już na naszych stro-
nach są informacje o szkoleniach dla wszystkich członków i spotkaniach
naszych władz. W związku z tym zamieszczamy szczegółowy harmono-
gram szkoleń na II półrocze 2004 r. oraz pozostałe terminy spotkań Pre-
zydium Rady WOIIB i samej Rady WOIIB.

Na ukończeniu są prace nad uchwałą o przeznaczeniu części skład-
ki członkowskiej na prenumeratę jednego z czasopism branżowych dla
każdego członka. W związku z tym poniżej zamieszczamy ankietę dla
wszystkich naszych członków z prośbą o odwrotne dostarczenie do nasze-
go Biura (fax, e-mail, poczta lub poprzez Biura w Delegaturach).

Przewodniczący Rady Programowej

Tomasz Błaszczyński
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Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa c.d.

KalendariumKalendarium
Oto ciąg dalszy informacji o działalności na-

szej Wielkopolskiej Izby, obejmujący w pierwszej częś-
ci czas od początku bieżącego roku 2004 do 20 kwiet-
nia - dnia, w którym odbył się III Zjazd WOIIB i dalej
do 18 czerwca, pierwszego dnia III Krajowego Zjazdu
PIIB w Warszawie.

I tym razem, tak jak w poprzednich częściach Ka-
lendarium (zamieszczonych w Biuletynach WOIIB
nr 1 i nr 2), informacje o najważniejszych „sprawach”
działalności Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa przedstawiamy „w telegraficznym skrócie”.

- styczeń 2004 r.

- wydanie zaświadczeń o członkostwie w Izbie
w roku 2004 (po zarejestrowaniu opłacenia
składki i ubezpieczenia OC - ponad 7 500
członkom),

- powołanie Komisji Funduszu Zapomóg (prze-
wodniczący - J. Stroński), w celu realizacji
ustawowego zapisu o działalności samopomo-
cowej Izby na rzecz członków; z regulamina-
mi działań samopomocowych - w skali całej
PIIB i w szczególności w WOIIB - można za-
poznać się w Biurze Izby oraz na stronie WO-
IIB (w internecie),

- styczeń - kwiecień 2004 r.

- bieżące realizowanie procedur przyjmowania
nowych członków Izby, zawieszania i wznawia-
nia członkostwa, a także skreślania z listy człon-
ków (wg. stosownych regulaminów PIIB - de-
cyzje w tym względzie podejmowało Prezydium
OR Izby i Okręgowa Rada Izby),

- kompleksowe przygotowanie formalne i me-
rytoryczne III Zjazdu WOIIB na termin 20
kwietnia br.,

- dyżury wiceprzewodniczących Rady WOIIB (w
poniedziałki i czwartki).

- 20 kwietnia 2004 r.

- III Zjazd Wielkopolskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa - skrótowa relacja w odrębnym ma-
teriale tegoż Biuletynu; pełne sprawozdanie
(protokół) ze Zjazdu - w internetowym Biule-
tynie WOIIB on-line.

- maj - czerwiec 2004 r.

- przyjęcie przez Okręgową Radę WOIIB Za-
sad Gospodarki Finansowej Rady Programo-
wej Biuletynu,

- przejęcie (nieodpłatne) biblioteki technicznej ze
(zlikwidowanego) Biura Projektów Budownictwa
Przemysłowego; organizacja biblioteki WOIIB w
budynku NOT, w pomieszczeniach Biura Izby,

- komputeryzacja delegatur terenowych WOIIB
(Kalisz, Konin, Leszno, Piła),

- rekomendacja do Krajowej Rady PIIB kandyda-
tów z Wielkopolski na arbitrów Urzędu Zamó-
wień Publicznych,

- końcowe działania w celu modernizacji syste-
mu elektronicznej ewidencji członków Izby i
dokonywanych przez nich wpłat (składka człon-
kowska i OC) - pilotażowe, z możliwością wy-
korzystania systemu także przez pozostałe
Okręgowe Izby PIIB,

- ustalenie tematyki, terminów i miejsca szko-
leń, prowadzonych przez WOIIB w II półro-
czu 2004 r.,

- zakończenie organizacji Ośrodka Informacji
Technicznej WOIIB,

- sesja wiosenna egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane (25.05 - egzamin pisemny, 28 i 31.05,
1,2,3,4 i 7.06 - egzaminy ustne); do egzami-
nu przystąpiło 196 osób, uprawnienia uzyska-
ły 184 osoby,

- Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wszczęła pro-
cedurę nadawania tytułu rzeczoznawcy budow-
lanego - z Urzędu Wojewódzkiego przejęto 4
zaległe wnioski, do WOIIB wpłynęło 11 nowych
wniosków; Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (w
kompetencji której leży przyznawanie tytułu rze-
czoznawcy) pozytywnie rozpatrzyła dotychczas
4 wnioski, pozostałe są w trakcie rozpatrywania
(wymagają pewnych uzupełnień),

- dyżury wiceprzewodniczących Rady WOIIB.

- 18-19 czerwca 2004 r.

- III Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w Warszawie - notka informa-
cyjna o tym zjeździe - w odrębnym materiale
Biuletynu,

- w komisjach i zespołach roboczych Zjazdu -
aktywny udział delegatów z WOIIB,

- delegaci z Wielkopolski przekazali Zjazdowi Kra-
jowemu wnioski ze Zjazdu Okręgowego; zosta-
ły one przyjęte i przekazane do realizacji przez
Krajową Radę PIIB.

C.d.n.

(w kolejnym Biuletynie  WOIIB)
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III Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa odbył się 20 kwietnia 2004 r. w Domu
Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9.

Delegaci na Zjazd, reprezentujący wszystkie obwo-
dy wyborcze Wielkopolski (wybrani przez członków Izby
w roku 2001) otrzymali stosowne zawiadomienia wraz z
proponowanym porządkiem obrad, regulaminem Zjazdu i
sprawozdaniami organów Izby z ich działalności w roku
2003 na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu. W mate-
riałach zjazdowych otrzymali także projekt programu dzia-
łalności WOIIB w roku 2004 oraz uchwalone przez Okrę-
gową Radę prowizorium budżetu Izby na 2004 r.

 Zjazd otworzył Przewodniczący WOIIB Ma-
rian Krzysztofiak, witając przybyłych delegatów oraz
przybyłych na obrady gości:

  - Zbigniewa Dąbrowskiego, reprezentującego Wo-
jewodę Wielkopolskiego,

  - Jerzego Gładysiaka, reprezentującego Marszał-
ka Województwa Wielkopolskiego,

  - Andrzeja Jaworskiego, reprezentującego Krajową
Izbę IB w Warszawie, skarbnika PIIB,

  - Jerzego Witczaka, Wielkopolskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

III Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

  - Marka Czuryłę, Przewodniczącego Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Architektów,

  - Janusza Horę, Prezesa FSNT NOT w Poznaniu
  - Wojciecha Wiatra, Cechmistrza Cechu Rzemiosł

Budowlanych w Poznaniu.

Obrady Zjazdu prowadziło wybrane przez delega-
tów Prezydium, w składzie:

Przewodniczący - Kajetan Marcinkowski
Zastępca Przewodniczącego - Jan Lemański
Sekretarz - Jadwiga Gałach

Nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu czuwał Piotr
Stawicki - radca prawny WOIIB.

Wybrane zostały trzy komisje zjazdowe, w składach:
- komisja mandatowa
  - dla oceny prawomocności obrad Zjazdu:
Jerzy Tykociński, Mirosława Ogorzelec, Janusz
Szostak, Maria Kostek,

- komisja skrutacyjna - dla liczenia i ustalania
  wyników głosowań:
Roman Napierała, Iwona Dąbrowska, Paweł Bo-
rowczak, Marek Suchanecki, Hieronim Wujek,
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- komisja uchwał i wniosków:

Janusz Kowalski, Krystyna Poślednia, Roman Ja-

błoński, Tadeusz Łuka, Grzegorz Ratajczak, Jó-

zef Nowak.

Komisja mandatowa uznała Zjazd

za prawomocny, albowiem:

- na kadencję 2002 - 2006 wybrano 246 delegatów,

- na III Zjazd WOIIB w Poznaniu zaproszono 246

delegatów,

- w Zjedzie uczestniczyło 174 delegatów, co stano-

wi 70,72%.

W merytorycznej części Zjazdu delegaci dyskuto-

wali i ocenili, przedstawione w poszczególnych sprawoz-

daniach, funkcjonowanie i pracę organów Izby w okresie

międzyzjazdowym: Rady Izby, Komisji Kwalifikacyjnej,

Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej. Główną podstawą w tym względzie było

przedłożenie Komisji Rewizyjnej Izby.

Komisja Rewizyjna w swojej ocenie uznała, mię-

dzy innymi, że:

- dokumentacja kadrowa jest prowadzona zgodnie

z wymogami,

- inwentaryzację środków trwałych przeprowadzo-

no poprawnie pod względem formalnym, mery-

torycznym i rachunkowym,

- opłaty kwalifikacyjne i egzaminacyjne w Komisji

Kwalifikacyjnej oraz wynagrodzenie za przeprowa-

dzone postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy na-

liczane są zgodnie z Komunikatami Prezesa GUS,

- OKK nie pobiera opłaty w znaczkach skarbowych,

co jest niezgodne z ustawą o opłacie skarbowej i

wymaga korekty,

- wskazane byłoby bardziej równomierne angażo-

wanie członków komisji egzaminacyjnych,

- większość z wniosków podjętych na II Zjeździe

WOIIB została zrealizowana, zrealizowane zosta-

ły także wszystkie uchwały Okręgowej Rady, pod-

jęte w okresie międzyzjazdowym,

- w działalności finansowej Izby stwierdzono znacz-

ne oszczędności w wydat-

kach; zaplanowane wydatki

przekroczone zostały tylko w

pozycjach dotyczących opłat

czynszowych i kosztów wy-

posażenia biura,

- istnieje potrzeba poprawy

sytuacji lokalowej biura WO-

IIB w Poznaniu.

W podsumowaniu swo-

jej oceny Komisja Rewizyjna

uznała, że WOIIB prowadzi

prawidłową i oszczędną dzia-

łalność, w związku z czym

jej Przewodniczący złożył

wniosek o udzielenie absolu-

torium Radzie WOIIB.

W dyskusji nad spra-

wozdaniami organów WOIIB

(w tym także Komisji Rewi-

zyjnej) glos zabrało 14-tu

delegatów na Zjazd. Wypo-

wiedzi dotyczyły takich

spraw, jak np.:

- uzasadnienia poszczegól-

nych kwot w komentarzu do prowizorium budże-

towego,

- wyjaśnienia, dlaczego biegły rewident nie zakoń-

czył pracy do dnia III Zjazdu,

- wyjaśnienia, dlaczego nie wdrożono programu

komputerowego  Symfonia, zakupionego  do pro-

wadzenia rachunkowości,

- dużej rezerwy budżetowej,

- zakresu działania delegatur WOIIB w Kaliszu, Ko-

ninie, Lesznie i Pile i braku ich dostępu do Inter-

netu,

- prenumeraty czasopism branżowych dla członków

Izby,

- organizacji szkoleń na uprawnienia budowlane

także w ośrodkach poza Poznaniem,

- uruchomienia funduszu samopomocowego Izby,
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- Biuletynu WOIIB, przesyłanego członkom Izby,

- eksponowania bądź nie, podziału na poszczegól-

ne branże budowlane w pracy Izby,

- wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań

w ramach składki OC.

W tej ostatniej kwestii wypowiedział się Andrzej

Jaworski, skarbnik PIIB. Poinformował, że członkowie

PIIB wpłacili na ubezpieczenie OC 8.271.000,00 zł, oraz,

że zgodnie z jego wiedzą złożono 26 wniosków o od-

szkodowania, ale liczba roszczeń będzie wzrastać z roku

na rok. W stosunku do roku 2003 wysokość składki na

ubezpieczenie zmalała i nie wzrośnie ona, dopóki kurs

euro będzie niższy od 6,00 zł, a szczegółowe informacje

dotyczące ubezpieczenia znaleźć można na stronie inter-

netowej firmy ubezpieczeniowej Hanza Brokers.

W dalszej części Zjazdu poddane zostały zatwier-

dzeniu, w drodze głosowania, przedstawione sprawozda-

nia organów Izby oraz przegłosowany został wniosek

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Okręgo-

wej Radzie WOIIB. Sprawozdania zostały przyjęte i ab-

solutorium Okręgowej Radzie zostało udzielone. W gło-

sowaniu nad absolutorium udział wzięło 165 delegatów.

Za udzieleniem absolutorium Radzie było 129 delega-

tów, przeciwnych było 11 delegatów, 25 delegatów wstrzy-

mało się od głosu.

W dalszej kolejności rozpatrywany był program

działalności WOIIB w roku 2004 oraz projekt budżetu

Izby na rok 2004.

W dyskusji nad tymi przedłożeniami wnioskowa-

ne było, między innymi: doposażenie delegatur tereno-

wych Izby i w tym celu prze-

sunięcie na ich rzecz odpo-

wiedniej kwoty z rezerwy

budżetowej; poszerzenie

współpracy z organami ad-

ministracji państwowej i sa-

morządowej dla wypracowa-

nia jednoznacznych interpre-

tacji przepisów Prawa bu-

dowlanego; stała współpra-

ca z mediami dla podkreśle-

nia roli i rangi zawodu inży-

niera budownictwa; opraco-

wanie we współpracy z Izbą

Architektów cennika mini-

malnego, odzwierciedlające-

go realistyczny poziom cen

na usługi świadczone przez

członków obu Izb; rozezna-

nie możliwości wykorzysty-

wania funduszy unijnych na

cele szkoleniowe; doprowa-

dzenie do zgodności przepi-

sów przetargowych z wykorzystaniem funduszy progra-

mu SAPARD z przepisami Prawa budowlanego obowią-

zującego w Polsce; podjęcie przez Izbę działalności go-

spodarczej.

Zjazd podjął uchwały w sprawach:

- przyjęcia budżetu na rok 2004 z poprawką o prze-

sunięciu rezerwy budżetowej na delegatury,

- przyjęcia programu działalności WOIIB na rok

2004.

W dalszej dyskusji ogólnej rozważane były spra-

wy: podjęcia działań legislacyjnych w celu ochrony

kierowników budów przed zmuszaniem ich do kiero-

wania nadmierną liczbą budów; ewentualnego wyku-

pu siedziby Izby, w celu zmniejszenia kosztów utrzy-

mania; integralności poszczególnych branż budowla-

nych w Izbie; zakresu informacji zamieszczanych w

Biuletynie WOIIB.

W ostatniej części obrad Zjazdowa Komisja

Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone na piśmie

33 wnioski delegatów. Zjazd zobowiązał Okręgową Radę

do ich szczegółowego rozpatrzenia, a delegatów z na-

szego okręgu na Krajowy Zjazd PIIB - do przedłożenia

na tym Zjeździe tych wniosków, które mają znaczenie

ogólnokrajowe.

Powyższa informacja stanowi syntetyczny wyciąg

z protokołu III Zjazdu WOIIB, który w pełnej wersji jest

dostępny w Biuletynie WOIIB - on-line w Internecie.

Zrelacjonował

Jacek Skarżewski
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Dr Eur Ing. Tomasz B³aszczyñski CEng MIStructE

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Re-

wizyjnej obejmuje okres od zakończenia II Zjazdu Wiel-

kopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

tj. od 6 maja 2003 roku do 19 kwietnia 2004 roku. W

tym okresie Okręgowa Komisja Rewizyjna Wielkopol-

skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działała

w niezmienionym składzie:

kol. Włodzimierz Draber

- Poznań, przewodniczący

kol. Michał Rakowski

- Poznań, z-ca przewodniczącego

kol. Iwona Dąbrowska - Konin

sekretarz oraz członkowie OKR:

kol. Mirosława Ogorzelec - Poznań

kol. Andrzej Dajerski - Kalisz

kol. Rajmund Jakuszkowiak - Leszno

kol. Wiktor Liszczyński - Gostyń.

W okresie sprawozdawczym OKR odbyła 6 posie-

dzeń. Z każdego posiedzenia sporządzono protokół, któ-

ry zgodnie z regulaminem przesłano do wiadomości Kra-

jowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Re-

wizyjnej WOIIB uczestniczył w posiedzeniach Okręgo-

wej Rady Izby oraz Prezydium Rady. Ponadto przewod-

niczący komisji rewizyjnej na zaproszenie uczestniczył

w dwóch posiedzeniach Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz

brał udział w warsztatach szkoleniowych zorganizowa-

nych przez KKR. OKR w pełnym składzie brała udział

w szkoleniu  zorganizowanym przez KKR PIIB. Tema-

tem warsztatów i szkolenia były metody, zakres i sposo-

by przeprowadzania kontroli w OIIB ze szczególnym

uwzględnieniem kontroli w zakresie działalności finan-

sowej izb inżynierów budownictwa.

Podstawową działalnością OKR w okresie sprawoz-

dawczym była kontrola WOIIB oraz jej organów. W okre-

sie sprawozdawczym przeprowadzono 5 kontroli według

poniższego wykazu:

1. Kontrola spraw kadrowych prowadzonych przez

WOIIB,

2. Kontrola inwentaryzacji środków trwałych

WOIIB

3. Kontrola działania Okręgowej Komisji Kwalifika-

cyjnej WOIIB

4. Kontrola realizacji uchwał przez okręgowa Radę

Izby WOIIB

5. Kontrola działalności finansowej WOIIB

w Poznaniu

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono że:

- dokumentacja kadrowa WOIIB jest prowadzona w

sposób prawidłowy i nie znaleziono większych uchybień.

Dokumentacja jest zgodna z przepisami i regulaminami

obowiązującymi w  tym zakresie.

- inwentaryzacja została przeprowadzona popraw-

nie pod względem formalnym, merytorycznym i ra-

chunkowym i OKR nie wnosi żadnych zastrzeżeń

do przeprowadzonych czynności inwentaryzacyjnych.

Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli stwierdziła, że

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nie pobiera opłaty

skarbowej w znakach skarbowych od wniosków i za-

łączników o nadanie uprawnień budowlanych, wyma-

ga to jednoznacznego wyjaśnienia przez WOIIB, po-

nieważ zdaniem OKR jest to niezgodne z ustawą o

opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 roku /Dz.

U. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami z dnia

17 października 2000 roku/. Zgodnie z art. 1, ust. 1

pkt. 1a, oraz art. 4, ust. 1 ustawy, OKK powinna po-

bierać 5 zł od każdego wniosku i 50 gr od każdego

załącznika w znakach opłaty skarbowej część I pkt. 1

i 2 załącznika do ustawy. To samo dotyczy wniosku o

rejestrację „Książki praktyki zawodowej”. Z ramowe-

go programu działania OKK na rok 2003 oraz mate-

riałów przekazanych z księgowości WOIIB dotyczą-

cych posiedzeń OKK wynika, że w 2003 roku OKK

odbyła 11 posiedzeń. W rozliczeniu finansowym OKK

z opłat kwalifikacyjnych oraz kosztów kwalifikacji i

przeprowadzenia egzaminów popełniono drobne błę-

dy rachunkowe, które zostały odwrotnie poprawione.

W trakcie kontroli OKR ustaliła, że po uwzględnieniu

korekty błędów, wpływy z opłat od kandydatów ubie-

gających się o uprawnienia budowlane w 2003 roku

stanowią kwotę 225 358,13 zł. Natomiast wydatki po-

niesione, związane z postępowaniem kwalifikacyjnym

i przeprowadzonymi egzaminami wyniosły 127 465,77

zł. W związku z powyższym do dyspozycji WOIIB

pozostaje kwota 97 892,36 zł. Okręgowa Komisja

Kwalifikacyjna wpisała na listę egzaminatorów 42 oso-

by. Z tej listy Przewodniczący OKK zgodnie z regula-

minami powołał do przeprowadzonych postępowań

kwalifikacyjnych 10 osób, a do przeprowadzonych eg-

zaminów 24 osoby z listy egzaminatorów. OKR wnio-

skuje aby, w przyszłości dążyć do równomiernego do-

ciążenia członków z listy egzaminatorów. Na sekreta-

rzy zespołów kwalifikacyjnych i komisji egzaminacyj-

nych powoływać rotacyjnie pracowników biura izby.

OKR wnioskuje o ustalenie kryteriów do naliczania

należności członkom komisji egzaminacyjnych za prze-

Sprawozdanie
z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w Poznaniu.
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prowadzone egzaminy. Egzamin składa się z części:

pisemnej i ustnej w różnych terminach.

Do decyzji Rady należy ustalenie jaka część na-

leżności będzie wypłacana za egzamin pisemny i ust-

ny w przypadku gdy członek komisji egzaminacyjnej

bierze udział tylko przy egzaminie pisemnym albo tylko

przy ustnym, bo w przypadku udziału w całym egza-

minie należność wynika z przepisów i nie budzi wąt-

pliwości. Sprawa ta wymaga natychmiastowego usta-

lenia tym bardziej że dotyczy spraw finansowych. Kon-

troli poddano również zgodność naliczania opłat kwa-

lifikacyjnych i egzaminacyjnych wnoszonych przez

wnioskujących o nadanie uprawnień budowlanych, oraz

przyjętych podstaw do naliczania należności za prze-

prowadzone postępowania kwalifikacyjne i egzaminy z

Komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statyczne-

go ogłaszanych w Monitorze Polskim w sprawie prze-

ciętnego wynagrodzenia w poszczególnych kwartałach

roku. Stwierdzono, że pobierane opłaty kwalifikacyjne

i egzaminacyjne oraz naliczone należności za kwali-

fikacje i egzaminy dla członków komisji kwalifika-

cyjno-egzaminacyjnych są zgodne z Komunikatami

Prezesa GUS.

- Przeprowadzono również kontrolę podjętych

uchwał i wniosków na II Zjeździe Okręgowej Izby In-

żynierów Budownictwa w Poznaniu. W wyniku kon-

troli stwierdzono, że: przeważająca ilość wniosków

została zrealizowana. Część wniosków z racji swojego

charakteru jest w trakcie realizacji. Okręgowa Rada

Izby pomiędzy zjazdami podjęła 41 uchwał w tym

oprócz uchwał o przyjęciu, zawieszeniu i skreśleniu

członków WOIIB podjęto szereg znaczących uchwał

dotyczących działalności WOIIB. W trakcie kontroli

poza drobnymi uchybieniami nie stwierdzono istot-

nych zarzutów dotyczących podejmowania i realiza-

cji uchwał przez Okręgową Radę Izby WOIIB. Wszyst-

kie uchwały podjęte przez Okręgową Radę Izby zo-

stały zrealizowane.

- OKR przeprowadziła kontrolę działalności finan-

sowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-

downictwa. Z przedstawionych dokumentów księgowych:

bilansu na dzień 31.12.2003 r., rachunku zysków i strat

za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wynika, że

łączna kwota wpływów:

- z wpłat wpisowego, składek członkowskich, opłat

za kwalifikacje i egzaminy na uprawnienia do

31.12.2003 roku wyniosła 2 278 851,97 zł,

- z odsetek od środków na rachunkach bankowych

55 443,26 zł,

- z innych przychodów operacyjnych 3 547,57 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 2 337 842,80 zł.

Natomiast koszty z przedstawionych dokumentów

kształtowały się następująco:

- koszty amortyzacji środków trwałych 109 487,21 zł

- koszty zużycia materiałów i energii 49 098,68 zł

- koszty usług obcych 235 796,44 zł

- koszty opłat 15,00 zł

- wynagrodzenia 485 951,03 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

41 329,39 zł

- koszty finansowe 4,21 zł.

Łącznie koszty zamknęły się kwotą  921 681,96 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami wynikają-

ca z zapisów księgowych w 2003 roku wyniosła 1 416

160,84 zł. W związku z powyższym wykazano do-

chód w wysokości 1 447 053,69 zł. Z porównania

wielkości przychodu i dochodu wynika różnica 30

892,85 zł. Kwota ta jest nadwyżką przychodu nad kosz-

tami w 2002 roku i została zaewidencjonowana jako

kapitał zapasowy w 2003 roku. Przedstawione powy-

żej dane potwierdza informacja wstępna przygotowa-

na przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań

finansowych Economist Michał Hajlig z Poznania.

Również z tej informacji wynika że: zaszłości gospo-

darcze w 2003 roku zaewidencjonowano w układzie

księgi „amerykanki” i fakt ten nie narusza postano-

wień ustawy o rachunkowości w przedmiocie prowa-

dzenia ksiąg rachunkowych.

Powyższa informacja została przygotowana przez

w/w podmiot dla potrzeb zbliżającego się Zjazdu spra-

wozdawczego WOOIB, natomiast szczegółowa opinia i

raport z badania finansowego za 2003 rok według oświad-

czenia księgowego i skarbnika ma być sporządzony do

końca czerwca 2004 roku.

Po przeanalizowaniu protokołów z kontroli

przeprowadzonych przez OKR oraz sprawozdań za

2003 rok Rady oraz organów WOIIB, OKR na posie-

dzeniu w dniu 16 kwietnia 2004 roku podjęła jedno-

głośnie Uchwałę nr OKR/1/04 o wystąpieniu do III

Zjazdu WOIIB z wnioskiem o udzielenie absoluto-

rium Okręgowej Radzie za okres sprawozdawczy. Bio-

rąc pod uwagę całokształt działania WOIIB oraz

uchwałę OKR złożyłem wniosek do Zjazdu o udzie-

lenie absolutorium Radzie WOIIB w Poznaniu za okres

sprawozdawczy.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB

Włodzimierz Draber
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III Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budow-

nictwa odbył się 18 i 19 czerwca 2004 r. w hotelu Novo-

tel w Warszawie.

W Zjeździe uczestniczyło blisko 190-ciu delega-

tów ze wszystkich 17-tu Izb Okręgowych oraz zaprosze-

ni goście.

Zjazdowi przewodniczył Ryszard Trykosko z Gdań-

ska, przewodniczący Pomorskiej OIIB.

Po przyjęciu regulaminu Zjazdu oraz porządku

obrad i po wyborze komisji zjazdowych (mandatowej,

wyborczej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków) przed-

stawione i poddane dyskusji zostały sprawozdania orga-

nów Krajowej Izby z działalności w roku 2003, w tym

także sprawozdanie finansowe. Po tej dyskusji i przedsta-

wionym obszernym przedłożeniu Krajowej Komisji Re-

wizyjnej, sprawozdania zostały przez delegatów przyjęte

i Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium.

Zjazd znowelizował i zatwierdził budżet Izby na rok

2004 oraz uchwalił Zasady Gospodarki Finansowej i

Budżetu na rok 2005. Interesujące zapewne wszystkich

ustalenia w tym zakresie będą przedstawione szczegóło-

wo w materiałach pozjazdowych, w biuletynie „Inżynier

Budownictwa” oraz on-line na stronie internetowej PIIB.

Zjazd przyjął trzy złożone rezygnacje z funkcji w

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, w tym: przewodni-

III Krajowy Zjazd
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
notka informacyjna

czącego tej komisji Zbigniewa Kledyńskiego oraz sekre-

tarza Henryka Zobla, a następnie dokonał wyborów uzu-

pełniających. Przewodniczącym KKK wybrany został

Kazimierz Szulborski, dotychczasowy zastępca przewod-

niczącego, a w skład członków komisji wybrany został

przedstawiciel naszego okręgu - Jan Lemański.

Zjazd dokonał korekt i uzupełnień w Statucie PIIB

oraz regulaminach organów: krajowych i okręgowych.

Szczegóły w tym względzie znajdą się w materiałach

pozjazdowych.

W ostatniej części obrad komisja uchwał i wnio-

sków przedstawiła zgłoszone na Zjazd wnioski: krajo-

wej Komisji Prawno-Regulaminowej, 17 plików wnio-

sków z Izb Okręgowych oraz 95 wniosków indywidual-

nych, zgłoszonych przez delegatów. Komisja pogrupo-

wała je w stosowne bloki tematyczne, w zależności od

wymaganego „szczebla” ich realizacji (np. zmian w usta-

wach sejmowych, w rozporządzeniach rządowych, we-

wnątrzizbowe itd.) Zjazd podjął uchwałę o realizacji

wniosków przez Krajową Radę Izby.

P.S. Powyższa informacja stanowi jedynie syntetycz-

ny „raport” z obrad III Krajowego Zjazdu PIIB i nie należy

jej traktować jako źródłowy materiał sprawozdawczy.

Zrelacjonował

Jacek Skarżewski
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mgr in¿. Marek Lorczyk

Centrum
Zastosowañ

Œwiat³a w Pile
Rosnące wymagania użytkowników oraz rozszerza-

jąca się oferta producentów sprzętu oświetleniowego zmu-
sza projektantów i sprzedawców do intensywnej nauki
nowych trendów i nadążaniem za zmieniającą się modą.
Jednak będąc już samemu w pełni świadomym możliwo-
ści osiągnięcia jakiegoś efektu za pomocą zastosowania
danego sprzętu oświetleniowego, napotykamy na problem
przedstawienia go klientowi. Jak opisać efekt oświetle-
niowy za pomocą słów - prawie niemożliwe.

Dużym ułatwieniem jest więc, możliwość pokaza-
nia różnych wariantów oświetlenia w zależności od za-
stosowanego sprzętu. Taką możliwość daje nam Centrum
Zastosowań Światła w Pile.

Centrum zostało wybudowane przez Philips Ligh-
ting w 1994 roku. Składa się z kilku sal o łącznej po-
wierzchni 700 metrów kwadratowych, w których zaaran-
żowano różne miejsca, np. biuro, sklep, ulicę itp. Może-
my w nich obserwować zmieniające się sekwencje oświe-
tleniowe ukazujące nam wiele różnych możliwości roz-
wiązań oświetleniowych. Poza tym Centrum pełni swo-
istą rolę wzorcowni. Można tam obejrzeć wszystkie naj-
nowsze osiągnięcia w dziedzinie produktów oświetlenio-
wych, jakie na rynek wprowadził Philips.

Zwiedzanie Centrum Zastosowań Światła zaczy-
namy od sali Podstaw Techniki Świetlnej. Poznajemy tu
kilka zjawisk, które pozwalają nam lepiej zrozumieć
procesy rządzące ludzkim wzrokiem. Poznajemy tu zja-
wisko mieszania kolorów, kontrastu i kontrastu barw-
nego oraz zjawisko olśnienia. W gablotach zamontowa-

Sala Podstaw Techniki Świetlnej - mieszanie kolorów.
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ne są różne źródła światła, które obrazują nam zależ-
ność postrzegania w zależności od temperatury barwo-
wej oraz współczynnika oddawania barw. Temperatura
barwowa jest to parametr mówiący o tym, w jaki spo-
sób odbieramy dane źródło światła, czy np. jego barwa
jest zimna czy ciepła. Temperatura światła jest istot-
nym elementem tworzenia atmosfery. Czym cieplejsza
barwa, tym człowiek jest bardziej skłonny do relaksu.
Zimna barwa stymuluje do wytężonej pracy, podwyż-
sza naszą efektywność działań.

Sala Podstaw Techniki Świetlnej - postrzeganie kolorów.

Drugim parametrem jest współczynnik oddawa-
nia barw tj. kolorów Ra, mierzony w procentach. Czym
współczynnik wyższy, tym światło bardziej zbliżone
do naturalnego. Nie trzeba przypominać, że w niektó-
rych miejscach prawidłowe rozróżnianie kolorów jest
niezwykle istotne, np. w sklepach kosmetycznych, pra-
cowniach malarskich, itp. Odpowiedni poziom odda-
wania barw jest od niedawna (na podstawie nowej nor-
my oświetlenia wnętrz) również wymagany w pomiesz-
czeniach gdzie pracownik intensywnie wykonuje pra-
cę wzrokową tj. w biurach czy szkołach. Tam Ra po-
winno wynosić powyżej 80%.

Porównując różne typy źródeł światła, jakie tam
można obserwować dochodzimy do wniosku, że w ostat-
nich latach technologia poczyniła olbrzymie postępy.
„Zwykłe” świetlówki już nie muszą oznaczać kompro-
misu pomiędzy wysoką skutecznością świetlną i niskim
współczynnikiem oddawania barw. Najnowsze świetlów-
ki TLD-super 80 posiadają współczynnik Ra powyżej
80% i charakteryzują się najwyższą skutecznością
świetlną powyżej 90lm/W. Świetlówki TLD to bardzo
szeroka rodzina lamp. Możemy dobrać nie tylko współ-
czynnik Ra od 60% do 98%, ale także barwę światła od
2700K do 6500K, a więc od barwy bardzo ciepłej żarów-

kowej do bardzo zimnej dziennej. Bardzo ciekawe jest
też porównanie lamp wysokoprężnych. Jak wiemy, lam-
py sodowe mają ograniczoną zdolność oddawania kolo-
rów, ale już lampy metalohalogenkowe typu Mastercolor
posiadają Ra powyżej 80%.

Wiedza o parametrach charakteryzujących źródła
światła pozwala nam na prawidłowy i optymalny dobór
oświetlenia projektowanego przez nas miejsca. Tak np.
do oświetlenia drogowego używaliśmy kiedyś lamp rtę-
ciowych, które zostały już w praktyce wyparte przez
bardziej efektywne lampy sodowe. Co prawda oddawa-
nie barw przez lampy sodowe nie jest zbyt wysokie (na
poziomie 23%), ale na ulicy liczy się przede wszystkim
ilość światła, a nie kolor jadącego przed nami pojazdu.
Teraz mamy już najnowsze rozwiązania - lampy Ma-
stercolor City CDO jako bezpośrednie zamienniki lamp
sodowych. Co prawda nie mają one aż tak wysokiej
skuteczności jak lampy sodowe, ale oddawanie barw
mają na poziomie 80%, a kolor zmieniamy z mono-
chromatycznego żółtego na naturalny biały. Daje nam
to nowe możliwości oświetlania miejsc dla ruchu pie-
szego i miejsc rekreacyjnych. Jakość oświetlenia może-
my więc zmienić diametralnie, bez potrzeby zmiany
opraw oświetleniowych.

Drugą salą, na jaką natrafiamy po wyjściu z sali
podstaw techniki świetlnej to Sala Prezentacji Produk-
tu. Jest to miejsce, w którym możemy zobaczyć wszyst-
kie najnowsze produkty produkowane przez firmę Phi-
lips Lighting. Są tam zarówno źródła światła jak i opra-
wy oświetleniowe.

Zaczynamy od najbardziej znanych i najstarszych
„lampek elektrycznych”, czyli żarówek. Mimo upływu
lat i wynalezieniu innych źródeł światła, żarówki cieszą
się nadal popularnością i wydają się nam idealne do nie-
których zastosowań. To właśnie żarówka oddaje kolory z
idealną dokładnością 100% i świetnie kreuje atmosferę
elegancji i relaksu. To właśnie żarówkami lub jej nowo-
cześniejszą odmianą - żarówkami halogenowymi, oświe-
tlane są najbardziej ekskluzywne miejsca takie jak skle-
py, hotele, restauracje itp. Jednak ich mała efektywność
zmusza nas niekiedy do zastosowania świetlówek jako
alternatywnego, bardziej efektywnego źródła światła.
Świetlówki tak jak i żarówki są dostępne w różnych kon-
figuracjach i typach. Mogą one być w postaci dobrze
nam znanej „świecącej tuby” jak i na trzonku E27 czy
E14 zamieniając bezpośrednio żarówkę. Warto zauwa-
żyć, że różnorodność tej grupy produktów jest tak duża,
że za jej pomocą można oświetlić prawie wszystko. Jako
ciekawostkę warto na chwilę zatrzymać się przy lampie
TLD-Secura. Jest ona powlekana specjalną warstwą
ochronną, która po zbiciu świetlówki zapobiega rozprys-
kowi szkła. Jest to niezwykle istotne przy oświetlaniu
miejsc produkcji żywności, szczególnie w świetle no-
wych unijnych przepisów HACCP.
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Najnowszym produktem, jaki możemy zaliczyć
do lamp niskoprężnych jest ultranowoczesna świetlów-
ka TL5. Jej nowa technologia pozwoliła zwiększyć sku-
teczność świetlną aż do 104 lm/W, jednocześnie ogra-
niczając jej rozmiary do średnicy tylko 16 mm i dłu-
gości o 50 mm mniejszej niż odpowiadające im świe-
tlówki TLD (średnicy 26 mm). Te nowe możliwości
zaowocowały produkcją nowych opraw oświetlenio-
wych, ale o tym później.

Na trzeciej ścianie umieszczone są lampy wysoko-
prężne, ułożone wg zwiększającej się skuteczności świetl-
nej. Zaczynają się oczywiście od lamp rtęciowych i kończą
na lampie sodowej niskoprężnej SOX. Możemy dotknąć
i zobaczyć m.in. lampy do oświetlenia stadionów MHN-
S.A, jak i całą rodzinę lamp metalohalogenkowych Ma-
stercolor z nowym jarznikiem ceramicznym pozwalają-
cym na utrzymanie temperatury barwowej w czasie. Trzy
rodzaje popularnych lamp sodowych od standardowych
(SON i SON-T) poprzez lampy bezrtęciowe (SON-T Hg
free) aż do SON-T plus, lamp o podwyższonej żywotno-
ści i strumieniu świetlnym.

Sala Prezentacji Produktu - lampy wyładowcze.

Natomiast na suficie zaprezentowane są oprawy
oświetleniowe. Philips Lighting oferuje szeroki asorty-
ment opraw zarówno do wnętrz jak i opraw zewnętrz-
nych. W tej sali możemy porównać efekty świetlne róż-
nych optyk od mlecznobiałych kloszy poprzez rastry bia-
łe i aluminiowe do ogólnych celów oświetleniowych, aż
do optyk mocno ograniczających efekt olśnienia C6 czy
C7, zarówno do tradycyjnych świetlówek liniowych, jak
i do ultranowoczesnych świetlówek TL5. Znajdują się
tam oprawy zarówno do wbudowania w sufit podwiesza-

ny TBS jak i nasufitowe TCS z kloszami i rastrami, opra-
wy szczelne do pomieszczeń zanieczyszczonych wilgo-
cią i pyłem - Pacific, oprawy typu „downlights” oraz
system szyn szybkiego montażu TTX150.

 Po zwiedzeniu tych dwóch sal możemy przejść do
pomieszczeń, w których będziemy obserwować zmienia-
jące się warunki oświetleniowe w zależności od zastoso-
wanego źródła światła i optyki w oprawie oświetlenio-
wej. Pierwsze porównanie dotyczy biur. W dwóch po-
mieszczeniach obok siebie idealnie tak samo umeblowa-
nych i pomalowanych prezentowane są różne sekwencje
oświetleniowe. Bezpośrednio porównać możemy oświe-
tlenie biura za pomocą różnych kloszy czy rastrów sze-
roko, strumieniowych i wąskostrumieniowych przy za-
stosowaniu różnej barwy światła. Można natychmiast do-
strzec różnice także w poborze energii elektrycznej i na-
tężenia oświetlenia. Za pomocą czujników umieszczo-
nych w tych pomieszczeniach mierzone jest aktualne na-
tężenie oświetlenia i wynik jest wyświetlany natychmiast
na tablicy. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwych
wersji oświetlenia biura dochodzimy do wniosku, że naj-
bardziej efektywnym systemem jest świetlówka TL5 z
optyką OLC. Daje ona nie tylko dużą sprawność syste-
mu, ale także największy komfort widzenia, a w pracy w
biurze dobre widzenie podwyższona efektywność pra-
cowników i mniejsze ich zmęczenie.

biuro szefa - praca przy biurku.

Jednak nie wszystkie biura spełniają tę samą rolę.
Czasami w jednym pomieszczeniu mieści się zarówno
część przeznaczona do pracy z biurkiem i komputerem,
jak i część przeznaczona do spotkań ze stołem i krzesła-
mi lub fotelami. Takie biuro jest zainscenizowane tuż obok
Biur Porównawczych. Tzw. biuro szefa oświetlone jest
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w różnych jego strefach adekwatnie do wykonywanej tam
pracy. Jest więc miejsce na biurko i komputer, gdzie za-
instalowano oprawy do wbudowania w sufit podwiesza-
ny z optyką wąskostrumieniową C6 jako oświetlenie ogól-
ne i nad biurkiem jako oświetlenie miejscowe, oprawę
zwieszakową na świetlówki TL5 z rastrem mocno ogra-
niczającym olśnienie C7. Nad stolikiem przeznaczonym
do spotkań, umieszczono oprawy typu „downlights” i w
drugim wariancie oprawę na świetlówki TL5 ze specjal-
nie do tego celu przeznaczoną optyką MD, z koloryzo-
wanymi lamelkami kreującymi przyjemną swobodną at-
mosferę. Wzdłuż ścian umieszczono oprawy na żarówki
halogenowe, które tworzą dekoracyjne efekty na ścianach
pomieszczenia. Całość jest sterowana za pomocą syste-
mu Trios i pilota na podczerwień.

biuro szefa - miejsce spotkań

Obracając się o 180 stopni zauważamy porówna-
nie lamp metalohalogenkowych i żarówek halogeno-
wych. Mimo, że lampy metalohalogenkowe typu Ma-
stercolor są lampami wyładowczymi, ich stopień od-
dawania barw niewiele różni się od halogenów. Moż-
na zatem w niektórych miejscach zrezygnować z ener-
gochłonnych żarówek na rzecz lamp wyładowczych,
szczególnie, że wielkość opraw oświetleniowych do
obu lamp nie różni się zbytnio.

Teraz przechodzimy do części pokazującej nam moż-
liwości oświetlania sklepów. Pierwszym jest sklep spo-
żywczy/supermarket. Początkowo podczas pokazu oglą-
damy sklep oświetlony świetlówkami standardowymi o
bardzo niskim współczynniku oddawania kolorów. W wy-
niku tego sklep jest słabo oświetlony, a konsumenci nie są
pewni czy mają przed sobą produkty dobrej jakości.

Supermarket

Następnie po przejściu przez warianty pośrednie,
uzyskujemy oświetlenie optymalne: świetlówki TLD-
super 80 o podwyższonym współczynniku oddawania
barw oraz oprawy z rastrami ograniczającymi olśnienie,
a więc zwiększającymi komfort widzenia.

sklep - butik

Po drugiej stronie znajduje się sklep typu „butik”.
Tutaj optymalne oświetlenie jest związane nie tylko z
prawidłowym oddawaniem barw i odpowiednim pozio-
mem natężenia oświetlenia, ale także z umiejętnością
eksponowania produktów na wystawie i półkach. W czter-
nastu różnych sekwencjach oświetlenia możemy obejrzeć
różne warianty oświetlenia tego typu sklepów. Możemy
tutaj porównać, jak wygląda produkt w świetle żółtym,
a jak w białym. Zastosowano tutaj kilka możliwości za-
równo oświetlenia ogólnego jak i miejscowego. Oświe-
tlenie ogólne realizowane jest za pomocą opraw świe-
tlówkowych (pamiętać należy o odpowiednim współczyn-
niku oddawania barw), opraw do świetlówek kompakto-
wych, lamp sodowych SDW-T (biały SON) czy lamp
metalohalogenkowych Mastercolor. Jednak najważniej-
szym elementem oświetlenia butiku jest oświetlenie miej-
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scowe, akcentujące. Ten niezwykle ważny aspekt oświe-
tlenia sklepu, ze względu na możliwość kierowania wzro-
ku klienta w miejsca umieszczenia najatrakcyjniejszych
produktów, można uzyskać poprzez instalacje różnego
typu źródeł światła i projektorów oświetleniowych. Do-
skonale nadają się do tego projektory typu Monza czy
Musa, w których montujemy według potrzeb, albo żarów-
ki, albo lampy wyładowcze. Ważne, aby pomiędzy natę-
żeniem oświetlenia produktu eksponowanego a tłem, była
różnica jak 1 do 5, wtedy przedmiot będzie dopiero wy-
starczająco widoczny. Pamiętamy tutaj także o oddawa-
niu kolorów, więc lampy Mastercolor lub halogeny sto-
sujemy do oświetlenia kolorów zimnych, a białego SONa
lub żarówki do kolorów ciepłych.

Po prezentacji nie mamy już wątpliwości, że oświe-
tlenie wpływa znacząco na obroty w naszym sklepie. Do-
bre, może nam pomóc w sprzedaży i zwiększyć obroty, a
złe zniechęcić klientów do odwiedzania naszego sklepu.

Ostatnim pomieszczeniem jest tzw. uliczka. Jest to
miejsce prezentowania oświetlenia zewnętrznego i pro-

Uliczka - symulacja oświetlenia architektonicznego

Prezentowane są tam najciekawsze i najnowsze pro-
dukty firmy Philips Lighting. Zaczynamy od opraw oświe-
tlenia ulicznego. Na wysokich masztach zainstalowane
są oprawy świecące, natomiast na niskich oprawy nie
podłączone do zasilania, które możemy dotknąć otwo-
rzyć i obejrzeć ich konstrukcję. Na uwagę zasługuje nowa
rodzina opraw Iridium. Oprawa w pełni modułowa, którą
możemy sami skonfigurować. Philips dostarczy nam opra-
wę wyposażoną we wszystkie potrzebne elementy takie
jak np.: odbłyśnik zamknięty lub otwarty, klosz z poli-
węglanu lub szybę, reduktor mocy, fotokomórkę, każde
źródło światła itd.

duktów służących do oświetlenia otoczenia zewnętrzne-
go. Na modelu miasta możemy prześledzić warianty
oświetlenia architektonicznego i możliwości upiększania
naszego miasta światłem. Przy oświetleniu architekto-
nicznym ważne jest nie tylko, czym oświetlamy (np. ko-
lor światła), ale także, z której strony pada światło.
Możemy za pomocą oświetlenia wyostrzyć kontury jak i
spłaszczyć cały obiekt.
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Należy zwrócić uwagę także na ciekawą oprawę do
wbudowania w grunt Pompei. Oprawa ta, na lampy wy-
ładowcze, świetnie nadaje się do oświetlenia architekto-
nicznego, do osiągnięcia tzw. efektu dramatycznego. Jej
nowa odmiana na żarówkę Amazon jest właśnie wpro-
wadzana na rynek, w nowej atrakcyjnej cenie.

Projektory Decoflood, które znajdują się na jednej
ze ścian tej sali, można wykorzystywać do oświetlenia
architektonicznego. 7 projektorów, 35 optyk i wiele ro-
dzajów źródeł światła, jakie można stosować w tej rodzi-
nie projektorów (od 35W do 400W) stawiają ją w pierw-
szym szeregu produktów o dużych możliwościach i naj-
wyższej jakości.

Za małą przegrodą jest symulacja magazynu, gdzie
można zobaczyć systemy linii szybkiego montażu TTX.
Jest to miejsce, gdzie najwyraźniej widać wpływ olśnie-
nia na komfort widzenia. Zastosowanie rastrów na dłu-
gich ciągach świetlnych jest, na podstawie obserwacji
tego pomieszczenia, wręcz obowiązkowe.

uliczka - prezentacja opraw zewnętrznych

Kończąc wizytę w Centrum Zastosowań Światła w
Pile jesteśmy przekonani o trzech rzeczach. Po pierw-
sze, że o świetle najlepiej rozmawia się na przykładach i
najlepiej widząc efekty, jakie można uzyskać. Po drugie,
zdajemy sobie sprawę z niezwykłej roli, jaką oświetlenie
ogrywa w naszym życiu i po trzecie, że dobre oświetle-
nie jest sztuką.

Mamy poza tym większą wiedzę o parametrach opi-
sujących światło i możliwości, jakie niesie za sobą oświe-
tlenie elektryczne. Wiemy, że możemy za pomocą świa-
tła kreować otoczenie zarówno we wnętrzach jak i na
zewnątrz. Oświetlenie nie jest więc dodatkiem koniecz-
nym do wystroju wnętrza, ale jego istotną suwerenną
częścią. Pamiętajmy więc, że światłem możemy uatrak-
cyjnić miejsce w którym przebywamy, ale możemy także
zepsuć eleganckie wnętrza.

Na koniec należy wszystkim projektantom i inwe-
storom oświetlenia życzyć, aby każdy, choć raz miał
możliwość zwiedzić Centrum Zastosowań Światła.
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SPRAWOZDANIE
Z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej

„Problemy rzeczoznawstwa budowlanego”,
która odbyła się w dniach od 21 do 23 kwietnia 2004 r.

w Cedzynie koło Kielc

Konferencja została zorganizowana przez Instytut
Techniki Budowlanej i Zarząd Główny PZITB oraz przez
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, którą reprezento-
wał jej prezes prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski.
Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Technicznego był
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, a jednym z człon-
ków tego komitetu był prof. dr hab. inż. Witold Woło-
wicki z Politechniki Poznańskiej. Nasza WOIIB była re-
prezentowana przez mgr inż. Szczepana Mikurendę z
Kalisza i autora niniejszego sprawozdania. Główny cel
konferencji to zapoznanie jej uczestników z aktualnymi
zagadnieniami prawno-organizacyjnymi i technicznymi
dot. rzeczoznawstwa budowlanego oraz doskonalenie
warsztatu pracy rzeczoznawcy budowlanego.

Na 7-miu sesjach wygłoszono 23 referaty o nastę-
pującej tematyce:

- rzeczoznawstwo budowlane w świetle przepisów
prawa budowlanego i Unii Europejskiej

- problemy bezpieczeństwa pożarowego, ochrony
przed hałasem, wpływami dynamicznymi, korozją
i osiadaniem obiektów w działalności rzeczoznaw-
cy budowlanego i PZITB

- klasyfikacja i ocena przyczyn uszkodzeń obiek-
tów budowlanych na terenach górniczych

- rola rzeczoznawcy budowlanego w przypadkach
awarii i katastrof obiektów budowlanych

- metody badań ścian, fundamentów, sklepień i stro-
pów w zabytkowych budynkach
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- ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
w wycenie nieruchomości

- Eurokody dot. projektowania konstrukcji oraz
metody określania poziomu ich niezawodności

- rodzaje i kryteria klasyfikacyjne opracowań tech-
nicznych w tym ekspertyz oraz ich definicje

- udział rzeczoznawcy budowlanego w procesie bu-
dowlanym w fazie projektowania i realizacji obiek-
tów budowlanych oraz w działalności organów nad-
zoru budowlanego.

W konferencji wziął czynny udział Główny In-
spektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban, który
w nawiązaniu do własnej interpretacji aktualnie obo-
wiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane dot.
rzeczoznawstwa, zaproponował ich nowelizację, która
została uwzględniona w końcowych wnioskach wyni-
kających z referatów i ożywionej dyskusji uczestni-
ków tej konferencji.

W swoim referacie dot. roli PIIB w warunkach
członkostwa Polski w Unii Europejskiej prof. Zbigniew
Grabowski przypomniał, że zasady wzajemnego uzna-
wania uprawnień zawodowych inżynierów budownic-

twa zostały ujęte w Dyrektywie europejskiej nr 2002/
0061(COD) z 2001 r., która zobowiązuje wszystkie kra-
je członkowskie w tym Polskę, aby do 2005 roku wpro-
wadziły ujednolicony system uznawania kwalifikacji w
określonych zawodach. W tym czasie polscy inżynie-
rowie i technicy, a także polskie firmy budowlane po-
winny przystosować się do funkcjonowania w zmie-
nionych warunkach poprzez podniesienie na wyższy
poziom swojej konkurencyjności, przedsiębiorczości,
innowacyjności i aktywności.

W kolejnym referacie dr hab. inż. Zbigniew Kle-
dyński, kontynuując powyższy temat stwierdził, że prze-
pisy prawa budowlanego powierzchownie normują rze-
czoznawstwo budowlane, a kolejne ich nowelizacje roz-
szerzają w sposób nieuzasadniony zakres uprawnień pro-
jektowych bez ograniczeń o prawo sporządzania eksper-
tyz technicznych, które powinno przysługiwać wyłącz-
nie rzeczoznawcy budowlanemu.

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Król z Politechni-
ki Lubelskiej w ramach referatu dot. postępowania w
sytuacjach zagrożeń katastrofą lub awarią budowlaną,
zaproponował podział opracowań techniczno-budow-
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lanych na 3 następujące kategorie: Oceny (ocena sta-
nu technicznego, ocena techniczna i orzeczenie tech-
niczne), Opinie (opinia techniczna, opinia specjali-
styczna), Ekspertyzy (ekspertyza techniczna, eksper-
tyza stanu technicznego, ekspertyza budowlana). De-
finicje powyższych pojęć zostały sformułowane przez
prof. dr hab. inż. Kazimierza Szulborskiego z P.W. i
prof. dr hab. inż. Lecha Wysokińskiego z ITB w bar-
dzo ciekawym referacie dot. oceny współpracy kon-
strukcji z podłożem w oparciu o konkretne przykłady
praktyczne oraz dot. zasad pracy fundamentów wiot-
kich, sztywnych, sprężystych i sprężysto-plastycznych.
Wg autorów tego referatu ekspertyza techniczna wy-
konywana wyłącznie przez uprawnionego rzeczoznawcę
budowlanego zawiera dokumentację i ocenę zjawisk,
zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji
lub użytkowania obiektu budowlanego obejmującą na
ogół inwentaryzację uszkodzeń elementów konstruk-
cyjnych i ogólnobudowlanych, badanie podłoża grun-
towego i cech mechaniczno-strukturalnych wbudowa-
nych wyrobów budowlanych. Ekspertyza powinna rów-
nież zawierać sprawdzającą analizę statyczną elemen-
tów i ustroju konstrukcyjnego wraz z oceną rozwiązań
technologicznych w poszczególnych fazach realizacji
obiektu. Ponadto ekspertyza określa główne przyczy-
ny uszkodzeń, proponuje zalecenia i wariantowe spo-
soby wzmocnienia uszkodzonych elementów obiektu
budowlanego oraz formułuje wnioski końcowe.

Autorzy powyższego referatu podali własną klasy-
fikację uszkodzeń trwałych (rysa o rozwartości do 0,1
mm, pęknięcie, szczelina o szerokości ponad 0,5 mm,
odkształcenia odwracalne w postaci ugięcia lub wygię-
cia). Ponadto podali skalę uszkodzeń dla oceny stanu tech-
nicznego budynków od 0 do 5 oraz skalę ocen stanu kon-
strukcji lub jej elementów.

Z kolei prof. zw. dr inż. Bohdan Lewicki z ITB
zaproponował w swoim referacie dot. norm projekto-
wania konstrukcji, aby prezes PIIB powołał zespół do
spraw probabilistycznych metod oceny niezawodności
konstrukcji, inicjując w ten sposób nader potrzebny
współudział samorządu zawodowego inżynierów we
wdrażaniu „Eurokodów” do praktyki krajowej. Z wy-
kazu załączonego do tego referatu wynika, że polskich
odpowiedników nie posiadają eurokody dot. projekto-
wania konstrukcji z uwagi na pożar, które w całości
mają zostać udostępnione Polskiemu Komitetowi Nor-
malizacji (PKN) dopiero w marcu 2005 r.

Ciężar zadań wdrożeniowych przesuwa się wy-
raźnie na władze państw członkowskich oraz szeroko
rozumiany „przemysł budowlany” (m. innymi produ-
cenci wyrobów budowlanych, przedsiębiorstwa budow-
lane, jednostki projektowe i konsultingowe) zorgani-

zowany w postaci samorządów i stowarzyszeń zawo-
dowych, które są odpowiedzialne za kształcenie użyt-
kowników eurokodów i opracowanie odpowiednich
materiałów pomocniczych w tym względzie, we współ-
pracy z PKN oraz władzami krajowymi odpowiedzial-
nymi za ład budowlany.

W aktualnym z uwagi na nasze wejście do UE
referacie, dr inż. Michał Wójtowicz z ITB omówił me-
tody i procedury badawcze, stosowane w laboratoriach
akredytowanych oraz specjalistyczne badania labora-
toryjne wykorzystywane dla oceny, czy budynki speł-
niają wymagania podstawowe, w tym dot. ochrony
przed hałasem (patrz referat dr hab. inż. Barbary Szu-
drowicz z ITB) oraz oszczędności energii i izolacyj-
ności termicznej (patrz referat mgr inż. Jacka Popczy-
ka z ITB dot. ociepleń metodą bezspoinową). Podsta-
wową grupą prac w rzeczoznawstwie budowlanym jest
dokonywanie ocen stanu technicznego budynków w za-
kresie ich bezpieczeństwa, w szczególności nośności i
stateczności poszczególnych elementów konstrukcji.
Oprócz typowych oględzin, pomiarów w odkrywkach,
inwentaryzacji uszkodzeń, coraz częściej niezbędne jest
wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych
dot. cech chemicznych, fizycznych i termoizolacyjnych
wyrobów oraz oceny podłoża budowlanego i zabez-
pieczeń ogniochronnych. Autor powyższego referatu
zwrócił uwagę na rosnącą rolę laboratoriów akredyto-
wanych uznawanych przez Polskie Centrum Akredyta-
cji, których najważniejszym obecnie zadaniem jest ich
notyfikacja w Komisji Europejskiej. Klientami tych
laboratoriów, zlecającymi przeprowadzenie badań wy-
robów budowlanych może być rzeczoznawca budowla-
ny, wykonawca, użytkownik i osoba odpowiedzialna
za obiekt budowlany, ale również mogą nimi być wła-
ściwe organy nadzoru budowlanego, którymi zgodnie
z obowiązującą od 1 maja 2004 r. ustawą o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 9 z 2004 r., poz 881) jest
Wojewódzki i Główny Inspektor Nadzoru Budowlane-
go, prowadzący kontrolę nad wyrobami budowlanymi
wprowadzonymi do obrotu w oparciu o rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury z 14 maja 2004 r. (Dz.U.
Nr 130, poz. 1386) - dopisek autora sprawozdania.
Dla wyrobów budowlanych objętych certyfikacją obo-
wiązkową lub dobrowolną, podstawą ich oceny zgod-
ności z odpowiednią specyfikacją techniczną są wy-
łącznie wyniki badań prowadzonych przez laboratoria
akredytowane. Informacje o laboratoriach akredytowa-
nych można uzyskać w Polskim Centrum Akredytacji
lub na stronie internetowej www.pca.gov.pl. Takie la-
boratoria akredytowane posiada m.in. Instytut Tech-
niki Budowlanej w Warszawie oraz Centralny Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wy-
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posażenia Budownictwa „Metalplast” w Poznaniu, któ-
ry jest upoważniony do udzielania, uchylania i zmiany
aprobat technicznych w odniesieniu do zamków, okuć
oraz elementów budowlanych wyposażeniowych i wy-
kończeniowych oraz jest notyfikowany wraz z ITB w
Komisji Europejskiej (dopisek autora sprawozdania).

W referacie dot. przyczyn degradacji obiektów
budowlanych prof. dr hab. inż. Zbigniew Ściślewski z
ITB wymienił podstawowe czynniki pochodzące od śro-
dowiska gruntowego, biologicznego, wewnętrznego i
zewnętrznego atmosferycznego oraz od oddziaływań
mechanicznych, jakie powinny być brane pod uwagę
przy prognozowaniu trwałości obiektów budowlanych,
która jest zawsze związana z okresem ich użytkowa-
nia. Degradacja obiektów budowlanych w zasadzie
zaczyna się już w momencie ich wybudowania. Jeżeli
obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem wy-
magań trwałości i wykonany prawidłowo, to proces
degradacji może być na tyle powolny, że spełni on wy-
magania właściwości użytkowych w projektowanym

okresie użytkowania. W praktyce niezbędne są jednak
okresowe kontrole postępu tej degradacji i wykonywa-
nie w odpowiednim czasie zabiegów konserwacyjnych,
które przy prawidłowym utrzymaniu ograniczają się
do drobnych napraw. W zapobieganiu takim niekorzyst-
nym zjawiskom dużą rolę odgrywają rzeczoznawcy bu-
dowlani, jeżeli potrafią w odpowiednim stanie tech-
nicznym, prawidłowo ocenić postęp degradacji obiek-
tu budowlanego oraz ustalić rodzaj, intensywność od-
działywania czynników degradacji i pozostały okres
użytkowania tego obiektu, w celu ustalenia sposobu
przeprowadzenia remontów i napraw. Procentowy sto-
pień zużycia technicznego poszczególnych elementów
budynku w zależności od oceny ich stanu techniczne-
go został tabelarycznie określony w referacie prof. dr
hab. inż. Mieczysława Prystupa z Polit. Warszawskiej
dot. wyceny nieruchomości.

W ostatnim dniu Konferencji prof. P.W. Miro-
sław Kosiorek z ITB w swoim referacie dot. proble-
mów bezpieczeństwa pożarowego, zwrócił uwagę na
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niepokojące zjawisko, że w całym procesie budowla-
nym dot. dużych budynków, udział biorą rzeczoznaw-
cy ds. zabezpieczeń p. pożarowych, a nie rzeczoznaw-
cy budowlani, którzy są lepiej przygotowani do uczest-
niczenia w tym procesie. Środowisko budowlane stoi
z boku problemów bezpieczeństwa pożarowego, po-
mimo, że zagadnienia te powinien rozwiązywać kon-
struktor lub instalator z odpowiednim przygotowaniem
zawodowym. Rzeczoznawcy budowlani nie uczestniczą
również w próbach urządzeń p. pożarowych obejmu-
jących urządzenia gaśnicze, sygnalizacyjne, hydranty,
przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddy-
miające, drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone
w systemy sterowania.

Pewien obszar działalności rzeczoznawcy budow-
lanego w procesie projektowania wynika z § 2 ust. 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), które zostały znoweli-
zowane ustawą z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającą
to rozporządzenie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 - dopi-
sek autora sprawozdania).

Na zakończenie prof. Zbigniew Grabowski sformu-
łował następujące wnioski wynikające z wygłoszonych re-
feratów i z dyskusji pomiędzy uczestnikami Konferencji:

1) Przepisy prawa budowlanego uzupełnić o defini-
cje takich pojęć, jak: opinie, oceny, orzeczenia i
ekspertyzy techniczne (budowlane) oraz rzeczo-
znawca budowlany.

2) Prawo do sporządzania ekspertyz technicznych i
budowlanych powinien posiadać wyłącznie rze-
czoznawca budowlany.

3) Ekspertyzy techniczne (budowlane) dot. skompli-
kowanych obiektów budowlanych i rozwiązań tech-
nicznych powinno się poddawać weryfikacji przez
drugiego rzeczoznawcę lub zespół naukowo - tech-
niczny utworzony przy okręgowych izbach inży-
nierów budownictwa lub reaktywowany w stowa-
rzyszeniach naukowo - technicznych.

4) W celu zwiększenia rangi rzeczoznawcy budowla-
nego proponuje się wyeliminowanie rzeczoznaw-
stwa budowlanego z katalogu samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie, przeprowadza-
jąc w tym zakresie odpowiednią nowelizację prze-
pisów ustawy Prawo budowlane.

5) Uprawnienia do wykonywania rzeczoznawstwa
budowlanego powinno się przyznawać nie tyl-
ko osobom fizycznym poprzez nadawanie im
uprawnień budowlanych bez ograniczeń lub
tytułu rzeczoznawcy budowlanego, ale również

podmiotom organizacyjnym, takim jak: stowa-
rzyszenia naukowo - techniczne (PZITB,
PZITS, SEP, itd.), instytuty naukowo - tech-
niczne jak ITB, odpowiednie wydziały wyż-
szych uczelni technicznych.

6) Upoważnić samorząd zawodowy inżynierów bu-
downictwa do prowadzenia centralnych rejestrów
rzeczoznawców budowlanych i osób posiadających
uprawnienia budowlane.

7) Biegłymi sądowymi powinni być przede wszyst-
kim rzeczoznawcy budowlani.

8) Doprowadzić do uznania przez wszystkie urzę-
dy skarbowe opracowań w postaci ekspertyz,
opinii i ocen technicznych jako utwory (w ro-
zumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych), dla których koszty uzy-
skania przychodu powinny być wyliczone jak w
przypadku umów o dzieło w wysokości 50%
kwoty tego przychodu.

9) Spowodować zwiększenie wpływu i skutecz-
ności działania Izby Inżynierów Budownictwa
w celu doprowadzenia do nowelizacji przepi-
sów prawa budowlanego zgodnie z postulata-
mi środowiska budowlanego, przy ściślejszej
współpracy z ITB i Stowarzyszeniami Nauko-
wo - Technicznymi.

10) Wspólnie z Izbą Architektów i Inżynierów Bu-
downictwa oraz Izbą Projektowania Budowlane-
go, SARP i TUP wypracować bardziej sprawie-
dliwe dla specjalności konstrukcyjno - budowla-
nej cenniki procentowe prac projektowych dla
poszczególnych branż.

11) Proponuje się rozdzielenie specjalności branży
instalacyjnej na specjalność gazową, wodno-ka-
nalizacyjną i cieplno-wentylacyjną oraz wprowa-
dzenie ograniczenia zakresu nadawanych upraw-
nień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budow-
lanego, poprzez zawężenie jego do posiadanej
praktyki specjalizacyjnej.

12) Rzeczoznawca budowlany powinien posiadać jed-
nocześnie pełne uprawnienia wykonawcze i pro-
jektowe bez ograniczeń.

Proponowany postulat o wyłączeniu uprawnień bu-
dowlanych majstrów z przepisów prawa budowlanego i
przeniesieniu ich do Izb Rzemieślniczych został już zre-
alizowany ostatnią nowelizacją ustawy Prawo budowla-
ne, która weszła w życie z dniem 31 maja 2004 r. (Dz.
U. Nr 93, poz. 998).

mgr inż. Przemysław Barczyński

- rzeczoznawca budowlany
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VII krajowa Konferencja Gazterm 2004 odbyła
się w dniach 24-26 maja 2004 r. w Międzyzdrojach
pod protektoratem m.in. Jacka Piechoty, Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej. W ramach konferencji wygłoszono 21 re-
feratów oraz przedstawiono 4 prezentacje firm zwią-
zanych z branżą gazowniczą.

Konferencja odbyła się w przełomowym dla Pol-
ski okresie tj. w 3 tygodnie po przystąpieniu Polski do
struktur UNII EUROPEJSKIEJ, stąd mottem tej konfe-
rencji były słowa prof. Tadeusza Kotarbińskiego „Spo-
strzegać wiele, myśleć inaczej”.

Związane z tym wydarzeniem problemy natury
gospodarczej i technicznej znalazły swoje odzwiercie-
dlenie w programie, w którym poruszono tematy zwią-
zane z wymogami Europejskiej Dyrektywy Gazowej
2003/55/EC, takie jak: wydzielenie Operatora Systemu
Przesyłowego i Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, li-
beralizacja rynku gazu, taryfy przesyłowe, czekające
nas zmiany w Ustawie Prawo Energetyczne, dywersyfi-
kacja i bezpieczeństwo dostaw gazu, strategia rozwoju
branży gazowniczej i ciepłowniczej w świetle tworzą-
cej się konkurencji, zagadnienia związane z inwestycyj-
nym procesem budowlanym oraz zasady wprowadzania
do obrotu wyrobów stosowanych do budowy sieci gazo-
wych i ciepłowniczych.

Przedstawiono również nowoczesne rozwiązania
techniczne, które powinny przyczynić się do wzrostu
zapotrzebowania na gaz, takie jak: zastosowanie gazu
w procesach kogeneracyjnych, do napędu pojazdów, do
klimatyzacji oraz nowości techniczne w zakresie trans-
portu i magazynowania sprężonego gazu ziemnego,
LNG, nowych konstrukcji rur z polietylenu, moderni-
zacji systemów grzewczych z zastosowaniem bloków
energetyczno-ciepłowniczych.

Jak zwykle nie zabrakło tematyki związanej z
ochroną środowiska naturalnego. Znajomość aspektów
środowiskowych pozwala prawidłowo planować zarządza-

Z VII KRAJOWEJ KONFERENCJI GAZTERM 2004

PT. „GAZOWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO POLSKIE

W UNII EUROPEJSKIEJ. LIBERALIZACJA RYNKU

CIEPŁA I GAZU W POLSCE”.

SPRAWOZDANIE

nie środowiskiem, wytyczać cele środowiskowe oraz spo-
soby i kolejność ich osiągania.

Trafna identyfikacja rodzaju i skali aspektów śro-
dowiskowych zwłaszcza tych, które powodują zanieczysz-
czenie środowiska, takich jak: emisje do powietrza, zrzuty
do wód, postępowanie z odpadami, zanieczyszczenie
gruntu, wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych
w warunkach normalnego funkcjonowania oraz podczas
potencjalnych sytuacji awaryjnych jest podstawą funkcjo-
nowania systemu zarządzania środowiskowego.

Na konferencji wygłoszono następujące referaty:
- Mariusz Maik-Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.,

dr Jan Winter - PGNiG S.A.: Europejski model
konkurencyjnego rynku gazu ziemnego,

- Radosław Dudziński - PGNiG S.A.: Zmiany w
funkcjonowaniu rynku - implikacje dla strategii
PGNiG S.A.,

- dr Łukasz Kalupa - Akademia Ekonomiczna w
Poznaniu: Strategia rozwoju dystrybucyjnych spó-
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    łek gazowniczych na przykładzie
Wielkopolskiej Spółki Gazow-
nictwa Sp. z o.o.,

- Bogusław Regulski - Izba Gospo-
darcza Ciepłownictwo Polskie:
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
ciepłowniczego z wykorzystaniem
kogeneracji z gazu ziemnego

- doc. dr Andrzej Froński, Jerzy
Rachwalski, dr Katarzyna Stecz-
ko - INiG Kraków: Aspekty śro-
dowiskowe sektora dystrybucji
gazu ziemnego,

- Zofia Grajwoda -  PGNiG
S.A.: Unia Europejska a ure-
gulowania taryfowe w zakresie
gazownictwa,

- Rafał Wittmann - Gazoprojekt
S.A.: Kodeks sieciowy, jego za-
wartość i znaczenie dla usług
przesyłowych i rynku gazu,

- Stanisław Baraniak COBR
PEWB „Metalplast” w Poznaniu: Zasady wpro-
wadzania do obrotu oraz ocena zgodności i ozna-
czanie wyrobów do budowy sieci gazowej

- dr Andrzej Barczyński - WSG Sp. z o.o., dr To-
masz Mróz - Politechnika Poznańska: Gaz ziem-
ny w klimatyzacji,

- Andrzej J. Piwowarski - PGNiG S.A.: Techno-
logia transportu morskiego sprężonego gazu
ziemnego w służbie dywersyfikacji dostaw gazu
do Polski,

- dr Piotr Kubski - Politechnika Gdańska: Moder-
nizacja systemu grzewczego dwu osiedli komu-
nalnych z zastosowaniem bloków elektryczno -
ciepłowniczych,

- Bolesław Rey - PGNiG S.A.: Wprowadzenie wy-
mogów nowej dyrektywy gazowej do ustawy pra-
wo energetyczne - główne problemy z punktu wi-
dzenia podsektora gazowego,

- Przemysław G. Barczyński - Wojewódzki Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu: Inwe-
stycyjny proces budowlany w świetle przepisów
prawa budowlanego i wymagań Unii Europejskiej,

- dr Stanisław Łętowski, Paweł Słomiński, Woj-
ciech Sikorki - PSG Sp. z o.o. Gdańsk: Wiel-
kości wpływające na bilans gazu w spółkach
dystrybucyjnych,

- Bogdan Pilch - Gaz de France Polska: Doświad-
czenia regulacyjne we Francji, związane z wpro-
wadzeniem NDG,

- Ryszard Budek - PGNiG S.A.: Operatorzy syste-
mów przesyłowych - rola i zadania,

- Adam Matkowski, Zbigniew Budziński - Gazo-
projekt S.A. Wrocław: Magazyny gazu jako ele-
ment dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw gazu
do systemu,

- dr Zbigniew Bagieński - Politechnika Poznańska:
Wymagania prawne w zakresie ograniczenia uciąż-
liwości źródeł energetyki cieplnej dla środowiska,

- dr Andrzej Barczyński - WSG Sp. z o.o., An-
drzej Roszkowski - ARC - Poznań: Nowe kon-
strukcje rur PE do budowy i modernizacji gazo-
ciągów,

- Sławomir Dudek - Instytut Nafty i Gazu Kraków:
Zastosowanie sprężonego gazu ziemnego do na-
pędu pojazdów,

- dr Piotr Kubski - Politechnika Gdańska: Koncep-
cja wytwarzania chłodu jako dodatkowej funkcji
komunalnych źródeł ciepła.

Ponadto konferencja była okazją do dyskusji nad
relacjami łączącymi dwie branże: gazownictwo i ciepłow-
nictwo oraz identyfikowania obszarów do wspólnych dzia-
łań z korzyścią dla obu stron.

Z relacji uczestników Konferencji, których było
około 280 wynika, że VII Krajowa Konferencja „Gaz-
term 2004” spełniła ich oczekiwania i powinna stać się
przyczynkiem do dalszej dyskusji nad przyszłością bran-
ży gazowniczej i ciepłowniczej, a nawiązane kontakty
powinny zaowocować trwałą współpracą.

Opracowanie:

Andrzej Barczyński
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Realizując zadania statutowe, W.O.I.I.B. urucha-
mia program szkoleń, których założeniem jest poszerza-
nie i aktualizacja wiedzy  niezbędnej w bieżącej pracy
zawodowej zrzeszonych członków.

Szkolenia będą organizowane w formie 3-4 go-
dzinnych sympozjów poświęconych wybranym tematom
z zakresu przepisów budowlanych lub nowoczesnych roz-
wiązań technicznych i będą się odbywały w Domu Tech-
nika w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5-9, w godzi-
nach 1600 - 1900. Tematy i terminy szkoleń będą publiko-
wane w Biuletynach Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa oraz w biuletynie internetowym
„Biuletyn WOIIB on-line” (na stronie
www.wkp.piib.org.pl)

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej po-
jemność sali,  słuchacze będą przesuwani, po uzgodnie-

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa

niu, na inny termin. Na rok 2004 przewidziane są sym-
pozja wg tematyki przedstawionej w tabeli.

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Uczestnic-
two będzie potwierdzone zaświadczeniem, pod warun-
kiem wcześniejszego, pisemnego zgłoszenia i podpisa-
nia listy obecności.

Technicznym organizatorem szkoleń będzie
Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budow-
nictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa (skrót: CUTOB-PZITB), 61-712 Poznań,
ul. Wieniawskiego 5-9,  pok. 318-320, tel. (061) 85-
36-805, w. 333, 304, Fax (061) 85-36-037, e-ma-
il:pzitb.poznan@post.pl.

Na adres: CUTOB-PZITB, 2 tygodnie przed
dniem sympozjum, należy przesłać zgłoszenie wg po-
niższego wzoru:

Szkolenia dla członków



25

TERMINY POSIEDZEŃ
RADY I PREZYDIUM WOIIB w 2004 r.

POSIEDZENIA RADY WOIIB

Wtorki, godz. 14.30 - Siedziba WOIIB

21.09.2004 r., 14.12.2004 r.

POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY WOIIB

Wtorki, godz. 15.30 - Siedziba WOIIB

03.08.2004 r., 24.08.2004 r., 07.09.2004 r., 19.10.2004 r., 23.11.2004 r., 28.12.2004 r.
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Program targów obfitował w konferencje i dysku-

sje panelowe wspomagające przepływ informacji o pre-

zentowanych wyrobach i technologiach oraz o sytuacji

gospodarczej sektora rynku i stojących przed nim wy-

zwaniach. Uroczyste otwarcie Targów INSTALACJE

2004 odbyło się 30 marca 2004 r. o godz. 10.30. konfe-

rencją pod nazwą Forum Technik Instalacyjnych, której

organizatorem poza gospodarzem t.j. Międzynarodowy-

mi Targami Poznańskimi były: Wielkopolska Okręgowa

Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inży-

nierów i Techników Sanitarnych, Instytut Nafty i mie-

sięcznik „Rynek Instalacyjny”. Patronat honorowy nad

konferencją objęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Oficjalnego otwarcia Forum dokonali prezes MTP Bo-

gusław Zalewski i Prezes Polskiej Izby Inżynierów Bu-

downictwa prof. Zbigniew Grabowski. Pierwszą częścią

INSTALACJE 2004
- Raport końcowy

konferencji była sesja ogólna, na której wygłoszono 3

referaty następujących autorów: prof. Zbigniewa Grabow-

skiego (Polska Izba Inżynierów Budownictwa), dr Woj-

ciecha Henrykowskiego (Polskie Centrum Badań i Cer-

tyfikacji), prof. Edwarda Szczechowiaka (Wielkopol-

ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa). W dru-

giej części konferencji wygłoszono 26 referatów w pię-

ciu blokach tematycznych obejmujących: instalacje ga-

zowe, wentylacje i klimatyzacje, ogrzewnictwo, wod-kan

oraz instalacji elektryczne. W ramach działań Wielko-

polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zo-

stało opracowanych i wygłoszonych 8 referatów w dwóch

blokach tematycznych wod-kan i ogrzewnictwo. Przewod-

nictwo konferencji w tych blokach spoczęło również na

przedstawicielach WOIIB, blok wod-kan prowadził kole-

ga J. Stroński, a blok ogrzewnictwo koleżanka M. Ba-
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sińska. Całość materiałów przedstawionych na Forum

Technik Instalacyjnych została opracowana na płycie CD

i każdy członek WOIIB otrzymał wymienioną płytę jako

materiał szkoleniowy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych na

targach firm, Międzynarodowe Targi Poznańskie w spo-

sób szczególny wyróżniły to co w ofercie wystawców

najnowsze, przygotowując specjalną ekspozycję pod

nazwą „Wyspa Nowości”, a także prezentując innowa-

cyjne produkty i technologie w materiałach informacyj-

nych oraz na stronie internetowej INSTALACJI. Dzie-

więć produktów i technologii zaprezentowanych przez

targowych wystawców nagrodzonych zostało Złotymi

Medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich; przy-

znano też dziesięć nagród w konkursie Acanthus Aureus.

470 firm z 19 państw - taki był potencjał Międzynarodo-

wych Targów Instalacyjnych w roku 2004. Odbywające

się w Poznaniu INSTALACJE to największe w Polsce

targi podejmujące tę tematykę. Targowa ekspozycja zaję-

ła 14 tysięcy metrów kwadratowych. Podzielono ją na

cztery bloki tematyczne: ciepło, woda, gaz oraz usługi.

Przedstawiona oferta oraz liczne wydarzenia spotkały się

z dobrym przyjęciem i dużym zainteresowaniem - targi

zwiedziło 18 tysięcy profesjonalistów.

Blisko połowę badanych (48,8% grupy) stanowiły

osoby, które kilkakrotnie odwiedzały wcześniejsze edy-

cje targów INSTALACJE. Znaczny odsetek osób (39,6%)

odwiedził te targi po raz pierwszy. Zdecydowana więk-

szość respondentów (75,6%) przybyła na targi w celach

służbowych. Blisko 1/5 grupy (18,4%) odwiedziła targi

prywatnie. Wystąpiła także niewielka grupa osób (6%),

która wizytowała targi powodowana zarówno sprawami

służbowymi, jak i prywatnymi. Głównym powodem, za-

równo służbowych, jak i prywatnych wizyt na targach

było poszerzenie wiedzy. Odpowiedziało tak 53,6% osób

odwiedzających targi służbowo oraz 47,6% osób odwie-

dzających targi prywatnie. Osoby odwiedzające targi służ-

bowo realizowały ponadto takie cele jak spotkania z do-

stawcami oraz zacieśnianie współpracy z partnerami

(53,1%), znalezienie nowych źródeł zakupu produktów

(44,1%) czy spotkania z fachowcami z branży i wymia-

na doświadczeń (34,6%). Według 85,2% badanych targi

INSTALACJE pomagają przy podejmowaniu decyzji, a

dla 81,6% będą użyteczne w najbliższym czasie. 90%

respondentów stanowiły osoby „bardzo zadowolone” oraz

„zadowolone” ze swojej wizyty na targach.
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