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Profesor Zdzis³aw Koœmicki z Politechniki Poznañskiej
i Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu
doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie
Dnia 9 maja 2003 roku Senat Akademii Rolniczej
w Szczecinie uhonorowa³ profesora
Zdzis³awa
Koœmickiego najwy¿sz¹ godnoœci¹ akademick¹ tytu³em
Doktora Honoris Causa.
Tytu³ ten przyznano profesorowi Zdzis³awowi
Koœmickiemu jako wybitnemu specjaliœcie w zakresie
in¿ynierii rolniczej, w uznaniu jego osi¹gniêæ i zas³ug w
rozwijaniu tej dziedziny wiedzy przez aktywny udzia³ w
kszta³ceniu kadry naukowo-dydaktycznej, za tworzenie
szko³y naukowej w zakresie nowoczesnych metod
projektowania maszyn oraz integracjê œrodowiska
naukowego. Uroczystoœæ mia³a miejsce w auli Auditorium
Maximum Akademii Rolniczej w Szczecinie. Otworzy³ j¹
JM Rektor AR w Szczecinie, prof. dr hab. in¿.
Andrzej Nowak. Nastêpnie
dr hab. Aleksander Brzóstowicz przedstawi³ przebieg
procesu o nadanie tytu³u
profesorowi Zdzis³awowi
Koœmickiemu.
Laudacjê wyg³osi³
promotor nowego Doktora
Honorowego, prof. dr hab.
in¿. Jan B. Dawidowski,
dziekan Wydzia³u Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa AR, który nastêpnie
odczyta³ akt promocyjny.
Dyplom doktora
honoris causa wrêczy³ prof.
Z. Koœmickiemu JM Rektor
AR w Szczecinie, Andrzej
Nowak, który podczas tej
uroczystoœci wrêczy³ prof.
Z. Koœmickiemu tak¿e medal "Zas³u¿ony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie". Do Doktora Honorowego nadesz³o wiele
Grupa delegatów z Poznania.
listów gratulacyjnych. Odczyta³ je prorektor AR, prof.
dr hab. Jan Uda³a. By³y Prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Koœmicki
wœród nich gratulacje od
minister edukacji Krystyny
£ybackiej i ministra nauki Micha³a Kleibera. Gratulacje
sk³adali równie¿ goœcie bior¹cy udzia³ w uroczystoœci.
Nastêpnie nowy Doktor Honoris Causa Akademii
Rolniczej w Szczecinie wyg³osi³ wyk³ad pt.: "Od ko³a
jezdnego do maszyny mechatronicznej", w którym
przedstawi³ rozwój techniki od czasów imperium Sumerów
po dzieñ dzisiejszy. Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy Chóru
Kameralnego Akademii Rolniczej w Szczecinie pod
kierownictwem Iwony Wiœniewskiej-Salamon.

Profesor Z. Koœmicki wychowa³ w Akademii
Rolniczej w Szczecinie wielu specjalistów z zakresu
in¿ynierii rolniczej. Jest jednym z najwybitniejszych
i najaktywniejszych wspó³twórców nauki i dydaktyki w
dziedzinie in¿ynierii rolniczej w Polsce. Prowadzi³ du¿o
prac naukowo-badawczych w obszarze mechaniki gleby
oraz dzia³ania na glebê narzêdzi rolniczych.
Profesor urodzi³ siê w 1935 roku w Szamotu³ach.
W 1959 r. na Politechnice Poznañskiej uzyska³ tytu³
magistra in¿yniera mechanika, a w roku 1967 uzyska³ tam
tak¿e stopieñ naukowy doktora nauk technicznych. W roku
1982 uzyska³ tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego
nauk technicznych, a w roku 1991 profesora zwyczajnego.
W latach 1971 - 1974 by³
prodziekanem, a w latach 1974
- 1981 dziekanem Wydzia³u
Maszyn Roboczych i Pojazdów PP. Od 1981 roku jest
kierownikiem Zak³adu Maszyn
Roboczych PP. W latach 19851995 pracowa³ na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w
Akademii Rolniczej w Szczecinie. W latach 1991-1995 by³
kierownikiem Zak³adu Maszyn
Rolniczych w szczeciñskiej
Akademii Rolniczej.
Prof. Zdzis³aw Koœmicki jest autorem i wspó³autorem ponad stu publikacji
naukowych, kilkudziesiêciu
prac projektowych i doœwiadczalno-konstrukcyjnych, patentów, ekspertyz i prac wdro¿onych w praktyce. By³ promotorem, recenzentem i konsultantem wielu rozpraw doktorskich, kilkuset prac magisterskich oraz projektowych.
Profesor jest cz³onkiem i przewodnicz¹cym wielu
komitetów i rad naukowych
oraz towarzystw naukowych w
kraju i za granic¹. Uczestniczy
w pracach rad programowych i
wydawnictw naukowych.
Prof. Zdzis³aw Koœmicki szeœciokrotnie otrzyma³
nagrodê Ministra Edukacji Narodowej, nagrodê Ministra
Przemys³u, zosta³ odznaczony Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Tadeusz Pawlicki
PIMR Poznañ
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Znakowanie CE wyrobów
Podstawowe elementy wspó³pracy
gospodarczej
z krajami Unii Europejskiej

P

wiêc zapewnienie swobodnego przep³ywu towarów.
Zasad¹ jest, i¿ wyrób umieszczony na rynku zgodnie z
prawem w jednym z pañstw Unii nie mo¿e byæ
kwestionowany przez pozosta³e pañstwa cz³onkowskie UE.
Przyjêto, ¿e do spe³nienia zasady swobodnego przep³ywu
towarów potrzeba i zasadniczo wystarcza ustanowienie
wymagañ bezpieczeñstwa odnosz¹cych siê do fazy
projektowania, wytwarzania wyrobu i umieszczania
wyrobu na rynku. I tych w³aœnie wymagañ dotycz¹
dyrektywy.
Koncepcja harmonizacyjna uleg³a zmianie w
latach 80-tych. W miejsce dyrektyw zawieraj¹cych
szczegó³owe przepisy techniczne (zwanych dzisiaj dyrektywami starego podejœcia) przyjêto koncepcjê formu³owania dyrektyw zawieraj¹cych jedynie podstawowe
wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa (dyrektywy nowego
podejœcia).
Dyrektywy starego podejœcia obowi¹zuj¹ jeszcze
w niektórych obszarach, np.: motoryzacji, produktów
¿ywnoœciowych, lekach.
Nowe podejœcie wymaga od pañstw cz³onkowskich wycofania wszystkich aktów prawnych pozostaj¹cych w sprzecznoœci z dyrektywami.
Uzupe³nieniem nowego podejœcia do harmonizacji
prawa jest uregulowane podejœcie do badañ i certyfikacji.
Celem tego uregulowania jest zakreœlenie mo¿liwych do

olska jest cz³onkiem Unii Europejskiej od 1 maja
2004 r. Fakt ten ma du¿e znaczenie dla producentów,
których wyroby podlegaj¹ wymaganiom dyrektyw
Unii. Dyrektywy s¹ to unijne akty prawne wi¹¿¹ce dla
pañstw cz³onkowskich, wymagaj¹ce wprowadzenia ich do
systemu prawnego pañstw cz³onkowskich.
Aby przybli¿yæ tê problematykê Oddzia³ Kaliski
SIMP zorganizowa³ na terenie Fabryki Maszyn
Spo¿ywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A. 16 kwietnia br.
seminarium pod tytu³em „Znakowanie CE wyrobów Podstawowe elementy wspó³pracy gospodarczej z krajami
Unii Europejskiej”.
Seminarium prowadzi³ dr in¿. Ludwik Królas
Dyrektor Oœrodka Kwalifikacji Jakoœci Wyrobów
SIMPTEST w Poznaniu. Uczestnikami seminarium (ponad
50 osób) byli pracownicy FMS „SPOMASZ” Pleszew S.A.
oraz przedstawiciele wiod¹cych przedsiêbiorstw z Kalisza,
Ostrowa Wlkp, Jarocina i Ostrzeszowa. Uczestnicy
otrzymali materia³y szkoleniowe a na zakoñczenie
„zaœwiadczenia” o uczestnictwie w szkoleniu.
Poni¿ej, krótkie streszczenie tematyki seminarium.
Dyrektywy zawieraj¹ce wymagania dla wyrobów
s³u¿¹ ujednoliceniu prawa w tym zakresie w Unii
Europejskiej (harmonizacji) i maj¹ na celu, poprzez tê
harmonizacjê, eliminacjê barier technicznych w handlu a
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dotycz¹cych wyrobu, w tym wszystkich dyrektyw
nowego podejœcia, maj¹cych zastosowanie do
wyrobu.
- Dyrektywy nowego podejœcia s¹ dyrektywami
wymagaj¹cymi ca³kowitej harmonizacji przepisów, tzn. ¿¹daj¹ wyeliminowania sprzecznych
przepisów krajowych.
- Dyrektywy nowego podejœcia maj¹ charakter
wielosektorowy: odnosz¹ siê raczej do mo¿liwych
zagro¿eñ, nie zaœ do konkretnych rodzajów urz¹dzeñ.
- Wytwórca mo¿e wybraæ œcie¿kê dowodzenia
zgodnoœci z wymaganiami spoœród procedur
oceny zgodnoœci przewidzianych w dyrektywie.
Wybór ten nale¿y do wytwórcy i nie mo¿e mu byæ
narzucany.
- Oznakowanie zgodnoœci CE, stanowi potwierdzenie spe³nienia wymagañ wszystkich maj¹cych
zastosowanie dyrektyw nowego podejœcia.
- Kontrola wyrobów przez pañstwo prowadzona
jest w ramach nadzoru rynku.
Ogólne zasady oceny zgodnoœci wyrobów okreœla
w Polsce Ustawa o systemie oceny zgodnoœci (z 2002 r. Dz.U. nr 166 poz. 1360, z 2003 r. - Dz.U. nr 80 poz. 718,
Dz.U. nr 130 poz. 1188, Dz.U. nr 170 poz. 1652).
Dyrektywy s¹ wprowadzone do polskiego systemu
prawnego rozporz¹dzeniami w³aœciwych ministrów lub
ustawami.
Od dnia wejœcia do Unii Europejskiej Polska jest
czêœci¹ rynku unijnego i wszystkie wyroby z Polski bêd¹
pierwszy raz udostêpnione na tym rynku.
W zwi¹zku z tym wyroby objête dyrektywami
bêd¹ musia³y byæ oznakowane znakiem „CE”. Oznacza to,
¿e do tego dnia producenci s¹ zobowi¹zani przeprowadziæ
przewidzian¹ dyrektywami ocenê zgodnoœci. W wiêkszoœ
ci przypadków producenci mog¹ sami przeprowadziæ tê
ocenê (modu³ A). Jednak w wielu przypadkach bêd¹
zmuszeni do skorzystania z us³ug jednostki notyfikowanej
lub do wdro¿enia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ i poddania
go ocenie jednostki notyfikowanej.
Niezastosowanie siê do regu³ okreœlonych przez
Ustawê o systemie oceny zgodnoœci niesie ryzyko dotkliwych kar finansowych.
Ka¿dy producent, którego wyroby podlegaj¹ dyrektywom nowego podejœcia powinien wykonaæ nastêpuj¹ce kroki prowadz¹ce do umieszczenia na wyrobie
oznaczenia CE:
1. Stwierdzenie, czy wyrób podlega którejkolwiek z
dyrektyw lub kilku z nich równoczeœnie.
2. Wype³nienie procedury oceny zgodnoœci przewidzianej dla danego wyrobu w dyrektywach.
3. Stwierdzenie, czy wyrób spe³nia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach, którym podlega.
4. Przygotowanie dokumentacji technicznej w postaci
wymaganej przez dyrektywy potwierdzaj¹cej zgodnoœæ
wyrobu z wymaganiami.
5. Sporz¹dzenie deklaracji zgodnoœci CE.
6. Umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE.

stosowania sposobów oceny zgodnoœci wyrobów z wymaganiami (tzw. modu³ów). Jest ich, nie licz¹c wariantów,
osiem (od A do H).
Ocena taka musi byæ wykonana przed wprowadzeniem wyrobów na rynek Unii. Pozytywny wynik tej
oceny potwierdza znak „CE” umieszczony na wyrobie
przez wprowadzaj¹cego ten wyrób na rynek (najczêœciej
producenta). Dyrektywy nowego podejœcia okreœlaj¹
zarówno wymagania podstawowe jak równie¿ mo¿liwe do
zastosowania metody oceny zgodnoœci wyrobu z tymi
wymaganiami.
Podstawowe zasady nowego podejœcia s¹ nastêpuj¹ce:
- Ka¿dy wyrób ma prawo dowolnego obiegu na
terenie ca³ej Wspólnoty o ile spe³nia wymagania
podstawowe (zawarte w dyrektywach). Tylko
wyroby spe³niaj¹ce te wymagania mog¹ byæ
umieszczane na rynku UE (oznaczenie CE
symbolizuje zgodnoœæ wyrobu z wymaganiami
dyrektyw).
- Dyrektywy harmonizuj¹ jedynie wymagania
podstawowe (zdrowie, bezpieczeñstwo,
œrodowis-ko).
- Dyrektywy nowego podejœcia dotycz¹ wyrobów
udostêpnionych po raz pierwszy na rynku Unii
Europejskiej.
- Dyrektywy nowego podejœcia dotycz¹ fazy
projektowania i wytwarzania wyrobów.
- Do poszczególnych wyrobów mo¿e istnieæ
koniecznoœæ spe³nienia wymagañ kilku dyrektyw.
- Wytwórca jest w pe³ni odpowiedzialny za
zgodnoœæ wyrobu z wymaganiami dyrektyw. Jest
on równie¿ odpowiedzialny za przeprowadzenie
odpowiednich procedur oceny zgodnoœci wyrobu
z wymaganiami zasadniczymi okreœlonymi w
dyrektywie.
W niektórych przypadkach dyrektywy wymagaj¹
w ocenie zgodnoœci udzia³u zewnêtrznej niezale¿nej
trzeciej strony jednostki notyfikowanej. Zakres ingerencji
takiej jednostki jest okreœlony w poszczególnych
dyrektywach. Wybór kompetentnej jednostki nale¿y do
wytwórcy.
Jednostki oceniaj¹ce zgodnoœæ jako trzecia
niezale¿na strona, czyli tzw. jednostki notyfikowane, s¹
wyznaczane przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie.
Wymagania, które winny spe³niaæ jednostki notyfikowane,
zosta³y okreœlone w poszczególnych dyrektywach.
Jednostki s¹ notyfikowane do poszczególnych
dyrektyw i zawartych w nich procedur ocen zgodnoœci, w
zwi¹zku z tym mo¿e byæ konieczne korzystanie z us³ug
kilku jednostek notyfikowanych dla jednego wyrobu.
Konkretyzacja techniczna wymagañ podstawowych odbywa siê w normach europejskich zleconych
przez Komisjê Europejsk¹ europejskim organizacjom
normalizacyjnym: CEN/CRNELEC/ETSI
(normy
zharmonizowane).
Normy zharmonizowane nie s¹ obowi¹zkowe.
Wytwórca mo¿e zastosowaæ inne specyfikacje techniczne
dla wykazania zgodnoœci z wymaganiami podstawowymi.
Przyjmuje siê jednak, ¿e wyrób wyprodukowany zgodnie z
norm¹ zharmonizowan¹ jest zgodny z odpowiednimi
podstawowymi wymaganiami dyrektywy.
- Obowi¹zkiem wytwórcy jest identyfikacja i
spe³nienie wymagañ wszystkich przepisów

Aby sprawdziæ czy wyrób podlega dyrektywom
nowego podejœcia i znakowaniu CE mo¿na skorzystaæ ze
strony internetowej www.oznaczenie-ce.pl
Na podstawie materia³ów z seminarium opracowa³
mgr in¿. Ludwik Trzêsicki
Oddzia³ Kaliski SIMP
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45Lat Ko³a Zak³adowego SIMP

przy Fabryce Wodomierzy POWOGAZ S.A. w Poznaniu
Z

okazji jubileuszu 45 lat dzia³alnoœci Ko³a
Zak³adowego SIMP przy Fabryce Wodomierzy
POWOGAZ S.A. w dniach 14 - 15 maja 2004 roku
odby³o siê spotkanie wszystkich cz³onków ko³a SIMP w
Sali Balowej Zamku SIMP w Rydzynie. W zebraniu
uczestniczy³ Prezes Oddzia³u SIMP kol. Piotr Janicki, oraz
Sekretarz Zarz¹du Oddzia³u kol. Zbigniew Najdek.
Uczestników spotkania powita³ przewodnicz¹cy ko³a kol.
Andrzej Wróblewski, który wyg³osi³ tak¿e referat podsumowuj¹cy 45 lat dzia³alnoœci ko³a zak³adowego.
Przypomnia³, ¿e za³o¿ycielami Ko³a w 1959 roku byli kol.
B. Henicz, B. Gilewski, S. G³uszak, B. Urbaniak i
A. Weidner. Przewodniczacymi ko³a byli kolejno:
B.Henicz, A.Teisner, B. Zieliñski i A. Wróblewski. Z
ciekawszych form dzia³alnoœci ko³a kol. A. Wróblewski
wymieni³ ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoœci¹ wyjazdy
techniczne krajowe i zagraniczne organizowane w ramach
wymiany doœwiadczeñ, konkursy racjonalizatorskie,
rozwi¹zania techniczne i organizacyjnych powoduj¹ce
wzrost produkcji wytwarzanych w fabryce wyrobów. W
okresie 45- letniej dzia³alnoœci ko³o organizowa³o narady,
konferencje i wystawy o tematyce technicznej. Ponadto

simpowcy dzia³ali w wielu sekcjach naukowo - technicznych, organizowali spotkania z kolegami z innych kó³,
oraz goœcili ich w fabryce PoWoGaz.
Na zakoñczenie przewodnicz¹cy ko³a podziêkowa³ kole¿ankom i kolegom za w³o¿ony wk³ad pracy,
¿yczy³ powodzenia w ¿yciu osobistym, oraz efektywnej
dzia³alnoœci dla zapewnienia dalszego rozwoju ko³a SIMP i
ca³ego stowarzyszenia. Podziêkowanie z³o¿y³ równie¿
Zarz¹dowi Fabryki za pomoc w dzia³alnoœci ko³a, oraz
zorganizowania spotkania jubileuszowego.
Nastêpnie g³os zabra³ Prezes Oddzia³u SIMP w
Poznaniu kol. Piotr Janicki, który z uznaniem mówi³ o
dzia³alnoœci ko³a maj¹cej du¿e znaczenie dla rozwoju
Oddzia³u SIMP w Poznaniu. Wspomnia³ o wielu
dzia³aczach ko³a, którzy równie¿ aktywnie dzia³ali w
sekcjach naukowo-technicznych i w³adzach Oddzia³u
SIMP. Wszystkim cz³onkom ko³a podziêkowa³ za pasjê
spo³ecznego dzia³ania na rzecz SIMP. Podziêkowa³ równie¿ Dyrektorowi Andrzejowi Boruckiemu za tworzenie
dobrych warunków dla dzia³alnoœci ko³a SIMP w POWOGAZIE. Prezes Piotr Janicki na rêce kol. Andrzeja
Wróblewskiego wrêczy³ „Dyplom Odznaki Honorowej dla

Uczestnicy jubileuszowego spotkania.
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Kol. Andrzej Wróblewski
z dyplomem przyznanym
przez Z. G. SIMP

Odznaczeni cz³onkowie
ko³a SIMP

Dyrektor Zarz¹du Fabryki Wodomierzy PoWoGaz S.A. Andrzej Borucki podziêkowa³ dzia³aczom i cz³onkom
ko³a za wk³ad pracy dla rozwoju fabryki.
Po czêœci oficjalnej odby³o siê spotkanie
kole¿eñskie przy ognisku. Nastêpnego dnia
dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie Zdzis³aw Moliñski oprowadzi³ uczestników
spotkania po zamku i zapozna³ z jego
histori¹.
W godzinach po³udniowych grupa uda³a
siê na zwiedzanie Pa³acu i stadniny koni w Racocie,
koñcz¹c obchody jubileuszowe obiadem.

Rozmowy przy pieczeniu kie³basek

Ko³a Zak³adowego SIMP Nr 59 przy Fabryce Wodomierzy
PoWoGaz S.A. za zas³ugi na rzecz umacniania i rozwoju
Stowarzyszenia” przyznany przez Zarz¹d G³ówny SIMP w
Warszawie.
Prezes Piotr .Janicki i Andrzej Wróblewski wrêczyli
wyró¿niaj¹cym siê simpowcom Honorowe Odznaki SIMP
oraz NOT.

Andrzej Wróblewski
Przewodnicz¹cy ko³a SIMP
zdjêcia A. Korbacz
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Porz¹dkowanie
w Kaliskim Zespole Rzeczoznawców SIMP

W

- poddawanie otrzymanych uprawnieñ okresowej
certyfikacji.
- korzystanie z doœwiadczeñ wypracowanych
przez œrodowiska rzeczoznawców w krajach Unii
Europejskiej
- zobowi¹zanie rzeczoznawców do przestrzegania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W Oddziale Kaliskim SIMP, rzeczoznawcy
skupieni s¹ przy Oœrodku Rzeczoznawstwa i Postêpu
Technicznego „SIMPKAL”, prowadz¹c dzia³alnoœæ na
rzecz oœrodka, jak równie¿ w ramach zleceñ
indywidualnych. W latach 2002 i 2003 powo³any w
oddziale zespó³ pod kierunkiem Wiceprezesa kol. Jana
Bystrzyckiego, dokona³ weryfikacji rzeczoznawców w
myœl znowelizowanego regulaminu. W efekcie ustalono
liczbê rzeczoznawców w wysokoœci 21 osób. Aktualnie
szeœciu z nich posiada certyfikat potwierdzaj¹cy ich
kwalifikacje zawodowe. Certyfikaty uroczyœcie wrêczono
26 lutego 2004 roku podczas zebrania Prezydium Zarz¹du
Oddzia³u. Otrzymali je nastêpuj¹cy koledzy: Balcer
Kazimierz, Bystrzycki Jan, Ko¿bia³ Jerzy, Kuberka
Micha³, Rubas Piotr i Nied¿wiecki Mieczys³aw. W/w
otrzymali te¿ nowe piecz¹tki rzeczoznawców, legitymacje
i aktualnie obowi¹zuj¹ce regulaminy. W imieniu zarz¹du
oddzia³u gratulacje wymienionym rzeczoznawcom z³o¿y³
prezes kol. Jan Jêdruszkiewicz, wyra¿aj¹c przekonanie, i¿
w najbli¿szym czasie kolejna grupa spe³ni wymagania
regulaminowe i uzyska certyfikaty. Prezes przypomnia³
równie¿, ¿e w zasiêgu rzeczoznawców spe³niaj¹cych wymagania s¹ dyplomy z tytu³em „Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP”. ¯yczymy kolegom pomyœlnoœci,
zadowolenia i korzystnych efektów w prowadzonej
dzia³alnoœci.

zwi¹zku z wydaniem nowych regulaminów
zwi¹zanych z problematyk¹ rzeczoznawstwa w
SIMP przeprowadzana jest weryfikacja
rzeczoznawców SIMP wpisanych do rejestru Zarz¹du
G³ównego jak równie¿ znajduj¹cych siê w ewidencjach
oddzia³ów.
Dotychczasowa dzia³alnoœæ w omawianym zakresie by³a
nieco rozregulowana, ze wzglêdu na niedoskona³oœci
obowi¹zuj¹cych regulaminów i przepisów, które nie by³y
spójne z zachodz¹cymi w ostatnim dziesiêcioleciu
zmianami spo³eczno-gospodarczymi, co spowodowa³o
trudnoœci w dzia³aniu rzeczoznawców. W tej sytuacji
dobrze siê sta³o, i¿ w po³owie 2001r. ukaza³ siê
zmodyfikowany zbiór regulaminów zwi¹zanych z
problematyk¹ rzeczoznawstwa, wydany przez Komisjê
Kwalifikacyjn¹ Rzeczoznawców pracuj¹c¹ przy Zarz¹dzie
G³ównym SIMP.
W zbiorze znajduj¹ siê regulaminy rzeczoznawcy
i komisji kwalifikacyjnej, oraz szereg wzorów i
za³¹czników dotycz¹cych miêdzy innymi:
- wymagañ dla uzyskania tytu³u „Rzeczoznawca
SIMP” i „Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP”.
- wykaz specjalnoœci w dzia³alnoœci rzeczoznawczej SIMP
- tryb postêpowania dla uzyskania w/w tytu³ów,
wraz z wzorami wniosków i karty ewidencyjnej,
- wzory legitymacji, okresowego certyfikatu,
dyplomu i piecz¹tek rzeczoznawców
- wzór deklaracji-zobowi¹zania do stosowania
postanowieñ regulaminu rzeczoznawcy,
- wzór koncesji na prowadzenie dzia³alnoœci
rzeczoznawczej poza strukturami SIMP.
Do istotnych zmian wprowadzonych do regulaminów
nale¿¹:
- skrócenie czasu wymaganej praktyki zawodowej.
- podniesienie wymagañ dotycz¹cych kwalifikacji
zawodowych i postaw etycznych

Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP

30LAT OŒRODKA SIMP - ZORPOT W POZNANIU
W

dniu 6 maja br. w Domu Technika w Poznaniu
odby³o siê seminarium z okazji 30 lecia
Oœrodka SIMP
ZORPOT w Poznaniu.
Licznych uczestników spotkania w imieniu organizatorów
powita³ dyrektor Oœrodka kol. Henryk Œwierczyñski.
Do Prezydium Seminarium zaprosi³ Sekretarza Generalnego SIMP kol. Kazimierza £asiewickiego oraz kol.

Piotra Janickiego, Prezesa Oddzia³u SIMP w Poznaniu,
natomiast o przewodniczenie poprosi³ kol. Mariana
Grochowinê, przewodnicz¹cego Rady Konsultacyjnej
Oœrodka.
Dzia³alnoœæ rzeczoznawcz¹ SIMP, w tym trzydziestoletni¹ Oœrodka w Poznaniu, przedstawi³ kol. Henryk Œwierczyñski. Przypomnia³, ¿e SIMP ju¿ w roku 1955,
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a wiêc niemal 20 lat przed
powo³aniem Zespo³u Oœrodków Rzeczoznawstwa i Postêpu Organizacyjno Technologicznego, jako pierwsze stowarzyszenie zrzeszone w
NOT, formalnie usankcjonowa³ dzia³alnoœæ rzeczoznawcz¹ w Polsce. Wymieni³
równie¿ imiennie zas³u¿onych
kolegów, którzy byli inicjatorami oraz organizatorami
rzeczoznawstwa SIMP w skali
ogólnokrajowej i w regionie
wielkopolskim.W zwi¹zku ze
wzrostem zapotrzebowania na
us³ugi œwiadczone przez naszych specjalistów, z dniem 1
stycznia 1974 r. Zarz¹d G³ówny SIMP powo³a³ ZORPOT.
Odpowiednio do potrzeb powo³ano cztery oddzia³y terenowe, w tym oddzia³ w Poz- Uczestnicy seminarium.
naniu, o zakresie dzia³ania
poszerzonym o prace wdro¿eniowe, organizatorskie i technologiczne. Przez szereg lat Oœrodek w Poznaniu swoj¹
dzia³alnoœci¹ obejmowa³ ca³y region œrodkowo - zachodni.
W dalszej czêœci swego wyst¹pienia dyrektor
Henryk Œwierczyñski omówi³ osi¹gniêcia Oœrodka w
minionych latach. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na wysoki, w
du¿ej czêœci twórczy, nowatorski i oryginalny poziom prac
wykonywanych w Oœrodku. W podsumowaniu stwierdzi³,
¿e w czasie 30 - letniej dzia³alnoœci Oœrodka, poprzedzonej
niemal dwudziestoletnim okresem kszta³towania siê
rzeczoznawstwa w ró¿nych strukturach SIMP, zachodzi³y
w Polsce zmiany ustrojowe i gospodarcze wp³ywaj¹ce w
istotnym stopniu na organizacjê i wyniki pracy Oœrodka.
Pomimo ró¿nych zawirowañ i przeciwnoœci, konsek-

wentnie realizowano proces systematycznego rozwoju
Oœrodka. Efektywnie wykorzystywano potencja³ twórczy
œrodowiska specjalistów zrzeszonych w SIMP. W miarê
potrzeb podejmowano dzia³ania odpowiednie do
zmieniaj¹cych siê warunków gospodarczych. Prace
wykonywane w Oœrodku stanowi¹ godny uznania wk³ad w
realizacjê funkcji SIMP jako eksperta w dziedzinie
budowy, oraz eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ. Wysoki
poziom prac wykonywanych przez naszych rzeczoznawców przyczyni³ siê do utrwalenia opinii o Oœrodku
jako kompetentnym, solidnym i wiarygodnym partnerze w
dziedzinie rzeczoznawstwa. Dotychczasowe dokonania
by³y mo¿liwe dziêki pe³nemu zaanga¿owaniu kolejnych
dyrektorów kieruj¹cych Oœrodkiem, ofiarnoœci pracowników etatowych i zatrudnionych na umowê zlecenie,
Zarz¹du Oddzia³u SIMP, oraz oddanych
sprawie rzeczoznawców i licznej rzeszy
aktywnych cz³onków naszego Stowarzyszenia. Zwróci³ równie¿ uwagê na
koniecznoœæ uwzglêdnienia naszych
realiów w dzia³alnoœci rzeczoznawczej
wynikaj¹cych z przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej.
Na zakoñczenie poprosi³ o
uczczenie chwil¹ ciszy zmar³ego wieloletniego Dyrektora Oœrodka, kol. Zenona Koniecznego i wszystkich zmar³ych pracowników i rzeczoznawców
ZORPOT.
Z okazji 30 lecia Zarz¹dy
G³ówne SIMP i NOT przyzna³y zas³u¿onym dla Oœrodka kole¿ankom i
kolegom dwanaœcie odznaczeñ. Dekoracji odznaczonych dokonali kol. Piotr
Janicki - wiceprezes Zarz¹du G³ównego

Dyrektor Henryk Œwierczyñski odbiera gratulacje od prezesa Piotra Janickiego.
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W oparciu o za³o¿enia , koncepcje i Ÿród³a omówi³
podstawowe pojêcie rzeczoznawstwa oraz wymagania jak
równie¿ system szkolenia rzeczoznawców. Przedstawi³
funkcje jakie spe³nia Europejska Federacja Narodowych
Stowarzyszeñ In¿ynierskich FEANI w zakresie zabezpieczenia i ochrony interesów in¿ynierów. Chodzi przede
wszystkim o podniesienie rangi naszego zawodu, oraz
sprzyjanie swobodnemu przep³ywowi in¿ynierów w
œwiecie. Okreœli³ równie¿ warunki jakie powinien spe³niaæ
kandydat do tytu³u In¿yniera Europejskiego EUR ING.
Wed³ug oceny prelegenta, istotny problem zwi¹zany z
rzeczoznawstwem stanowi proces certyfikacji. Wymagania w tym zakresie wynikaj¹ z tendencji rynkowych
kszta³towanych przede wszystkim przez banki. Procesem
certyfikacji mog¹ byæ poddane instytucje, jak równie¿
osoby indywidualne. Jeœli chodzi o rzeczoznawstwo SIMP
to ocenia, ¿e nie wykorzystujemy naszej pozycji na rynku.
Stawiamy wymagania, lecz nie zapewniamy godziwej
rekompensaty rzeczoznawcom. Aby zapobiec dalszemu
eliminowaniu in¿ynierów z rynku rzeczoznawstwa zaleca
przeprowadzenie certyfikacji, intensywny lobbing na rzecz
ustalenia prawnego statutu rzeczoznawców w zakresie
techniki oraz utworzenie struktur monitoruj¹cych prawa
rzeczoznawców.
Po wyg³oszeniu referatu, kol. Marian Grochowina jeszcze raz podziêkowa³ za udzia³ w seminarium i
zaprosi³ wszystkich na spotkanie kole¿eñskie do ogrodu
Domu Technika. W ogrodzie, przy kawie i lampce wina
spotkanie przebiega³o w pogodnym i sympatycznym
nastroju. By³a okazja nie tylko do wymiany pogl¹dów i
doœwiadczeñ, lecz w wielu przypadkach w radosnym
nastroju odnawiano znajomoœæ i pomimo, ¿e na g³owach
wielu kolegów srebrzy³y siê nie tylko skronie, ¿egnano siê z
nadziej¹ na szybkie spotkanie.

SIMP, oraz kol. Kazimierz £asiewicki - Sekretarz Generalny SIMP. Ponadto 16 kole¿ankom i kolegom dyrektor
Oœrodka kol. Henryk Œwierczyñski wrêczy³ honorowe
dyplomy z podziêkowaniem za wieloletni¹ i ofiarn¹ pracê
na rzecz Oœrodka w Poznaniu. Po wrêczeniu odznaczeñ
kol. Kazimierz £asiewicki odczyta³ list gratulacyjny
Prezesa SIMP kol. Andrzeja Ciszewskiego, oraz wyrazi³
radoœæ z udzia³u w seminarium. W imieniu Zarz¹du
G³ównego SIMP podziêkowa³ kol. Henrykowi Œwierczyñskiemu za wieloletnie efektywne kierowanie Oœrodkiem.
Podziêkowa³ tak¿e kol. Piotrowi Janickiemu i wszystkim
kole¿ankom i kolegom, którzy swoj¹ prac¹ i zaanga¿owaniem przyczynili siê do rozwoju i osi¹gniêæ Oœrodka.
Kolega Piotr Janicki podziêkowa³ Sekretarzowi
Generalnemu SIMP za gratulacje oraz wyrazy uznania i
sympatii. W refleksyjnym wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e pomimo wielu trudnoœci jakie przejawia³y siê w minionych
latach, Oœrodek nie tylko przetrwa³, lecz rozwija³ siê i
osi¹gn¹³ wiele sukcesów zas³uguj¹cych na wyró¿nienia.
Wskaza³ na koniecznoœæ przygotowania rzeczoznawców
do nowych wyzwañ wynikaj¹cych nie tylko z wzrastaj¹cej
konkurencji na rynku krajowym, lecz równie¿ europejskim. Nie bêdzie odpowiednio wykwalifikowanych i
kompetentnych rzeczoznawców, to nie bêdzie ZORPOTU.
W imieniu Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Bydgoszczy list gratulacyjny i ¿yczenia z³o¿y³ kol. Stanis³aw
Nowicki. W pe³ni przyjaznych s³owach podzieli³ siê osobistymi wspomnieniami z lat bliskiej, owocnej i sympatycznej wspó³pracy z Oœrodkiem w Poznaniu. Równie¿ kol.
Mieczys³aw Murawski, by³y dyrektor ZORPOT w Toruniu,
przekaza³ gratulacje i ¿yczenia owocnej pracy. Podziêkowa³ za szereg lat bliskiej wspó³pracy z Oœrodkiem w
Poznaniu, co przyczyni³o siê w istotnym stopniu do
powo³ania Oœrodka w Toruniu. W ciep³ych s³owach
wspomina³ wspólne robocze spotkania i wynikaj¹ce z nich
korzyœci. Dyrektor BZ WBK Finanse & Leasing S.A. w
Poznaniu Cezary Szefler oprócz przekazania gratulacji i
¿yczeñ wyrazi³ serdeczne podziêkowania za wspó³pracê.
Wyró¿ni³ wysoki poziom prac zleconych Oœrodkowi, oraz
rzetelnoœæ, której brak odczuwamy w naszym powszednim
¿yciu.
Serdeczne gratulacje i ¿yczenia dalszej owocnej pracy w
imieniu bratnich agend przekazali
dyrektorzy ODK SIMP w Poznaniu
kol. Olgierd Mueller i kol. Ludwik
Królas, dyrektor SIMPTEST w
Poznaniu.
Nastêpnie po odczytaniu
przez kol. Mariana Grochowinê
listów gratulacyjnych przes³anych
przez Zarz¹dy Oddzia³ów SIMP w
£odzi i Opolu oraz od Dyrektora
Wielkopolskiej Izby Rzemieœlniczej, referat pt. „Miejsce i rola rzeczoznawcy w Unii Europejskiej'
wyg³osi³ dr hab. in¿. Jacek Bieranowski z Uniwersytetu Warmiñsko
- Mazurskiego.

Jerzy Nawrocki
wieloletni przewodnicz¹cy
Rady Technicznej

Kol. Jerzy Nawrocki, pierwszy z lewej i kol. Zbigniew Dobrzyñski, trzeci z lewej, otrzymali Odznaki
im. prof. Henryka Mierzejewskiego.
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Oddzia³ Kaliski SIMP
w latach 2003 - 2004

O

ddzia³ Kaliski SIMP liczy, wg stanu na 31 grudnia,
286 cz³onków. Dzia³aj¹ oni w 6 ko³ach SIMP w
Kaliszu, Pleszewie i Ostrzeszowie. Jak co roku, w
lutym 2004 odby³o siê zebranie zarz¹du oddzia³u poœwiê
cone podsumowaniu pracy oddzia³u i pracy jego prezydium
w 2003 roku, oraz zatwierdzeniu planu pracy oddzia³u na
2004 rok. Realizuj¹c zasadnicze kierunki dzia³ania
stowarzyszenia i plan pracy oddzia³u zorganizowaliœmy seminarium na temat „Wp³yw pokryæ tlenkami metali narzêdzi na ich ¿ywotnoœæ”. Ju¿ po raz ósmy odby³ siê konkurs
na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ absolwentów szkó³ technicznych z terenu dzia³ania oddzia³u. Dobry trend zaznaczy³ siê w rozwoju stowarzyszenia, albowiem w
ubieg³ym roku przyjêliœmy 26 nowych cz³onków, z tego
ponad po³owê stanowi¹ m³odzi koledzy maj¹cy poni¿ej 40
lat.
Z wyjazdów techniczno krajoznawczych i
imprez o charakterze integracyjnym skorzysta³y 1082
osoby. Przedstawiona zebranym dzia³alnoœæ organizacyjna
i finansowa prowadzona w 2003 r. uzyska³a pozytywn¹
ocenê Komisji Rewizyjnej Oddzia³u i przyjêta zosta³a przez
zarz¹d. Aprobatê zebranych uzyska³ te¿ projekt planu pracy
oddzia³u na 2004 rok, który po uwzglêdnieniu wniosków
zg³oszonych podczas dyskusji zosta³ zatwierdzony do
realizacji. Prezydium Oddzia³u Kaliskiego opracowuj¹c
projekt planu pracy stara³o siê, aby odpowiada³ on
potrzebom œrodowiska naszego regionu. Oprócz dzia³añ
organizacyjnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem oddzia³u, takich jak zebrania, realizacja uchwa³ w³asnych i
stowarzyszenia, informacja o dzia³alnoœci oddzia³u

przedstawiana w mediach, oraz sprawy finansowe, w
planie znajduj¹ siê zagadnienia dotycz¹ce spraw naukowo
technicznych, rzecznictwa, ochrony interesów cz³onków
oraz rozwoju stowarzyszenia.
G³ówne za³o¿enia planu przewiduj¹:
- zorganizowanie 2 seminariów w tym jednego dotycz¹cego dyrektywy maszynowej zwi¹zanej z wejœciem Polski do Unii Europejskie
- pomoc w organizacji odczytów technicznych i dba³oœæ o ich wysoki poziom
- powstanie ko³a w Ostrowie Wlkp i reaktywacja
Sekcji Lotniczej
- organizacja imprez integruj¹cych œrodowisko
- nadzór nad komisjami odznaczeñ i wyró¿nieñ oraz
pomocy kole¿eñskiej
- poprawa op³acania sk³adek cz³onkowskich i oszczêdne gospodarowanie œrodkami finansowymi
- wspieranie dzia³alnoœci komisji energetycznej i
SIMPKALU w celu zwiêkszenia korzystnych wyników finansowych
- wspó³udzia³ przy redagowaniu biuletynu SIMP
Wielkopolski
Realizacja wymienionych zagadnieñ i ca³ego planu pracy
bez w¹tpienia przyczyni siê do wzmocnienia pozytywnego
wizerunku naszego stowarzyszenia w regionie.

Andrzej Rysiowski
Oddzia³ Kaliski SIMP

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZ¥DZANIA JAKOŒCI¥
ZGODNY Z NORM¥ PN-EN ISO 9001:2001
DLA OŒRODKA DOSKONALENIA KADR SIMP W POZNANIU

O

œrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu
dzia³a ponad 40 lat. Od 1993 roku jest prywatn¹
jednostk¹ kszta³cenia ustawicznego dzia³aj¹c¹ na
podstawie umowy franszyzingowej podpisanej pomiêdzy
Zarz¹dem G³ównym Stowarzyszenia In¿ynierów Techników Mechaników Polskich a dyrektorem Oœrodka mgr
in¿. Olgierdem Muellerem.
Od pocz¹tku swej dzia³alnoœci zajmuje siê
podnoszeniem kwalifikacji kadry technicznej oraz osób
zatrudnionych bezpoœrednio przy produkcji. Doceniaj¹c
znaczenie bezpieczeñstwa pracy prowadzi kursy w zakresie: bhp, spawalnictwa, urz¹dzeñ energetycznych,

transportu bliskiego. Poza tym organizuje konferencje,
seminaria, sympozja itp.
Rosn¹ca na rynku konkurencja w zakresie us³ug
szkoleniowych, a tak¿e fakt wejœcia Polski do Unii
Europejskiej by³y bezpoœrednimi przyczynami dla których
ODK SIMP w Poznaniu postanowi³ wdro¿yæ System
Zarz¹dzania Jakoœci¹ zgodny z norm¹ PN-EN ISO
9001:2001.
W dniu 19 listopada 2003 roku przeprowadzony
zosta³ przez Jednostkê Certyfikuj¹c¹ UDT CERT audit
certyfikuj¹cy z wdro¿enia i funkcjonowania Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹ w naszym Oœrodku.
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Uzyskanie pozytywnego wyniku auditu, pozwoli³o na wrêczenie w dniu 8 grudnia 2003 roku, przez
dyrektora Urzêdu Dozoru Technicznego w Poznaniu dr in¿.
Andrzeja Zió³kowskiego w obecnoœci przedstawicieli
Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Poznaniu oraz zaproszonych
goœci, dyrektorowi Oœrodka Doskonalenia Kadr SIMP w
Poznaniu mgr in¿. Olgierdowi Muellerowi, Certyfikatu
Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ w zakresie procesów
dydaktycznych i rzeczoznawczych.
Certyfikat ten jest potwierdzeniem, i¿ nasz
Oœrodek posiada System Zarz¹dzania Jakoœci¹ w zakresie:
l organizowanych szkoleñ, których g³ównym celem jest
podwy¿szanie kwalifikacji tak kadry technicznej jak i osób
na stanowiskach robotniczych,
l us³ug rzeczoznawczych obejmuj¹cych ekspertyzy i
opinie dotycz¹ce stanu technicznego oraz bezpieczeñstwa
maszyn i urz¹dzeñ, a tak¿e projektowanie urz¹dzeñ technicznych.
Wymieniony zakres odzwierciedla obecn¹
dzia³alnoœæ Oœrodka, który jako pierwszy wœród Oœrodków
Doskonalenia Kadr SIMP-u otrzyma³ Certyfikat Systemu
Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001.
Kamila Zientkowska
ODK SIMP POZNAÑ

Dyrektor Olgierd Mueller otrzymuje certyfikat od dyrektora UDT Andrzeja Zó³kowskiego.

KRÓTKO... - KALISZ

Turniej bryd¿owy

W ramach Oddzia³u Kaliskiego SIMP zorganizowany zosta³ w dniu 6 grudnia 2003 r. turniej bryd¿owy.
Uczestnikami byli cz³onkowie SIMP, oraz osoby
towarzysz¹ce, wywodz¹ce siê z ich rodzin. Uczestniczy³o
ogó³em osiem par. Rozgrywki odbywa³y siê na zasadzie
ka¿da para z ka¿d¹, z czterema rozdaniami w ka¿dej rozgrywce. Turniej
zakoñczy³ siê po zaciêtej, sportowej
walce, w wyniku której czo³owe
miejsca zajêli:

kich uczestników turnieju. Z ramienia Oddzia³u
organizatorem by³ kolega Jerzy Ka¿mierczak.
Henryk Matusiak
Wiceprezes Oddzia³u Kaliskiego SIMP

I miejsce
- Ryszard Œwietlik
- Stefan Andrzejewski
II miejsce:
- Jerzy Ka¿mierczak
- Andrzej Sibrecht
III miejsce
- Jerzy Kubacki
- Jan Szczepañski
Wymienione pary zosta³y
nagrodzone upominkami w postaci
wydawnictw albumowych. Najlepsza
para dodatkowo otrzyma³a butelkê
szampana, któr¹ rozlano wœród wszystZawodnicy podczas turnieju.
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Wizyta w SKODZIE
Pod koniec kwietnia Zarz¹d Kó³ Zak³adowych
SIMP HCP wspólnie z Zwi¹zkiem Zawodowym
In¿ynierów i Techników zorganizowa³ wyjazd szkoleniowy w ramach wymiany doœwiadczeñ do Zak³adów
SKODA w Pilznie. W wyjeŸdzie
uczestniczy³y 24 osoby cz³onkowie i sympatycy SIMP z Cegielskiego i spó³ek zale¿nych.
Program przewidywa³
zwiedzanie kuŸni i zak³adu
produkcji tramwajów. Zapoznaliœmy siê z organizacj¹ produkcji, struktur¹ zatrudnienia i
organizacj¹ pracy. W stalowni
zademonstrowano nam proces
obróbki wa³ów korbowych silników czterosuwowych du¿ej
mocy, wa³ów do turbin energetycznych i do si³owni wiatrowych. Szczególne zainteresowanie uczestników wyjazdu wzbudzi³a maszyna pomiarowa jej
zabudowa i technika wykonywania pomiarów.
Umo¿liwiono nam równie¿ zwiedzenie muzeum zak³adowego. Historia SKODY bardzo przypomina historiê Cegielskiego. Oba zak³ady powsta³y pod koniec XIX wieku
SKODA jest o parê lat m³odsza. Miêdzy beczkami.
Firma koncentrowa³a siê na produkcji taboru szynowego oraz maszyn i urz¹dzeñ dla
przemys³u ciê¿kiego. W historii SKODY wa¿n¹ rolê
odegra³ przemys³ zbrojeniowy. Intensywny rozwój zak³adu
nast¹pi³ w okresie II wojny œwiatowej.
Powojenna historia firmy to typowy przyk³ad
problemów wielkiego zak³adu ery socjalizmu. SKODA w

momencie swego rozkwitu w latach 60-tych zatrudnia³a
40 000 pracowników i by³a chlub¹ miasta. Dzisiaj to zlepek
wielu spó³ek, które du¿ym wysi³kiem utrzymuj¹ siê na
progu egzystencji.
Nale¿y tutaj wyjaœniæ,
¿e zak³ady SKODA w Pilznie
niewiele maj¹ wspólnego za
znanym u nas samochodem
Skoda. Fabryka produkuj¹ca
samochody przez jakiœ czas nale¿a³a do zak³adów w Pilznie.
Dzisiaj jest to zupe³nie odrêbna
firma powi¹zana z koncernem
VOLKSWAGEN. Zachowa³a
prawo do korzystania ze znaku
firmowego SKODY tylko w
kolorze zielonym, podczas gdy
w³aœciwy znak firmy jest w
kolorze z³otym lub niebieskim.
Dodatkow¹ atrakcj¹ wyjazdu by³o zwiedzanie s³ynnego
pilzneñskiego browaru. Atmosfera ch³odnych piwnic wype³nionych dêbowymi beczkami,
zapach uwarzonego piwa i oczywiœcie obowi¹zkowa degustacja
œwie¿ego, nie pasteryzowanego
napoju, zapewni³a chwilê relaksu
po dniu spêdzonym w warsztacie
produkcyjnym SKODY.
Wyjazd spe³ni³ oczekiwania uczestników zarówno od
strony szkoleniowej mo¿liwoœæ poznania nowej firmy, jak i
towarzysko integracyjnej.
Jacek Mañczak
Wiceprezes O/SIMP w Poznaniu

KRÓTKO... - KALISZ

Seminarium n.t.
"Azotowanie jarzeniowe stali"

Podwy¿szanie odpornoœci na u¿ycie œcierne
elementów konstrukcyjnych ze stali wêglowych i
stopowych a tak¿e narzêdziowych drog¹ wytwarzania na
ich powierzchni dyfuzyjnych warstw metod¹ azotowania,
jest znane od wielu lat. Jednym ze sposobów azotowania,
maj¹cym wiele zalet w porównaniu z innymi metodami,
jest azotowanie jarzeniowe. Przybli¿eniu tej technologii
by³o poœwiêcone seminarium zorganizowane z inicjatywy
Zarz¹du Oddzia³u Kaliskiego SIMP w dniu 17 grudnia
2003 r. Prelegent, dr in¿. Andrzej Marciniak, zajmuj¹cy siê
od wielu lat opracowaniem i wdra¿aniem azotowania
jarzeniowego omówi³ istotê zastosowania oraz zalety

procesu. W jarzeniowej metodzie azotowania wytwarzane
jest zjawisko wy³adowania jarzeniowego pr¹du sta³ego do
nagrzewania czêœci znajduj¹cych siê na katodzie oraz
jonizacji gazu azotuj¹cego, którym jest mieszanina azotu i
wodoru przy obni¿onym ciœnieniu do 10-2 -1hPa. Stalowy
zbiornik pró¿niowy stanowi anodê. Pomiêdzy katod¹ i
anod¹ przy³o¿one jest napiêcie 300÷900 V. Temperaturê
azotowanych czêœci reguluje siê przez zmianê mocy
wy³adowania jarzeniowego. Natomiast strukturê i
w³asnoœci warstwy azotowej mo¿na regulowaæ temperatur¹ procesu, ciœnienia i sk³adem mieszanki azotuj¹cej.
Zalety warstw azotowanych jarzeniowo w porównaniu z
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innymi technologiami to:
- wy¿sza odpornoœæ na œcieranie
- dobra plastycznoœæ warstwy przy
jednoczeœnie wysokiej twardoœci
- mo¿liwoœæ uzyskania niezmiennoœci kszta³tu i wymiarów przedmiotu przy wykorzystaniu zjawiska
tzw. rozpylania katodowego
- uzyskiwane warstwy s¹ zwarte,
nieporowate i wymagaj¹ niewielkiego polerowania
- odpornoœæ na korozjê
Prelegent omówi³ równie¿ przyk³adowe
zastosowania azotowania jarzeniowego w
ró¿nych dziedzinach przemys³u. Temat
wzbudzi³ du¿e zainteresowanie uczestników.
Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP

Uczestnicy seminarium n.t. "Azotowanie jarzeniowe stali"

Wycieczka techniczna
do Nowego Tomyœla

N

iespe³na 60 km od Poznaniu, w Nowym Tomyœlu,
zlokalizowana jest znana ze swych wyrobów w
kraju i zagranic¹ fabryka narzêdzi medycznych
Chifa. W dniu 31 marca 2004 roku fabrykê zwiedza³a 45osobowa grupa simpowców z Poznania. Inicjatorem i
organizatorem tej ciekawej wycieczki by³ kolega Andrzej
Wróblewski skarbnik Zarz¹du Odzia³u SIMP a pilotowa³
j¹ w Nowym Tomyœlu przedstawiciel reaktywuj¹cego siê
ko³a SIMP - Chifa kolega S³awomir Go³êbiewski kierownik dzia³u gospodarki narzêdziowej.
Aesculap Chifa Sp. z o.o. tak brzmi obecnie
nazwa fabryki jest producentem ponad 3 000 wzorów
narzêdzi medycznych stosowanych w chirurgii ogólnej,
kostnej, mikrochirurgii, stomatologii i weterynarii oraz
szeregu narzêdzi nie medycznych o szerokim zastosowaniu. Oko³o 92% produkcji Chify jest eksportowane do
ponad 40 krajów na œwiecie.
Firma zatrudniaj¹ca obecnie oko³o 1000 pracowników powsta³a w 1945 roku. Wraz z rozwojem produkcji powsta³ te¿ specjalny dzia³ zajmuj¹cy siê badaniami
i rozwojem nowych produktów. W 1991 roku Chifa zosta³a
przekszta³cona w jednoosobow¹ spó³kê skarbu pañstwa, a
od paŸdziernika 1992 roku jest powi¹zana kapita³owo z
firm¹ Aesculap AG, nale¿¹c¹ do koncernu B. Braun
Melsungen AG. Chifa certyfikowana jest przez grupê
g³ównych i najbardziej wymagaj¹cych firm w dziedzinie
jakoœci - TUV Product Service GmbH. W 1996 roku firma
wdro¿y³a System Zapewnienia Jakoœci i obecnie ma prawo
umieszczania na swoich produktach obok znaku
fabrycznego równie¿ oznaczenia CE. W tym samym roku w
zwi¹zku z rosn¹cymi wymaganiami klientów powsta³a

firma o nazwie Aesculap Chifa, która oprócz wyrobów
fabryki Chifa produkowanych w Nowym Tomyœlu,
obejmuje swoj¹ ofert¹ znane produkty firm Aesculap i B.
Braun. Firma Aesculap Chifa gwarantuje odt¹d pe³n¹
obs³ugê na najwy¿szym poziomie w zakresie takich grup
produktów, jak miêdzy innymi: chirurgia ogólna,
laryngologia, ginekologia, neurochirurgia, kardiologia,
systemy kontenerowe, endoprotezy, systemy motorowe,
osteosynteza, nici chirurgiczne, protezy naczyniowe,
pompy infuzyjne i strzykawkowe, systemy do drena¿u ran,
zestawy do anestezjologii, aparaty do dializy wraz z
wyposa¿eniem, zestawy do urologii, materia³y medyczne
do transfuzji i infuzji, œrodki dezynfekcyjne, p³yny do
¿ywienia pozajelitowego. Firma prowadzi ci¹g³¹
wspó³pracê z uznanymi na ca³ym œwiecie specjalistami w
zakresie medycyny.
Podczas zwiedzania fabryki mo¿na by³o
zauwa¿yæ, ¿e zaskakuj¹co du¿a liczba operacji takich jak
kucie matrycowe elementów narzêdzi, polerowanie, monta¿ narzêdzi odbywa siê z udzia³em pracy rêcznej. Obróbka
mechaniczna elementów odbywa siê na automatach, gdzie
jedynie wymiana obrabianej czêœci odbywa siê rêcznie.
Du¿ej starannoœci i niezwyk³ej precyzji wymaga monta¿
narzêdzi szczególnie tych do mikrochirurgii i neurochirurgii. Wiêkszoœæ operacji wykañczaj¹cych i monta¿
tych precyzyjnych narzêdzi odbywa siê pod szk³em
powiêkszaj¹cym. Pracuje niewiele kobiet. Kontroli podlega 100 % wyrobów. Ka¿de narzêdzie poddawane jest
niezwykle starannej kontroli ostatecznej równie¿ pod
szk³em powiêkszaj¹cym a w razie wykrycia usterki wraca
do poprawki na to stanowisko gdzie operacja zosta³a
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wykonana wadliwie. Ca³kowicie zautomatyzowane centra
obróbcze spotkaliœmy jedynie przy produkcji narzêdzi.
Du¿y udzia³ prac rêcznych t³umaczyæ mo¿na bardzo du¿ym
asortymentem ponad 3000 wyrobów, niewielkimi seriami i
tani¹ si³¹ robocz¹ w Polsce. Produkowane s¹ narzêdzia wg
dokumentacji typowej, narzêdzia nietypowe wg przekazanego przez klienta wzorca dla którego fabryka sporz¹dza w³asn¹ dokumentacjê. Bywa te¿, ¿e fabryka wykonuje narzêdzie specjalne wg wymagañ wynikaj¹cych z
indywidualnych potrzeb klienta, który te¿ wspó³pracuje
przy stworzeniu wzorcowego prototypu. Jak przysta³o na
fabrykê narzêdzi chirurgicznych zwraca uwagê utrzymywana czystoœæ i porz¹dek szczególnie przy monta¿u.
Przy wyjœciu z fabryki znajduje siê sklep
fabryczny oferuj¹cy ró¿ne artyku³y np. finki, no¿e
kuchenne i inne wyroby produkowane nie tylko w Nowym
Tomyœlu.
Korzystaj¹c z okazji pobytu w Nowym Tomyœlu
organizator wycieczki przewidzia³ jeszcze w programie
zwiedzenie innej fabryki w tym mieœcie a mianowicie
Przedsiêbiorstwa Produkcji Elektronicznej „Wielkopolska” PHOENIX
Fabryka jest jednym z przedsiêbiorstw „córek”
nale¿¹cych do du¿ej firmy Phoenix. Macierzysta firma
mieœci siê w niemieckim mieœcie Blomberg. Asortyment tej
firmy obejmuje oko³o 15 tysiêcy ró¿nych wyrobów.
Fabryka PPE w Nowym Tomyœlu produkuje masowo
drobne elementy stosowane w sprzêcie elektronicznym
takie jak np. wszelkie z³¹cza, listwy, kostki wtykowe, koñcówki wtykowe ró¿nych przewodów itp. W odró¿nieniu
od Chify, asortyment i masowa produkcja sprzyjaj¹
automatyzacji. W trybie automatycznym pracuj¹ wtrys-

karki ale i monta¿ w przewa¿aj¹cej czêœci odbywa siê na
automatach. Jedynie niektóre bardziej skomplikowane
elementy montowane s¹ na dobrze oprzyrz¹dowanych
stanowiskach obs³ugiwanych rêcznie. Fabryka zatrudnia
obecnie oko³o 400 pracowników.
Z uwagi na wci¹¿ rosn¹cy popyt na elementy
stosowane w elektronice, PPE w Nowym Tomyœlu wci¹¿
rozwija swoj¹ produkcje. Z tego powodu fabryka
zmuszona zosta³a do wydzier¿awienia dodatkowych
4000 m2 powierzchni produkcyjnej. Dlatego te¿ podjêta
zosta³a decyzja rozbudowy fabryki. W styczniu rozpoczêto
budowê dwóch nowych hal. Jedna z nich o powierzchni
4500 m2 przeznaczona jest na produkcjê czêœci z tworzyw
sztucznych, narzêdziowniê i ekspedycjê z miejscem na
du¿e samochody ciê¿arowe. Druga, o powierzchni 5000 m2
przeznaczona jest wy³¹cznie na monta¿ elementów. Przewidziano te¿ du¿y parking dla pracowników. Wszystkie
prace maj¹ byæ zakoñczone jeszcze jesieni¹ 2004 roku.
Fabryka zyska 9500 m2 nowej powierzchni produkcyjnej a
przewidywana liczba zatrudnionych, wyniesie oko³o 600
pracowników.
Na zakoñczenie kolega Go³êbiewski poprowadzi³
wycieczkê na jeden ze skwerów Nowego Tomyœla, na
którym stoi wiklinowy kosz olbrzym jak wiadomo wikliniarstwo to specjalnoœæ tego regionu który figuruje w
ksiêdze Guinessa jako najwiêkszy na œwiecie kosz upleciony z wikliny.
Andrzej Buxakowski
Ko³o SIMP nr 15
Centrum Badawczo Rozwojowe HCP

15lat dzia³alnosci spó³ki "inSIMP"
W

dniu 27 stycznia 2004 roku w Domu Technika w
Poznaniu odby³o siê uroczyste zebranie akcjonariuszy spó³ki inSIMP z okazji 15 lat jej
dzia³alnoœci. W zebraniu wziêli udzia³ cz³onkowie Prezydium Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Poznaniu. Referat okolicznoœciowy, przedstawiaj¹cy dzia³alnoœæ spó³ki inSIMP
w minionych piêtnastu latach, wyg³osi³ kol. Witold Kawecki, który by³ wspó³za³o¿ycielem spó³ki i jej wieloletnim
przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej.
Przedsiêbiorstwo Innowacyjno
Produkcyjne
„inSIMP” Spó³ka Akcyjna utworzono w oparciu o
uchwa³ê Prezydium Zarz¹du G³ównego SIMP. Spó³ka
zosta³a wpisana do Krajowego Rejestru Handlowego w
dniu 6 grudnia 1988 roku a dzia³alnoœæ gospodarcz¹
rozpoczê³a 15 lutego 1989 roku. Podstawowy zakres
dzia³alnoœci obejmowa³ us³ugi in¿ynierskie, oraz dzia³ania
handlowe i wytwórcze. Spó³ka posiada³a 100 akcji
imiennych w tym 66 akcji przypada³o dla Zarz¹du Oddzia³u
SIMP w Poznaniu.
Sprawy formalno
prawne, niezbêdne do
utworzenia spó³ki, przeprowadzili
Koledzy Witold

Kawecki i W³adys³aw Stró¿yk. Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy powo³a³o Radê Nadzorcz¹ w sk³adzie:
Wies³aw Nowikowski - przewodnicz¹cy, Piotr Janicki, Jan
Silski, Bogdan Pohl i W³adys³aw Piwowarek. Rada
Nadzorcza wybra³a Zarz¹d w sk³adzie: Witold Kawecki
prezes, Miko³aj Kujawiak i Stanis³aw Chutkowski. Na
dyrektora spó³ki powo³ano Zbigniewa Palickiego.
Pocz¹tkowo siedzib¹ spó³ki by³ wynajêty domek
ogrodowy przy ul. Gronowej. Dzia³alnoœæ rozpoczêto od
zorganizowania „Gie³dy u¿ywanych maszyn i urz¹dzeñ,
oraz materia³ów". Utworzono remontow¹ brygadê
budowlan¹ do realizacji zadañ w poznañskich zak³adach.
W wolnej hali w Skokach, uruchomiono pilota¿ow¹
obróbkê wykañczaj¹c¹ aluminiowych odlewów silników
elektrycznych. Prowadzono dystrybucjê podrêczników
szkolnych oraz kaset magnetofonowych z nagraniami
kolêd Poznañskiego Chóru Katedralnego.
W pierwszych dwóch latach dzia³alnoœci
wypracowano znaczne zyski, które pozwoli³y na
rozpoczêcie dzia³alnoœci inwestycyjnej. Wydzier¿awiono
bêd¹cy w stanie surowym (otwartym) bliŸniaczy budynek
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mieszkalny. W pierwszej kolejnoœci
przygotowano pomieszczenie dla
uruchomienia sklepu. Sprzedawano
w nim g³ównie czêœci samochodowe, w tym ³añcuszki rozrz¹du do
fiatów z Rometu, oraz akumulatory
z Centry - ³adowane a póŸniej sucho³adowane z do³adowaniem
w³asnym. Prowadzono tak¿e akwizycjê towarów w terenie. Drugi
sklep z artyku³ami ogólnego przeznaczenia uruchomiono w Domu
Technika. Dalsze prace budowlano instalacyjne w wydzier¿awionym
budynku prowadzono w celu przygotowania pomieszczeñ do zainstalowania urz¹dzenia firmy Dornier
do rozkruszania kamieni nerkowych
metod¹ ultradŸwiêkow¹, oraz przygotowania pomieszczeñ dla obs³ugi
medycznej i pacjentów. Oddawane
sukcesywnie do u¿ytku pokoje Kol. Witold Kawecki wyg³asza referat okolicznoœciowy
wykorzystano pierwotnie do uruzgadzaj¹c siê na sp³atê przez „inSIMP” na rzecz Instytutu
chomienia produkcji zabawek (uk³adanek dla dzieci) i wyMechaniki Precyzyjnej d³ugu podstawowego bez odsetek.
najêto obcej firmie.
Trudna sytuacja spó³ki spowodowa³a zmiany
Realizacja kontraktu na dostawê z Niemiec
organizacyjne. Rada Nadzorcza pod nowym przewodurz¹dzenia medycznego wymaga³a uzyskania z banku
nictwem Kol. Witolda Kaweckiego, Zarz¹d kierowany
kredytu dewizowego. Kredytu jednak nie otrzymano,
przez Kol. Henryka Greflinga, oraz Prezes Oddzia³u SIMP
mimo spe³nienia wszystkich obowi¹zuj¹cych wówczas
Piotr Janicki podjêli
nowe zadania.
Nawi¹zano
uwarunkowañ dla przyznania kredytu, co uniemo¿liwi³o
wspó³pracê z zak³adami H. CEGIELSKI w zakresie
realizacjê tematu medycznego.
opracowañ konstrukcyjno - technologicznych silników
Trudnoœci gospodarcze w kraju na pocz¹tku lat
agregatowych i t³umaczeñ tekstów technicznych. Zawarto
dziewiêædziesi¹tych nie ominê³y tak¿e spó³ki „inSIMP”.
tak¿e porozumienie z PROMAG-iem w zakresie opracoUpadaj¹ca Fabryka Zespo³ów Napêdowych ZREMB w
wania nowych technologii wykonawstwa rega³ów magaPoznaniu nie zap³aci³a spó³ce „inSIMP” za przeprowazynowych i wdra¿ania ich do produkcji. Udzia³ tych
dzon¹ modernizacjê generatorów, co by³o przyczyn¹
zak³adów w obrotach spó³ki siêga³ 75 %. Dziêki tym dzianieure-gulowania nale¿noœci za ten remont Instytutowi
³aniom sp³acono wszystkie zad³u¿enia i spó³ka „inSIMP”
Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Brak wyp³acalnoœci
mog³a dalej funkcjonowaæ. Spó³ka wspólnie z Oddzia³em
ze strony „inSIMP” wymusza³ og³oszenie upad³oœci.
SIMP i przy udziale Oficyny Wydawniczej G³os WielkoOstatecznie w s¹dzie strony dosz³y do porozumienia

Uczestnicy zebrania w Domu Technika
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polski organizowa³a przez cztery kolejne lata konkurs p.t.
„SWEGO NIE ZNACIE” na najlepsze wyroby produkcji
krajowej. W konkursie uczestniczy³y firmy z ró¿nych bran¿
z ca³ej Wielkopolski. Oceny wyrobów dokonywa³a powo³ana Kapitu³a, w sk³ad której wchodzili rzeczoznawcy ró¿nych specjalnoœci. Prezentacja wyrobów i uroczyste wrêczanie wyró¿nieñ odbywa³a siê w Domu Technika z
udzia³em prasy i telewizji.
W 1996 roku up³yn¹³ umowny okres dzier¿awy
budynku przy ul. Gronowej. Zarz¹d Oddzia³u SIMP
zadecydowa³ o przeniesieniu siedziby „inSIMP” do Domu
Technika. Zakupiono dalekopis i sprzêt informatyczny, co
usprawni³o dzia³alnoœæ spó³ki, pracê sekretariatu SIMP
oraz dzia³aj¹cych przy Oddziale Ko³a Seniorów , Ko³a
Terenowego a tak¿e oddzia³owych komisji.
Z inicjatywy Oddzia³u SIMP w 1998 roku rozpoczêto
udzielanie firmom rekomendacji technicznych (potwierdzone œwiadectwem SIMP) na wyroby i us³ugi o wysokim
standardzie z bran¿y mechanicznej. Kilka lat prowadzono
prezentacja Oddzia³u SIMP i jego agend na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich.
W tym okresie dobrej dzia³alnoœci spó³ki i funkcjê
prezesa spó³ki pe³ni³ kol. Zbigniew Najdek a póŸniej, do
momentu jej przekszta³cenia, Wac³aw Kamiñski.
Obecnie podstawowym zakresem dzia³ania spó³ki
pozostaj¹ opracowania projektowe, ekspertyzy i t³umaczenia tekstów technicznych. WyraŸnie wzrasta wykonawstwo w zakresie badañ i ocen technicznych maszyn i
urz¹dzeñ w celu wystawiania deklaracji zgodnoœci z
wymaganiami norm polskich i europejskich. Przewiduje
siê tak¿e poszerzenie wspó³pracy z jednostkami organizacyjnymi SIMP (ko³a, sekcje, towarzystwa), które mog³y-

by wspó³uczestniczyæ w dzia³alnoœci spó³ki. Korzyœci z
tego tytu³u wspomaga³yby tak¿e skromne œrodki finansowe
jednostek wspó³pracuj¹cych.
Kodeks spó³ek handlowych obowi¹zuj¹cy od 2001
roku stawia³ wobec spó³ek akcyjnych, nie realny do spe³nienia przez akcjonariuszy „inSIMP”, obowi¹zek zwiêkszenia kapita³u akcyjnego do 500 tyœ. PLN. Rozwa¿ano
ró¿ne mo¿liwoœci przekszta³cenia „inSIMP” w jedn¹ ze
spó³ek osobowych. Wybrano spó³kê komandytow¹, w
której nie obowi¹zuj¹ limity kapita³owe, oraz obligatoryjne
koszty zwi¹zane z corocznym badaniem bilansu przez
bieg³ego rewidenta, notarialnym protoko³owaniem zgromadzeñ, og³aszaniem bilansu w monitorze s¹dowym,
zarz¹dzaniem i nadzorem spó³ki. Dzia³alnoœæ ta bêdzie w
gestii wspólników a wypracowane zyski pozostan¹
wy³¹cznie do ich dyspozycji, g³ównie SIMP, który posiada
aktualnie 75% udzia³ów. Spó³ka komandytowa zosta³a
wpisana przez S¹d w dniu 02.12.2003 r. do Krajowego
Rejestru S¹dowego pod nazw¹:
Centrum Dzia³alnoœci In¿ynierskiej „inSIMP”
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich Oddzia³ w Poznaniu sp. k.
Komplementariuszem spó³ki jest Oddzia³ SIMP
w Poznaniu, w imieniu którego spó³kê reprezentuje i prowadzi jej sprawy prezes Oddzia³u SIMP w Poznaniu.
Wac³aw Kamiñski
Dyrektor inSIMP

Seniorzy w Odlewni Aluminium VW
w Poznaniu

W

spe³niaj¹ najwy¿sze wymagania, a ich jakoœæ jest stale
kontrolowana w laboratorium wyposa¿onym w najnowoczeœniejsze urz¹dzenia techniki pomiarowej.
W maju 1999 r. odlewnia jako samodzielny zak³ad
produkuj¹cy komponenty z metali lekkich na potrzeby
przemys³u samochodowego uzyska³a certyfikat ISO/DIN
9002 oraz VDA 6.1. Odlewnia w Poznaniu nale¿y do
wiod¹cych odlewni koncernu. Za swoje szczególne
osi¹gniêcia w zakresie jakoœci uhonorowana zosta³a w
maju 2000 r. wyró¿nieniem koncernu Volkswagen AG.
Na wysokim poziomie utrzymuje siê tu nie tylko
jakoœæ produkcji ale i ochrona œrodowiska naturalnego, a
przede wszystkim bezpieczeñstwo cz³owieka.
Uczestnicy obejrzeli ca³y proces produkcyjny
odlewni i obróbki, oraz laboratorium pomiarowe i
odlewnicze pod przewodnictwem pana Tomasza Jaœkiewicza kierownika wydzia³u g³owic.
Na zakoñczenie kierownik odlewni Pan Urlich
Stark podziêkowa³ organizatorom wycieczki za zainteresowanie siê cz³onków SIMP-u odlewni¹ aluminium
VOLKSWAGEN Poznañ, a organizatorzy odwzajemnili

dniu 14 listopada odby³a siê wycieczka
cz³onków Ko³a Seniorów SIMP Oddzia³
w Poznaniu, do odlewni aluminium Volkswagen
Poznañ Sp. z o.o., mieszcz¹cej siê przy ul. 28 Czerwca 1956
roku, w dawnej fabryce obrabiarek firmy H. Cegielski a
tak¿e w dawnej fabryce wyrobów t³ocznych HCP. W
wycieczce bra³o udzia³ 19 cz³onków ko³a z osobami
towarzysz¹cymi.
Kierownictwo odlewni przyjê³o uczestników
bardzo goœcinnie. W sali konferencyjnej, przy poczêstunku, zastêpca kierownika odlewni pan Stanis³aw Ziêtkiewicz omówi³ rozwój zak³adu od 1996 r. do chwili
obecnej. Odlewnia, uruchomiona jako samodzielny zak³ad,
posiada w³asn¹ bocznicê kolejow¹ oraz dobr¹ infrastrukturê. Paleta produktów odlewni obejmuje kolektory ss¹ce,
g³owice cylindrowe do silników od 1,6 l do 2,8 l, dwu- i
cztero-zaworowe oraz czêœci odlewane ciœnieniowo,
przeznaczone na potrzeby koncernu Volkswagen AG oraz
dla odbiorców z zewn¹trz. Odlewanie odbywa siê metod¹
kokilow¹. Odlewnia charakteryzuje siê wysok¹ jakoœci¹
produkcji, ma³¹ iloœci¹ braków (1,5 %). Wyroby odlewni
15

1. Lakierni Samochodów VW Poznañ Antoninek na etapie:
a/ projektowania lakierni,
b/ wykonywania stanowisk w linii lakierowania
samochodów
c/ monta¿u stanowisk w linii produkcyjnej lakierni.

siê podziêkowaniem za serdeczne przyjêcie uczestników
wycieczki.
Dodaæ nale¿y, ¿e Odlewnia Aluminium VW w
Poznaniu nale¿y do koncernu VW, do którego nale¿¹ m.in.
VW Poznañ Antoninek oraz VW Polkowice. Do tych
dwóch ostatnich zak³adów rzeczoznawcy SIMP ZORPOT,
który jest agend¹ Stowarzyszenia In¿ynierów i
Mechaników Polskich w Poznaniu, przygotowywali
deklaracjê zgodnoœci do polskich przepisów w zakresie
znaku „B”. Prace te wykonywane by³y dla:

2. Montowni silników VW Polkowice w zakresie przygotowania deklaracji zgodnoœci do polskich przepisów na
znak „B” Zak³adu.
Henryk Œwierczyñski
cz³onek zarz¹du ko³a seniorów O/SIMP w Poznaniu

KRÓTKO... - KALISZ

Spotkanie w Bêdlewie
W dniach 22 i 23 listopada 2003 r. w Bêdlewie
k/Poznania odby³o siê wyjazdowe posiedzenie Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u Kaliskiego SIMP, z udzia³em cz³onków
Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej dzia³aj¹cej przy
kaliskim oddziale. Spotkanie mia³o miejsce w piêknie
po³o¿onym oœrodku konferencyjnym Instytutu Matematyki
PAN w Bêdlewie. Pierwszy dzieñ pobytu poœwiêcono na
przybli¿enie uczestnikom za³o¿eñ planu pracy zarz¹du
oddzia³u na 2004 r. oraz zagadnieñ finansowych zwi¹zanych z realizacj¹ tych¿e za³o¿eñ. Przedstawiono bie¿¹ce
sprawy dotycz¹ce pracy komisji energetycznej, jak równie¿
perspektywê jej dzia³ania w œwietle projektu zmian ustawy
Prawo energetyczne. Szeroko dyskutowano podjêcie
niezbêdnych dzia³añ zwi¹zanych z up³ywaj¹c¹ kadencj¹
komisji i uzyskaniem uprawnieñ do dzia³ania w nowej
kadencji. S¹ to zagadnienia niezmiernie wa¿ne i znacz¹ce
dla pracy oddzia³u z uwagi na uzyskiwanie z dzia³añ
komisji energetycznej œrodków finansowych istotnych dla
dzia³alnoœci statutowej stowarzyszenia.
Po pracowitym dniu
wieczór spêdziliœmy
przy ognisku, œpiewach i smacznej kolacji w wydaniu staropolskim. Czas umila³a m³odzie¿owa kapela z Wolsztyna.
Drugi dzieñ pobytu
up³yn¹³ na poznawaniu historii pa³acyku Potockich, oraz
atrakcyjnych miejsc
regionu. Miêdzy in-

nymi zwiedzano parowozowniê w Wolsztynie, która jako
jedna z nielicznych w naszym kraju, szczyci siê posiadaniem muzeum kolejnictwa z unikatowymi okazami
parowozów okresu miêdzywojennego. Podczas przejazdu
z okien autokaru podziwialiœmy piêknie usytuowany i
zagospodarowany teren z obiektami sportowymi klubu
GROCLIN w Grodzisku Wielkopolskim. Zadowoleni ze
wspólnego spotkania, pe³ni wra¿eñ piêkna Ziemi
Wielkopolskiej, powróciliœmy wieczorem do Kalisza.

Henryk Matusiak
Wiceprezes Zarz¹du
O/Kaliskiego SIMP

Uczestnicy spotkania w Muzeum Kolejnictwa w Wolsztynie.
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Wznowiono wydawanie kwartalnika

"Silniki Spalinowe"

W

ydawany w latach 1961 - 1999 przez Zak³ady H.
RT-flex, w których wdro¿ono elektroniczne sterowanie
Cegielski pod patronatem Sekcji Silników Spawtryskiem paliwa i prac¹ zaworów oraz sekwencj¹
linowych SIMP kwartalnik naukowo-techrozruchu.
niczny„Silniki Spalinowe”, po kilkuletniej przerwie, jest
Drugi artyku³ omawiaj¹cy elektroniczne
od marca 2004 r. wydawany przez Polskie Towarzystwo
sterowanie silnikami okrêtowymi MAN B&W napisany
Naukowe Silników Spalinowych (PTNSS). Redakcjê
zosta³ przez dyrektora przedstawicielstwa tej firmy w
kwartalnika prowadzi Instytut Silników Spalinowych i
Polsce (mgr in¿. A. Krupa).
Transportu Politechniki Poznañskiej. PTNSS uzyska³o
Kolejny artyku³ omawiaj¹cy tendencje rozwoprawo do tytu³u i kontynuacji wydawania czasopisma na
jowe silników samochodowych napisa³ prof. dr hab. in¿.
mocy porozumienia z firm¹ H. Cegielski S.A. Poznañ
Jerzy Merkisz z Politechniki Poznañskiej.
z a w a r t e g o
Przeprowadzone na
2 czerwca 2003 r.
Politechnice Warszawskiej
Pierwszy zebadania emisji zanieczyszszyt tego dwujêzyczczeñ silników samochodonego, polsko-angielwych przedstawia w swoim
skiego czasopisma nauartykule prof. dr hab. in¿.
kowego nr 1/2004 (118)
Z. Ch³opek.
ukaza³ siê w maju 2004 r.
Ostatni z orygiRedakcja zamierza pubnalnych artyku³ów to opralikowaæ w nim orycowanie trzech autorów z
ginalne artyku³y i opraPolitechniki Poznañskiej na
cowania dotycz¹ce siltemat badañ diagnostyczników cieplnych t³okonych luzów zaworów silwych lub bezt³okowych,
nika w oparciu o parametry
g³ównie spalania wewdrgañ.
nêtrznego, ale tak¿e spaPonadto w omawialania zewnêtrznego, s³unym numerze zamiesz¿¹cych przede wszystczono:
kim do napêdu œrodków
– omówienie 28 ksi¹¿ek o
transportu i maszyn rotematyce silnikowej wydaboczych.
nych w kraju w latach 2000
Potwierdzeniem przy- 2004,
jêtych zamierzeñ jest
– wykaz krajowych i zagrapierwszy numer, w któnicznych konferencji silnirym obok problematyki
kowych, które odbêd¹ siê w
dwusuwowych wodziko2004 roku.
wych silników okrêto– Omówienie aktualnoœci
wych znajduj¹ siê
technicznych w oparciu o
publikacje z dziedziny
publikacje w czasopismach
silników samochodotechnicznych
wych.
Wszystko wskazuje, ¿e
Numer ten ottak pracownicy naukowi
wiera obszerna publijak i z przemys³u powinni
kacja cz³onków SIMP-u
znaleŸæ w kwartalniku
mgr in¿. Andrzeja Buxa- Ok³adka kwartalnika "Silniki Spalinowe" wydanego przez PTNSS
materia³y poszerzaj¹ce ich
kowskiego i mgr in¿.
wiedzê silnikow¹.
Mariana Kopczyñskiego (by³ych redaktorów kwartalnika)
Mgr in¿. Marian Kopczyñski
przedstawiaj¹ca historiê kwartalnika w latach 1961 - 1999.
Ko³o SIMP NR 15
Treœæ przypomina zapomniane ju¿ fakty, ¿e kwartalnik
przy Centrum Badawczo-Rozwojowym HCP
powsta³ z inicjatywy SIMP a wk³ad SIMP-u w dzia³alnoœæ
wydawnictwa w pierwszym okresie (do stycznia 1964)
Od redakcji
mia³ charakter nie tylko merytoryczny ale równie¿
W numerze 5 (2002 r.) biuletynu „SIMP WIELKOfinansowy. Oddzia³ SIMP w Poznaniu finansowa³ w tym
POLSKI” zamieœciliœmy artyku³ „SILNIKI SPALINOWE
okresie prace redakcyjne.
maj¹
40 lat” koñcz¹cy siê s³owami:
W numerze 1/2004 nale¿y zwróciæ uwagê na
...W
koñcu
2001 roku „Silniki spalinowe” obchodzi³yby 40obszerny artyku³ mgr in¿. Jacka Mañczaka z HCP o
lecie swego istnienia. „Obchodzi³yby” bowiem wydawanie
najnowszej generacji okrêtowych silników SULZER typu
tego pisma zosta³o w 1999 roku zawieszone. Dotychczas
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ukaza³o siê 116 numerów kwartalnika. Materia³y do
numeru 117 zosta³y skompletowane i numer zosta³
zamkniêty. Zeszytu jednak nie oddano do druku. A szkoda,
gdy¿ jego zawartoœæ by³a interesuj¹ca. Kwartalnik „Silniki
spalino-we” to ceniona przez silnikowców pozycja wœród
polskich wydawnictw naukowo-technicznych. Dlatego z
okazji jubi-leuszu, gratuluj¹c dotychczasowych sukcesów,

nale¿y pismu ¿yczyæ aby jak najszybciej kolejne jego
numery trafi³y do r¹k czytelników .
Stwierdzaj¹c z satysfakcj¹ ¿e ¿yczenia te siê spe³ni³y,
Zarz¹d Oddzia³u SIMP w Poznaniu ¿yczy nowemu wydawcy i zespo³owi redakcyjnemu „Silników Spalinowych”
powodzenia w kontynuowaniu i sta³ym rozwijaniu
prowadzonej przez wiele lat w krêgach SIMP-u dzia³alnoœci wydawniczej.

KRÓTKO... - POZNAÑ
Spotkanie z ksiêdzem biskupem Grzegorzem Balcerkiem
siê op³atkiem i sk³adaniu ¿yczeñ towarzyszy³y kolêdy w
wykonaniu mêskiego chóru „Echo”.
Spotkanie towarzyskie koñcz¹ce uroczystoœæ stwarza³o wszystkim okazjê do zamienienia kilku s³ów z
ksiêdzem biskupem. Grupa simpowców skorzysta³a równie¿ z tej okazji a pogawêdka z ksiêdzem biskupem zakoñczy³a siê wspólnym zdjêciem.

Z inicjatywy Rady Federacji Stowarzyszeñ NaukowoTechnicznych NOT w Poznaniu odby³o siê w dniu 5
stycznia 2004 roku spotkanie noworoczne przedstawicieli
tych stowarzyszeñ. Uczestniczy³ w nim ksi¹dz biskup
Grzegorz Balcerek.
Spotkaniu przewodniczy³ Prezes Rady Federacji
Stowarzyszeñ Naukowo Technicznych mgr in¿. Janusz
Hora, który powita³ Jego Ekscelencjê, i z³o¿y³ zebranym
¿yczenia noworoczne.
Równie¿ ksi¹dz biskup wyg³osi³ przemówienie ³ami¹c
siê nastêpnie op³atkiem z uczestnikami spotkania. £amaniu

AB

Ksi¹dz biskup w otoczeniu simpowców.

18

KRÓTKO... - KALISZ
Wznowienie dzia³anoœci Sekcji Lotniczej
cz³onków jak równie¿ tworzony jest projekt planu pracy na
bie¿¹cy rok. Sekcja deklaruje wspó³pracê ze wszystkimi
ko³ami, jak równie¿ liczy na wspó³pracê w dzia³aniu doœ
wiadczonych kolegów z ko³a przy WSK.

W lutym 2004r., po kilkuletniej przerwie, reaktywowano dzia³alnoœæ Sekcji Lotniczej przy Oddziale Kaliskim SIMP. Przewodnicz¹cym sekcji zosta³ wybrany kol.
Krzysztof Michalak a jego zastêpc¹ kol. Jan Kubiak.
Tymczasowo dzia³alnoœæ sekcji skupiaæ siê bêdzie przy
kole WSK „PZL Kalisz”, z którego spodziewany jest
g³ówny nap³yw cz³onków. W obecnym okresie trwa nabór

Henryk Œlusarczyk
Oddzia³ Kaliski SIMP

KRÓTKO... - POZNAÑ
Noworoczne zebranie Zarz¹du Oddzia³u SIMP w Poznaniu.

Uroczyste noworoczne zebranie
plenarne Zarz¹du Oddzia³u SIMP w
Poznaniu odby³o siê 15 stycznia 2004 roku
w klubie Domu Technika. Jak zwykle
zebrali siê prezesi kó³, sekcji naukowotechnicznych, towarzystw i korporacji. W
spotkaniu uczestniczy³ równie¿ Prezes
Rady Federacji Stowarzyszeñ Naukowo
Technicznych mgr in¿. Janusz Hora.
Zebranie otworzy³ prezes oddzia³u, kolega Piotr Janicki. W krótkim przemówieniu podsumowa³ wyniki dzia³alnoœci oddzia³u w 2003 roku i omówi³
zamierzenia zarz¹du na rok 2004, poczym
gratuluj¹c wrêczy³ certyfikaty nowo mianowanym rzeczoznawcom SIMP.
Nastêpnie uczestnicy dzielili siê
op³atkiem i sk³adali sobie ¿yczenia noworoczne. Tradycyjnie ju¿, po czêœci oficjalnej spotkaniem towarzyskim przy lampce wina zakoñczy³o siê to noworoczne zebranie poznañskich simpowców.

Rzeczoznawca SIMP kolega Maran Zió³kowski odbiera certyfikat drugiej ju¿
specjalnoœci z r¹k prezesa Piotra Janickiego

AB

kol. Andrzej Buxakowski i kol. Janusz Ignaszczak wznosz¹ toast za pomyœlnoœæ
biuletynu”SIMP Wielkopolski”
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Wymiana doœwiadczeñ.

Okazja do wspomnieñ.

Profesor Z. Wiœniewski, pierwszy z lewej,
niezmiennie w dobrym humorze.

Nawi¹zywanie wspó³pracy.
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CENTRUM DZIA£ALNOŒCI IN¯YNIERSKIEJ

“inSIMP”
STOWARZYSZENIA IN¯YNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ODDZIA£ W POZNANIU sp. k.

Wyceny
maj¹tku

ZASPOKOI TWOJE
Opracowania

Projektowania

orzeczeñ technicznych

Rekomendacji wyrobów

i ekspertyz

Energii odnawialnej

POTRZEBY W ZAKRESIE:

T³umaczeñ
technicznych

