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Sprawozdanie Okręgowej Rady 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa 

z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

Sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB za 2014 r. obejmuje okres końcowy  

III kadencji: od 1 stycznia do 8 kwietnia 2014 roku, przed XIII Zjazdem Sprawozdawczo – 

Wyborczym WOIIB oraz okres działalności Okręgowej Rady w IV kadencji: od 9 kwietnia do 

31 grudnia 2014 roku. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Okręgowej Rady 

WOIIB w dniach: 18 marca, 1 kwietnia, 15 kwietnia, 10 czerwca, 9 września, 16 grudnia oraz  

7 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady WOIIB w dniach: 7 stycznia, 18 lutego, 13 maja, 

1 lipca,  26 sierpnia, 14 października, 18 listopada. W posiedzeniach Okręgowej Rady 

i Prezydium Okręgowej Rady brali udział z głosem doradczym przewodniczący organów 

WOIIB tj.: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego 

Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz radca 

prawny i dyrektor biura. Okręgowa Rada WOIIB do 8 kwietnia 2014 roku działała w 

następującym składzie osobowym:  

Stroński Jerzy przewodniczący, 

Draber Włodzimierz zastępca przewodniczącego, 

Wośkowiak Zenon zastępca przewodniczącego, 

Ogorzelec Mirosława sekretarz, 

Napierała Roman zastępca sekretarza, 

Ratajczak Kazimierz skarbnik, 

Karolak Mirosław zastępca skarbnika, 

Franczyszyn Jerzy członek Prezydium, 

Gawęcka Danuta członek Prezydium, 

Granatowicz Stefan członek Prezydium, 

Janiak Klemens członek Prezydium, 

Pięta Krzysztof członek Rady, 

Bigoszewski Zbigniew członek Rady, 

Biniasz Tadeusz członek Rady, 

Chocianowicz Krystyna członek Rady, 

Gorgolewski Łukasz członek Rady, 

Karcz Anita członek Rady, 

Kędziora Andrzej członek Rady, 
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Łuka Tadeusz członek Rady, 

Mikołajczak Andrzej członek Rady, 

Popławska Jolanta członek Rady, 

Przybyłowicz Edmund członek Rady, 

Stacherski Janusz członek Rady, 

Szczechowiak Edward członek Rady, 

Szymczak Artur członek Rady, 

Szyperski Jaromir członek Rady, 

Talarek Karolina członek Rady, 

Walczak Marian członek Rady, 

Zielonacki Jerzy członek Rady. 

 

Na XIII Zjeździe dokonano wyboru nowych władz WOIIB, na którym wybrano: 

Przewodniczącego WOIIB, członków rady, przewodniczących organów oraz członków tych 

organów. 15 kwietnia 2014 roku odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Okręgowej 

Rady, na którym ustalono, że wybrana Okręgowa Rada będzie działała w następującym  

składzie osobowym: 

Draber Włodzimierz przewodniczący, 

Mikołajczak Andrzej zastępca przewodniczącego,  

Stroński Jerzy zastępca przewodniczącego,  

Ogorzelec Mirosława sekretarz, 

Napierała Roman zastępca sekretarza, 

Ratajczak Kazimierz skarbnik, 

Karolak Mirosław zastępca skarbnika, 

Franczyszyn Jerzy członek Prezydium, 

Gawęcka Danuta członek Prezydium, 

Janiak Klemens członek Prezydium, 

Pięta Krzysztof członek Prezydium, 

Ratajczak Grzegorz członek Prezydium, 

Adamczewski Walenty członek Rady, 

Bigoszewski Zbigniew członek Rady, 

Chocianowicz Krystyna członek Rady, 
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Chorąży  Elżbieta członek Rady, 

Dąbrowski Maciej  członek Rady, 

Granatowicz Stefan członek Rady, 

Karcz Anita członek Rady, 

Łuka Tadeusz członek Rady, 

Popławska Jolanta członek Rady, 

Przybyłowicz Edmund członek Rady, 

Szczechowiak Edward członek Rady, 

Walczak Marian członek Rady, 

Wojciechowski Andrzej członek Rady, 

Wośkowiak Zenon członek Rady, 

Wróblewska Anna członek Rady, 

Zdziabek Maciej członek Rady, 

Zgarda Zenon członek Rady, 

Zielonacki Jerzy członek Rady. 

 

Programy posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady były dostarczane 

wraz z załącznikami ich członkom z 7 dniowym wyprzedzeniem. Tematyka posiedzeń 

wynikała z realizacji obowiązków ustawowych a także z obowiązującego programu 

działalności WOIIB w roku 2014. Podejmowane uchwały miały umocowanie prawne  

w obowiązujących przepisach. Na posiedzeniach Okręgowej Rady WOIIB w 2014 roku 

przyjęto 179 uchwał: w tym 136 uchwał dotyczących spraw członkowskich oraz 3 uchwały 

dotyczące wpisu na listę członków transgranicznych. Na posiedzeniach Prezydium 

Okręgowej Rady podjęto 37 uchwał.  

1. Sprawy organizacyjne Izby. 

1.1. Biuro WOIIB. 

 W Biurze Izby w roku 2014 zatrudnionych było 13 osób, w tym na pełen etat 12 osób 

oraz 1 osoba na ¼ etatu. W delegaturach zatrudnionych było 5 inspektorów na ½ etatu. 

Zestawienie  zatrudnionych  osób: 

- Balbina Konieczna     - dyrektor, 

- Grażyna Lisiecka        - specjalista, 

- Henryka Gawrońska   - inspektor, 

- Hanna Koźlińska         - główna księgowa, 

- Michał Krysiak             - księgowy-specjalista, 

http://www.woiib.org.pl/index.php/organy/14-zpb/biogramy/106-krystyna-chocianowicz.html
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- Anna Karpowicz          - specjalista, 

- Janina Ferenc   - specjalista ¼ etatu do 12.03.2014 r., 

- Anna Głębocka   - inspektor,  

-  Bianka  Pawelczyk                         - inspektor, urlop rodzicielski, wypoczynkowy, 

wychowawczy, 

- Adam Podkowiński            - asystent , zastępstwo za B. Pawelczyk, 

-  Irena Pustkowiak   - specjalista, 

-  Agata Sinczykowska         - inspektor,   

-  Joanna Kozłowska-Molenda     - asystent, 

-  Alicja Syrocka           - inspektor ½ etatu,   

- Jan Chorbiński            - inspektor ½ etatu,  

- Jerzy Stawiński          - inspektor ½ etatu,   

- Waldemar Jagła          - inspektor ½ etatu, 

- Jolenta Pankowska    - inspektor ½ etatu. 

1.2. Delegatury WOIIB. 

W roku 2014 kontynuowały swoją pracę w terenie delegatury w: Kaliszu, Koninie, 

Gnieźnie, Lesznie i Pile.  

Na stanowiskach inspektorów w 2014 roku pracowały n/w osoby: 

- w delegaturze w Kaliszu - Alicja Syrocka, 

- w delegaturze w Koninie - Jan Chorbiński, 

- w delegaturze w Gnieźnie - Jolenta Pankowska, 

- w delegaturze w Lesznie - Jerzy Stawiński, 

- w delegaturze w Pile - Waldemar Jagła. 

Każda delegatura z ramienia Okręgowej Rady ma opiekuna: 

 - opiekunem w delegaturze w Kaliszu jest Marian Walczak,  

 - opiekunem w delegaturze w Koninie jest Żaneta Krysztofiak,  

 - opiekunem w delegaturze w Gnieźnie jest Zbigniew Bigoszewski, 

 - opiekunem w delegaturze w Lesznie jest Klemens Janiak, 

 - opiekunem w delegaturze w Pile jest Apolinary Teleżyński.  

 W 2014 roku odbyły się w delegaturach po 2 spotkania z delegatami, Naczelnikami 

Wydziałów Budownictwa i Architektury oraz Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. 

Spotkania te odbyły się w: Gnieźnie 27 maja i 2 grudnia, Kaliszu 16 maja i 19 listopada, Koninie 

23 maja i 24 listopada, Lesznie 29 maja i 27 listopada, Pile 15 maja i 25 listopada i po raz 

pierwszy w siedzibie WOIIB 26 listopada 2014 roku. Inspektorzy delegatur przekazali 

sprawozdania ze swojej działalności w 2014 roku. Szczegółowe informacje dotyczące 

podejmowanej przez delegatury problematyki organizacyjnej, szkoleniowej, odbytych zebrań  
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z delegatami na Zjazd WOIIB zostały przekazane w w/w sprawozdaniach z działalności  

delegatur w Kaliszu, Koninie, Gnieźnie, Lesznie i Pile. Sprawozdania te są do wglądu w biurze 

WOIIB. Wszystkie delegatury są wyposażone w komputery, mają stały dostęp do Internetu. 

Zapewniono członkom WOIIB dostęp do Serwisu Budowlanego oraz aktualnych Polskich Norm, 

Norm Branżowych, aktów prawnych, wykorzystując zakupiony przez Izbę program 

Elektroniczna Biblioteka Norm INTEGRAM. Dotychczasowa praca i opinie członków 

potwierdzają zasadność powołania delegatur i zatrudnienia w nich wyżej wymienionych 

inspektorów.   

1.3. Witryna Internetowa WOIIB. 

Podstawowa witryna Internetowa WOIIB znajduje się pod adresem www.woiib.org.pl. 

Na stronie znajdują się wszystkie informacje dotyczące działalności Izby. Dostępne są 

materiały dotyczące składu: organów Izby, delegatów, komisji i zespołów. W zakładce 

„Aktualności” umieszczane są bieżące informacje oraz archiwum z działalności Izby  

od 2007 roku. Na naszej stronie Internetowej znajdują się również regulaminy postępowania 

w przypadkach: ustania, zawieszenia i wznawiania członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. Istnieje możliwość pobrania wszystkich wniosków dotyczących członkostwa, 

uprawnień budowlanych i rzeczoznawstwa. Dostępne są informacje o trybie postępowania  

w związku ze świadczeniem usług transgranicznych. Na stronie internetowej Izby 

umieszczane są na bieżąco komunikaty przewodniczącego OKK dotyczące procedury  

i terminów postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego w zakresie zdobywania 

uprawnień budowlanych. W zakładce „Szkolenia” można znaleźć informacje dotyczące 

terminów i tematów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz regulamin dofinansowania 

szkoleń i konferencji zewnętrznych. Zamieszczony jest również Program szkoleń 

organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1.4. Ewidencja członków WOIIB. 

Jednym z podstawowych zadań organizacyjnych Izby jest bieżąca ewidencja 

i rejestracja członków oraz podejmowanie decyzji w sprawach: wpisu na listę członków, 

skreślenia z listy członków lub zawieszenia w prawach członka. W okresie sprawozdawczym, 

Skład orzekający Rady WOIIB podjął 76 uchwał, a Rada WOIIB podjęła 60 uchwał. 

Uchwały  powyższe  dotyczyły : 

a) przyjęcia nowych  członków,  

b) skreślenia z listy członków z  powodu: 

              - zgonu, 

 - pisemnej rezygnacji, 

             - przejścia do innych izb w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, 

 - nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,      

http://www.woiib.org.pl/
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        c) zawieszenia w prawach członka na podstawie: 

  - własnej prośby, 

 - nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

 - zawieszenie dyscyplinarne na podstawie wyroku Sądu,  

      d) wznowienia członkostwa na podstawie wniosku  i po uregulowaniu zaległych wpłat, 

       e) anulowania zawieszenia. 

W 2014 roku: 

a) przyjęto nowych członków – 386, w tym:  

 - kandydatów – 378, 

 - przeniesionych  z  innych  Izb – 8, 

b) skreślono z listy członków – 243,  w tym z  powodu: 

- zgonu  - 50, 

- pisemnej  rezygnacji  - 42, 

- przejścia do innych Izb -6, 

- nie opłacania składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy – 145, 

c) zawieszono członkostwo – 316, w tym: 

- na własną prośbę – 175, 

- z  powodu  nie opłacenia składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy – 141, 

d) wznowiono członkostwo – 91, 

e) anulowano zawieszenie – 1. 

31 grudnia 2014 r. WOIIB liczyła 9708 członków (w tym 3 członków transgranicznych), 

a liczba członków zawieszonych na ten dzień wynosiła 998 osób. 

 

Nazwa 
specjalizacji 

Liczba członków Razem 

czynnych % zawieszonych % 
Liczba 

członków 
% 

              

BO 4 981 51,32% 508 50,90% 5 489 51,28% 

IS 2 013 20,74% 197 19,74% 2 210 20,65% 

IE 1 285 13,24% 150 15,03% 1 435 13,41% 

BD 870 8,96% 69 6,91% 939 8,77% 

WM 202 2,08% 30 3,01% 232 2,17% 

BK 141 1,45% 22 2,20% 163 1,52% 

BT 111 1,14% 9 0,90% 120 1,12% 

BM 102 1,05% 13 1,30% 115 1,07% 

BW 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

OGÓŁEM 9 705 100,00% 998 100,00% 10 703 100,00% 
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Podział członków WOIIB wg płci
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Członkowie Izby, którzy opłacili składki otrzymują zaświadczenie o przynależności do WOIIB. 
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1.5. Usługi transgraniczne. 

W 2014 roku wpłynęły trzy wnioski dotyczący świadczenia usług transgranicznych  

na terenie działania WOIIB.  

1.6. Obsługa prawna WOIIB. 

Radca Prawny WOIIB, p. mecenas Piotr Stawicki, zapewniał obsługę prawną. 

W poniedziałki podczas cotygodniowych dyżurów w biurze WOIIB udzielał porad prawnych  

i konsultacji zarówno pracownikom, jak i członkom Izby. Ponadto opiniował i parafował 

zawierane umowy. Ocenie prawnej poddawano wszystkie projekty uchwał, regulaminów  

i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Izby. Radca Prawny uczestniczył  

w posiedzeniach Okręgowej Rady WOIIB i Prezydium oraz brał udział w pracach Zespołu  

ds. usług transgranicznych. Do obsługi administracyjno-prawnej Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przez cały rok była 

zatrudniona osoba z wyższym wykształceniem prawniczym, która dodatkowo zorganizowała 

2 razy szkolenia dla wszystkich członków tych organów. 

1.7. Dyżury.  

Z ramienia Prezydium Okręgowej Rady zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady 

WOIIB pełnili dyżury w poniedziałki w godz.14:00 -16:00 i środy od 15:00 -16:00, a we wtorki 

w godz. 13:00 -14:00 przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, w godz. 14:00 -

15:00 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. W trakcie dyżurów udzielano: 

odpowiedzi na pytania zgłaszane przez członków Izby, porad ukierunkowując dalsze 

działania zainteresowanych oraz w razie potrzeby kierowano członków do poszczególnych 

organów, względnie zespołów WOIIB. Terminy dyżurów są wywieszone na tablicy 

informacyjnej w holu wejściowym do biura Izby oraz każdorazowo podawane w biuletynie 

WOIIB w części „Informacje”. W 2014 roku, w każdy poniedziałek, w ramach pomocy 

prawnej naszym członkom pełnił dyżur radca prawny. 

1.8. Obchody Dnia Budowlanych.  

26 września 2014 r. w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym WITYNG w Mikorzynie 

koło Konina, już po raz 8 z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, spotkali się 

członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tym razem 

organizatorem była delegatura Izby w Koninie. Wszystkich przybyłych serdecznie powitał 

prowadzący część oficjalną uroczystości Kol. Maciej Dąbrowski.  Przewodniczący WOIIB  

Włodzimierz Draber powitał Koleżanki i Kolegów oraz zaproszonych gości  a wśród nich: 

- starostę powiatu konińskiego – Panią Małgorzatę Waszak, która reprezentowała  

wojewodę wielkopolskiego, 

- starostę powiatu gnieźnieńskiego – Pana Dariusza Pilaka, 

- wiceprezydenta miasta Konina – Pana Marka Waszkowiaka, 
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- burmistrza Ślesina – Pana Mariusza Zaborowskiego, 

- asystentkę europosłanki Krystyny Łybackiej – Panią Sylwię Przybyłę, 

- przedstawiciela marszałka województwa wielkopolskiego – Pana Krzysztofa 

Krzysztofiaka zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego, 

- przedstawicielkę PIIB – sekretarza Krajowej Rady PIIB – Panią Danutę Gawęcką, 

- przedstawiciela OIP w Poznaniu – Pana Jerzego Janowskiego kierownika oddziału  

OIP w Koninie, 

- Panią Hannę Grunt – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, 

- przedstawicielkę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu – Panią Renatę 

Pankowską – członka Komisji ds. współpracy z samorządami i instytucjami 

publicznymi przy Radzie OIRP w Poznaniu, 

- powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Gnieźnie – Pana Adama 

Piechowicza, 

- powiatowego inspektora nadzoru budowlanego we Wrześni – Pana Jana 

Michalskiego, 

- przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział  

w Poznaniu – Prezesa Honorowego Pana Bogdana Brescha, 

- przedstawicielkę poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Panią 

Grażynę Bogacką – wiceprezesa Oddziału SEP w Poznaniu, 

- przewodniczącego zarządu oddziału SITWM w Poznaniu – Pana Cezarego 

Sinieckiego, 

- prezesa CUTOB - PZITB w Poznaniu – Pana Zbigniewa Augustyniaka, 

- przedstawicielkę Związku Zawodowego BUDOWLANI – Panią Zofię Kaczmarek-

Ćwięk – członka Zarządu Oddziału Wielkopolskiego,  

- starszego Cechu Rzemiosła i Drobnej Wytwórczości w Gnieźnie – Pana Stefana 

Pokładeckiego. 

Włodzimierz Draber  przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia Izby od początku 

roku. Przedstawił główne cele do realizacji w IV kadencji działania samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa. Te cele to: 

- podnieść jakość i atrakcyjność organizowanych szkoleń. 

- stworzyć takie warunki, aby przyciągnąć do działania w naszej Izbie młodych 

   inżynierów; 

- doprowadzić wraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa do sytuacji, aby nasze 

   propozycje dotyczące zmian w przepisach prawa budowlanego były brane pod 

   uwagę, a nie decydowali o tym prawnicy piszący to prawo. 
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-  nadal popierać starania Izby Projektowania Budowlanego w kierunku zmiany 

   Ustawy o Zamówieniach Publicznych; 

- bronić naszego samorządu zawodowego przed deregulacją, ponieważ  jesteśmy 

   samorządem otwartym, a zawód nasz jest zawodem zaufania publicznego.  

Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący złożył wszystkim uczestnikom 

serdeczne Życzenia z okazji Dnia Budowlanych w imieniu własnym i Okręgowej Rady 

WOIIB. Wielkopolski Dzień Budowlanych to okazja do uhonorowania najbardziej 

zasłużonych członków naszej Izby. 

Medal „Za zasługi dla budownictwa” Józefowi Cieśli wręczali: starosta powiatu 

konińskiego Małgorzata Waszak i przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber. 

Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczali: Danuta Gawęcka, 

sekretarz PIIB i przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber. 

 SREDRNE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali: 

- Marek Diering 

- Lech Karwowski, 

- Józef Tarczewski, 

- Roman Żywica. 

 ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali: 

- Walenty Adamczewski, 

- Iwona Dąbrowska, 

- Jerzy Franczyszyn, 

- Mirosław Karolak, 

- Jerzy Tykociński, 

- Piotr Żywica. 

Medale „Za zasługi dla miasta Konina” wręczali: wiceprezydent miasta Konina Marek 

Waszkowiak i przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber. Odznaczenia otrzymali: 

- Jan Chorbiński, 

- Iwona Dąbrowska, 

- Ryszard Kwieciński, 

- Mirosława Pik, 

- Grzegorz Świderski. 

 Prezydent miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski uhonorował: Daniela Pawlickiego i 

Zenona Wośkowiaka „Medalem pamiątkowym wybitym z okazji 1000-lecia Zjazdu 

Gnieźnieńskiego” a wręczał Przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber i przedstawiciel 

Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Pan Witold Gądek. Następnie Pan Maciej Dąbrowski wygłosił 

krótki referat na temat „Wody termalne na terenie miasta Konina”. Po części oficjalnej 
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zaproszeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego mieli okazję 

wymienić  poglądy z naszymi członkami na tematy zawodowe. Mieli okazje powspominać 

wspólne realizacje różnych obiektów. To był wspaniały dzień dla braci budowlanej. 

 1.9. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi. 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była w stałym kontakcie  

z wielkopolskimi parlamentarzystami lobbując na rzecz poprawy prawa dotyczącego całego 

budownictwa. Należy podkreślić zrozumienie sprawy przez większość wielkopolskich posłów. 

Ponadto utrzymywaliśmy stały kontakt z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim a także  

z Prezydentem Poznania i miast, w których mają siedziby delegatury oraz Starostami 

powiatów. 

2. Zagadnienia finansowe. 

2.1. XIII Zjazd WOIIB, który odbył się 08.04.2014 r., uchwalił budżet Izby na 2014 rok oraz 

zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2013 r. 

2.2. 16.12.2014 r. Okręgowa Rada WOIIB uchwałą nr 163/14 zatwierdziła projekt budżetu  

na rok 2015. W załączniku Nr 1 przedstawiono „Projekt budżetu WOIIB na rok 2015”,  

a rozliczenia budżetu WOIIB za rok 2014 ujęto w zał. Nr 2. 

2.3. Sprawozdanie finansowe WOIIB za 2014 r. zostało ujęte w załącznikach 3, 4, 5,6. 

3. Sprawy merytoryczne w ramach działalności Okręgowej Rady WOIIB. 

3.1. Udział WOIIB w Targach. 

W roku 2014 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała lub 

uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach podejmujących tematykę związaną z 

budownictwem. 

3.1.1. Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2014. 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa bardzo starannie przygotowała 

się do BUDMY 2014. Tradycyjnie już, przygotowała ciekawą ofertę wykładów podczas Dni 

Inżyniera Budownictwa, nad którymi patronat honorowy objęła Polska Izba Inżynierów 

Budownictwa. Pierwszy dzień – 11 marca - poświęcony był zmianom w przepisach 

dotyczących budownictwa. W Sali zielonej pawilonu nr 3 zebrało się ponad  

200 osób zainteresowanych zmianami legislacyjnymi. Na tę sesję przybyli również posłowie 

z sejmowej Komisji Infrastruktury: Stanisław Żmijan (przewodniczący), Józef Racki 

(wiceprzewodniczący), Andrzej Adamczyk (wiceprzewodniczący) i Jerzy Polaczek, 

a także poseł Adam Szejnfeld - przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej  

ds. ograniczania biurokracji. Gościliśmy również: Janusza Żbika - podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Roberta Dziwińskiego – Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, Andrzeja Rocha Dobruckiego – prezesa Krajowej Rady PIIB, 



 13 

Andrzeja Byrta – prezesa MTP, Wojciecha Gęsiaka – prezesa Izby Architektów RP, 

Ryszarda Trykosko – przewodniczącego PZITB. Wszystkich przybyłych powitał Jerzy 

Stroński – przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jako 

pierwszy zabrał głos Robert Dziwiński - członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, 

który przedstawił informacje o pracach komisji. Kolejnym mówcą był poseł Adam Szejnfeld, 

który skrótowo omówił prace sejmowe związane z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Projekty zmian obowiązującego Prawa budowlanego zmierzające do uproszczenia procesu 

budowlanego omówił Tomasz Żuchowski - zastępca dyrektora Departamentu Budownictwa 

w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. O nowych regulacjach prawnych dotyczących 

wyrobów budowlanych po wejście w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy mówiła Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - przedstawicielka 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po wystąpieniach prelegentów wywiązała się żywa 

dyskusja, zadawano pytania dotyczące proponowanych zmian w przepisach Prawa 

budowlanego, Kodeksu budowlanego i przepisów pokrewnych oraz ich skutków na realizację 

procesu inwestycyjnego. 

W drugim Dniu Inżyniera Budownictwa - 12 marca - pierwszy wykład o „Budownictwie 

na terenach zalewowych w aspekcie występujących powodzi” wygłosił Jerzy Witczak - 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. „Uwarunkowania konstrukcyjne 

przy projektowaniu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu” omówił Piotr Pachowski z Biura 

Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP. Bogdan Bresch – prezes poznańskiego oddziału 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przedstawił referat „Budynki 

dworców kolejowych, ich rola i funkcja w przeszłości i obecnie”, którego współautorem był 

również Roman Biniszkiewicz – dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP 

w Poznaniu. Na przykładach dworców kolejowych w Wielkopolsce, jak również w innych 

częściach kraju, omówił zakresy prac związanych z rewitalizacją budynków dworcowych 

i przystosowaniem ich nieraz do całkiem nowej roli użytkowej. W części końcowej swojego 

wystąpienia opowiedział o etapach realizacji poznańskiego dworca – Zintegrowanego 

Centrum Komunikacyjnego. W dyskusji, która wywiązała się po ostatnim wykładzie 

przewijały się głosy wyrażające niezadowolenie słuchaczy z funkcjonalności nowego dworca 

kolejowego w Poznaniu. Padały głosy by odbudować dawny budynek dworca PKP 

z zachowaniem jego części frontowej oraz z przeznaczeniem parteru na potrzeby 

podróżnych korzystających z usług przewoźnika. Dobra frekwencja podczas sesji Dni 

Inżyniera Budownictwa, żywe dyskusje i szczegółowe pytania, świadczyły o aktualnym 

doborze tematyki referatów. 

W drugim dniu Targów BUDMA 2014, w siedzibie WOIIB, odbyło się posiedzenie 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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3.1.2. Międzynarodowe Targi Poznańskie INSTALACJE  

Podczas MTP INSTALACJE 2014, 9 kwietnia 2014 r., w pawilonie nr 15 WOIIB wraz z 

Politechniką Poznańską zorganizowała konferencję naukową, podczas której dyskutowano o 

efektywności energetycznej w budownictwie. WOIIB reprezentował przewodniczący Izby 

Włodzimierz Draber oraz sekretarz Izby Mirosława Ogorzelec. W konferencji brali udział 

członkowie naszej izby. Dr inż. Andrzej Górka przedstawił techniczne możliwości budowy 

układów grzewczych o dużym udziale energii odnawialnej z wykorzystaniem kolektorów 

słonecznych, pomp ciepła, gruntowych wymienników ciepła. O potencjale współczesnych 

instalacji z nowoczesnymi centralami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi mówił dr hab. inż. 

Mieczysław Porowski. Z kolei dr inż. Radosław Górzeński omówił zasady energooszczędnej 

eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

3.1.3. Międzynarodowe Targi Poznańskie EXPOPOWER 

W dniach 13 – 15 maja 2014 r. w Poznaniu, odbyła się kolejna edycja 

Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER, które stały się jednym 

z najważniejszych spotkań branży elektroenergetycznej w kraju. Przez 3 dni Poznań był 

stolicą nowych technologii i rozwiązań z zakresu energetyki oraz energetyki odnawialnej. 

Wśród około 300 wystawców i firm reprezentowanych z Austrii, Chin, Czech, Litwy, Niemiec, 

Polski i Turcji uczestniczących w targach, była już tradycyjnie liczna reprezentacja liderów 

sektora – wiodących producentów, dystrybutorów i usługodawców branży energetycznej, 

elektrotechnicznej i energetyki odnawialnej, którzy zaprezentowali listę nowych produktów  

i rozwiązań technologicznych z zakresu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii 

elektrycznej, budownictwa energetycznego i technologii energooszczędnych, elektrycznych 

urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, urządzeń do pomiarów i automatyki oraz 

detekcji gazów i wycieków, oświetlenia LED, smart grids czy energii odnawialnej. 

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi EXPOPOWER był bogaty program konferencji  

i spotkań przygotowywanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie we współpracy  

z partnerami branżowymi, w których czynny udział brała Wielkopolska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa. WOIIB reprezentował przewodniczący Włodzimierz Draber. 

13 maja 2013 roku na EXPOPOWER w Poznaniu, odbyła się konferencja 

organizowana przez WOIIB, Oddział Poznański SEP i Politechnikę Poznańską, odbywająca 

się pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego i Związku Producentów Sprzętu 

Oświetleniowego POL-Lighting, V Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu 

„Energooszczędność w oświetleniu”. 

Drugiego dnia, 14 maja 2013 roku, SEP wspólnie z WOIIB i Wydziałem Elektrycznym 

Politechniki Poznańskiej odbyła się  XII  Konferencja Naukowo Techniczną z cyklu „Instalacje 

elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”. Tematyka konferencji przeznaczona 
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była w szczególności dla projektantów, eksploatatorów i wykonawców elektrycznych robót 

budowlano – montażowych oraz pracowników nadzoru robót elektrycznych. Prezentowane 

podczas konferencji referaty zostały wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa 

opatrzonego numerem ISBN 978-83-932767-8-3. W obydwu  konferencjach  uczestniczyło 

blisko 360  osób z terenu całego kraju, w tym liczna grupa członków Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne 

zaświadczenie OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu.  

3.1.4. Międzynarodowe Targi Poznańskie INTERMASZ i INFRATEC 

21-22 maja Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała Dni 

Inżyniera Budownictwa w ramach Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, 

Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ, oraz Technologii i Materiałów dla 

Budownictwa Infrastrukturalnego INFRATEC. Tematyka dotyczyła budownictwa drogowego, 

kolejowego i wodnego. W Sali Zielonej pawilonu nr 3 sesję otworzył przewodniczący WOIIB  

Włodzimierz Draber. Powitał gości: posła Józefa Rackiego – zastępcę przewodniczącego 

Sejmowej Komisji Infrastruktury, p. Mieczysławę Cellary dyrektora poznańskiego oddziału 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, p. Janusza Wiśniewskiego dyrektora  

ds. technicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i p. Janusza 

Błachuta – zastępcę dyrektora poznańskiego oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wszystkich przybyłych. Poseł Józef Racki poinformował 

zebranych o pracach legislacyjnych, którymi zajmuje się Sejmowa Komisja Infrastruktury. 

Podkreślił, że dzięki kontaktom z inżynierami budownictwa udało się już uporządkować 

część spraw związanych z realizacją procesu inwestycyjnego. Jak stwierdził, będzie dążył  

do sytuacji by wystarczyła tylko jedna decyzja administracyjna do rozpoczęcia i realizacji 

nawet skomplikowanej inwestycji budowlanej. Dyrektor poznańskiego oddziału Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mieczysława Cellary przedstawiła zabranym „Stan 

obecny i plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.” Szczegółowo 

omówiła realizację inwestycji drogowych w latach 2007 – 2013 i przedstawiła planowane 

inwestycje w latach 2014 – 2020. Janusz Wiśniewski zastępca dyrektora ds. technicznych 

RZGW w Poznaniu  omówił „Inwestowanie wg Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy 

Powodziowej.” Janusz Błachut – zastępca dyrektora poznańskiego Oddziału Centrum 

Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – omówił „ Inwestycje kolejowe  

w latach 2014 – 2023.” Dyskusja dotycząca wygłaszanych tematów zakończyła pierwszy 

dzień Dni Inżyniera Budownictwa. 

W drugim dniu Dni Inżyniera Budownictwa - 22 maja, pierwszy wykład „Nowe 

technologie stosowane w budownictwie drogowym” wygłosił Bogdan Bogdański  

zastępca dyrektora ds. technologii poznańskiego oddziału GDDKiA. Janusz Wiśniewski  
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zastępca dyrektora ds. technicznych RZGW w Poznaniu przedstawił referat „Wpływ 

inwestowania w gospodarkę wodną na sytuację gospodarczą Polski”. Przemysław Chudzicki  

dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego TORPOL S.A. przedstawił „Nowe technologie  

i rozwiązania projektowe w budownictwie kolejowym”. Po prezentacjach prelegenci 

odpowiadali na szczegółowe pytania od uczestników. Choć targi INTERMASZ i INFRATEC 

zorganizowano po raz pierwszy to zainteresowanie ekspozycjami i imprezami 

towarzyszącymi było duże. Frekwencja na Dniach Inżyniera Budownictwa była dobra. 

3.2. Konferencje naukowo techniczne i konferencje prasowe: 

3.2.1. Konferencja „PROBLEMATYKA BUDOWNICTWA DROGOWEGO” 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy współudziale Polskiego 

Komitetu Geofizyki Oddział Wielkopolska zorganizowała 27 lutego 2014 r. w swojej siedzibie 

konferencję nt.: „Problematyka budownictwa drogowego.” Konferencję otworzył prof. dr hab. 

inż. Zbigniew Młynarek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wiceprezydent zarządu 

Polskiego Komitetu Geofizyki. Wykładowcami, którzy omówili swoje doświadczenia  

z realizacji inwestycji drogowych w Wielkopolsce byli: mgr inż. Andrzej Lewandowicz  

wiceprezes zarządu Autostrada Wielkopolska SA oraz mgr Robert Nowak – prezes zarządu 

Autostrada Wielkopolska II SA, omówili „Doświadczenia spółek Autostrada Wielkopolska SA 

i Autostrada Wielkopolska II SA z budowy i eksploatacji autostrady A2”. „Program budowy 

dróg krajowych w Wielkopolsce w latach 2014-2020” - przedstawiła mgr inż. Barbara Świgoń  

GDDKiA Oddział w Poznaniu. „Projektowanie, budowa i rekonstrukcja skarp drogowych 

z wykorzystaniem technologii MACCAFERRI” – przedstawił mgr inż. Tomasz Kosiński z firmy 

MACCAFERRI Polska sp. z o.o. „Przykłady awarii obiektów budownictwa drogowego” 

przedstawił dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor - prof. Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Po każdym referacie padały 

szczegółowe pytania. W Sali zgromadziło się ponad 110 inżynierów związanych  

z budownictwem drogowym. Żywa dyskusja świadczyła o trafności doboru tematyki 

konferencji oraz prelegentów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, 

wiedzą fachową i naukową. 

3.2.2. „Infrastruktura miasta Poznania. Realizacje i projekty”  

21 marca 2014 r. WOIIB wspólnie z AQUANETEM i Zarządem Dróg Miejskich 

zorganizowała konferencję „Infrastruktura miasta Poznania realizacje i projekty”. Kazimierz 

Skałecki, wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich ds. inwestycji, omówił takie zagadnienia jak 

realizacja układu komunikacyjnego Poznania w latach 2005-2013, bieżące realizacje układu 

komunikacyjnego w mieście oraz przyszłościowe rozwiązania komunikacyjne. Przedstawiciel 

AQUANETU mgr inż. Mateusz Józefowski przedstawił inwestycje miejskie realizowane z 

funduszy europejskich. Aktualne realizacje inwestycji na terenie Poznania: budowę 
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kanalizacji w Al. Niepodległości przedstawiła mgr inż. Agnieszka Gabrysiak, budowę na 

terenie Sołacza mgr inż. Monika Mrozińska, renowację kanalizacji sanitarnych w centrum 

Poznania- mgr inż. Piotr Burdajewicz, oraz kwestie związane z ochroną Jeziora Kierskiego, 

czyli uwarunkowania realizacji kanalizacji sanitarnej wokół jeziora przedstawiła mgr inż. Anna 

Graczyk. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestniczyło w niej  

130 osób. 

3.2.3. Konferencja prasowa „Tak może wyglądać dworzec kolejowy w Poznaniu” 

24 kwietnia WOIIB wspólnie z WIB zorganizowała trzecią już konferencję prasową w 

obronie budynku starego dworca kolejowego Poznań Główny pod tytułem „Tak może 

wyglądać dworzec kolejowy w Poznaniu”. Zaprezentowano koncepcję przebudowy dworca 

autorstwa Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich. Głównym celem 

konferencji było wyrażenie stanowiska obu wielkopolskich Izb w obronie historycznego 

budynku dworca kolejowego – Poznań Główny. Zastępca przewodniczącego Rady WOIIB  

mgr inż. Jerzy Stroński w swoim wystąpieniu powiedział, że Poznań jako jedno z niewielu 

miast posiadało wspaniale zrealizowaną inwestycję kolejową – dworzec kolejowy  

o charakterze wyspowym. Taki układ zapewniał swobodną komunikację mieszkańcom 

miasta jak i wszystkim przyjezdnym. Był przykładem modelowego połączenia infrastruktury 

kolejowej z infrastrukturą komunikacji miejskiej. Dziś w Poznaniu mamy Zintegrowane 

Centrum Komunikacyjne, czyli wielko powierzchniową galerię handlową z dołączoną do niej 

okrojoną funkcjonalnie częścią dworca kolejowego i dworca PKS – brak klasycznych 

poczekalni dworcowych oraz są problemy komunikacyjne pomiędzy peronami. Całość 

przesunięta w osi komunikacyjnej w kierunku peronów 1-3. Perony 4-6 są oddalone 

o kilkadziesiąt metrów w linii prostej a wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi kilkaset 

metrów. Obie Izby występują w obronie historycznej części dawnego dworca kolejowego  

w Poznaniu. Wnosiły o zachowanie jego charakterystycznej ceglanej elewacji. Wnosiły 

również o przeznaczenie części budynku – od wejścia głównego aż po tunel pomiędzy 

peronami – na potrzeby pasażerów. Powinny tam powstać dodatkowe kasy biletowe oraz 

część klasycznej poczekalni dworcowej. Nie wszyscy pasażerowie PKP kupują bilety przez 

Internet. Nie wszyscy pasażerowie w oczekiwaniu na połączenie chcą zwiedzać galerię 

handlową. Uważamy, że zostały zachwiane proporcje w funkcjonalności obiektu. Dworzec 

powinien służyć pasażerom. Prezydent WIB – dr inż. Marek Szczęsny poparł stanowisko 

wyrażone przez przewodniczącego WOIIB, aby stary dworzec częściowo zachował funkcję 

dla pasażerów. Jego położenie jest optymalne w stosunku do peronów. Budynek powinien 

powrócić do historycznej ceglanej elewacji.. Obie Izby wyraziły stanowcze stanowisko  

w obronie historycznego wyglądu elewacji dawnego dworca kolejowego. Jerzy Witczak  

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – powiedział, że popiera głosy swoich 
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przedmówców. Stwierdził, że można zastosować nowoczesne rozwiązania komunikacyjne 

na miarę XXI wieku i jednocześnie zachować dla pokoleń historyczną infrastrukturę 

kolejową. Bogdan Bresch – prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Komunikacji RP powiedział, że fasady starego budynku dworca nie da się 

zrekonstruować, trzeba będzie ją odbudować. Stwierdził również, że należy jak najszybciej 

wybudować górne przejście od galerii handlowej w kierunku peronów 4-6. Dr inż. Zygmunt 

Nowak przedstawił ciekawą koncepcję rozwiązania problemów komunikacyjnych 

dotykających pasażerów PKP, PKS oraz osób chcących skorzystać z usług obu 

przewoźników. Jako Wielkopolanie, nauczeni dobrej, rzetelnej pracy, dbałości o efekty 

końcowe naszych zawodowych realizacji, będziemy dążyć do zaadaptowania historycznego 

budynku dawnego dworca kolejowego w jego części frontowej, wykorzystania go na potrzeby 

pasażerów i logicznego połączenia go z całą infrastrukturą, która szumnie nazywa się 

Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym. 

3.2.4. Konferencja „Budownictwo na terenach zalewowych” 

20 maja w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

rozpoczęła się druga konferencja: „Budownictwo na terenach zalewowych”. Konferencję 

zorganizowała Izba we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu i poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych  

i Melioracyjnych. Pierwszą część konferencji poprowadził prof. dr hab. inż. Wiesław 

Buczkowski. Prelegenci przedstawili przygotowane referaty, mgr inż. Janusz Wiśniewski  

zastępca dyrektora ds. technicznych RZGW w Poznaniu – przedstawił „Podejście Unii 

Europejskiej do problemu walki z powodziami na przykładzie dyrektyw: Ramowej Dyrektywy 

Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Wdrożenie w Polsce”. W swoim wystąpieniu na 

przykładach skutków historycznych powodzi, które nawiedziły Polskę oraz przebiegów 

powodzi w XX w. omówił zasięg tych zjawisk oraz straty i szkody powodziowe. Dr hab. inż. 

Tomasz Kałuża i dr inż. Ireneusz Laksa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówili 

„Wpływ urządzeń infrastruktury technicznej oraz przeszkód naturalnych na warunki 

przepływu w korycie wielkiej wody”. Drugą część konferencji poprowadził mgr inż. Janusz 

Wiśniewski, który w zastępstwie nieobecnej p. Kingi Kochman wygłosił przygotowaną przez 

nią prelekcję „Warunki uzyskania zwolnienia od zakazów realizacji robót na terenach  

szczególnego zagrożenia powodzią”. Pani mgr inż. Katarzyna Matysik przedstawiła referat 

na temat „Uzgadnianie dokumentacji planistycznej i projektowej dla przedsięwzięć 

inwestycyjnych i robót na terenach zalewowych – procedury formalno-prawne wynikające  

z obowiązujących przepisów, mgr inż. Cezary Siniecki – zastępca dyrektora Wielkopolskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz przewodniczący Zarządu Oddziału 

SITWM w Poznaniu – przedstawił referat na temat „Budownictwo na terenach 
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zmeliorowanych”.  Po ostatnim referacie uczestnicy konferencji, przybyło ich ponad 90 osób, 

zadawali szczegółowe pytania. Gorąca dyskusja świadczyła o trafnym doborze tematów 

referatów, aktualności problematyki. Uczestnicy zasugerowali, by konferencję o tej tematyce 

wpisać na trwałe do kalendarza dorocznych konferencji organizowanych przez Wielkopolską 

Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

3.2.5. Konferencja techniczna w Wałczu. 

W dniach 18-20 września 2014 r. spotkaliśmy się na corocznych Warsztatach Nadzoru 

Inwestycyjnego oraz konferencji naukowej pt: „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”. 

Organizatorem całości był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział  

w Poznaniu, natomiast patronat honorowy objęli m.in.: przewodniczący WOIIB Włodzimierz 

Draber i przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Zygmunt Meyer. Warsztaty i konferencję tradycyjnie sprawnie poprowadził przewodniczący 

Komisji Remontów Oddziału Poznańskiego PZITB kol. Zbigniew Augustyniak,  

który perfekcyjnie przygotował stronę organizacyjną obydwu imprez. W inauguracji  

XVI Warsztatów wziął udział zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

mgr Paweł Ziemski, który przedstawił projekt zmiany ustawy Prawo Budowlane oraz zmiany 

ustawy o wyrobach budowlanych. W obradach dominowała też tematyka związana  

z kosztorysowaniem robót budowlanych. Należy podkreślić ożywioną dyskusję na tematy 

związane z prawem budowlanym.  

W pierwszym dniu odbyło się już tradycyjnie spotkanie robocze przedstawicieli 

Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas którego 

wymieniono doświadczenia wynikające z bieżącej działalności samorządów zawodowych 

oraz indywidualnych osiągnięć izb w poszczególnych województwach. Podsumowując 

stwierdzono, że należy popierać takie inicjatywy jak warsztaty i konferencję w Wałczu.  

W drugim dniu odbyła się XII Konferencja „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”  

z udziałem posłów na Sejm RP: Józefa Rackiego i Pawła Suskiego oraz starosty powiatu 

wałeckiego Bogdana Wankiewicza. Omawiano: inwestycje liniowe takie jak droga 

ekspresowa S 11 czy obwodnice miasta Wałcza, projekt geotermii w Kołobrzegu oraz projekt 

modernizacji obiektu zabytkowego w Owińskach. W tym dniu odbyły się też zawody 

pływackie o Puchar starosty wałeckiego.  

Trzeci dzień spotkań poświęcony był tradycyjnie tematom historycznym 

w ujęciu turystycznym - zwiedzaliśmy obiekty pod hasłem „Poznaj swoją historię” poznając 

genezę powstania Wału Pomorskiego i Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Odbyło się 

też spotkanie w Prusinowie Wałeckim z jego mieszkańcami. Wspaniałe warsztaty  

i konferencja trwały w sumie 3 dni i pozostawiły w pamięci uczestników niezapomniane 
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wrażenia. Należy podkreślić wspaniałą organizację i atmosferę tych spotkań. Już dzisiaj 

zapraszamy na kolejne spotkanie w WAŁCZU, które odbędzie się w październiku 2015 roku 

3.2.6. Konferencja „Budownictwo Szpitalne” 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa co 2 lata organizuje swoją 

sztandarową konferencję naukowo-techniczną związaną z problemami budownictwa 

szpitalnego, nadając im szczegółowe tytuły najbardziej aktualne dla zainteresowanych 

środowisk zawodowych. Kolejna IV Konferencja „Budownictwo Szpitalne” otrzymała podtytuł 

„Nowoczesne technologie a oszczędność energii”. Odbyła się 16 października b.r.  

w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu pod patronatem rektorów Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jacka 

Wysockiego i Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego. Patronat 

medialny objęła regionalna telewizja WTK. Konferencję prowadzili wspólnie: dr n. med. 

Adam Mikstacki z ramienia Uniwersytetu Medycznego i mgr inż. Jerzy Stroński z ramienia 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prowadzący wyrazili uznanie  

z powodu dużego zainteresowania tematyką konferencji wśród sfer medycznych jak 

i budowlanych czy architektonicznych, czego dowodem była dobra frekwencja wynosząca 

ponad 170 osób z terenu całej zachodniej Polski. Budującym był fakt, że wśród uczestników 

było dużo przedstawicieli szpitali powiatowych, wojewódzkich czy specjalistycznych. Przed 

przystąpieniem do części merytorycznej podziękowano za wsparcie sponsorom tj. firmom: 

SKANSKA, BREVITER, STRUKTUM, ENVIROTECH, ALVO, RAMT-IZOLACJE, 

INSTALACJE wręczając ich przedstawicielom pamiątkową statuetkę z wydrukiem nazwy 

i terminu przeprowadzenie konferencji. Podczas konferencji wygłoszono 11 referatów:  

1. Sztuka łączenia technologii i przestrzeni w architekturze szpitala- prof. P.P. dr hab. 

inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska - Pracownia architektoniczna Ewy i Stanisława 

Sipińskich. 

2. Współczesne systemy monitorowania pacjentów w oddziałach anestezjologii  

i intensywnej terapii. - dr n. medycznych Adam Mikstacki – Konsultant Wojewódzki 

w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

3.  Oszczędności a standaryzacja w gazach medycznych - Paweł Olejniczak  

– BREVITER 

4. Wzrost znaczenia i roli gazów czystych w budownictwie szpitalnym - mgr inż. 

Tomasz Wietrzykowski - Linde Gaz Polska Sp. z o.o. 

5. Szkody pozamedyczne- dr n. med. Krzysztof Kordel - Prezes Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej. 

6. Problemy eksploatacyjne instalacji klimatyzacji bloków operacyjnych - prof. nadzw. 

PP dr hab. inż. Tomasz Mróz. 
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7. Modułowe rozwiązania i integracja technologii medycznej podstawą projektowania 

nowoczesnych bloków operacyjnych. Doświadczenia firmy ALVO Sp. z o.o Sp. K. 

dr Marek Miądowicz - Dyrektor projektu Sale Operacyjne. 

8. Racjonalne zarządzanie wyrobami medycznymi z uwzględnieniem przepisów 

prawnych.- mgr inż. Daniel Świątko - TUV Rheinland. 

9. Anatomia sukcesu inwestycyjnego szpitala - kluczowe problemy we współpracy 

Zamawiający Wykonawca - mgr inż. Jacek Nowak - Envirotech. 

       10.Projektowanie i wykonawstwo w aspekcie późniejszej eksploatacji- 

       Monika Tomaszewska – STRUKTUM SJ Sp. z o.o. 

       11. Finansowanie inwestycji medycznych w perspektywie 2014-2020  

  - mgr Jadwiga Twardowska –Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią. 

Wykład prof. P.P. dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz – Sipińskiej „Pracownia 

architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich” był świetnym wprowadzeniem do dyskusji na 

temat sztuki łączenia technologii i przestrzeni w architekturze szpitala. W wykładzie 

dr. Marka Miądowicza z firmy ALVO mieliśmy okazję zobaczyć najnowocześniejsze 

realizacje sal operacyjnych. Po zakończeniu wygłoszenia referatów wywiązała się ożywiona 

dyskusja dotycząca nie tylko projektowania szpitali, ale także realizacji inwestycji 

i występujących na tym etapie trudności formalno –prawnych. Krytycznie oceniono działania 

Prawa zamówień publicznych, jako hamulca w doborze wykonawców i preferowania 

najniższej ceny. Podsumowując, należy podkreślić trafiony dobór 11 tematów 

przeznaczonych w referatach jak i ciekawe ich przedstawienie przez autorów. Zarówno 

środowisko medyczne jak i budowlane potwierdzają konieczność kontynuowania tego typu 

Konferencji przede wszystkim w świetle rozwoju technologicznego przez konieczność 

budowy w najbliższych latach nowych szpitali i modernizacji już istniejących. Przewidujemy, 

że kolejna konferencja „Budownictwa szpitalne” odbędzie się w październiku 2016 r. 

3.2.7. Seminarium pt. „Przebudowa Ronda Kaponiera i Mostu Uniwersyteckiego- 

realizacja i historia” 

15 października odbyło się seminarium „Przebudowa Ronda Kaponiera i Mostu 

Uniwersyteckiego - realizacja i historia” połączone z wizytą techniczną na budowie. Podczas 

seminarium uczestnicy poznali historię powstania Kaponiery. Kaponiera Kolejowa została 

zbudowana w roku 1872. Kolejne znaczące przebudowy miały miejsce w latach 1968-1973. 

W miejscu Kaponiery Kolejowej zbudowano rondo z przejściem podziemnym, które 

otrzymało imię Mikołaja Kopernika w rocznice jego 500 urodzin. Dzisiejszą nazwę rondo 

otrzymało w 1992 roku. Rada miasta zmieniła nazwę na rondo Kaponiera, biorąc pod uwagę 

istnienie w Poznaniu ul. Kopernika oraz Osiedla Kopernika oraz fakt, iż poznaniacy  

i tak używali starej nazwy „Kaponiera” na określenie tego miejsca. Przebudowa węzła 
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komunikacyjnego Rondo Kaponiera i mostu Uniwersyteckiego prowadzona obecnie 

zakończy się najprawdopodobniej w grudniu 2015 roku. To o 5 miesięcy dłużej niż 

zapowiadano. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z zakresem  

i zaawansowaniem prac. Czekamy z niecierpliwością kiedy znów będzie można przejechać 

przez najważniejszy węzeł komunikacyjny Poznania. 

3.2.8. Warsztaty z udziałem WOIA i WOIIB. 

6 listopada 2014 roku po raz siódmy zorganizowaliśmy wspólnie z WOIA warsztaty 

„Projektowanie jako gra zespołowa” na obiekcie Bramy Poznania czyli Interaktywnego 

Centrum Historii Ostrowa Tumskiego . Projektanci z Krakowa zapewnili wysoka jakość 

wystąpień, uczestników było 130 osób reprezentujących zawód architekta oraz inżyniera 

budownictwa. Moderatorami uczestników byli mgr inż. arch Katarzyna Weiss ze strony WOIA 

oraz mgr inż. Łukasz Gorgolewski ze strony WOIIB. Po raz kolejny organizacja warsztatów 

przez współpracujące ze sobą samorządy zawodowe jest pozytywnym i wzbogaca wiedzę 

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

3.3. Komisja d.s. doskonalenia zawodowego i szkoleń. 

Rok 2014 był rokiem kolejnego XIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego WOIIB, 

który odbył się 8 kwietnia 2014 r. Zjazd powołał nowego przewodniczącego Komisji w osobie 

dr inż. Grzegorza Ratajczaka, który zastąpił na tym stanowisku prof. dr hab. inż. Edwarda 

Szczechowiaka. Początek nowej kadencji WOIIB wiąże się z wygaśnięciem mandatu 

poprzedniego składu Komisji, który do kwietnia 2014 pracował w składzie: 

- prof. Edward Szczechowiak – przewodniczący, 

- prof. Wiesław Buczkowski – zastępca przewodniczącego, 

- dr inż. Grzegorz Słówek – sekretarz (zmarły w grudniu 2013 r.), 

- prof. Wojciech Grabowski, 

- prof. Arkadiusz Madaj, 

- mgr inż. Michał Rakowski. 

Na posiedzeniu Okręgowej Rady WOIIB, 10 czerwca 2014 r., na mocy uchwały nr  

89/2014 powołano skład nowej Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń. W skład 

nowej Komisji weszli: 

- dr inż. Grzegorz Ratajczak – przewodniczący, 

- prof. dr hab. inż., Edward Szczechowiak, 

- prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, 

- mgr inż. Jacek Jankowski,  

- mgr inż. Jarosław Pieterek, 

- mgr inż. Michał Rakowski. 
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Pierwsze spotkanie w nowym składzie Komisja odbyła 30 września 2014 r.  

Na tym spotkaniu został jednogłośnie wybrany na sekretarza komisji Pan Jacek Jankowski. 

Ponadto z uwagi na to, że było to pierwsze spotkanie członków Komisji w nowym składzie  

i w nowej kadencji stało się ono okazją do zapoznania się z sobą, doszło do wymiany 

informacji między osobami, które działały w Komisji w poprzednich latach (Edward 

Szczechowiak, Arkadiusz Madaj, Michał Rakowski) i oczekiwaniami i wyobrażeniami  

o funkcjonowaniu Komisji nowych członków. Podzielono się pomysłami na funkcjonowanie 

Komisji w obecnej kadencji, a krótkoterminowo skupiono się na priorytetach 2015 roku. 

Przewodniczący poinformował, że 16.09.2014 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej poświęcone działalności Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń w 

latach ubiegłych. Zdaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej na szkolenia jest przydzielany zbyt 

mały budżet, gdyż zadania związane ze szkoleniami powinny być w Izbie priorytetem. 

W sprawie budżetu głos zabrał Pan prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, który 

w poprzedniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji ds. szkoleń, poinformował, 

że budżet nigdy nie był ustalany w sztywnych ramach, zawsze był otwarty. Szkolenia oraz 

konferencje tematycznie ciekawe zawsze były realizowane pomimo przekroczenia 

ustalonego budżetu. Innym ważnym problemem poruszanym na spotkaniu Komisji była 

kwestia frekwencji członków izby w różnorakich szkoleniach i sposób w jaki można szkolenia 

uatrakcyjnić. 28 października odbyło się drugie spotkanie członków Komisji. Tematem 

przewodnim było ostateczne przygotowanie planu szkoleń i budżetu na szkolenia na rok 

2015. Przedyskutowano wprowadzenie kilku grup tematów szkoleń, które poprowadzone 

byłyby przez z pomocą firm wykonawczych. Między innymi omówiono cykl szkoleń z BHP, 

które chce przeprowadzić firma Skanska i podobny cykl szkoleń z zakresu dokumentacji 

geotechnicznej i posadowień obiektów budowlanych na słabych gruntach. Cykl tych drugich 

szkoleń zobowiązała się przeprowadzić firma GT-Projekt. Omówiono również problematykę 

szkoleń ogólnych a zwłaszcza z zakresu obowiązków nałożonych przez prawo  

na samodzielnych uczestników procesu budowlanego. Krytycznie wyrażono się o tematach 

zaproponowanych w ramach ogólnych szkoleń przez stowarzyszenia naukowo – techniczne.  

Jednym z pierwszych zadań Komisji było przygotowanie wzorem lat poprzednich, planu 

szkoleń i doskonalenia zawodowego na rok 2015. Plan ten został przygotowany w połowie 

listopada 2014 r. i wstępnie przedyskutowany przez Prezydium Rady a następnie 16 grudnia 

2014 r. wniesiony pod obrady Okręgowej Rady WOIIB. Po dyskusji program szkoleń 

na 2015 r. został zatwierdzony stosowną uchwałą. Jednocześnie w wyniku dyskusji 

zobowiązano Komisję do uaktualniania przedłożonego planu i uzupełnienia modułów 

szkoleń, które nie zostały w pełni wypełnione treścią przez poszczególne stowarzyszenia 

naukowo techniczne. Szczególna uwaga Rady i Komisji odnosi się do koniecznych zmian  

w ogólnych modułach szkoleń przede wszystkim z zakresu prawa. Ustalono wstępnie nowe 
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tematy szkoleń z tego zakresu. Zaproponowany przez Komisję budżet na szkolenia w kwocie 

300.000 PLN został przyjęty przez Radę. Jest to budżet wyższy od poprzedniego 

planowanego o 50.000PLN, a jeżeli chodzi o budżet zrealizowany w 2014 r., to wzrost 

planowanych wydatków jest o około 20.000,0PLN.  

W całym 2014 roku WOIIB zorganizowała 62 seminaria i wykłady, w których 

uczestniczyło 4236 członków. Zestawienie seminariów i wykładów z podziałem na półrocza 

podano w tablicy 1. Koszt zorganizowania seminariów i wykładów zamknął się kwotą 

228.795,74 PLN. 

Tablica 1. Seminaria i wykłady zorganizowane przez OIIB w roku 2014 

L.p. Seminaria i wykłady - tytuł szkolenia Organizator 
Liczba 

godzin 

Liczba 

uczestni

- ków 

I półrocze 2014 r. 

1. 

Zmniejszenie kosztów w eksploatacji 
obiektów kanalizacyjnych w tym 
przepompowni ścieków i oczyszczalni 
ścieków w oparciu o program biologiczny 
BIOAMP. 

WOIIB + PZITS  3 23 

2. 

1. Projekt budowlany - dokument niezbędny 
do realizacji obiektu budowlanego i 
dokumentacja powykonawcza wg aktualnych 
przepisów.                                                                                                                                                                                                
2. Zmiany w przepisach związanych z 
przebiegiem procesu inwestycyjnego w 
budownictwie. 

WOIIB                                                                                                                                                                                                                 
+ CUTOB - PZITB  

24 309 

3. 

1. Przepisy p-poż dotyczące budynków 
istniejących (przebudowywanych, 
modernizowanych, remontowanych) - 
wytyczne projektowania, popełniane błędy. 
2. Poprawa izolacyjności termicznej przegród 
budowlanych w obiektach zabytkowych. 
Materiały i technologie do izolacji od 
wewnątrz pomieszczeń. 

WOIIB                                                                                                                                                                                                                 
+ CUTOB - PZITB  

4 51 

4. 

1. Rozpatrywane w Sejmie RP propozycje 
zmian do Prawa Wodnego. 
2. Planowanie przestrzenne a mapy 
zagrożenia powodziowego. 

WOIIB + SITWM 5 98 

5. 

Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych - 
Nowe Normy SEP. 

WOIIB + SEP 

O/Poznań 
6 91 

6. 
1.Wykonanie izolacji wodoszczelnych w 
łazienkach, łaźniach i basenach kąpielowych. 
Materiały izolacyjne i szczegóły wykonawcze. 

WOIIB                                                                                                                                                                                                                 
+ CUTOB - PZITB  

4 37 

 2. Płynne folie tworzywowe jako rozwiązanie 
problemów szczelności dachów.  

   

7. 
Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach 
elektrycznych. 

WOIIB + SEP 
O/Kalisz 

4 64 
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8. 

1. Przypadki łamania przepisów stwierdzone 
przez organa nadzoru budowlanego podczas 
realizacji odbioru i użytkowania obiektów 
budowlanych. 

WOIIB                                                                                                                                                                                                                 
+ CUTOB - PZITB  

24 205 

 

2.Istotne zmiany w przepisach dotyczące 
wprowadzania do obrotu i stosowania 
wyrobów budowlanych w związku z 
rozporządzeniem CPR 305/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy. 

   

9. 
Budowa multimodalnego dworca Łódź 
Fabryczna oraz wizyta techniczna na 
budowie. 

WOIIB + SITK 
O/Poznań 

5 49 

10. 
1.Zasady projektowania i wykonania izolacji 
wodochronnych fundamentów i kondygnacji 
podziemnych. 

WOIIB                                                                                                                                                                                                                 
+ CUTOB - PZITB  

4 41 

 2. Odwodnienie wykopów - drenaż pionowy i 
poziomy. Projektowanie i wykonawstwo. 

   

11. 
Projektowanie i budowa linii średniego i 
niskiego napięcia w nowych technologiach i 
w oparciu o nowe normy techniczne. 

WOIIB + SEP 
O/Kalisz 

4 82 

12. Bezpodsypkowa nawierzchnia tramwajowa i 
kolejowa. 

WOIIB + SITK 
O/Poznań 

4 42 

13. Nowe rozwiązania w budownictwie 
drogowym 

SITK 4 36 

14. Kurs przygotowawczy do egzaminu na 
uprawnienia budowlane 

CUTOB - PZITB 39 137 

II Półrocze 2014 r. 

1. 

1. Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych - rola 
specyfikacji w procesie inwestycyjnym, 
powiązanie specyfikacji z dokumentami 
przetargowymi, popełniane błędy. 

WOIIB                                                                                                                                                                                                                 
+ CUTOB - PZITB 

24 169 
2.BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych 
i gazowych na placu budowy. Bezpieczne 
użytkowanie elektronarzędzi - przykłady 
wypadków. 

2. 

1.Zabezpieczenie wymagań akustycznych w 
lokalach mieszkalnych, prawidłowe 
projektowanie i realizacja przegród 
budowlanych. WOIIB                                                                                                                                                                                                                 

+ CUTOB - PZITB 
4 40 

2.Zielone ekrany i przegrody akustyczne w 
otoczeniu budynków. Rozwiązania 
techniczne, efektywność ochrony 
akustycznej. 

3. Instalacje elektryczne w strefach 
zagrożonych wybuchem 

WOIIB + SEP 
O/Kalisz 

4 52 

4. 

1. Zdalny monitoring elektrochemicznej 
ochrony przed korozją konstrukcji 
metalowych zakopanych w gruncie. 

WOIIB + SITPNiG 4 136 2. Technologie informatyczne w pracy 
terenowej służb gazowniczych. 
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5. 

1. System domowych przyłączy gazowych. 

WOIIB + PZITS 4 145 
2. Pierwsza pomoc przed medyczna w 
przypadkach zdarzeń losowych podczas 
prowadzenia prac ogólnobudowlanych i 
instalacyjnych. 

6. 

Szkolenia dla rzeczoznawców: Realizacja 
fundamentowania budynków w trudnych 
warunkach gruntowo - wodnych przy zwartej 
zabudowie miejskiej z zastosowaniem ścian 
szczelinowych 

WOIIB 4 46 

7. 
Seminarium związane z przebudową Ronda 
Kaponiera i Mostu Uniwersyteckiego 
połączone z wizytą na budowie. 

WOIIB + SITK  49 

8. 
Kurs przygotowawczy do egzaminu na 
uprawnienia budowlane WOIIB + PZITB  103 

9. 

1. Uszkodzenia powstałe w budynkach 
wielkopłytowch na skutek błędów 
wykonawczych i złej eksploatacji. Kontrola, 
zapobieganie, naprawy. 

WOIIB                                                                                                                                                                                                                 
+ CUTOB - PZITB 

4 45 
2.Naprawa uszkodzeń i wzmacnianie 
konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem 
taśm z włókien poliwęglanowych. 

10. 

Stacje gazowe I i II stopnia w świetle zmian 
wprowadzonych w przepisach dotyczących 
ich eksploatacji. Budowa reduktorów ich 
działanie i zasady wykonywania przeglądów 
tych urządzeń. 

WOIIB + SITPNiG 3 37 

11. 
Zmiany w Ustawie o ochronie przyrody, 
Prawie ochrony środowiska i Prawie 
wodnym" 

WOIIB + SITWM 6 71 

12. Projektowanie jako gra zespołowa. WOIIB + WOIA 4 126 

13. 

1.Montaż stolarki okiennej i drzwiowej dla 
obniżenia mostków cieplnych i poprawy 
szczelności powietrznej - nowe rozwiązania. WOIIB                                                                                                                                                                                                                 

+ CUTOB - PZITB 
4 35 

2. Systemy ochrony przeciwsłonecznej 
elewacji w aspekcie ochrony cieplnej - 
realizacja i eksploatacja. 

14. 
XVI Sympozjum z cyklu "Współczesne 
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne i informatyczne" 

WOIIB + SEP 
O/Poznań 

14 317 

15. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe przegród 
budowlanych. WOIIB 4 26 

16. 

"Zagadnienia prawne i techniczne związane 
z budową zachodniej obwodnicy Poznania" 
połączone z wycieczką techniczną na 
obwodnicę  zachodnią Poznania. 

WOIIB + SITK 4 48 

17. 
Forum dyskusyjne nt. Kodeks budowlany 
opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną 
prof. Zygmunta Niewiadomskiego. 

WOIIB                  
+ CUTOB - PZITB 

4 37 

18. 

Szkolenie dla rzeczoznawców: 
1. Systemy naprawcze betonu w świetle 
obowiązujących norm materiałami firmy 
Schomburg. 

WOIIB - Zesp. ds. 
Procesów 
Budowlanych 

4 48 
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2. Uszczelnianie podziemnych części 
budynków i zbiorników na ciecze materiałami 
firmy Schomburg. 

19. Nowoczesne technologie w budownictwie 
drogowym. 

WOIIB + SITK 4 47 

20. Wybrane zagadnienia hydrauliki dużych rzek 
nizinnych. 

WOIIB + SITWM 4 62 

 Poza seminariami i wykładami Komisja angażowała się w przygotowanie i 

uczestnictwo konferencji i szkoleń, których głównymi organizatorami były stowarzyszenia 

naukowo techniczne. W tablicy 2 podano zestawienie szkoleń i konferencji. Około 1300 

uczestników brało udział w tej formie szkoleń. Koszt naszego współuczestnictwa to kwota 

29.635,18 PLN. 

Tabela 2. Szkolenia i konferencje 

L.p. Tytuł, termin 

Liczba 
uczestników 

członków 
Izby 

I półrocze 2014 r. 

1 Konferencja prasowa -10.02. 2014 r. - "W obronie Dworca Głównego 
PKP w Poznaniu. 

25 

2 Konferencja - 27.02. 2014 - "Problematyka Budownictwa Drogowego" 114 

3 

MTP - BUDMA 2014 - 11.03.2014 r.                                                               
1.Modyfikacja procesu inwestycyjno – budowlanego. 
2.Zmiany w prawie zamówień publicznych. 
3.Zmiana aktualnie obowiązującego prawa budowlanego,            
4. Wyroby budowlane po wejściu w życie przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE. 

199 

4 

MTP - BUDMA 2014 - 12.03.2014 r.                                
1.Budownictwo na ternach zalewowych w aspekcie występujących 

powodzi.  
2.Uwarunkowania konstrukcyjne przy projektowaniu Biblioteki 

Raczyńskich w Poznaniu,3.Budynki dworców kolejowych, ich rola i 
funkcja w przeszłości i obecnie. 

116 

5 Konferencja - 21.03.2014 r.- "Infrastruktura Miasta Poznania  
- Realizacja i Projekty" 

97 

6 

MTP - Instalacje 2014 - 09.04.2014 r.                                                          
1. Układy grzewcze o dużym udziale energii odnawialnej.  
2. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 3. Układy wentylacyjne i 

klimatyzacyjne - zasady energooszczędnej eksploatacji. 

53 

7 
Konferencja prasowa - w obronie starego dworca PKP w Poznaniu.  
Prezentacja koncepcji przebudowy dworca - Pracownia 
architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich. 

25 

8 
MTP - EXPOPOWER - 13.05.2014 r.-  V Konferencja Naukowo - 
Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" na temat: 
Technika Świetlna 2014. 

230 

9 

MTP - EXPOPOWER -  14.05.2014 r. - XII Konferencja Naukowo - 
Techniczna z cyklu "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i 
wysokiego napięcia" na temat: Rozdzielnice w Izolacji Gazowej 110 i 
400 KV. 

101 
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10 Konferencja -  20.05.2014 r.- "Budownictwo na terenach zalewowych". 91 

11 
Konferencja MTP INTERMASZ  21.05.2014 r.- Polityka Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie budownictwa drogowego 
gospodarki wodnej, budownictwa kolejowego w latach 2014 – 2020. 

49 

12 
MTP INTERMASZ  22.05.2014 r.  - Nowe technologie i nowe 
rozwiązania projektowe stosowane w budownictwie drogowym i 
kolejowym. 

38 

II półrocze 2014 r. 

1. Konferencja Naukowo - Techniczna - 16.10.2014 r. - " Budownictwo 
Szpitalne - Nowoczesne technologie a oszczędność energii" 

162 

 W roku 2014 z budżetu przeznaczonego na szkolenia i dokształcanie zostały pokryte 

częściowo koszty uczestnictwa indywidualnego w konferencjach szkoleniowych naszych 

członków. Wniosek o takie dofinansowanie złożyły 22 osoby a łączny koszt tego typu 

dofinansowań zamknął się kwotą 25.141,78 PLN. Całkowite koszty wszystkich form szkoleń  

i doskonalenia zawodowego zamknął się w 2014 r. kwotą 283.572,60 PLN.  

3.4. Szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W 2014 roku dział szkoleń EFS realizował projekt z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, który 

nosi nazwę „SZANUJ ENERGIĘ – oszczędność energii i wykorzystywanie odnawialnych 

źródeł energii u odbiorcy końcowego.” Zorganizowano 2 edycje bloku szkoleniowo 

-doradczego nt. Oszczędności energii, w czasie których zostało przeszkolonych 6 kobiet 

oraz 18 mężczyzn. Projekt został zakończony i rozliczony. 

3.5. Ośrodek Informacji Technicznej.  

L.p. Tytuł 
Ilość 

dostarczonych 
ankiet 

Ilość zamówionych 
czasopism zgodnie 

z dokonanymi 
wpłatami (30% 

wpłaty) 

Uwagi 

1. Inżynieria i Budownictwo 18 16 6 szt. WOIIB 

2. Wiadomości Projektanta 
Budownictwa 

2 2 6 szt. WOIIB 

3. Przegląd Budowlany 6 6 6 szt. WOIIB 

4. Materiały Budowlane 13 12  

5. Biuletyn INPE - Informacje  
o normach i przepisach 

elektrycznych 

41 40 6 szt. WOIIB 

6. Wiadomości Naftowe 
 i Gazownicze 

   

7. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo 
 i Wentylacje 

5 5 6 szt. WOIIB 

8. Gaz, Woda i Technika 
Sanitarna 

3 3 6 szt. WOIIB 
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9. Gospodarka Wodna 2 2  

10. Drogownictwo 2 2 6 szt. WOIIB 

11. Wiadomości Melioracyjne 
 i Łąkarskie 

2 2  

12. Inżynieria Morska 
 i Geotechnika 

   

13. Przegląd Telekomunikacyjny - 
Wiadomości Telekomunikacyjne 

1 1  

14. Przegląd Komunikacyjny 1 1  

15. Wiadomości Elektrotechniczne 1 1  

16. Spektrum    

17. Instal 4 4  

18. Polski Instalator 5 5  

19. Elektroinstalator 1 1  

20. Chłodnictwo i Klimatyzacja 5 5  

21. Rynek Instalacyjny 1 1 6 szt. WOIIB 

 Ogółem: 113 109 42 

 

Ponadto WOIIB prenumeruje czasopisma, które są dostępne w każdej delegaturze. 

3.6. Rada Programowa Biuletynu WOIIB. 

W 2014 roku Rada Programowa Biuletynu WOIIB działała w składzie, który był 

zatwierdzony podczas posiedzenia Rady WOIIB 19 marca 2013 roku oraz w składzie 

zatwierdzonym na posiedzeniu Okręgowej Rady 10 czerwca 2014 roku.  W obu przypadkach 

zatwierdzony skład Rady Programowej Biuletynu był ten sam i przedstawia się następująco: 

1. Stefan Granatowicz – przewodniczący, 

2. Lech Grodzicki – wiceprzewodniczący, 

3. Jerzy Gawroniak – sekretarz, 

4. Krystyna Chocianowicz – członek, 

5. Tadeusz Łuka – członek. 

Rada Programowa współpracuje z redaktorem naczelnym Biuletynu – Mirosławem 

Praszkowskim, który przygotowuje i opracowuje propozycje materiałów do publikacji  

w poszczególnych numerach. Po za twierdzeniu składu publikacji przez Radę Programową, 

dalej samodzielnie współpracuje z grafikiem prowadzącym wydawnictwa TONGRAF. Przed 

skierowaniem numeru do druku, członkowie Rady Programowej zapoznają się z próbnym 

wydrukiem i zgłaszają ewentualne uwagi. Po ich uwzględnieniu i pozytywnej akceptacji Rady 

Programowej, Biuletyn WOIIB kierowany jest do druku i dystrybucji. W 2014 roku Rada 

Programowa zebrała się 4 razy w celu wybrania materiałów do numerów, zatwierdzenia 

próbnego wydruku oraz omówienia propozycji do kolejnych edycji Biuletynu. Pod patronatem 

Rady Programowej w 2014 roku wydano 4 numery Biuletynu WOIIB, w których 

najważniejszymi tematami były: 
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 Nr 1/2014 (42):  

1. Przygotowania do XIII Zjazdu sprawozdawczo – wyborczego WOIIB, 

a w tym:  

- relacje z przebiegu wyborów delegatów na Zjazd w delegaturach;  

- Sprawozdanie z działalności WOIIB w latach 2010 – 2014; 

- porządek obrad XIII Zjazdu. 

2. Wywiad z przewodniczącym Rady WOIIB – Jerzy Strońskim 

o podsumowaniu kadencji na tym stanowisku. 

3. Relacja z przebiegu konferencji prasowych, która WOIIB zorganizowała w 

grudniu 2013 r. i w lutym 2014 r. wspólnie z WIB w obronie budynków starego 

dworca kolejowego w Poznań Główny. 

4. Wywiad z przewodniczącym OKK – Danielem Pawlickim podsumowujący 

kadencje na tym stanowisku. 

5. Jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane w WOIIB. 

6. Relacja z przebiegu konferencji naukowo-technicznej „Ochrona katodowa 

obiektów budowlanych. Problemy korozji w budownictwie”. 

 Nr 2/2014 (43): 

1. Prezentacja składu Rady WOIIB, która została wybrana podczas obrad XIII 

Zjazdu sprawozdawczo – wyborczego WOIIB. 

2. Relacja z przebiegu obrad XIII Zjazdu sprawozdawczo – wyborczego WOIIB. 

3. Sprawozdanie z działalności OKR WOIIB w 2013 roku. 

4. Relacja z Dni Inżyniera podczas MTP BUDMA 2014. 

5. Sprawozdanie z konferencji „Problematyka budownictwa drogowego”, którą 

WOIIB zorganizowała wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Komitetu 

Geofizyki. 

6. Relacja z wyjazdu członków Izby do Mediolanu, który zorganizował Zespół ds. 

kontaktów zagranicznych WOIIB. 

7. Relacja z III konferencji prasowej WOIIB i WIB w obronie budynków dworca 

PKP Poznań Główny. 

 Nr 3/2014 (44):  

1. Wywiad z nowo wybranym przewodniczącym Rady WOIIB – Włodzimierzem 

Draberem o priorytetach do działania na najbliższą kadencję. 

2. Relacja z II Konferencji „Budownictwo na terenach zalewowych”, którą Izba 

zorganizowała 20 maja 2014 r. we współpracy z Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu i poznańskim oddziałem Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.  
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3. Relacja z Dni Inżyniera podczas MTP INTERMASZ 2014. 

4. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych. 

5. Z roboczą wizytą w EPINAL. 

6. Wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane w WOIIB. 

7. Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznych, które Izba 

współorganizowała z poznańskim oddziałem SEP podczas MTP EXPOPOWER 

2014. 

8. Relacja z przebiegu obrad XIII Zjazdu sprawozdawczo – wyborczego Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

9. Omówienie sposobów realizacji wniosków zgłoszonych podczas XIII Zjazdu 

PIIB. 

 Nr 4/2014 (45): 

1. Relacja z przebiegu Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, który w Mikorzynie 

zorganizowała delegatura Izby w Koninie. 

2. Sprawozdanie z przebiegu IV konferencji „Budownictwo szpitalne”. 

3. Relacja z przebiegu seminarium szkoleniowego dla rzeczoznawców, które 

przygotował Zespól ds. procesów budowlanych WOIIB. 

4. Relacja z VII warsztatów „Projektowanie jako gra zespołowa”, które WOIIB 

współorganizuje wraz WOIA. 

5. VI spotkanie Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych. 

6. Wizyta francuskiej  delegacji BTP Epinal w WOIIB. 

7. Szkolenie gazowników. 

8. Informacja o przebiegu obrad 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady 

Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w Warszawie w dniach 17-18 

października 2014 r. 

9. Wspomnienie pośmiertne o Kol. Wojciechu Jędraszaku. 

10. Relacja z II Turnieju tenisowego o Puchar Przewodniczącego WOIIB. 

W każdym numerze Biuletynu była publikowana „Kronika żałobna”, w której 

zamieszczono imiona i nazwiska zmarłych członków WOIIB. Lista powstaje w oparciu o 

informacje, które docierają do biura Izby. W numerach od 1/2014 do 3/2014 były 

publikowane propozycje szkoleń dla chętnych członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. W numerze 4/2014 przedstawiono propozycje szkoleń na 2015 

rok. Od nr 3/2014 (44) wprowadzono stałą rubrykę „Wydarzyło się w naszej Izbie”, 

w której chronologicznie przedstawiane są najważniejsze wydarzenia z życia WOIIB  

w Poznaniu i we wszystkich delegaturach. Kontynuowano również cykl artykułów 
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poświęconych historii Poznania i Wielkopolski w ciekawych opracowaniach Ryszarda 

Chojnackiego. 

3.7. Komisja Funduszu Zapomóg. 

Komisja Funduszu Zapomóg do 15 kwietnia 2014 roku działała w składzie:  

Włodzimierz Draber – przewodniczący oraz członkowie: Marian Walczak, Roman Jabłoński, 

Stanisław Kania i Waldemar Kaczmarek. Po tym terminie skład Komisji uległ zmianie i w IV 

kadencji WOIIB przedstawia się następująco: Jerzy Stroński – przewodniczący oraz 

członkowie: Roman Jabłoński, Waldemar Kaczmarek, Leszek Kaczorowski, Michał 

Rakowski. Do Komisji w roku 2014 wpłynęło 71 wniosków, w tym: 46 z tytułu zgonu  

i 25 z tytułu zdarzeń losowych oraz trudnej sytuacji materialnej. Ponadto do rozpatrzenia 

został 1 wniosek z 2013 roku. Komisja Funduszu zapomóg zawnioskowała o przyznanie 45 

zapomóg z tytułu zgonu na łączną kwotę 67.500 zł i 22 zapomóg z tytułu zdarzeń losowych 

oraz trudnej sytuacji materialnej na łączną kwotę 54.000 zł. Razem wydatkowano kwotę 

121.500 zł przypadającą na 67 zapomóg, co w stosunku do planu ujętego w budżecie i 

wynoszącego 135.300 zł wyniosło 89,80 %. Nie wykorzystano kwoty 13.800 zł. Rozpatrzenie 

1 wniosku zostało zawieszone do czasu uzupełnienia dokumentów zgodnie z regulaminem. 

4 wnioski oceniono negatywnie.  

Komisja Funduszu Zapomóg w 2014 roku odbyła 11 posiedzeń w dniach:  

05.02.2014 r., 13.02.2014 r., 07.04.2014 r., 08.05.2014 r., 03.06.2014 r., 25.06.2014 r., 

30.07.2014 r., 25.08.2014 r., 10.10.2014 r., 05.11.2014 r., 29.12.2014 r. Z każdego 

posiedzenia sporządzono protokół wraz z wnioskiem Komisji Funduszu Zapomóg o 

przyznanie lub nie przyznanie zapomogi członkowi WOIIB. Wymienione wnioski były 

zatwierdzone uchwałą Prezydium Rady WOIIB.  

3.8. Zespół prawno-regulaminowy WOIIB. 

Zespół Prawno-Regulaminowy WOIIB w 2014 roku do XIII Zjazdu sprawozdawczo  

–  wyborczego działał w następującym składzie: 

- Włodzimierz Draber - przewodniczący, 

- Jerzy Franczyszyn - zastępca przewodniczącego, 

- Andrzej Barczyński – członek, 

- Marek Bereżecki – członek, 

- Piotr Żabierek – członek. 

 Po Zjeździe sprawozdawczo – wyborczym Zespół prawno - regulaminowy działał w 

następującym składzie: 

- Przemysław Grzegorz Barczyński – przewodniczący, 

- Jerzy Franczyszyn - zastępca przewodniczącego, 

- Marek Bereżecki – członek, 
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- Jerzy Zielonacki – członek, 

- Piotr Żabierek – członek. 

 W 2014 r. odbyło się 5 spotkań członków Zespołu w dniach: 18 lutego, 7 maja,  

16 czerwca, 9 września i 12 grudnia. Zespół prawno - regulaminowy działając w oparciu o 

Regulamin opiniował następujące projekty aktów prawnych:  

1. Wersję podstawową projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego z dnia  

16 kwietnia 2014 roku, która została przekazana do PIIB przez Przewodniczącego 

Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 2 czerwca 2014 roku. Uzgodnione 

przez członków Zespołu uwagi do powyższego projektu Kodeksu zostały 

przekazane18.06. 2014 roku Prezesowi Krajowej Rady PIIB, który na podstawie 

opinii wszystkich okręgowych izb wysłał 4 lipca 2014 roku do Przewodniczącego 

Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego ostateczne ogólne uwagi PIIB 

dotyczące tego Kodeksu. Ponadto pismem z dnia 20.09.2014 roku przewodniczący 

Zespołu ustosunkował się do uwag Zarządu Głównego PZITB dotyczących projektu 

Kodeksu, przesyłając swoją opinię w tej sprawie do PZITB.  

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.07. 2014 roku 

w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych 

rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu 

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, którego konieczność wydania 

wynika z ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów regulowanych, likwidującej centralny rejestr rzeczoznawców 

budowlanych GINB oraz wykluczającej rzeczoznawstwo budowlane z katalogu 

działalności uznawanych za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, z 

dniem wejścia w życie tej ustawy tj. od 10 sierpnia 2014 roku. Pozytywna opinia 

dotycząca projektu rozporządzenia została przesłana 1 sierpnia 2014 roku do PIIB 

za pośrednictwem WOIIB.  

3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lipca 2014 roku  

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pozytywnie 

ustosunkowano się do wszystkich uwag opracowanych przez kol. Łukasza 

Gorgolewskiego, które zostały przesłane w dniu 17 lipca 2014 roku do Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12listopada 2014 roku w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do 

sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części 

budynku, który został przekazany 16.12.2014 roku bezpośrednio do wszystkich 

członków Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB z prośbą o zgłoszenie swoich opinii i 
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uwag. Pozytywna opinia dotycząca rozporządzenia została przekazana do Komisji 

Prawno-Regulaminowej PIIB 18.12.2014 roku.  

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. W odpowiedzi na 

wniosek przekazany do Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB opracowano 

propozycję zmiany błędnych przepisów powyższego rozporządzenia, która została 

przesłana w dwóch wariantach 4 i 10 grudnia 2014 roku do Komisji Prawno - 

Regulaminowej i Wnioskowej PIIB.  

Ponadto w trakcie spotkań Zespołu prawno - regulaminowego WOIIB 

ustosunkowywano się do wniosków Komisji Wnioskowej PIIB, które były przedmiotem 

posiedzeń Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. Przewodniczący Zespołu brał udział we 

wszystkich posiedzeniach Komisji Prawno-Regulaminowej, które odbyły się w siedzibie PIIB 

w Warszawie w dniach: 13 czerwca, 16 października i 4 grudnia 2014 roku Na pierwszym 

spotkaniu powyższej Komisji, w której udział wzięli także byli członkowie Komisji  

z poprzedniej kadencji, w tym przewodniczący Rady WOIIB Włodzimierz Draber, omówiono 

i zajęto ostateczne stanowisko w sprawie 69 wniosków, które dotychczas wpłynęły z Komisji 

Wnioskowych wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa do Komisji prawno 

- regulaminowej. 4 października 2014 roku przewodniczący Zespołu reprezentował WOIIB na 

krajowej telekonferencji PIIB w sprawie projektu Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego.   

3.9. Zespół ds. procesów budowlanych. 

Zespół ds. Procesów Budowlanych (ZPB) w podziale na cztery sekcje, powołany 

decyzją Okręgowej Rady WOIIB działał w 2014 roku zgodnie z przyjętym Planem Pracy w 

oparciu o swój Regulamin. Skład Zespołu oraz zmiany personalne w 2014 roku obrazują 

poniższe schematy: 

1.  do dnia 10.06. 2014 r.  

Zenon Wośkowiak 
przewodniczący Zespołu 

Roman Napierała 
sekretarz Zespołu 

SEKCJA 

PROJEKTOWANIA 

SEKCJA 

WYKONASTWA 
SEKCJA NADZORU 

SEKCJA 

RZECZOZNAWSTWA 

1. przewodniczący 

Sekcji  

Łukasz Gorgolewski 

(IE) Poznań 

1. przewodniczący 

Sekcji  

Roman Napierała 

(BO) Poznań 

1. przewodniczący 

Sekcji 

Tomasz Gorczyca 

(IE) Poznań 

1. przewodniczący 

Sekcji 

Szczepan Mikurenda 

(BO) Kalisz 

2. Krzysztof Biernacki 

(IS) Kalisz 

2. Wiesław 

Furmaniak (BO) 

Leszno 

2. Jerzy Adaszewski 

(IE) Poznań 

2. Jerzy Franczyszyn 

(BO)Piła 

3. Krystyna 

Chocianowicz (BO) 

Poznań 

3. Roman Jabłoński 

(IE) Poznań 

3. Zygmunt Jagła 

(BO) 

Piła 

3. Przemysław 

Barczyński (BO) 

Poznań 
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4. Klemens Janiak 

(IS) Leszno 

4. Wacław Czub (BO) 

Poznań 

4. Jolanta Popławska 

(IS) Piła 

4. Piotr Żywica (BO) 

Konin 

 5. Jolanta Popławska 

(IS) Piła 

5.  Edmund 

Przybyłowicz (BO) 

Poznań 

5.  Zygmunt Jagła 

(BO) Piła 

2. od dnia 10.06.2014 r. 

Andrzej Mikołajczak 
przewodniczący Zespołu 

Łukasz Gorgolewski 
sekretarz Zespołu 

SEKCJA 

PROJEKTOWANIA 

SEKCJA 

WYKONASTWA 
SEKCJA NADZORU 

SEKCJA 

RZECZOZNAWSTWA 

1. przewodnicząca 

Sekcji 

Krystyna 

Chocianowicz (BO) 

Poznań 

1. przewodniczący 

Sekcji 

Roman Napierała 

(BO) Poznań 

1. przewodniczący 

Sekcji 

Tomasz Gorczyca 

(IE) Poznań 

1.  przewodniczący 

Sekcji 

Edmund 

Przybyłowicz (BO) 

Poznań 

2. Krzysztof Biernacki 

(IS) Kalisz 

2. Wiesław 

Furmaniak (BO) 

Leszno 

2. Jerzy Adaszewski 

(IE) Poznań 

2.  Jerzy Franczyszyn 

(BO) Piła 

3.  Łukasz 

Gorgolewski (IE) 

Poznań 

3. Roman Jabłoński 

(IE) Poznań 

3. Zygmunt Jagła 

(BO) 

Piła 

3.  Przemysław 

Barczyński (BO) 

Poznań 

4.  Klemens Janiak 

(IS) Leszno 

4. Wacław Czub (BO) 

Poznań 

 

 

4. Piotr Żywica (BO) 

Konin 

5.Jan Drzewiecki 

(BO) Poznań 

5. Jolanta Popławska 

(IS) Piła 

 5.  Szczepan 

Mikurenda (BO) 

Kalisz 

 

W okresie sprawozdawczym Zespół spotkał się 6 razy. Posiedzenia ZPB odbywały się 

zgodnie z opracowanym i przyjętym harmonogramem posiedzeń. Poszczególne Sekcje 

podejmowały zadania zarówno w pracach wspólnych Zespołu jak i tematycznie związanych  

z zagadnieniami przypisanym poszczególnym sekcjom. Obecność na posiedzeniach Zespołu 

ds. Procesów Budowlanych w 2014 roku przedstawiona w poniższej tabeli: 

 

Nazwisko i Imię 

Terminy posiedzeń 

24.02 12.05 16.06 1.09 20.10 1.12. 
Udział 

procentowy 

Zenon Wośkowiak – 
przewodniczący 

ob. - 
- 

- - 
- 

100% 

Andrzej Mikołajczak- 
przewodniczący 

- ob. 
ob. 

ob. ob. ob. 100% 

Gorgolewski Łukasz ob. ob. 
ob. 

ob. ob. ob. 100% 

Adaszewski Jerzy ob. ob. 
nob.u

sp 
nob. 

nob. 
usp. 

ob. 50,02% 
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Barczyński Przemysław nob. nob. ob. nob. 
nob. 
usp. 

nob. 
usp. 

16,66 

Biernacki Krzysztof ob. ob. 
nob.u

sp 
ob. ob. ob. 83,34% 

Chocianowicz Krystyna ob. ob. ob. ob. ob. ob. 100% 

Wacław Czub ob. ob. ob. 
nob.u

sp 
ob. ob. 83,34% 

Drzewiecki Jan - - ob. ob. ob. 
nob.u

sp 
75% 

Franczyszyn Jerzy ob. nob. ob. ob. nob ob. 66,67% 

Furmaniak Wiesław nob ob. ob. 
nob.u

sp 
nob nob. 33,36% 

Gorczyca Tomasz ob. ob. ob. ob. ob. 
nob 
usp 

83,34% 

Jabłoński Roman ob. ob. ob. ob. ob. ob. 100% 

Jagła Zygmunt ob. ob. nob nob nob ob. 50,2% 

Janiak Klemens nob - ob. ob. ob. ob. 80% 

Mikurenda Szczepan ob. nob. ob. 
nob 
usp 

nob. 
usp. 

ob. 50,2% 

Napierała Roman ob. ob. ob. ob. ob. ob. 100% 

Popławska Jolanta nob. ob. ob. ob. 
nob 
usp 

ob. 66,67% 

Przybyłowicz Edmund ob. ob. ob. ob. ob. ob. 100% 

Żywica Piotr ob. ob. ob. ob. ob. ob. 100% 

Udział procentowy 
77,78

% 

81,25

% 

84,22

% 

68,44

% 

63,18

% 

78,96

% 
 

 

Poszczególni członkowie ZPB brali udział w licznych konferencjach, seminariach  

i szkoleniach organizowanych wewnątrz jak i na zewnątrz WOIIB:   

1. Targi  BUDMA  2014  11 – 14.03.2014 r. 

2. Konferencja „Infrastruktura miasta Poznania. Realizacja i Projekty” 21 marca 

2014 r. 

3. Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, Poznań  13 – 15 maja 2014 r. 

4. Konferencja „Budownictwo na terenach zalewowych” Poznań, 20 maja 2014 r. 

5. XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy 

Budowlanego” w Cedzynie, 21-23 maja 2014 r. 

6. Konferencja Naukowa KILiW PAN, KN PZITB w Krynicy w dniach 15-20 września 

2014 r. 
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7. Konferencja naukowo – techniczna „XVI Warsztaty Nadzoru inwestorskiego” – 

Wałcz, 18-20 września 2014 r.  

8. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Szpitalne. Nowoczesne 

technologie a oszczędność energii – Poznań, 16 października 2014 r. 

9. Konferencji  „Efektywność energetyczna w procesach oczyszczania ścieków” 

Gdańsk, 5-7 listopada 2014 r. 

10. VII Warsztaty pt.: „Projektowanie jako gra zespołowa” – organizacja WOIIB oraz 

Wlkp. Okręg. Izba Architektów  6 listopada 2014 r. (Poznań, ICHOT) 

11. XVII Sympozjum szkoleniowe z cyklu: „Współczesne urządzenia oraz usługi 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” Poznań, 19 - 20 listopada 

2014 r.  

12. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Trwałość i skuteczność napraw obiektów 

budowlanych, 19-21 listopada 2014 r. 

13. Sympozjum nt.: „Aktualne problemy budowy i eksploatacji sieci oraz instalacji 

elektrycznych” zorganizowane przez poznański oddział Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich (SEP) oraz WOIIB w dniach 23-24.11.2011r.  

14. Seminarium ,,Zbiorniki retencyjne i regulatory przepływu cieczy’’ organizowane 

przez PZIiTS Oddział w Poznaniu oraz WOIIB,  w dniu 27.11.2014 r.  

ZPB współpracował z Komisją  do spraw szkoleń w zakresie identyfikowania potrzeb 

szkoleniowych członków Izby i przekazywał swoje propozycje tematów szkoleń. Podobnie 

jak w latach ubiegłych ZPB współpracował również z Radą Biblioteczną. Wszystkie Sekcje 

aktywnie uczestniczyły we wszystkich wspólnych działaniach całego Zespołu, szczególnie  

w poradnictwie technicznym i pomocy w rozumieniu zapisów prawa budowlanego oraz 

tworzeniu na tej bazie katalogu odpowiedzi na typowe lub często zadawane pytania 

publikowane dalej na stronie ZPB. Oprócz wspólnych działań całego Zespołu, każda z sekcji 

realizowała również swoje, zaplanowane na 2014 rok tematy. 11.12.2014 Kol. Łukasz 

Gorgolewski zrezygnował z funkcji Sekretarza Zespołu. 

Sekcja projektowania 

 Skład Sekcji Projektowania. 

W okresie od stycznia do kwietnia 2014 roku w skład Sekcji wchodzili: 

- Krzysztof Biernacki - członek, 

- Krystyna Chocianowicz - członek, 

- Łukasz Gorgolewski – przewodniczący, 

- Klemens Janiak - członek. 

Po XIII Zjeździe sprawozdawczo – wyborczym WOIIB skład sekcji uległ zmianie. 

Uchwałą Okręgowej Rady WOIIB z 10 czerwca 2014 roku zatwierdzono nowy skład Zespołu 
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ds. Procesów Budowlanych od czerwca do grudnia 2014 r. w skład Sekcji Projektowania 

wchodzą: 

- Krystyna Chocianowicz – przewodnicząca, 

- Krzysztof Biernacki - członek, 

- Jan Drzewiecki - członek, 

- Łukasz Gorgolewski - członek, 

- Klemens Janiak - członek. 

Odbyło się jedno zebranie Sekcji bezpośrednio po Zjeździe, poza tym członkowie Sekcji 

projektowania spotykali się przy okazji zebrań całego Zespołu. Poza spotkaniami członkowie 

sekcji projektowania kontaktowali się telefonicznie i przy pomocy e-maili a także uczestniczyli 

w spotkaniach przygotowawczych do organizacji konferencji i warsztatów. 

Data 

zebrania  

Liczba członków 

sekcji 

Liczba obecnych 

12.05.2014 5 5 

  

Działalność Sekcji Projektowania w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku obejmowała 

następujący zakres zainteresowań: 

1. Poradnictwo w zakresie wiedzy technicznej i interpretacji prawa budowlanego. 

Sekcja opracowała 3 opinie stanowiące odpowiedzi na pytania skierowane do 

WOIIB. Ponadto członkowie Sekcji udzielali odpowiedzi na pytania kierowane przez 

projektantów bezpośrednio do członków sekcji. 

2. Członkowie Sekcji uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez WOIIB  

i przez stowarzyszenia branżowe oraz brali udział w warsztatach organizowanych 

przez inne podmioty np.:  

- Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku przygotowanych przez 

PZITB w Gliwicach 

- Konferencji „Efektywność energetyczna w procesach oczyszczania ścieków” 

organizowanej przez Gdańską Fundację Wody. 

- VI Konferencji dla Budownictwa organizowanej pod patronatem Komisji   

Infrastruktury Sejmu RP 

- Konferencji Projektowanie Przyszłości- proces inwestycyjny XXI Konferencja i targi 

BIM w Serocku pod Warszawą 

3. Sekcja Projektowania zaproponowała włączenie następujących tematów do planu 

szkoleń WOIIB na rok 2015: 
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 Wzmacnianie, przegłębianie oraz zabezpieczanie fundamentów budynków w 

zabudowie śródmiejskiej metodą iniekcji strumieniowej. Metody projektowania 

oraz omówienie przykładowych realizacji. 

 Instalacje uziemiające stacji SN/nn i sieci nn - zasady projektowania 

4. Drogą mailową rozsyłane były informacje do projektantów na temat wydarzeń 

związanych z warsztatami dla projektantów, prenumeratą prasy fachowej itp.  

5. Współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów.  

Członek Sekcji Projektowania kol. Łukasz Gorgolewski jest członkiem Zespołu ds. 

współpracy WOIIB z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów. Członkowie sekcji są 

regularnie informowani o problematyce poruszanej na spotkaniach tego zespołu.  

6. Przewodnicząca Sekcji kol. Krystyna Chocianowicz uczestniczy w postępowaniach 

 WOIIB w związku ze świadczeniem usług transgranicznych oraz jest członkiem 

Rady Programowej Biuletynu WOIIB.  

7. Członkowie Sekcji piszą i zamieszczają artykuły w Biuletynie WOIIB, Inżynierze 

Budownictwa oraz na stronie internetowej WOIIB 

8. Od maja do grudnia 2014 r. kol. Łukasz Gorgolewski był sekretarzem Zespołu ds. 

Procesów Budowlanych. 

Sekcja wykonawstwa 

Skład Sekcji wykonawstwa: 

1. Roman Napierała – przewodniczący Sekcji, 

2. Wacław Czub - członek 

3. Wiesław Furmaniak – członek, 

4. Roman Jabłoński – członek, 

5. Jolanta Popławska – członek. 

1. W roku 2014 członkowie Sekcji wykonawstwa odbyli 8 spotkań w n/w terminach:    

 11 marca  - targi BUDMA 2014,  

 21 marca – w połączeniu z konferencją „Infrastruktura Miasta Poznania” – realizacja 

i projekty, 

 16 czerwca  - przed spotkaniem ZPB – omówienie wybranych tematów z XIII 

Konferencji Naukowo – Technicznej (Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego) 

w Cedzynie, 

 19 – 20 września  – w połączeniu z XII Konferencją Naukową „Rewitalizacja 

obszarów zurbanizowanych – Budownictwo drogowe”, 

 3 października – przy okazji udziału w posumowaniu XL edycji „Konkursu Mister 

Budownictwa Wielkopolski Południowej” za rok 2013, 
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 6 listopada 2014 r. – udział 2 członków Sekcji Wykonawstwa w VII warsztatach 

„Projektowanie jako gra zespołowa” – Brama Poznania ICHOT, 

 19 -21 listopada 2014 r. – udział członka Sekcji Wykonawstwa w IV konferencji 

naukowej Politechniki Poznańskiej „Trwałość i skuteczność napraw obiektów 

budowlanych”, 

 1 grudnia 2014 r. – przed spotkaniem ZPB. Omówienie planu pracy na rok 2015.
  

Pomiędzy pracami Zespołu ds. Procesów Budowlanych członkowie Sekcji 

wykonawstwa kilka razy odbywali spotkania w niepełnym składzie dla omówienia bieżących 

spraw otrzymywanych m.in. z biura WOIIB.  

2. Podczas targów BUDMA 2014 – członkowie Sekcji wykonawstwa aktywnie uczestniczyli 

w dniach Inżyniera Budownictwa.  

3. W trakcie konferencji „Infrastruktura Miasta Poznania” członkowie Sekcji wykonawstwa 

aktywnie uczestniczyli w panelu dyskusyjnym z udziałem wice prezydenta m. Poznania 

Mirosława Kruszyńskiego oraz dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Kazimierza 

Skałeckiego. Poruszano aktualne problemy dotyczące prowadzonych i planowanych 

inwestycji ważnych dla m. Poznania jak też aglomeracji poznańskiej (m.in.: trasa 

komunikacyjna „ul. Wawrzyńca”, III rama komunikacyjna, niewykorzystane wiadukty na 

ul. Grunwaldzkiej i Bukowskiej i inne) 

4. Omawiając w ramach prac Sekcji wykonawstwa publikowane opracowania  

z XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” 

w Cedzynie, szczególną uwagę poświęcono tematowi związanemu ze stadionem 

miejskim w Poznaniu. Opublikowany w ramach w/w konferencji artykuł p.t. „Stany 

awaryjne elementów konstrukcji stadionu miejskiego w Poznaniu” był gorąco 

dyskutowany m.in. w aspekcie roli i odpowiedzialności kierownika budowy oraz 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Podczas konferencji „Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych – Budownictwo 

Drogowe” w Wałczu, zapoznano się ze stanem budownictwa drogowego Wielkopolski 

(m.in. problemy techniczne wykonawstwa zachodniej obwodnicy Poznania oraz plany 

budowy drogi krajowej nr 11 jako ważnego odcinka komunikacji Śląsk – Pomorze 

Środkowe). Ponadto w ramach konferencji wystąpili parlamentarzyści związani  

z komisjami sejmowymi dot. infrastruktury drogowej. 

6. W ramach IV Konferencji „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych” 

przedstawiono z okazji 25–lecia firmy Torkret szereg napraw obiektów budowlanych  

naprawianych metodą betonu natryskowego (chłodnie kominowe, zapory wodne, tunele 

drogowe, silosy żelbetowe, kominy przemysłowe itp.). Kol. Roman Napierała przedstawił 
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członkom Sekcji Wykonawstwa własne doświadczenia związane ze stosowaniem 

techniki torkretowania. 

7. Szczegółowe opisanie w/w tematów zwierają protokóły z posiedzeń Sekcji Wykonawstwa 

lub Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.  

Sekcja nadzoru inwestorskiego 

 Skład Sekcji nadzoru inwestorskiego 

Sekcja nadzoru inwestorskiego działała w roku 2014 w składzie: 

 Tomasz Gorczyca  - przewodniczący zespołu, 

 Zygmunt Jagła – członek, 

 Jerzy Adaszewski - (nie brał udziału w zebraniach i pracach sekcji) – członek, 

 Jolanta Popławska – członek. 

 Zebrania Sekcji. 

W okresie styczeń – grudzień 2014 roku odbyły się 4 zebrania Sekcji. Poza spotkaniami 

członkowie sekcji kontaktowali się telefonicznie i przy pomocy e-maili.  

 Działalność Sekcji. 

Działalność Sekcji nadzoru inwestorskiego w tym okresie obejmowała następujący 

zakres zainteresowań: 

1. Poradnictwo w zakresie wiedzy technicznej i interpretacji prawa budowlanego.  

Kol. Zygmunt Jagła opracował wspólnie z Sekcją wykonawstwa  opinie stanowiące 

odpowiedź na pytania skierowane do WOIIB. 

2. Kol. Zygmunt Jagła współuczestniczył w organizacji sympozjów z Sekcją 

rzeczoznawstwa. 

3. Tomasz Gorczyca współorganizował i uczestniczył w:  

- XII Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Instalacje elektryczne niskiego, 

średniego i wysokiego napięcia" w ramach EXPOPOWER 2014  w maju 2014 roku, 

- XVII Sympozjum szkoleniowym z cyklu " Współczesne urządzenia oraz usługi 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” na temat „ Klasyczne i 

inteligentne sieci oraz instalacje, projektowanie, budowa, eksploatacja” w listopadzie 

2014.  

Wszystkie szkolenia były organizowane przez SEP we współpracy z WOIIB.  

4. W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej członkowie zespołu z Stowarzyszeniem 

Elektryków Polskich zorganizowali we wrześniu Rajd samochodowy, w którym 

uczestniczyło ponad 200 osób w tym duża ilość członków naszej Izby. 
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Sekcja rzeczoznawstwa 

 Skład Sekcji rzeczoznawstwa budowlanego w IV kadencji działalności Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został ustalony metodą wyborów na posiedzeniu 

Zespołu d.s. procesów budowlanych w czerwcu 2014 r. 

W skład Sekcji weszły następujące osoby: 

1. Edmund Przybyłowicz – przewodniczący Sekcji, 

2. Szczepan Mikurenda – członek, 

3. Jerzy Franczyszyn – członek, 

4. Przemysław Barczyński – członek, 

5. Piotr Żywica – członek. 

 W ciągu półrocznej swojej działalności sekcja zrealizowała zatwierdzony 

16.06.2014 roku przez Zespół d.s. Procesów Budowlanych program działalności sekcji który 

obejmował: 

1. Dwa szkolenia dla rzeczoznawców typu seminaryjnego nt.: 

 „Realizacja fundamentowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych przy 

zwartej zabudowie miejskiej (ściany szczelinowe: ogólne zasady projektowania, 

wykonawstwo, popełniane błędy realizacyjne)” – prelekcję szkoleniową 

przeprowadzili: dr inż. Andrzej T. Wojtasik, mgr inż. Paweł Łęcki, mgr inż. Jakub 

Taszarek i mgr inż. Łukasz Wieczorek z firmy GT Projekt. Szkolenie to odbyło się w 

sali wykładowej przy ul. Dworkowej 14  9.10.2014 r. przy około 60-cio osobowym 

składzie rzeczoznawców i zakończyło się sprawozdaniem członków sekcji z udziału 

na XXIX Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku 26-29.03.2014 r. 

(sprawozdanie złożył E. Przybyłowicz) i Warsztacie Pracy Rzeczoznawcy 

Budowlanego, Kielce-Cedzyna 21-23 maja 2014 r. (sprawozdanie złożył P. Żywica). 

 „Ocena i naprawy konstrukcji betonowych i z betonu zbrojonego, izolacji konstrukcji, 

systemów ochrony powierzchniowej oraz izolacjo-nawierzchni na bazie materiałów 

firmy Schomburg”. Szkolenie to odbyło się 9.12.2014 r. w sali wykładowej przy ul. 

Dworkowej 14 przy około 50-ciu osobowym składzie rzeczoznawców. Prelegentami 

byli Prokurent firmy Schomburg p. Cz. Bazela oraz doradca techniczny firmy 

Schomburg Polska sp. z o.o. p. K. Knop. 

2.Udział członków sekcji w konferencjach naukowych i szkoleniowych: 

  pięćdziesiątej konferencji naukowej KILiW PAN, KN PZITB w Krynicy w dniach  

15-20 września 2014 r., 

   VI Warsztatach Nadzoru Inwestorskiego – Konferencja Naukowo-Techniczna, Wałcz, 

    18-20 wrzesień 2014 r. – COS OPO Bukowina – Wałcz, 

 IV Konferencji Naukowo-Technicznej Budownictwo Szpitalne – nowoczesne 

technologie a oszczędność energii – Poznań, 16 października 2014 r., 
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  II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Trwałość i skuteczność napraw obiektów 

       budowlanych, 19-21 listopada 2014 r., Poznań. 

3. Udział członków sekcji w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez inne Sekcje 

ZPB. 

4. Udział członków sekcji w egzaminach na uprawnienia budowlane w jesiennej sesji 

egzaminacyjnej organizowanej przez WOIIB w Poznaniu. 

Ponadto w Biuletynie WOIIB, który ukazał się w IV kwartale 2014 r. członek sekcji 

Rzeczoznawstwa Budowlanego kol. P. Żywica zamieścił artykuł podsumowujący seminarium 

szkoleniowe, które odbyło się 9.10.2014 r. w siedzibie WOIIB przy ul. Dworkowej na temat 

„Realizacji budownictwa w trudnych warunkach przy zwartej zabudowie miejskiej” oraz na 

temat konferencji w Szczyrku i Cedzynie. Edmund Przybyłowicz przeprowadził 20.11.2014 r. 

szkolenie w Oddziale Kaliskim WOIIB dla tamtejszych inżynierów z zakresu „Zabezpieczeń 

przeciwwilgociowych przegród budowlanych”. Członkowie sekcji spotykali się kilkakrotnie w 

siedzibie Izby oraz wymieniali poglądy w drodze wymiany korespondencji drogą 

elektroniczną. Tym samym program Pracy Sekcji Rzeczoznawstwa w 2014 r. został  

w pełni zrealizowany zgodnie z przedłożonym planem pracy w dniu 13.06.2014 r. 

3.10 Rada Biblioteczna. 

Do końca  swojej kadencji w 2014 roku tj. do XIII Zjazdu Sprawozdawczo – 

Wyborczego WOIIB Rada Biblioteczna działała tylko sporadyczne, interwencyjnie na rzecz 

Ośrodka Informacji Technicznej. Zespół składał się z 7 członków reprezentujących różne 

specjalności, a mianowicie: 

1. Andrzej Plamowski      – budownictwo drogowe – Poznań, 

2. Zygmunt Jagła        – budownictwo ogólne – Piła, 

3. Janusz Karlikowski      – budownictwo mostowe – Poznań, 

4. Andrzej Kędziora         – wodno melioracyjne – Leszno, 

5. Andrzej Proń          – instalacje sanitarne – Poznań, 

6. Marek Schmidt          – instalacje sanitarne – Poznań, 

7. Piotr Szczepanek         – instalacje elektryczne – Poznań. 

Funkcje ,przewodniczącego pełnił Andrzej Plamowski a sekretarza Pani Irena 

Pustkowiak pracownik etatowy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.   

15 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 56/14 Okręgowej Rady WOIIB na przewodniczącego Rady 

Bibliotecznej powołano Pana Janusza Śniedziewskiego. 10 czerwca 2014 roku uchwałą 

nr 82/14 Okręgowa Rada WOIIB przychyliła się do wniosku Pana Janusza Śniedziewskiego 

i przyjęła jego rezygnację (pismo z 19 maja 2014 r.) z pełnienia funkcji przewodniczącego 

Rady Bibliotecznej. Na tym samym posiedzeniu Okręgowa Rada WOIIB  powołała  Pana 

Zenona Wośkowiaka na przewodniczącego Rady Bibliotecznej (uchwała nr 83 z  
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10.06.2014). 9 września 2014 r. uchwałą nr 122/2014 Okręgowa Rada powołała następujące 

osoby w skład Rady Bibliotecznej na kadencje 2014r – 2018 r.: 

1. Karlikowski Janusz   – budownictwo mostowe – Poznań, 

2. Kędziora Andrzej              – wodno – melioracyjne – Leszno, 

3. Piguła Mariusz   – budownictwo ogólne – Konin, 

4. Podolecki Michał               – instalacje sanitarne – Poznań, 

5. Schmidt Marek     – instalacje sanitarne – Poznań, 

6. Stakun Elżbieta     – budownictwo ogólne – Poznań, 

7. Śniedziewski Janusz         – budownictwo ogólne – Poznań, 

8. Szczepanek Piotr   – instalacje elektryczne – Poznań. 

18 września 2014 odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Bibliotecznej. 

Przewodniczący Pan Zenon Wośkowiak stwierdził, że zasadnicze zadania nałożone  

w powołanej w II kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na Radę 

Biblioteczną zostały już zrealizowane. Zakres zadań obecnie zdecydowanie się zmniejszył  

i stwierdza się, że Rada Biblioteczna w dotychczasowym kształcie nie ma sensu istnienia. 

Należy ją przekształcić w zespół, który obejmie szczątkowe zadania Rady Bibliotecznej, 

które nadal pozostają do realizacji oraz obejmie działaniem nowe obszary działalności, które 

dotychczas były minimalnie realizowane, gdyż nie mieściły się w zakresie działania WOIIB. 

Zatem transformacja Rady Bibliotecznej w nowy zespół Izby jest uzasadniona. 

Przewodniczący Rady Bibliotecznej przedstawił swój projekt autorski z proponowanym 

zakresem działania i nazwą, nowo wybranym członkom RB. Po szerokiej dyskusji nad jego 

kształtem organizacyjnym i zawartością merytoryczną członkowie zespołu 9 października 

2014 roku przyjęli projekt przekształcenia Rady Bibliotecznej w Zespół informacji technicznej 

i integracji, który został następnie skierowany do Prezydium Okręgowej Rady WOIIB do 

dalszego procedowania. Niezależnie od prac nad przekształceniem Rady Bibliotecznej15 

października 2014 r. zostało zorganizowane wspólnie ze SITK O/Poznań seminarium 

naukowo - techniczne pod tytułem „Przebudowa Ronda Kaponiera i Mostu Uniwersyteckiego 

– realizacja i historia” połączone z zapoznaniem się realizowanych aktualnie prac 

naziemnych na w/w obiekcie. W spotkaniu uczestniczyło 49 osób. 16 grudnia 2014 r. 

uchwałą nr 168/14 okręgowa Rada WOIIB przekształciła Radę Biblioteczną powołaną swoimi 

uchwałami nr 83/14 z 10. 06.2014 i 122/14 z 09.09.2014 r. w Zespół ds. informacji 

technicznej i integracji ustalając dla niego zadania do realizacji. W uchwale zobowiązano 

jednocześnie nowo powstały zespół do przedstawienia swojego regulaminu działania w 

terminie trzech miesięcy. 30 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu informacji 

technicznej i integracji. Członkowie przyjęli do wiadomości uchwałę Okręgowej Rady 

o przekształceniu Rady Bibliotecznej w Zespół informacji technicznej i integracji z dwoma 
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sekcjami Na posiedzeniu przedyskutowano dalszą działalność zespołu w kontekście 

aktualnych realiów oraz przyjęto ogólny terminarz spotkań w 2015 roku. 

 3.11   Zespół ds. kontaktów zagranicznych. 

Zespół ds. kontaktów zagranicznych działał w składzie:  

- Krzysztof Pięta – przewodniczący,  

- Zbigniew Bigoszewski – członek, 

- Marek Diering – członek, 

- Anna Gieczewska – członek, 

- Lech Grodzicki – członek, 

- Witold Knychała – członek. 

 W 2014 roku kontynuowana była współpraca z federacją budowlaną BTP z Epinal we 

Francji. Odbyła się wizyta uczniów szkoły z Gniezna w Epinal .Uczniowie polscy i francuscy 

wykonali konstrukcję sufitu podwieszanego z instalacją oświetleniową w jednej z sal 

lekcyjnych. W Epinal odbyło się spotkanie przedstawicieli nowej rady WOIIB  

z przewodniczącym Włodzimierzem Draberem, na którym uzgodniono dalsze kierunki 

współpracy obu izb. Przedstawiciele rady WOIIB uczestniczyli w posiedzeniu rady izby BTP 

departamentu Lotaryngii I walnym zgromadzeniu izby BTP Epinal. Przemówienie 

podsumowujące dotychczasową współpracę wygłosił zastępca przewodniczącego Rady 

WOIIB Jerzy Stroński. W listopadzie WOIIB podejmowała delegację zarządu BTP Epinal. 

Uzgodniono terminy kolejnej wymiany uczniów i podziękowano za dotychczasową 

współpracę 

1.12 Współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów. 

 W 2014 roku Zespół ds. współpracy z WOIA działał w następującym składzie: 

- Jerzy Stroński – przewodniczący, 

- Przemysław Barczyński – członek, 

- Łukasz Gorgolewski – członek,  

- Jerzy Zielonacki – członek,  

- Zenon Wośkowiak – członek. 

 W 2014 roku odbyły się 2 zebrania plenarne z udziałem członków obu Izb,  

na których podsumowano dotychczasową działalność naszych przedstawicieli 

w Wielkopolskim Porozumieniu Samorządów terenowych oraz uzgodniono tematykę 

warsztatów „Projektowanie jako gra zespołowa” typując jednocześnie obiekt Bramy Poznania 

(ICHOT) jako przedmiot warsztatów. Omówiono też tematy związane z uprawnieniami 

budowlanymi, zamówieniami publicznymi oraz sprawie deregulacji zawodów zaufania 

publicznego. Przewodniczący Rady WOIIB uczestniczył 28 marca 2014 r. w Zjeździe 

sprawozdawczo - wyborczym Wielkopolskiej Izby Architektów, a przedstawiciele WOIA w XIII 
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Zjeździe WOIIB zabierając głos jako zaproszeni goście. Przedstawiciele obu Izb aktywnie 

uczestniczyli w posiedzeniach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych z 

udziałem parlamentarzystów wielkopolskich jak i w różnego rodzaju imprezach 

organizacyjnych zarówno przez WOIIB i WOIA.  

6 listopada 2014 roku po raz siódmy zorganizowaliśmy wspólnie z WOIA warsztaty  

„Projektowanie jako gra zespołowa” w obiekcie „Bramy Poznania” czyli Interaktywnego 

Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Projektanci z Krakowa zapewnili wysoką jakość 

wystąpień, uczestników było 130 osób reprezentujących zawód architekta oraz inżyniera 

budownictwa. Moderatorami uczestników byli mgr inż. arch. Katarzyna Weiss ze strony 

WOIA oraz mgr inż. Łukasz Gorgolewski ze strony WOIIB. Współpraca między obydwoma 

samorządami związanymi z budownictwem można określić jako modelową. 

3.13. Współpraca z uczelniami wyższymi I szkołami zawodowymi. 

Ścisłą współpracę kontynuowano z dwoma uczelniami publicznymi kształcącymi 

inżynierów, od których praca zawodowa dla wykonywania zawodu inżyniera wymaga 

posiadania uprawnień budowlanych: 

1. Politechniką Poznańską, 

- Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska,  

- Wydziałem Elektrycznym. 

2. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 

- Wydziałem Melioracji i Inżynieria Środowiska. 

3. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. 

Współpraca Izby z uczelniami ma na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń 

związanych z profilem zawodowym współczesnego inżyniera i wymagań jakie stawia 

codzienna praca zawodowa we wzajemnych kontaktach zawodowych w obszarze Unii 

Europejskiej i nie tylko. Pracownicy Politechniki Poznańskiej byli wykładowcami w czasie 

konferencji organizowanych przez Wielkopolską Izbę Inżynierów Budownictwa. Dotyczy  

to zarówno Targów BUDMA, INSTALACJE i EXPOPOWER,  INTERMASZ jak i konferencji 

naukowo technicznych. Ponadto przy realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszy 

Społecznego wykładowcami byli naukowcy z Wydziału Budownictwa i Wydziału 

Elektrycznego. Przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber z sekretarzem OKK Danielem 

Pawlickim uczestniczyli w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na 

Politechnice Poznańskiej. Jerzy Stroński był członkiem Konwentu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Ponadto  kontynuowana jest  

współpraca z  budowlanymi zespołami szkół zawodowych   w  Gnieźnie, Lesznie i Poznaniu. 

25 czerwca przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber wraz członkami Prezydium 

Kazimierzem Ratajczakiem i Mirosławą Ogorzelec wzięli udział w spotkaniu z dyrekcją 
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Technikum Budowlanego przy ul. Rybaki w Poznaniu na temat współpracy oraz pomocy 

w rozwiązywaniu problemów szkolnictwa zawodowego. 

3.14. Współpraca z Wielkopolską Izbą Budownictwa.  

W 2013 roku WOIIB i WIB kontynuowały współpracę uczestnicząc we wspólnie 

organizowanych przedsięwzięciach. Na targach BUDMA 2014 uczestniczyliśmy 

w tradycyjnym bankiecie zorganizowanym przez Wielkopolska Izbę Budownictwa z udziałem 

władz samorządowych, przedstawicieli ministerstwa infrastruktury, uczelni oraz 

przedsiębiorstw budowlanych. WOIIB wspólnie Z WIB zorganizowała  dwie konferencje 

prasowe  na temat Dworca Głównego PKP w Poznaniu. Celem konferencji była obrona 

budynku starego dworca PKP w Poznaniu. Delegacja  WOIIB z Przewodniczącym  

Włodzimierzem Draberem wzięła udział w obchodach Dnia Budowlanych zorganizowanych 

przez Wielkopolską Izbę Budownictwa . 

3.15. Współpraca ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi.  

Podstawą do współpracy z SNT tworzącymi Polską Izbę Inżynierów Budownictwa jest 

porozumienie z dn. 15.06.2012 r. w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Na podstawie tego porozumienia 

WOIIB zorganizowała 20 stycznia 2014 roku spotkanie z prezesami oddziałów 

wielkopolskich Stowarzyszeń Naukowo Technicznych. Ustalono na nim, że priorytetem we 

współpracy jest prowadzenie szkoleń przez Stowarzyszenia na zlecenie naszego samorządu 

zawodowego. Kursy na uprawnienia budowlane organizował CUTOB-PZITB przy pomocy 

innych stowarzyszeń na zlecenie WOIIB. Nasi członkowie brali udział w konferencjach 

naukowo-technicznych organizowanych przez Stowarzyszenia na szczeblu krajowym i 

wojewódzkim. We wszystkich konferencjach organizowanych przez WOIIB czynny udział 

brali przedstawiciele stowarzyszeń. Przedstawiciele WOIIB byli uczestnikami wszystkich 

spotkań noworocznych organizowanych przez SNT. 9 maja na zaproszenie SEP-u 

przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber uczestniczył w uroczystości 95-lecia 

poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Dodatkową formą współpracy z PZITB 

było wsparcie organizacji konkursu „Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski” 

odbywającego się w ramach działań oddziału kaliskiego PZITB.  Spotkanie odbyło się  

w Szczurawicach 3 października. Nagrodę główna zdobył PROJEKT architekta Grzegorza 

Sadowskiego za inwestycję „Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na 

przychodnie przyszpitalne. Bardzo ważnym wydarzeniem były obchody 80–lecia  Polskiego 

Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 26.11.2014 r. odbyła się w Domu Technika w 

Poznaniu przy ul. Wieniawskiego uroczystość 80-lecia PZITB. Uroczystość otworzył 

Przewodniczący Poznańskiego Oddziału PZITB mgr inż. Jerzy Gładysiak. WOIIB na 

uroczystościach jubileuszu  reprezentowali: Przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber, 
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oraz zastępcy przewodniczącego: Jerzy Stroński i Andrzej Mikołajczak, a także Koleżanki  

i Koledzy będący członkami PZITB i jednocześnie członkami WOIIB. 

3.16. Wielkopolskie porozumienie samorządów zawodowych. 

 Samorządy Zawodowe reprezentujące zawody zaufania publicznego w Wielkopolsce w 

2014 roku obradowały na sesjach plenarnych trzy razy w dniach: 27 stycznia w siedzibie 

Okręgowej Izby Radców Prawnych,  9 czerwca w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz 27 października w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej . 

W spotkaniach reprezentowane były następujące samorządy: 

1.  Okręgowa Izba Radców Prawnych. 

2.  Okręgowa Rada Adwokacka. 

3.  Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów. 

4.  Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. 

5.  Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Wielkopolski. 

6.  Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów. 

7.  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. 

8.  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu. 

9.  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. 

10.  Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 

11.  Wielkopolska Izba Lekarska. 

12.  Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. 

13.  Izba Rzeczników Patentowych. 

14.  Poznańska Izba Notarialna. 

 Na wszystkich spotkaniach byli zaproszeni  parlamentarzyści z województwa 

wielkopolskiego i należy podkreślić, że przedstawiciele poszczególnych klubów 

parlamentarnych uczestniczyli aktywnie w naszych obradach. Tematyką pierwszego 

spotkania, w obecności senator Jadwigi Rotnickiej i posłów Krystyny Łybackiej oraz Andrzeja 

Dery, były zamówienia publiczne referowane przez radcę prawnego Norberta Gilla  

i deregulacja zawodów zaufania publicznego referowana przez przewodniczącego  WOIIB 

Jerzego Strońskiego. W trakcie bardzo aktywnej dyskusji z udziałem, obecnych 

parlamentarzystów zwrócono uwagę na konieczność znowelizowania ustawy  

o zamówieniach publicznych ze względu na szkodliwość kryterium najniższej ceny. 

Natomiast sprawa deregulacji zawodów zaufania publicznego została uznana za szkodliwą 

dla jakości sprawowania tych zawodów i tym samym prowadząca do obniżenia standardów 

życia publicznego. Podkreślono jako wyjątkowo szkodliwy pomysł skracania okresu praktyk 

zawodowych i próbę ich przesunięcia na praktyki studenckie.  
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W kolejnym spotkaniu uczestniczył poseł Tadeusz Dziuba, a tematem wiodącym były 

problemy służby zdrowia związane z tzw. pakietem antykolejkowym, referowane przez 

prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Krzysztofa Kordela i przewodniczącą Wielkopolskiej 

Izby Pielęgniarek i Położnych Teresę Kruczkowską. W ostrej dyskusji poruszono również 

sprawę tzw. klauzuli sumienia i wieku emerytalnego dla pielęgniarek. W ostatnim punkcie 

obrad zastępca przewodniczącego WOIIB Jerzy Stroński omówił stan procesu deregulacji 

zawodów zaufania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem problemu praktyk zawodów 

i problem ich skrócenia oraz ewentualnego przesunięcia na poziom studiów wyższych.  

Ostatnie spotkanie w 2014 r. odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z 

udziałem euro poseł Krystyny Łybackiej oraz posła Stanisława Kalemby, a tematem 

wiodącym przedstawionym przez prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej był problem 

pomocy dla nestorów członków poszczególnych izb samorządowych z terenu województwa 

wielkopolskiego. Ustalono, ze na kolejnym spotkaniach wszystkie samorządy biorące udział 

w Wielkopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodowych przedstawia swój punkt widzenia 

na ten temat. W sprawach organizacyjnych stwierdzono, że należy przeanalizować formę 

dalszej współpracy Porozumienia. Działalność Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów 

Zawodowych jest w środowisku zawodów zaufania publicznego oceniana bardzo 

pozytywnie. Również parlamentarzyści wypowiadają się, że to zbiór cennych informacji dla 

celów tworzenia prawa w kraju. Współpraca i wspólne działanie wszystkich Samorządów 

Zaufania Publicznego jest słuszne i konieczne. 

3 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się, zorganizowana przez 

Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Eugeniusza Grzeszczaka oraz Mazowieckie 

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, konferencja pt. „Samorząd zawodowy 

w służbie społeczeństwu”. W konferencji również wzięli udział przedstawiciele WOIIB. 

3.17. Udział członków WOIIB w pracach PIIB. 

W 2014 r. następujący członkowie reprezentowali WOIIB i aktywnie działali 

w następujących organach PIIB:  

 - w Krajowej Radzie: 

•  Włodzimierz Draber, 

•  Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB, 

•  Łukasz Gorgolewski, 

•  Zenon Wośkowiak, 

- w Krajowej Komisji Rewizyjnej: 

•  Mirosława Ogorzelec, 

- w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym: 

•  Krystyna Chocianowicz, 
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- w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej: 

•  Szczepan Mikurenda, 

- w gronie Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej znalazł się: 

•  Andrzej Mikołajczak. 

Wybór tylu przedstawicieli do krajowych organów jest sukcesem WOIIB, bowiem po raz 

pierwszy w składzie Rady Krajowej mamy aż 4 przedstawicieli. Po dwóch kadencjach 

ponownie możemy się pochwalić swoim reprezentantem w Krajowej Komisji Rewizyjnej  

do której to została wybrana Mirosława Ogorzelec. Jerzy Stroński jest członkiem Zespołu  

ds. oceny akredytacji uczelni technicznych. Przewodniczący Rady WOIIB Włodzimierz 

Draber uczestniczył w spotkaniach przewodniczących rad okręgowych, których tematem była 

wymiana doświadczeń z poszczególnych izb. W maju, członkowie Krajowej Rady 

uczestniczyli w szkoleniu na temat nowelizacji Prawa budowlanego. 

 W Warszawie, 17 października, odbyło się jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne 

Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineer – ECCE),  

w której uczestniczył przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber. Po raz pierwszy 

prezydentem ECCE został polski inżynier  mgr inż. Włodzimierz Szymczak. Dlatego 

spotkanie  miało szczególne znaczenia dla nas polskich Inżynierów. Obrady Zgromadzenia 

swoją obecnością zaszczycili m.in. wiceprezes Rady Ministrów RP i minister gospodarki 

Janusz Piechociński i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. 

Wiceprezes Rady Ministrów RP Janusz Piechociński przemawiając, podziękował inżynierom 

europejskim za wsparcie polskiej transformacji. Następnie  uhonorował polskich inżynierów 

Dyplomami z okazji 25-lecia polskiej transformacji. Taki dyplom otrzymał Przewodniczący 

WOIIB Włodzimierz Draber. Przedstawiciele WOIIB z przewodniczącym Włodzimierzem 

Draberem wzięli udział w Centralnych Obchodach Dnia Budowlanych, zorganizowanych 

przez PIIB, które odbyły się pod patronatem  prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

4.0. Działalność rekreacyjno- integracyjna członków WOIIB 

4.1. Turniej Tenisa ziemnego o puchar Przewodniczącego WOIIB. 

W dniach: 30 sierpnia i 20 września 2015 roku na kortach Wiejskiego Towarzystwa 

Tenisowego w Solcu Wielkopolskim spotkali się miłośnicy tenisa ziemnego skupieni 

w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Po raz drugi w historii 

zorganizowano turniej tenisowy, który rozgrywano w dwóch kategoriach: singiel kobiet  

i singiel mężczyzn o Puchar Przewodniczącego WOIIB. Uczestników turnieju  

powitał przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

Włodzimierz Draber, który życzył zawodniczkom i zawodnikom zwycięstwa w swojej kategorii 

a przede wszystkim dobrej, rekreacyjnej zabawy. Wszyscy mieli zapewnione darmowe, 

nielimitowane napoje zimne oraz gorące w postaci herbaty i kawy. Po losowaniu grup 
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zawodniczki i zawodnicy przystąpili do rozgrywek. Cztery korty ziemne pozwalały na szybie 

przeprowadzenie gier kwalifikacyjnych. Panowie toczyli zacięte bojowe w swoich grupach  

a panie sprawnie rozegrały swoje mecze. Około godziny 13:00 nad Solcem przeszła 

potężna,  prawie godzinna ulewa. W trakcie przerwy zawodniczki i zawodnicy skorzystali z 

ciepłego posiłku, który zapewnili organizatorzy. Niestety, efekty opadów deszczu 

spowodowały duże namoczenie kortów i w związku z kolejnymi przelotnymi opadami 

deszczu organizatorzy i zawodnicy wspólnie zdecydowali o przełożeniu dalszych rozgrywek 

na 20 września 2014 r. Przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber i sekretarz Rady 

Mirosława Ogorzelec wręczyli pamiątkowe puchary zawodniczkom, które ukończyły 

rozgrywki przed opadami deszczu. W kategorii gier pojedynczych kobiet: Puchar 

Przewodniczącego WOIIB i I miejsce wywalczyła Karina Grzeszkowiak - Gabruk, II miejsce 

zdobyła – Iwona Praszkowska a III miejsce Krystyna Chocianowicz. 20 września 2014 r. nad 

kortami tenisowymi w Solcu pięknie świeciło słońce i przybyli zawodnicy sprawnie dokończyli 

rozgrywki w kategorii gier singlowych mężczyzn. Puchar Przewodniczącego WOIIB 

i I miejsce wywalczył Zdzisław Konecki, II miejsce zajął  Błażej Kiełbiowski, III miejsce 

wywalczył Krzysztof Komodziński a IV miejsce uzyskał Wojciech Białek. Pozostali uczestnicy 

Turnieju otrzymali pamiątkowe puchary. Sekretarz Rady  Mirosława Ogorzelec gratulując 

wszystkim uczestnikom zaciętej rywalizacji wręczyła zwycięzcy Puchar Przewodniczącego 

WOIIB. Turniej tenisowy wpisał się już do kalendarza imprez organizowanych przez Izbę, 

gdyż uczestnicy rozjeżdżając się do domów deklarowali swój udział w przyszłorocznym 

turnieju. 

4.2  Regaty żeglarskie 

Delegacja WOIIB po raz pierwszy wzięła udział w II Regatach Żeglarskich klasy 

Omega okręgowych izb Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o Puchar Przewodniczącego 

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Regaty odbyły się 

6 września a naszą Izbę reprezentowali: Wojciech Białek, Alina Dajerling-Malinowska, Wiktor 

Liszczyński wraz z przewodniczącym WOIIB Włodzimierzem Draberem. 

4.3.  RAJD Stowarzyszenia Elektryków Polskich  

Już po raz 19 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Odział Poznański 

i Automobilklub Wielkopolski4 października zorganizowali Jesienny Rajd Samochodowy 

im. Eugeniusza Bogackiego dla uczczenia pamięci zmarłego w 2009 roku kolegi, 

wieloletniego członka SEP i organizatora poprzednich rajdów. Od 2009 roku kolejne 

znakomite imprezy rajdowe organizuje jego żona Grażyna Bogacka. Wielkopolska Okręgowa 

Izba Inżynierów  tradycyjnie już od wielu lat była jednym ze sponsorów rajdu. Jak w 

poprzednich latach działacze Automobilklubu Wielkopolski z niesłabnącym zaangażowaniem 

przygotowali trasę rajdu. Uczestnicy rajdu wiedzieli tylko, że START  jest na Torze Poznań a 
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META w Pałacu w Wąsowie. Cała reszta była wielka niespodzianką. Na starcie zameldowało 

się 55 drużyn samochodowych. Załogi liczyły od 2 do 5 osób.  Razem było 178 uczestników. 

Organizatorzy rajdu założyli, że ma być to impreza rodzinna dlatego też było dużo dzieci. 

Rajd otworzył Prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia elektryków Polskich Kazimierz 

Pawlicki. Życzył wszystkich uczestnikom bezpiecznej trasy, ciekawych, miłych i 

niezapomnianych wrażeń krajoznawczych, historycznych a także tych związanych ze 

sportową rywalizacją.  A najważniejsze: wspaniałej zabawy i miłej atmosfery. 

5.00. Realizacja wniosków XIII Zjazdu WOIIB. 

Lista wniosków przyjętych przez XIII Zjazd WOIIB:  

Grupa 1.  Wnioski do przekazania Krajowej Radzie PIIB. 

1. Wnosi się o poczynienie starań wyboru inżynierów praktyków do Komisji 

Kodyfikacyjnej proporcjonalnie do ilości członków poszczególnych Samorządów 

Zawodowych. Wniosek złożony przez kol. Mariana Walczaka.  

Odp. Krajowa Rada PIIB wniosek odrzuciła. Komisja kodyfikacyjna powołana została 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu 

działania komisji kodyfikacyjnej prawa budowlanego z dnia 10 lipca 2012 r. 

Paragraf 3, 4 i 5 tego Rozporządzenia brzmią: 

§ 3  

ust. 1 – Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra, powołuje i odwołuje 

przewodniczącego Komisji. 

ust. 2 – Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra zgłoszony po zasięgnięciu 

opinii przewodniczącego Komisji, powołuje i odwołuje zastępcę 

przewodniczącego Komisji oraz jej członków, w liczbie od 8 do 14 osób, 

spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki z zakresu prawa 

budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrony środowiska oraz ochrony dóbr kultury. 

§ 4 

ust. 1 – Członkowie Komisji, jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz 

sekretarz Komisji są powoływani na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata. 

ust. 2 – W razie powoływania uzupełniającego składu Komisji w czasie trwania jej 

kadencji, kadencja osób powołanych w tym trybie upływa wraz z kadencją całej 

Komisji. 

      § 5 

Przewodniczący Komisji może, spośród członków Komisji, powoływać zespoły 

problemowe na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego 

zadania. Wraz z powołaniem zespołu problemowego przewodniczący Komisji 
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wyznacza przewodniczącego zespołu, którym może być przewodniczący Komisji, jego 

zastępca lub członek Komisji. 

Pełny skład Komisji Kodyfikacyjnej powołał w 2012 r. Prezes Rady Ministrów na 

wniosek ówczesnego Ministra Infrastruktury i nie może ulec zmianie przez 4 lata 

z wyjątkiem uzupełnienia składu. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentują 

w komisji miedzy innymi dwaj nasi członkowie – Prezes Polskiego Związku Inżynierów 

i Techników Budownictwa oraz były Minister Budownictwa. Wszystkie wnioski, 

postulaty, propozycje i uwagi członkowie Izby mogą więc kierować do tych osób, a 

także drogą elektroniczną na odpowiednią zakładkę strony internetowej Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Polska Izba Inżynierów Budownictwa na 

obecnym etapie prac Komisji Kodyfikacyjnej nie ma podstaw formalnych ani 

merytorycznych do zgłaszania swoich reprezentantów do składu Komisji 

Kodyfikacyjnej. 

2. Wnioskuje się o wystąpienie, aby w zmianach ustawy Prawo budowlane inżynierowie 

budownictwa posiadający uprawnienie architektoniczne w ograniczonym zakresie 

(kubatura do 1000 m3) mogli realizować projekty w dowolnym terenie (jak analogicznie 

architekci mogą realizować projekty rozwiązań konstrukcyjnych w ograniczonym 

zakresie w dowolnym terenie o kubaturze do 1000 m3). Wniosek złożony przez kol. 

Leszka Kaczorowskiego.  

Odp. Wniosek jest zasadny. Wniosek przyjęty do realizacji  przez Krajową Radę PIIB.   

PIIB prowadzi i będzie prowadziła działania, w zakresie swoich kompetencji, mające 

na celu wykreślenie z rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie zapisu „na terenie zabudowy zagrodowej”. 

3. W związku ze zmianami w ustawie – Prawo budowlane, które pociągają za sobą 

konieczność dokonania zmian w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu  

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), 

powinniśmy zadbać o właściwy kształt jego przepisów. Szczególnie ważną kwestią 

jest sprawa zakresu uprawnień do sporządzania projektów w specjalności 

architektonicznej w ograniczonym zakresie, które uzyskują inżynierowie budownictwa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia takie upoważniają jedynie do 

sporządzania projektów obiektów o kubaturze do 1000 m³ na terenie zabudowy 

zagrodowej, przez którą rozumie się zespół budynków obejmujący wiejski dom 

mieszkalny i zabudowania gospodarskie położone w obrębie jednego podwórza. 

Sposób ograniczenia opisanych uprawnień jest krzywdzący dla rzeszy inżynierów 

budownictwa i nie znajduje żadnego uzasadnienia, z uwagi na fakt, iż projekt 
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stanowiący podstawę realizacji inwestycji na terenach wiejskich może być też 

zrealizowany na terenie miasta. Warunki techniczne nie różnicują bowiem projektów 

pod względem terenów, na których mają być one realizowane. Powyższe rozwiązanie 

jest zdumiewające również z uwagi na fakt, iż analogicznego ograniczenia nie 

przewidziano dla absolwentów wydziałów architektura i urbanistyka, którzy mogą 

uzyskać uprawnienia do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjnych w ograniczonym zakresie. Jedynym ograniczeniem w takim 

przypadku jest ograniczenie kubaturowe do1000 m³. Zatem projekty sporządzone 

przez architektów w zakresie konstrukcji mogą być realizowane na dowolnym terenie. 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa występowała o dokonanie zmiany w tym 

zakresie i zmiana taka została przewidziana w projekcie, który jako cz. II druku 

sejmowego 1576 została zamieszczona na stronie internetowej Sejmu RP, jednak 

obawiamy się, że ostatecznie może nie być przyjęta. Dlatego też, biorąc pod uwagę 

dobro naszych inżynierów budownictwa powinniśmy dokonać wszelkich starań, aby 

zasygnalizowana zmiana została ostatecznie uchwalona.  Wniosek złożony przez kol. 

Leszka Kaczorowskiego. 

Odp.  Wniosek przyjęty do realizacji przez PIIB. PIIB prowadzi i będzie prowadziła 

działania, w zakresie swoich kompetencji, mające na celu wykreślenie z 

rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zapisu 

„na terenie zabudowy zagrodowej”. 

4. Wnosi się o ograniczenie wymogów administracyjnych w stosunku do projektów  

i pozwoleń na budowę (zwiększono rozmiar pozwolenia na budowę z 1 strony A4 na 6 

stron A4, wprowadzono do projektu analizę racjonalnego wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii co dodało następne 6 stron A4. Wprowadzono wykonywanie planów 

zagospodarowania działki na oryginalnych mapach czyli wykonywanie ręczne. 

Wniosek złożony przez kol. Mariana Walczaka. 

 Odp.  Wniosek przyjęty do realizacji przez PIIB. Rozrost biurokracji i mnożenie zbędnych 

procedur przez ustawodawcę w ramach tzw. upraszczania i ułatwiania wydaje się 

nadmierny. 

5. Wnosi się o wystąpienie do branżowego Ministerstwa o przekazywanie do urzędów 

jednolitej interpretacji przepisów Prawa Budowlanego i Ustaw z nim związanych. 

Wniosek złożony przez  kol. Leszka Kaczorowskiego.  

Odp. Wniosek odrzucony przez Krajową Radę PIIB. Opracowanie jednolitej interpretacji 

ustawy Prawo budowlane i ustaw okolicznych jest niemożliwe. 



 55 

Należy korzystać z interpretacji i orzeczeń zawartych w programach prawniczych typu 

Lex i jemu podobnych, a także na stronach internetowych właściwych organów. 

Jeżeli organ uzna, że złożone dokumenty nie spełniają wymagań zawartych w 

przepisach, wówczas żąda w formie postanowienia, uzupełnienia dokumentów bądź 

usunięcia nieprawidłowości. Postanowienie organu powinno obejmować wszystkie 

żądania i nieprawidłowości. 

W przypadku gdy zdaniem strony, wymagania stawiane przez organ są bezzasadne, 

strona ma prawo skierować skargę do organu wyższej instancji. 

Grupa 2.  Wnioski dot. szkoleń i doskonalenia zawodowego. 

1. Wnosi się o zorganizowanie przez WOIIB w latach następnych szkoleń w zakresie 

Eurokodów (drewniany, murowy, żelbetowy, fundamentowy, stalowy). Wniosek 

zgłoszony przez kol. Mariana Walczaka. 

Odp. Wniosek przyjęty do realizacji. W ramach działalności zespołu ds. szkoleń będą 

realizowane szkolenia w zakresie Eurokodów w 2015 roku i w latach następnych. 

Grupa 3.  Wnioski dot. gospodarki finansowej WOIIB. 

 Brak wniosków. 

Grupa 4.  Wnioski kierowane do rozpoznania i realizacji przez okręgową radę WOIIB. 

1. Wnosi się o zainstalowanie w budynku WOIIB bezprzewodowego Internetu WIFI. 

Wniosek zgłoszony przez kol.  Andrzeja Dimke. 

 Odp.  Wniosek zrealizowany. 

2. Zobowiązuje się WOIIB do opracowania zakresu kompetencji opiekuna delegatury 

WOIIB. Wniosek zgłoszony przez  kol. Annę Kołłątaj. 

Odp. Wniosek zrealizowany. Została  w tej sprawie podjęta uchwała Rady 124/2014. 

3. Zobowiązuje się i upoważnia WOIIB do powołania i zorganizowania oddzielnej 

Komisji d/s ochrony interesów zawodowych i poradnictwa zawodowego członków 

WOIIB. Zadaniem Komisji będzie udzielanie doraźnych porad lub konsultacji w 

sprawach zawodowych i sytuacjach związanych z uprawianiem naszego zawodu. 

Wniosek złożony przez kol. Annę Kołłątaj.  

Odp. Rozpatrując złożony wniosek po analizie proponowanego zakresu działania Komisji 

do ochrony interesów zawodowych i poradnictwa zawodowego, Rada WOIIB 

stwierdziła, że zdecydowaną część proponowanych zadań spełnia Zespół ds. 

procesów budowlanych, a ponadto, że członkowie Izby mogą korzystać z pomocy 

Radcy prawnego oraz osób pełniących swoje dyżury w Izbie. Celem wykluczenia w 

przyszłości przypadków obciążenia tymi samymi zadaniami dwóch równolegle 
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działających w ramach Rady zespołów, zasadna jest dalsza, pogłębiona analiza 

złożonego wniosku. 

4. Wnosi się o opracowanie przez Radę WOIIB programu działania na rok 2014 i lata 

następne uwzględniającego posiadaną i przyszłą nadwyżkę finansową, z 

uwzględnieniem dwóch wariantów: 

- z zakupem działki i budową nowej części siedziby, 

- bez zakupu działki . 

Wniosek złożony przez  kol. Klemensa Janiaka.   

Odp.  Dla pierwszego wariantu wniosek został zrealizowany. Program działania na rok 

2014 został opracowany i przyjęty do realizacji na  XIII Zjeździe WOIIB w 2014 r. 

Nie opracowano programu uwzględniającego zagospodarowanie nadwyżki 

finansowej ponieważ nowa Rada WOIIB  nie była i nie jest zainteresowana zakupem 

działki sąsiedniej  ze względu na cenę, dlatego opracowanie  takiego programu jest 

zbędne. Dla drugiego wariantu Rada WOIIB uwzględniając bezpieczną politykę 

finansową Rady WOIIB zakłada stworzenie nadwyżki finansowej w postaci rezerwy 

która zabezpieczy działalność statutową Izby na przyszłe okresy. 

5. Wnosi się o zorganizowanie konkursu architektoniczno – urbanistycznego z 

nagrodami finansowymi: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki 

sąsiadującej w powiązaniu z docelowym zagospodarowaniem terenu siedziby WOIIB”. 

Wniosek złożony przez  kol. Klemensa Janiaka. 

 Odp. Rada WOIIB realizując ten wniosek stwierdziła, że zorganizowanie konkursu 

architektoniczno – urbanistycznego jest niezasadne ponieważ uchwałą Rady WOIIB 

odstąpiono od zakupu sąsiedniej działki. 

6. Rada WOIIB wprowadzi zmiany na stronie internetowej w taki sposób by była 

możliwość zadawania przez członków Izby pytań, na które odpowiedzi będą udzielały 

osoby kompetentne. 

Wniosek złożony przez kol. Łukasza Gogolewskiego. 

Odp. Wniosek jest w trakcie realizacji. 

 

 

 

 

 


