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SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ RADY WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ 

IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R. 

 

Sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB za 2021 r. obejmuje okres 

działalności Okręgowej Rady w V kadencji od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Okręgowej Rady WOIIB 

w dniach: 2 marca, 15 czerwca, 31 sierpnia, 14 grudnia oraz 6 posiedzeń 

Prezydium Okręgowej Rady WOIIB w dniach: 12 stycznia, 9 lutego, 11 maja, 

31 sierpnia, 12 października, 16 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. Epidemia 

koronawirusa spowodowała konieczność zmian w funkcjonowaniu naszego 

samorządu zawodowego. Z uwagi na pandemię cześć zaplanowanych posiedzeń 

odbywała się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość lub w miejscu umożliwiającym zachowanie odpowiednich odległości 

pomiędzy uczestnikami spotkania. Rada WOIIB działała w następującym składzie 

osobowym:  

Stroński Jerzy  przewodniczący, 

Draber Włodzimierz zastępca przewodniczącego, 

Wośkowiak Zenon zastępca przewodniczącego, 

Ogorzelec Mirosława sekretarz, 

Napierała Roman zastępca sekretarza, 

Buczkowski Tomasz skarbnik, 

Wróblewska Anna zastępca skarbnika, 

Bigoszewski Zbigniew członek Prezydium, 

Dąbrowski Maciej członek Prezydium, 

Janiak Klemens członek Prezydium, 

Przybyłowicz Edmund członek Prezydium, 

Adamczewski Walenty członek Rady, 

Bartkowiak Beata członek Rady, 
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Białek Wojciech 

do 30-09-2021 r. 
członek Rady,  

Brzozowska Romana członek Rady, 

Chocianowicz Krystyna członek Rady, 

Chorąży Elżbieta członek Rady, 

Franczyszyn Jerzy członek Rady, 

Gawęcka Danuta  członek Rady, 

Karcz Anita członek Rady, 

Karolak Mirosław członek Rady, 

Liszczyński Wiktor członek Rady, 

Łuka Tadeusz członek Rady, 

Mikołajczak Andrzej członek Rady, 

Popławska Jolanta członek Rady, 

Szczechowiak Edward członek Rady, 

Walczak Marian członek Rady, 

Wawrzyniak Krzysztof członek Rady, 

Wojciechowski Andrzej członek Rady. 

 

Programy posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady były 

dostarczane wraz z załącznikami ich członkom z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

Tematyka posiedzeń wynikała z realizacji obowiązków ustawowych, a także 

z obowiązującego Programu działalności WOIIB w 2021 roku. Podejmowane 

uchwały miały umocowanie prawne w obowiązujących przepisach. 

Na posiedzeniach Okręgowej Rady WOIIB w 2021 roku przyjęto 182 uchwały: 

w tym 89 uchwał dotyczących spraw członkowskich oraz 5 uchwał dotyczących 

członków transgranicznych. Na posiedzeniach Prezydium Okręgowej Rady podjęto 

32 uchwały.  

1. Sprawy organizacyjne Izby WOIIB 

 Biuro WOIIB. 

W biurze Izby w roku 2021 zatrudnionych było 11 osób, w tym na pełen etat 

9 osób i 2 osoby na ½ etatu. W delegaturach zatrudnionych było 5 inspektorów 

na ½ etatu. 
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BIURO   

Romana Barska dyrektor biura,  

Henryka Gawrońska 
obsługa sekretariatu i Zespołu ds. Współpracy 

z Samorządami Zawodowymi, 

Irena Pustkowiak administracja budynku,  

Agata Sinczykowska 
sprawy członkowskie, składy orzekające i obsługa Komisji 

Funduszu Zapomóg, 

Adam Podkowiński 
obsługa OSD i OROZ, Zespołu Prawno-Regulaminowego, 

Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego, 

Joanna Kozłowska-

Molenda 

obsługa OKR, Zespołu ds. Kontaktów zagranicznych, 

organizacja i obsługa konferencji, obsługa inwestycji, 

Karolina Przybylak 

obsługa Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji, 

Zespołu ds. Procesów Budowlanych, obsługa Komisji 

ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń, 

Justyna Nadlewska główna księgowa,  

Michał Krysiak księgowy, sprawy IT,  

Anna Głębocka obsługa OKK,  

Anna Karpowicz obsługa OKK.  

 

DELEGATURY 

Jolenta Pankowska delegatura w Gnieźnie, 

Alicja Syrocka delegatura w Kaliszu, 

Waldemar Jagła delegatura w Pile, 

Krzysztof Stróżycki 

do 18.06.2021r. 
delegatura w Lesznie, 

Krzysztof Michalak 

od 07.06.2021r. 
delegatura w Lesznie, 

Maciej Ptak 

do 31.01.2021r. 
delegatura w Koninie, 

Iza Janiak 

od 01.04.2021r.  
delegatura w Koninie. 
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 Delegatury WOIIB. 

W roku 2021 kontynuowały swoją pracę w terenie delegatury w: Kaliszu, 

Koninie, Gnieźnie, Lesznie i Pile.  

Każda delegatura z ramienia Okręgowej Rady ma opiekuna: 

- w delegaturze w Gnieźnie jest Zbigniew Bigoszewski, 

- w delegaturze w Kaliszu jest Marian Walczak,  

- w delegaturze w Pile jest Apolinary Teleżyński. 

- w delegaturze w Lesznie do 15.06.2021 r. był Klemens Janiak, 

a od 16.06.2021r. jest Romana Brzozowska, 

- w delegaturze w Koninie jest Żaneta Krysztofiak. 

Z racji pandemii praca delegatur w roku 2021 była znacznie ograniczona, 

a w niektórych miesiącach obywała się zdalnie.  

W roku 2021 delegatura w Koninie zorganizowała Wielkopolski Dzień 

Budowalnych w restauracji Gwarek w Ślesinie. W obchodach wzięło udział około 

230 osób. 

W delegaturze w Kaliszu odbyły się trzy szkolenia z zachowaniem reżimu 

sanitarnego: 

• 29.09.2021 r. z PZITB w Kaliszu, szkolenie w Ostrowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Ostrowie Wlkp. dot. systemu izolacji cienkowarstwowej 

Firmy BAUTER, 

• 28.10.2021 r. z SFN-T NOT i PZITB w Kaliszu „Nowoczesne metody 

termoizolacji: cienkowarstwowe powłoki termoizolacyjne BAUTER”  

• 02.12.2021 r. szkolenie pn. „Zmiany w Prawie budowlanym – szczegóły 

budowy budynków o pow. 70,00 m2”- wykładowca: mgr Piotr Stawicki. 

Szkolenie odbyło się w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych 

w Ostrowie Wlkp. 

PZITB oddział w Kaliszu zorganizował kolejną edycję konkursu Mister 

Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2019 i 2020 rok. 

W drugiej połowie 2021 r. w 4 okręgach wyborczych w Poznaniu 

i 5 okręgach w delegaturach przeprowadzono wybory delegatów na zjazdy 

okręgowe w kadencji 2022-2026. Podczas zebrań wyborczych, które odbywały się 

w okresie listopad-grudzień wybrano 173 delegatów. 



7 

 Witryna Internetowa WOIIB. 

Podstawowa witryna internetowa WOIIB znajduje się pod adresem 

www.woiib.org.pl. Umieszczaniem bieżących informacji na stronie zajmuje się 

Biuro Izby. Czytelna nawigacja pozwala w szybki sposób odnaleźć zagadnienia 

interesujące członków WOIIB oraz osoby zainteresowane działalnością Izby.  

Na stronie umieszczone są materiały dot. pracy Rady, Organów i Zespołów 

oraz informacje dotyczące postępowania w sprawach członkowskich, w tym: 

zapisu do Izby, zawieszeń, skreśleń, wznowienia członkostwa, zapomóg, 

ubezpieczeń. Zostały udostępnione e-wnioseki członkowskie umożliwiające: 

elektroniczny wpis na listę członków oraz zmiany statusu członka. Na stronie 

umieszczane są aktualne informacje o terminach i tematyce szkoleń oraz 

konferencjach organizowanych przez WOIIB w Poznaniu i w delegaturach. 

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych znajdą wszystkie 

informacje dotyczące rodzaju uprawnień, wymagań związanych z wykształceniem, 

długością praktyki zawodowej oraz sposobem jej dokumentowania. 

Dla osób ceniących sobie możliwość dostępu do informacji online 

w zakładce Biuletyn jest możliwość zapoznania się z aktualnym numerem 

Biuletynu oraz archiwalnymi numerami w wersji elektronicznej. 

Izba posiada fanpage na Facebooku. Za jego pomocą do inżynierów, którzy 

komunikują się ze światem poprzez mass media, dociera wiele komunikatów 

o działaniach podejmowanych przez WOIIB, a także informacji praktycznych 

i porad formalno-prawnych. Ze strony internetowej WOIIB jest możliwość 

przekierowania na stronę internetową PIIB. 

W zakładce „Aktualności” były umieszczane zarządzenia 

Przewodniczącego WOIIB Jerzego Strońskiego w sprawie funkcjonowania 

samorządu zawodowego w okresie pandemii. Były również umieszczane 

informacje o bieżących wydarzeniach, szkoleniach których większość odbywała się 

online poprzez portal CUTOB-PZITB lub portal PIIB. 

 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 89 uchwał, 

a Rada WOIIB podjęła 88 uchwał. Powyższe uchwały dotyczyły: 

http://www.woiib.org.pl/
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- przyjęcia nowych członków; 

- 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; 

- zawieszenia w prawach członka na podstawie: własnej prośby, nieopłacenia 

składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawieszenie dyscyplinarne 

na podstawie wyroku Sądu; 

- wznowienia członkostwa na podstawie wniosku i po uregulowaniu zaległych 

wpłat; 

- anulowania zawieszenia. 

Tabela 1. Statystyka członkostwa w 2021 roku. 

STATUS KATEGORIA LICZBA SUMA 

NOWI CZŁONKOWIE kandydaci 516 528 
przeniesieni z innych izb 12 

WZNOWIENIA na własną prośbę 93  

ZAWIESZENIA  na własna prośbę 275 362 
z mocy ustawy 87 

SKREŚLENIA 

na własna prośbę 64 

226 przeniesienia do innej izby 10 

z mocy ustawy 87 

zgony 65 

31 grudnia 2021 r. WOIIB liczyła 12 274 członków w tym czynnych 10 211 

oraz 5 transgranicznych, a liczba członków zawieszonych na ten dzień wynosiła 

2058 osób. 

Tabela 2. Podział członków według specjalności. 

NAZWA 
SPECJALNOŚCI 

LICZBA CZŁONKÓW  RAZEM 

CZYNNI 
UDZIAŁ 

W % 
ZAWIESZENI 

UDZIAŁ 
W % 

liczba 
członków 

% 

BO 5 209 51% 981 48% 6 190 50% 

IS 2 158 21% 424 21% 2 582 21% 

IE 1 363 13% 314 15% 1 677 14% 

BD 872 9% 179 9% 1 051 9% 

WM 131 1% 73 4% 204 2% 

BK 189 2% 42 2% 231 2% 

BT 144 1% 16 1% 160 1% 

BM 130 1% 26 1% 156 1% 

BH 15 0% 3 0% 18 0% 

BW 0 0% 0 0% 0 0% 

OGÓŁEM 10 211 100,00% 2058 100,00% 12 269 100,00% 
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Wykres 1. Liczba czynnych członków w podziale na okręgi wyborcze 

 

Wykres 2. Podział członków według wieku. 
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Wykres 3. Liczba członków w latach 2012 – 2021. 

 

Wykres 4. Podział członków według płci. 

 

Z ramienia biura WOIIB obsługą spraw członkowski zajmuje się Pani Agata 

Sinczykowska. 

 Usługi transgraniczne. 

W 2021 roku wpłynęło 5 wniosków dotyczących świadczenia usług 

transgranicznych na terenie działania WOIIB. Wnioski zostały rozpatrzone przez 

Składy Orzekające powołane przez Przewodniczącego Rady WOIIB. Przyjęto 

5 wniosków.  

 Obsługa prawna WOIIB. 

Obsługę prawną WOIIB zapewniał radca prawny, mecenas Piotr Stawicki. 

W poniedziałki podczas cotygodniowych dyżurów w biurze WOIIB udzielał porad 
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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. Pan mecenas uczestniczył w posiedzeniach Okręgowej Rady WOIIB 

i Prezydium. 

Do obsługi administracyjnej Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przez cały rok była zatrudniona 

osoba z wyższym wykształceniem prawniczym - Adam Podkowiński. 

 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 2021 roku, w każdy poniedziałek w godz. 13:00 -14:00 w ramach 

pomocy prawnej naszym członkom pełnił dyżur radca prawny. Z uwagi na pandemię 

pytania członków były przesyłane w formie elektronicznej lub przekazywane do 

skrzynki podawczej. 

W trakcie dyżurów udzielano odpowiedzi na pytania zgłaszane przez 

członków Izby, porad ukierunkowujących dalsze działania zainteresowanych oraz 

w razie potrzeby kierowano członków do poszczególnych organów, względnie 

zespołów WOIIB. Terminy dyżurów są udostępnione na tablicy informacyjnej w holu 

wejściowym do biura Izby, na stronie internetowej Izby oraz każdorazowo podawane 

w biuletynie WOIIB w części „Informacje”.  

 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi. 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa utrzymywała stały 

kontakt z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem  Marszałkowskim, a także 

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

Starostami powiatów. 

2. Finanse WOIIB. 

XX Zjazd WOIIB, który odbył się 15.04.2021 r., uchwalił budżet Izby na 2021 

rok oraz zatwierdził Sprawozdanie finansowe za 2020 r. 
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14.12.2021 r. Okręgowa Rada WOIIB uchwałą nr 163/21 zatwierdziła projekt 

budżetu na 2022 rok. „Projekt budżetu WOIIB na rok 2022” przedstawiono 

w załączniku Nr 1, a rozliczenia budżetu WOIIB za rok 2021 przedstawiono 

w załączniku Nr 2. 

Sprawozdanie finansowe WOIIB za 2021 r. zostało ujęte w załącznikach 3, 

4, 5 i 6. 

3. Sprawozdania Komisji i Zespołów działających w ramach WOIIB 

3.1 Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń. 

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń (Komisja) w roku 2021 

działała w składzie: 

dr inż. Grzegorz Ratajczak – przewodniczący, 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, 

prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, 

dr inż. Barbara Ksit – sekretarz, 

mgr inż. Piotr Żabierek, 

mgr inż. Piotr Walerczyk, 

mgr inż. Robert Poloch, 

mgr inż. Andrzej Wojciechowski. 

18 stycznia 2021 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady WOIIB Jerzego 

Strońskiego odbyło się tradycyjne spotkanie z przewodniczącymi stowarzyszeń 

naukowo – technicznych, którego celem było omówienie współpracy Izby 

i Stowarzyszeń NT w zakresie organizacji i tematyki szkoleń przewidywanych na 

2021 r. Podczas spotkania przedstawiono wstępną propozycję zmiany zasad 

i regulaminu dotyczących finansowania i organizacji szkoleń w naszej Izbie. Decyzją 

przewodniczącego Jerzego Strońskiego do pracy z Komisją został skierowany 

zastępca przewodniczącego Włodzimierz Draber. Kol. Grzegorz Ratajczak 

i Włodzimierz Draber zostali zobowiązani do opracowania nowych zasad 

i regulaminu szkoleń. Konieczność wprowadzenia nowych zasad i regulaminu 

szkoleń została spowodowana z jednej strony koniecznością dostosowania się do 

ograniczeń sanitarnych spowodowanych pandemią Covid-19, a z drugiej strony 

koniecznością wprowadzenia nowych form szkoleń, przede wszystkim wynikających 

z postępu technicznego w zakresie komunikacji poprzez łącza internetowe. Co 

najmniej równie ważnym powodem konieczności wprowadzenia nowych form 

szkoleń jest obserwowana stale rosnąca popularność szkoleń prowadzonych 

poprzez platformy internetowe. Istotnym powodem proponowanych zmian było 
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również to, aby szkolenia organizowane w naszej Izbie były dostępne, wzorem 

innych okręgowych izb, na platformie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Dyskusja nad ostateczną treścią nowego regulaminu i zasad finansowania trwała 

praktycznie do połowy czerwca 2021 r. Nowy regulamin i zasady finansowania 

obowiązują od 1 września 2021 r. Nowe dokumenty, poza szczegółowymi zasadami 

finasowania różnych form szkoleń, przewidują trzy tryby szkoleń: tryb tradycyjny 

(pod warunkiem złagodzenia warunków sanitarnych), tryb hybrydowy i tryb online. 

Izba nie rezygnuje z finansowania szkoleń indywidualnych i współfinansowania 

uczestnictwa naszych członków w konferencjach naukowo-technicznych. W 

zakresie tych szkoleń nowy regulamin i zasady nie przewidują większych zmian.  

Sprawy nowych form szkoleń i proponowanych zmian w regulaminie 

i zasadach finansowania były również omawiane w trakcie spotkania członków 

komisji (w trybie online) 26 marca 2021 r. 

W całym roku 2021 r. szkolenia w Izbie odbywały się poprzez internetowe 

komunikatory w trybie zdalnym.  

W I półroczu odbyły się 23 szkolenia organizowane przez WOIIB. Łącznie 

w tych szkoleniach uczestniczyło 1306 osób (liczba osób odnosi się do tych 

uczestników, którzy spędzili na szkoleniu co najmniej 70 % czasu przeznaczonego 

na szkolenie). Głównym współorganizatorem tych szkoleń był PZITB (przy 

współudziale CUTOB). Łącznie PZITB przygotował w I półroczu 20 szkoleń.  

W II półroczu odbyło się 29 szkoleń, które zostały zorganizowane przez 

WOIIB. Łącznie w tych szkoleniach uczestniczyło 1347 osób (liczba osób odnosi się 

do tych uczestników, którzy spędzili na szkoleniu co najmniej 70% czasu 

przeznaczonego na szkolenie). Głównym współorganizatorem tych szkoleń, 

podobnie jak w I półroczu, był PZITB (przy współudziale CUTOB). Łącznie PZITB 

przygotował w II półroczu 23 szkolenia.  

W ramach szkoleń organizowanych przez WOIIB w 2021 r. przeszkolono 

2653 członków Izby (w 2020 było 2028 osób).  

W 2021 r. dużą popularnością cieszyły się wśród członków WOIIB szkolenia 

online organizowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Odbyło się 266 

różnych tematycznie szkoleń, a dodatkowo część szkoleń z uwagi na duże 

zainteresowanie była retransmitowana. Szkoleń retransmitowanych było łącznie 

178. Szkolenia online nadawane z platformy PIIB były organizowane przez 

poszczególne okręgowe izby. Z danych uzyskanych z PIIB w tych szkoleniach 

i retransmisjach, uczestniczyły około 82173 osoby, w tym 7333 osoby 

reprezentowały WOIIB (w 2020 r. było to 8115 członków naszej okręgowej Izby). 
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W 2021 r. Komisja nie brała udziału w przygotowaniu konferencji i szkoleń, 

których głównymi organizatorami były stowarzyszenia naukowo-techniczne. 

Konferencje te w większości wypadków zostały odwołane z powodu pandemii 

COVID-19. 

W roku 2021 z budżetu przeznaczonego na szkolenia i dokształcanie zostały 

pokryte częściowo koszty uczestnictwa indywidualnego (na ogół 55% wykazanych 

kosztów) w szkoleniach, seminariach (także w konferencjach naukowo – 

technicznych) i warsztatach organizowanych przez podmioty inne niż Izba. Wniosek 

o takie dofinansowanie złożyło 20 osób (2 osób w I półroczu i 18 osób w II półroczu). 

Dla porównania w roku 2020 takich indywidualnych i pozytywnie rozpatrzonych 

wniosków było 24. 

Łączny koszt tego dofinansowania z budżetu komisji zamknął się kwotą 

14 971,84 zł. 

Całkowite koszty wszystkich form szkoleń i doskonalenia zawodowego 

zamknął się w 2021 r. kwotą: 

138 284,50 zł za I półrocze  

170 224,92 zł za II półrocze  

Łącznie: 308 509,42 zł (w roku 2020 było to 215 794,26 zł) 

Liczba wszystkich przeszkolonych członków WOIIB to 2653 osoby (w roku 2020 było 

to 2400 osób), bez osób uczestniczących w szkoleniach online organizowanych 

przez PIIB.  

3.2 Komisja Funduszu Zapomóg. 

Komisja Funduszu Zapomóg od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku działała 

w następującym składzie:  

Włodzimierz Draber – przewodniczący komisji, 

Roman Jabłoński - członek komisji, 

Waldemar Kaczmarek - członek komisji, 

Leszek Kaczorowski - członek komisji, 

Michał Rakowski - członek komisji. 

Do Komisji Funduszu Zapomóg w 2021 r. wpłynęły 153 wnioski 

oraz 13 wniosków pozostało do rozpatrzenia z 2020 roku. Razem było 166 

wniosków, w tym: 91 z tytułu urodzenia dziecka, 63 z tytułu zgonu, 12 z tytułu 

zdarzeń losowych.  

Po szczegółowej analizie wniosków, zgodnie z regulaminem działania 

Komisji Funduszu Zapomóg przyznała: 90 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na 

łączną kwotę 54 000 zł i 62 zapomogi z tytułu zgonu na łączną kwotę 122 000 zł. 
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Komisja Funduszu Zapomóg zawnioskowała do Prezydium WOIIB o przyznanie 

4 zapomóg z tytułu zdarzeń losowych oraz trudnej sytuacji materialnej na łączną 

kwotę 9 000 zł, zawnioskowała o odmowę 4 zapomóg z tytułu zdarzeń losowych 

oraz trudnej sytuacji materialnej oraz 1 zapomogi z tytułu zgonu i 1 z tytułu 

urodzenia dziecka, a 1 osoba zrezygnowała z zapomogi.  

Prezydium WOIIB podjęło uchwały w sprawie wniosków zgłoszonych przez 

Komisję Funduszu Zapomóg. Łącznie wypłacona kwota wszystkich przyznanych 

zapomóg wyniosła 185 000 zł. Komisja Funduszu Zapomóg w 2021 roku, zgodnie 

z budżetem WOIIB na 2021 rok, dysponowała kwotą 160 000 zł. Fundusz zapomóg 

został przekroczony o kwotę 25 000 zł. Przyczyną takiej sytuacji jest panująca 

pandemia i wyraźnie wyższa liczba zapomóg z tytułu zgonów w stosunku do 2020 

roku. W związku z zaistniałą sytuacją brakującą kwotę postanowiono uzupełnić 

z rezerwy budżetowej. Pozostały do rozpatrzenia 4 wnioski z tytułu zdarzeń 

losowych oraz trudnej sytuacji materialnej, które zostaną rozpatrzone przez Komisję 

Funduszu Zapomóg w 2022 roku. 

Komisja Funduszu Zapomóg na swoją działalność w 2021 roku miała 

zaplanowaną w budżecie kwotę 5 500 zł, wykorzystano 2 625 zł. 

Komisja Funduszu Zapomóg w 2021 roku odbyła 4 posiedzenia w dniach: 

11 stycznia, 29 kwietnia, 30 sierpnia i 18 października. 

Z każdego posiedzenia Komisji sporządzono protokół wraz z wnioskiem 

o przyznanie lub nie przyznanie zapomogi członkowi WOIIB. 

3.3 Rada Programowa Biuletynu i Strony Internetowej WOIIB.  

W 2021 roku Rada Programowa Biuletynu WOIIB i Strony Internetowej działała 

w składzie ustalonym po XVII Zjeździe sprawozdawczo – wyborczym WOIIB przez 

Radę Okręgową, (uchwała nr 51/18 z 23.04.2018 r. i nr 91/18 z 19.06.2018 r.) 

Krystyna Chocianowicz – przewodnicząca, 

Stefan Granatowicz – wiceprzewodniczący, 

Anita Karcz – sekretarz, 

Lech Grodzicki – członek, 

Joanna Klinga – członek, 

Tadeusz Łuka – członek, 

Kamil Wołoszyn – członek. 

Rada Programowa współpracuje z redaktorem naczelnym Biuletynu – 

Mirosławem Praszkowskim, który przygotowuje i opracowuje propozycje materiałów 

do publikacji w poszczególnych numerach. Po zatwierdzeniu składu publikacji przez 

Radę Programową, dalej samodzielnie, współpracuje z grafikiem prowadzącym 
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wydawnictwa (wydawnictwo Draco-Art). Przed skierowaniem numeru do druku 

członkowie Rady Programowej zapoznają się najpierw z materiałem, który ma się 

znaleźć w numerze, a potem z próbnym wydrukiem i zgłaszają ewentualne uwagi. 

Po ich uwzględnieniu i pozytywnej akceptacji Rady Programowej, Biuletyn WOIIB 

kierowany jest do druku i dystrybucji. 

W 2021 roku Rada pracowała nad pozyskaniem artykułów technicznych, 

mogących pomóc naszym czytelnikom w stosowaniu nowych rozwiązań 

projektowych, technologicznych i materiałowych w codziennej praktyce zawodowej. 

Nawiązaliśmy, za pośrednictwem pani prodziekan Politechniki Poznańskiej, 

współpracę z pracownikami naukowymi Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. 

Nowi autorzy przygotowali artykuły do działu Techniki - Technologie i zadeklarowali 

chęć stałej współpracy. Stałym elementem stały się artykuły przygotowywane przez 

PINB. Omawiane były w nich tematy związane z błędami projektowymi 

i wykonawczymi występującymi na kontrolowanych budowach oraz sprawy 

związane z samowolami i katastrofami budowlanymi. Artykuły Powiatowego 

Inspektora spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem przez naszych czytelników. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii - nie odbywały się więc targi 

i konferencje, z których relacje były stałym elementem wcześniejszych wydań 

Biuletynu.   

Utrudnione też były spotkania bezpośrednie, więc członkowie Rady 

kontaktowali się za pomocą elektronicznych narzędzi do porozumiewania się na 

odległość przy organizowaniu posiedzeń. 

W 2021 roku wydane zostały 4 numery Biuletynu a Rada spotkała się 4 razy 

(wszystkie spotkania online) - zawsze około 1-2 tygodni przed  skierowaniem 

materiału do druku. Wcześniej materiały były wysyłane drogą mailową do analizy, 

korekt i dyskusji nad tym co znajdzie się w kolejnym numerze. 

Terminy posiedzeń Rady w 2021 roku: 10 lutego, 12 maja, 12 sierpnia 

i 17 listopada 

W Biuletynie materiały umieszczane były w stałych działach: 

• Z życia Izby 

• Fakty – wydarzenia – opinie 

• Techniki – technologie 

• Prawo 

• Kalejdoskop 
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Najważniejszymi tematami prezentowanymi w Biuletynie w poszczególnych 

numerach były: 

• Nr 1/2021(70): - objętość 28 stron 

1) Sprawozdanie z Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE 

2) Wywiad z kolegą Bogdanem Zastawnym - certyfikowanym przez PIIB 

mediatorem 

3) Artykuł o pracy inżynierów z wykorzystaniem metodologii BIM 

4) Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w Poznaniu w roku 2020 

przygotowane przez PINB 

 

• Nr 2/2021 (71): - objętość 32 strony 

1) Sprawozdanie z XX Zjazdu Sprawozdawczego odbytego przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu 

informatycznego portalu PIIB 

2) Artykuł na temat szkoleń w WOIIB 

3) Sprawozdanie z podpisania umowy na realizację inwestycji rozbudowy siedziby 

WOIIB 

4) Materiał o samowolach budowlanych przygotowany przez PINB 

 

• Nr 3/2021 (72): - objętość 40 stron 

1) Informacja o obwodowych zebraniach wyborczych  

2) Podsumowanie wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane 

3) Sprawozdanie i fotorelacja z budowy nowej części siedziby WOIIB 

4) Artykuł o katastrofie budowlanej sali gimnastycznej w Poznaniu 

5) Artykuł o wykorzystaniu pianobetonu w budownictwie komunikacyjnym 

 

• Nr 4/2021 (73): - objętość 48 stron 

1) Sprawozdanie z obwodowych zebrań wyborczych 

2) Sprawozdanie z obchodów Wielkopolskiego Dnia Budowlanych 

3) Sprawozdanie i fotorelacja z wmurowania aktu erekcyjnego oraz prac 

budowlanych związanych z  rozbudową siedziby WOIIB 

4) Relacja z wyjazdu technicznego na Mierzeję Wiślaną i do Wilna 

5) Artykuł techniczny o wzmacnianiu gruntów słabonośnych 

6) Sprawozdania z konferencji i imprez integracyjnych odbytych w IV kwartale 

2021 roku 

Ważne było bieżące informowanie naszych czytelników - członków samorządu 

zawodowego o działaniach zespołu ds. realizacji uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu 

WOIIB w sprawie programu rozwoju WOIIB w Poznaniu w oparciu o budowę budynku 
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szkoleniowo - konferencyjnego - sprawozdania i relacje zdjęciowe prezentowane były 

we wszystkich numerach Biuletynu 

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. 

Ukazywały się też teksty przewodniczącego Okręgowej Rady o działaniach 

samorządu zawodowego w okresie pandemii. 

Kontynuowany był cykl "Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje" 

i „Obrazki sprzed pół wieku" - materiały te cieszą się dużym zainteresowaniem naszych 

czytelników.  

W numerze 1/2021 zamieściliśmy plan szkoleń na pierwsze a w numerze 2/2021 

na drugie półrocze. 

Strona internetowa funkcjonowała bez zmian w stosunku do poprzedniego roku. 

Rada nie prowadziła nowych działań a jedynie współpracowała z Biurem Izby w zakresie 

konsultacji co do zamieszczania niektórych informacji. Obecnie nie ma potrzeby 

wprowadzania modyfikacji - nie odbieramy takich sygnałów od użytkowników. 

 

3.4 Zespół Prawno - Regulaminowy WOIIB. 

Zespół Prawno-Regulaminowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku działał 

w następującym składzie:  

Włodzimierz Draber– przewodniczący zespołu, 

Jerzy Franczyszyn- zastępca przewodniczącego, 

Marek Bereżecki– członek zespołu, 

Aleksander Szymkowiak– członek zespołu, 

Jerzy Witczak– członek zespołu, 

Piotr Żabierek– członek zespołu. 

W trakcie prac Zespołu Prawno-Regulaminowego zaopiniowano 55 projektów: 

ustaw, rozporządzeń, oraz wniosków które wpłynęły do Komisji Prawno-Regulaminowej 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a które zostały przekazane e-mailem do 

zespołów prawno-regulaminowych izb okręgowych do zaopiniowania i zgłoszenia uwag 

i propozycji. Oto niektóre opiniowane projekty ustaw i rozporządzeń: 

1) Opiniowanie Projektu ustawy o zmianie ustawy o elektro mobilności i paliwach 

alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, otrzymano drogą elektroniczną 

7.01.2021 r, termin udzielenia odpowiedzi do 11.01. 2021 r, udzielono odpowiedzi 

drogą elektroniczną 11.01. 2021 r,  
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2) Opiniowanie wniosków zjazdowych skierowanych do Krajowej Rady PIIB, 

otrzymano drogą elektroniczną 12.02.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 

2.03.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 02.03.2021 r.. 

3) Opiniowanie „Mapy drogowej dekarbonizacji polskiego budownictwa 2050" 

autorstwa Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, otrzymano 

drogą elektroniczną 15.02.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 23.02.2021 r., 

udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 22.02.2021 r. 

4) Opiniowanie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych 

ustaw, otrzymano drogą elektroniczną 22.02.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi 

do 3.03.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 3.03.2021 r. 

5) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę 

i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, 

o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane, otrzymano 

drogą elektroniczną 17.03.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 25.03.2021 r., 

udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 25.03.2021 r. 

6) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii 

w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia 

do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, 

otrzymano drogą elektroniczną 17.03.2021 r, termin udzielenia odpowiedzi do 

25.03.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 25.03.2021 r. 

7) Opiniowanie Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, 

otrzymano drogą elektroniczną 31.03.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 

12.04.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 11.04.2021 r. 

8) Opiniowanie Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, 

otrzymano drogą elektroniczną 1.04.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 

13.04.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 12.04.2021 r. 

9) Opiniowanie Nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otrzymano drogą elektroniczną 

12.04.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 19.04.2021 r., udzielono 

odpowiedzi drogą elektroniczną 17.04.2021 r. 

10) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych, Projektu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych, otrzymano 
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drogą elektroniczną 14.04.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 21.04.2021 r., 

udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 20.04.2021 r. 

11) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, otrzymano drogą elektroniczną 22.04.2021 r., 

termin udzielenia odpowiedzi do 04.05.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą 

elektroniczną 4.05.2021 r. 

12) Opiniowanie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, otrzymano drogą elektroniczną 27.04.2021 r., termin udzielenia 

odpowiedzi do 07.05.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 

11.05.2021 r. 

13) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

mieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków 

regulacji, otrzymano drogą elektroniczną 29.04.2021 r., termin udzielenia 

odpowiedzi do 11.05.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 

11.05.2021 r. 

14) Opiniowanie Projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, otrzymano drogą 

elektroniczną 04.05.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 01.06.2021 r., 

udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 2.06.2021 r. 

15) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie, otrzymano drogą elektroniczną 18.05.2021 r., termin udzielenia 

odpowiedzi do 11.06.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 

7.06.2021 r. 

16) Opiniowanie Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej 

budynków oraz niektórych innych ustaw, otrzymano drogą elektroniczną 

1.06.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 17.06.2021 r., udzielono odpowiedzi 

drogą elektroniczną 14.06.2021  r. 

17) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, 

otrzymano drogą elektroniczną 8.06.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 

17.06.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 14.06.2021 r. 

18) Opiniowanie Projektu  rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otrzymano drogą elektroniczną 
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18.06.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 29.06.2021 r. udzielono 

odpowiedzi drogą elektroniczną 27.06.2021 r. 

19) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, otrzymano drogą 

elektroniczną 18.06.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 06.07.2021 r., 

udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 27.06.2021 r. i 6.07.2021 r. 

20) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, otrzymano drogą elektroniczną 28.06.2021 r., termin 

udzielenia odpowiedzi do 21.07.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 

20.07.2021 r. 

21) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowych, otrzymano 

drogą elektroniczną 28.06.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 21.07.2021 r., 

udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 20.07.2021 r. 

22) Opiniowanie Projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw, otrzymano drogą elektroniczną 28.06.2021 r., termin 

udzielenia odpowiedzi do 5.07.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 

14.07.2021 r. 

23) Propozycja uzupełnienia Załącznika nr 1 w zakresie norm odnoszących się do § 

133 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2019 r. poz.1065, otrzymano drogą elektroniczną 7.07.2021 r., termin 

udzielenia odpowiedzi do 12.07.2021 r. udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 

12.07.2021 r. 

24) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, otrzymano drogą elektroniczną 29.07.2021 r., termin udzielenia 

odpowiedzi do 10.08.2021, udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 4.08.2021 r. 

25) Opiniowanie Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, otrzymano drogą elektroniczną 

4.08.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 20.08.2021 r., udzielono odpowiedzi 

drogą elektroniczną 20.08.2021 r. 

26) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub 
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terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz 

projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności 

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, otrzymano drogą elektroniczną 

9.08.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 13.08.2021 r., udzielono odpowiedzi 

drogą elektroniczną 13.08.2021 r. 

27) Opiniowanie Projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 

(z perspektywą do 2033 r.)”, otrzymano drogą elektroniczną 13.08.2021 r., termin 

udzielenia odpowiedzi do 14.09.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 

12.09.2021 r. 

28) Opiniowanie Projektu Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 

roku wraz z projektem uchwały, uzasadnieniem oraz pismem przewodnim, 

otrzymano drogą elektroniczną 13.08.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 

14.09.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 12.09.2021 r. 

29) Opiniowanie Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, otrzymano drogą 

elektroniczną 15.11.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 24.11.2021 r., 

udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 24.11.2021 r. 

30) Opiniowanie Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

otrzymano drogą elektroniczną 16.11.2021 r., termin udzielenia odpowiedzi do 

14.12.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą elektroniczną 12.12.2021 r. 

31) Opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju 

Dróg oraz niektórych innych ustaw, otrzymano drogą elektroniczną 6.12.2021 r., 

termin udzielenia odpowiedzi do 16.12.2021 r., udzielono odpowiedzi drogą 

elektroniczną 12.12.2021 r. 

Wszystkie prace Zespołu Prawno-Regulaminowego związane z opiniowaniem 

ustaw i rozporządzeń odbywały się w formie online, natomiast posiedzenia Zespołu 

obywały się w formie stacjonarnej. 

Na prace Zespołu Prawno-Regulaminowego w budżecie WOIIB na 2021 rok 

zaplanowano kwotę 3 000 zł, wykorzystano kwotę 2 930 zł 

Przewodniczący Zespołu brał udział w dwóch posiedzeniach Komisji Prawno-

Regulaminowej PIIB 2 i 23 marca 2021 r. Natomiast posiedzenie 7.12.2021r kolidowało 

z terminem pracy w WOIIB. 

Zespół Prawno-Regulaminowy w 2021 roku odbył 2 posiedzenia: 27 kwietnia i 29 

grudnia 2021 roku. Z każdego posiedzenia Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB 

sporządzono protokół. 
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3.5 Zespół ds. Procesów Budowlanych. 

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

decyzją Okręgowej Rady WOIIB działał w 2021 roku w oparciu o swój Regulamin oraz 

Plan pracy, który z uwagi na pandemię COVID-19 ulegał zmianom. 

Skład Zespołu w 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 3 Skład ZPB do 2.03.2021 r. 

Edmund Przybyłowicz 

Przewodniczący Zespołu 

Jan Drzewiecki 

Sekretarz Zespołu 

SEKCJA 
PROJEKTOWANIA 

SEKCJA 
WYKONAWSTWA 

SEKCJA NADZORU 
SEKCJA 
RZECZOZNAWSTWA 

1. Przewodniczący 
Sekcji  
Jan Drzewiecki (BO) 

1. Przewodniczący 
Sekcji 
Roman Napierała 
(BO) 

1. Przewodniczący 
Sekcji 
Tomasz Gorczyca (IE) 

1. Przewodniczący Sekcji 
Edmund Przybyłowicz 
(BO) 

2. Andrzej Barczyński 
(IS) 

2. Zbigniew 
Bigoszewski (BO) 

2. Krystian Błaszczyk 
(BO) 

2. Bogumił Chełkowski 
(BD) 

3. Konrad Kurowski (IS) 
3. Roman Jabłoński 
(IE) 

3. Piotr Ćwiertnia (IS) 3. Zygmunt Jagła (BO) 

4. Wojciech Cerba (BT) 
4. Jolanta Popławska 
(IS) 

4. Dawid Skibiński 
(BO) 

4. Robert Poloch (IE) 

5. Mikołaj Orzechowski 
(BO) 

5. Robert Puk (BD) 5. Klemens Janiak (IS) 
5. Szczepan Mikurenda 
(BO) 

6. Mieczysław 
Łebedyński (BD) 

6. Jakub Sąsiadek 
(BO) 

------------------------------ 6. Andrzej Sobkowiak (IS) 

7. Tadeusz Nowacki 
(IE) 

------------------------------ ------------------------------ 
7. Mieczysław Szukała 
(BT) 

8. -------------------------- ------------------------------ ------------------------------ 8. Jerzy Zielonacki (BO) 

 
Tabela 4 Skład ZPB od 3.03.2021 r. 

Edmund Przybyłowicz 
Przewodniczący Zespołu 

Jan Drzewiecki 
Sekretarz Zespołu 

SEKCJA 
PROJEKTOWANIA 

SEKCJA 
WYKONAWSTWA 

SEKCJA NADZORU 
SEKCJA 
RZECZOZNAWSTWA 

1. Przewodniczący 
Sekcji  
Jan Drzewiecki (BO) 

1. Przewodniczący 
Sekcji 
Roman Napierała (BO) 

1. Przewodniczący 
Sekcji 
Tomasz Gorczyca 
(IE) 

1. Przewodniczący Sekcji  
Edmund Przybyłowicz 
(BO) 

2. Andrzej Barczyński 
(IS) 

2. Zbigniew 
Bigoszewski (BO) 

2. Krystian Błaszczyk 
(BO) 

2. Bogumił Chełkowski 
(BD) 

3. Konrad Kurowski (IS) 
3. Roman Jabłoński 
(IE) 

3. Roman Ćwiertnia 
(IS) 

3. Piotr Żywica (BO) 

4. Ryszard 
Grzeszkowiak (BT) 

4. Jolanta Popławska 
(IS) 

4. Dawid Skibiński 
(BO) 

4. Robert Poloch (IE) 

5. Mikołaj Orzechowski 
(BO) 

5. Robert Puk (BD) 
5. Klemens Janiak 
(IS) 

5. Szczepan Mikurenda 
(BO) 

6. Mieczysław 
Łebedyński (BD) 

6. Jakub Sąsiadek (BO) ----------------------------- 6. Andrzej Sobkowiak (IS) 

7. Tadeusz Nowacki 
(IE) 

------------------------------ ----------------------------- 
7. Mieczysław Szukała 
(BT) 

8. -------------------------- ------------------------------ ----------------------------- 8. Jerzy Zielonacki (BO) 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Zespołu 23.03.2021 r. 

oraz 18.11.2021 r. Sekcje podejmowały zadania zarówno w pracach wspólnych dla 

całego Zespołu, jak i tematycznie związanych z zagadnieniami przypisanymi 

poszczególnym sekcjom. 
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Członkowie ZPB uczestniczyli w szkoleniach i seminariach przeprowadzanych 

w większości w formie online, jak również w tradycyjnych konferencjach i sympozjach. 

Zespół współpracował również z Komisją ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń 

w zakresie identyfikowania potrzeb szkoleniowych członków Izby i przekazywał swoje 

propozycje tematów szkoleń.  

Sekcje aktywnie uczestniczyły we wszystkich wspólnych działaniach całego 

Zespołu, w tym również w poradnictwie technicznym i pomocy w rozumieniu zapisów 

prawa budowlanego oraz tworzeniu na tej bazie katalogu odpowiedzi na typowe lub 

często zadawane pytania. Do Zespołu ds. Procesów Budowlanych  w 2021 r. wpłynęło 

21 zapytań od członków WOIIB oraz kilkanaście innych pism, na które poszczególni 

członkowie Sekcji Projektowania, Wykonawstwa, Nadzoru i Rzeczoznawstwa udzielili 

odpowiedzi zainteresowanym. Odpowiedzi te wraz z pytaniami omawiano na 

posiedzeniach Zespołu ds. Procesów Budowlanych. 

Oprócz angażowania się we wspólne całemu Zespołowi przedsięwzięcia, każda 

z sekcji realizowała również swoje, zaplanowane na 2021 rok tematy. 

Sekcja Projektowania 

W 2021 roku sekcja działała w składzie: 

Drzewiecki Jan - przewodniczący, 

Barczyński Andrzej, 

Cerba Wojciech, 

Grzeszkowiak Ryszard, 

Kurowski Konrad, 

Łebedyński Mieczysław, 

Nowacki Tadeusz, 

Orzechowski Mikołaj. 

W roku 2021 zebrania sekcji odbywały się przy okazji spotkań całego Zespołu 

bezpośrednio przed lub po zebraniach Zespołu ds. Procesów Budowlanych. 

Z uwagi na epidemię w roku 2021 odbyły się tylko 2 zebrania. 

Między zebraniami członkowie Sekcji pracowali wymieniając informacje drogą 

telefoniczną i mailową. 

Działalność Sekcji Projektowania w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. 

obejmowała następujący zakres zainteresowań: 

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

Sekcja opracowała kilka opinii stanowiących odpowiedzi na pytania skierowane do 

WOIIB.  

2. Udział w szkoleniach i konferencjach 
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Członkowie Sekcji uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez WOIIB 

i przez stowarzyszenia branżowe oraz organizowanych przez inne podmioty. Z uwagi na 

epidemię szkolenia odbywały się głównie online. 

3. Udział członków Sekcji w komisjach, zespołach WOIIB i pełnione funkcje poza 

ZPB: 

Jan Drzewiecki:   delegat na Zjazd WOIIB 

Barczyński Andrzej:  delegat na Zjazd WOIIB 

4. Inne rodzaje działalności 

Członkowie Sekcji piszą i zamieszczają artykuły w Biuletynie WOIIB, Inżynierze 

Budownictwa oraz na stronie internetowej WOIIB. 

Sekcja Wykonawstwa 

W roku 2021 członkowie Sekcji Wykonawstwa  ZPB WOIIB odbyli 2 spotkania 

w ramach posiedzeń Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB oraz oddzielnie 

w ramach spotkań Sekcji Wykonawstwa.  

Ponadto poszczególni członkowie Sekcji Wykonawstwa osobiście brali udział (online 

styczeń – marzec) w konferencjach, sympozjach i szkoleniach dotyczących szeroko 

rozumianych problemów wykonawstwa budowlanego. 

Z uwagi na warunki pandemiczne większość zaplanowanych wydarzeń (m.in. 

BUDMA 2021 wraz z planowanymi konferencjami) zostały odwołane bądź przełożone 

na inne terminy. 

Dużą pomocą w określonej sytuacji były szkolenia zdalne organizowane przez PIIB. 

Dla udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do WOIIB, członkowie Sekcji 

Wykonawstwa ZPB prowadzili rozmowy telefoniczne dla opracowania uzgodnionych 

odpowiedzi na zadane pytania.  

Podczas posiedzeń Zespołu ds. Procesów Budowlanych szeroko i szczegółowo 

omawiano pytania które wpłynęły do ZPB  oraz komentowano  udzielone odpowiedzi na 

zapytania.  

Pomimo panujących ograniczeń działalność Sekcji Wykonawstwa nie została 

zawieszona, a tylko zmieniła się forma pracy. 

Sekcja Nadzoru Inwestorskiego 

Sekcja Nadzoru Inwestorskiego działała w roku 2021 w składzie:  

Krystian Błaszczyk, 

Piotr Ćwiertnia, 

Roman Ćwiertnia, 

Dawid Skibiński, 
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Janiak Klemens, 

Tomasz Gorczyca – Przewodniczący. 

W tym roku odbyły się 2 zebrania Sekcji. Poza spotkaniami członkowie sekcji 

kontaktowali się telefonicznie i przy pomocy e-maili.  

Działalność Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w tym okresie obejmowała następujący 

zakres zainteresowań: 

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

Konsultowaliśmy opinie stanowiące odpowiedź na pytania skierowane do WOIIB  

2. Ze względu na pandemię nie udało się zorganizować:  

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

średniego i wysokiego napięcia" w ramach EXPOPOWER na terenie MTP . 

3. Udało się zorganizować w formie seminaryjno-warsztatowej XXIV Sympozjum 

szkoleniowe z cyklu "Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne i informatyczne” na temat „Sieci i Instalacje 2021”, frekwencja 

przekroczyła 115 osób (w zdecydowanej większości członkowie WOIIB.) 

Powyższe szkolenia były organizowane przez SEP we współpracy z WOIIB. 

Udało się wspólnie z Stowarzyszeniem Elektryków Polskich zorganizować 

w październiku Rajd Samochodowy. Frekwencja ponad 100 uczestników mimo 

niespodziewanie rosnącej w tym czasie pandemii. 

We wrześniu uczestniczyliśmy w Dniu Otwartym Inżyniera Budownictwa organizowanym 

po raz pierwszy przez Naszą Izbę. 

Ponadto Tomasz Gorczyca uczestniczył w realizacji kilku zadań inwestycyjnych 

w charakterze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gdzie na bieżąco uczestniczył 

w rozwiązywaniu problemów przy realizacji wielomilionowych inwestycji. 

Uczestniczyliśmy również w działalności sportowo-rekreacyjnej naszej Izby 

(w IV Turnieju Tenisa Ziemnego WOIIB). 

Sekcja Rzeczoznawstwa 

Sekcja Rzeczoznawstwa działała w 2021 roku w składzie: 

Przewodniczący Sekcji - Edmund Przybyłowicz (BO), 

Bogumił Chełkowski (BD), 

Zygmunt Jagła (BO), 

Piotr Żywica (BO), 

Robert Poloch (IE), 

Szczepan Mikurenda (BO), 

Andrzej Sobkowiak (IS), 

Mieczysław Szukała (BT), 

Jerzy Zielonacki (BO). 
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W związku ze śmiercią Zygmunta Jagły skład sekcji został uzupełniony 

o kol. Piotra Żywicę (BO). Członkowie sekcji brali czynny udział w udzielaniu odpowiedzi 

na pytania członków WOIIB z zakresu interpretacji przepisów Prawa Budowlanego 

i Nowych Warunków Technicznych, a także w wielu przypadkach udzielali również porad 

osobom nie będącym członkami WOIIB. 

Członkowie sekcji brali także udział w komisjach egzaminacyjnych na 

uprawnienia budowlane, które odbyły się na przełomie lutego i marca, listopada i grudnia 

2021 r., jak również we wrześniu 2021 r. 

Członkowie Zespołu byli współorganizatorami XVIII Konferencji Naukowo-

Technicznej Wałcz 2021, która była poświęcona szeroko pojętym aspektom rewitalizacji 

obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów wynikających z podtopień w wyniku nawalnych deszczy. Konferencja odbyła 

się w formie tradycyjnej na sali wykładowej, jak i za pośrednictwem platformy 

internetowej. Konferencja trwała od 9-10 września, a 11 września odbyły się XXIII 

Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego w Lokalnym Centrum Nauki ,,Metalowe inspiracje”, 

które powstało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodnio-Pomorskiego w latach 2014-2020 i dofinansowania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

W konferencji i warsztatach wzięło udział ogółem ponad 50 osób zarówno ze 

środowisk naukowych jak i wykonawstwa oraz firm sponsorskich. 

Członkowie Zespołu brali również udział w Wielkopolskim Dniu Budowlanym 

24 września w Ślesinie, który zorganizowali członkowie skupieni w delegaturze 

w Koninie, a także podsumowaniu XLVI i XLVII edycji Konkursu Mister Budownictwa 

Południowej Wielkopolski połączony z obchodami Dnia Budowlanych zorganizowanych 

w restauracji KTN SZAŁE w Kaliszu przez Oddział PZITB w Kaliszu. 

Członkowie Zespołu uczestniczyli ponadto w prowadzeniu różnych wykładów 

szkoleniowych dla członków WOIIB wygłaszanych za pośrednictwem platformy 

internetowej obsługiwanej wspólnie przez CUTOB-PZITB i przedstawicieli WOIIB. 

3.6 Zespół ds. Kontaktów zagranicznych. 

Zespół ds. Kontaktów z zagranicznych od 1 stycznia do 15 stycznia 2021 roku 

działał w następującym składzie: 

Anna Wróblewska – przewodnicząca, 

Krzysztof Pięta -zastępca przewodniczącej, 

Zbigniew Bigoszewski, 

Marek Diering, 

Anna Gieczewska, 

Piotr Ćwiertnia. 



28 

Od 16 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Zespół ds. Kontaktów zagranicznych 

działał w następującym składzie: 

Anna Wróblewska – przewodnicząca, 

Krzysztof Pięta -z-ca przewodniczącej, 

Zbigniew Bigoszewski, 

Marek Diering, 

Anna Gieczewska. 

W 2021 roku Zespół zbierał się w następujących terminach: 20.04.2021 r., 

29.06.2021 r., 27.07.2021 r., 5.10.2021 r. i 26.10.2021 r. 

Pandemia COVID nie pozwoliła zrealizować założonych pierwotnie planów 

wyjazdów technicznych. Dopiero w październiku odbył się jedyny w 2021, zaplanowany 

wyjazd. Grupa 25 uczestników  zwiedzała  budowę kanału – przekopu Mierzei Wiślanej. 

Wycieczka połączona była ze zwiedzaniem Wilna, stolicy Litwy i sąsiedniego zamku 

w Trokach. 

Ze względu na pandemię ograniczone zostały kontakty z federacją budowlaną 

BTP z Nancy we Francji. 

Planowany na przełom 2021/2022 wyjazd na EXPO do Dubaju został ponownie 

odroczony. 

3.7 Zespół ds. Współpracy z Samorządami Zawodowymi. 

W okresie sprawozdawczym Zespół pracował w następującym składzie 

osobowym: 

Jerzy Stroński – przewodniczący, 

Przemysław Barczyński – członek, 

Łukasz Gorgolewski – członek, 

Daniel Pawlicki – członek, 

Zenon Wośkowiak – członek, 

Jerzy Zielonacki – członek. 

Obsługą administracyjną z ramienia biura WOIIB zajmowała się Pani Henryka 

Gawrońska. 

W ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych 

kol. M. Ogorzelec pełniła funkcję sekretarza Porozumienia.  

Ze względu na okres pandemiczny ograniczono ilość spotkań Wielkopolskiego 

Porozumienia Samorządów Zawodowych i odbywano spotkania w mniejszych gronach, 

głównie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Wielkopolską Izbą Lekarską. 

4 września 2021 r. obchodziliśmy 100-lecie Izby Lekarskiej, która rozpoczęła swoją 

działalność w okresie międzywojennym. Odbyło się spotkanie na terenie MTP w Iglicy. 
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Natomiast nie przeprowadzono konferencji „Budownictwo Szpitalne” z uwagi na 

pandemię i zdecydowaną odmowę uczestniczenia w tych przedsięwzięciach izb: 

Lekarskiej, Farmaceutycznej, Pielęgniarek i Położnych oraz Architektów.  

25 października 2021 r. w naszej siedzibie odbyło się spotkanie plenarne 

Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych, na którym przy dużej 

frekwencji przedstawiono problemy organizacyjne wszystkich samorządów i ich działań 

w okresie pandemicznym. Szczególnie szeroko swoje problemy przedstawili radcy 

prawni, adwokaci, notariusze czy pielęgniarki oraz lekarze. Z kolei nie zorganizowano 

Warsztatów „Projektowanie jako gra zespołowa” bowiem odmówili udziału architekci, 

współorganizatorzy warsztatów. 

Na spotkaniu 25.10.2021 ustalono, że istnieje potrzeba wymiany doświadczeń 

o okresach co 3-4 miesiące z udziałem naszych parlamentarzystów . 

 

3.8 Zespół ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego. 

Zespół Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB w Poznaniu działał 

na podstawie i w granicach określonych w Regulaminie Zespołu. 

Zespół ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego członków Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest stałym zespołem WOIIB powołanym na 

podstawie uchwały Rady WOIIB nr 130/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. 

Zgodnie z Uchwałą Rady WOIIB nr 31/19 z dnia 12 marca 2019 r. funkcję 

przewodniczącego Zespołu pełni p. Roman Napierała. 

Zespół Ochrony i Doradztwa Zawodowego WOIIB działa w składzie: 

Roman Napierała – przewodniczący, 

Henryk Grabowski, 

Roman Jabłoński, 

Adam Marciniak, 

Karol Piekarczyk – z-ca przewodniczącego, 

Piotr Pospieszny, 

Michał Rakowski, 

Jakub Sąsiadek – sekretarz. 

W roku 2021 Zespół odbył 8 posiedzeń, z czego 5 w formie zdalnej ze względu 

na panujące warunki epidemiczne. 

Przedmiotem większości posiedzeń Zespołu było rozpatrzenie oraz opiniowanie 

wniosków na udzielenie rekomendacji Samorządu Zawodowego (WOIIB) dla 

kandydatów na biegłych sądowych. Po wstępnej analizie zgłoszonych wniosków – ich 

zgodności z wymogami WOIIB, w roku 2021 rozpatrzono 10 wniosków kandydatów 
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ubiegających się o status biegłego sądowego w dziedzinie szeroko rozumianego 

budownictwa. 

Wszystkie wnioski, po wnikliwych analizach dokumentów przedstawionych przez 

kandydatów, uzyskały pozytywną opinię. 

Rozpatrując w/w wnioski członkowie Zespołu każdorazowo gruntownie 

zapoznawali się i analizowali dokumenty kandydatów, a następnie wymieniali między 

sobą uwagi. 

Przedmiotem dyskusji w trakcie posiedzeń Zespołu był ponadto temat aktualnych 

szkoleń kandydatów w zakresie poszerzania wiedzy oczekiwanej przez sądy od biegłych 

sądowych. 

W ramach posiedzeń przewodniczący Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa 

Zawodowego, przypomniał i szczegółowo omówił zadania Zespołu wynikające 

z regulaminu. 

Członkowie Zespołu zwrócili na zebraniach uwagę na problem nadużywania 

pieczątek biegłego sądowego przy wykonywaniu czynności niezwiązanych z pełnieniem 

zadań na rzecz Sądów. 

 

3.9 Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji. 

Zespół Informacji Technicznej i Integracji (ZITI) powołany uchwałą nr 168/14 

Okręgowej Rady WOIIB z dnia 16 grudnia 2014 r., działał w oparciu o swój Regulamin 

podjęty uchwałą nr 30/15 Okręgowej Rady WOIIB z dnia 17 marca 2015 r.  

Tabela 5 Skład osobowy ZITI w 2021 r. 

Przewodniczący Zenon Wośkowiak 

Wiceprzewodniczący Janusz Śniedziewski  

Sekretarz Elżbieta Stakun 

Sekcja Informacji Technicznej 

Michał Babiak 

Piotr Jasiukiewicz 

Zdzisław Pawlak 

Maciej Szumigała 

Janusz Śniedziewski 

Sekcja Integracji 

Leszek Kaczorowski 

Marek Schmidt 

Elżbieta Stakun  

Piotr Szczepanek 

 

 

Działalność Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji z uwagi na pandemię 

COVID-19 została w 2021 r. mocno ograniczona. Posiedzenia ZITI odbyły się dwa razy: 

29.06.2021 r. oraz 21.10.2021 r., na których omawiano działania Zespołu w istniejącej 

sytuacji pandemicznej. Mimo to członkowie WOIIB, zgodnie z obowiązującymi 
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wymogami sanitarnymi, uczestniczyli w drugim półroczu 2021 r. w kilku imprezach 

integracyjnych. 

28.08.2021 r. uczestniczyliśmy, na zaproszenie Warmińsko – Mazurskiej 

Okręgowej Izby Budownictwa, w tradycyjnych VI Regatach Żeglarskich o Mistrzostwo 

Polski Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w klasie Omega. Zawody odbyły się 

w Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego „Słoneczna Polana” w Olsztynie na 

jezierze Ukiel. WOIIB reprezentowała załoga w składzie: Ryszard Wawrzyniak (sternik), 

Paulina Miłończyk, Jacek Góralczyk. Nasza załoga, mimo niesprzyjających warunków 

pogodowych, zajęła V miejsce. 

Kolejnym spotkaniem integracyjnym był IV Turniej Tenisowy o Puchar 

Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozgrywki 

singla mężczyzn odbyły się 4.09.2021 r. w przeddzień Międzynarodowego Dnia Tenisa, 

na kortach ziemnych Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu Wlkp. W turnieju 

udział wzięli inżynierowie budownictwa z Poznania, Swarzędza, Leszna, Rawicza 

i Szamocina. Puchar zdobył Mariusz Matysiak, II miejsce przypadło Jackowi 

Ratajczakowi a III zdobył Tomasz Gorczyca. 

 

Następnym spotkaniem integracyjnym był udział w dniu 10.09.2021r. naszych 

członków Izby w II Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie Sportowym dla członków 

Okręgowych Izb Budownictwa. W skład drużyny weszli: Piotr Jasiakiewicz (kapitan), 

Wojciech Mikołajczyk, Marcin Brzozowski. Zawody odbyły się na strzelnicy CWKS 

„Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka – Rembertów. W klasyfikacji generalnej zawodów 

nasza drużyna zajęła III miejsce, w klasyfikacji drużynowej zdobyliśmy I miejsce, 
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a konkurencjach indywidualnych (karabin sportowy) Wojciech Mikołajczyk zajął 

I miejsce. 

30.09.2021 r. odbył się IV Ogólnopolski Turniej Badmintona o Puchar 

Przewodniczącego Rady Okręgowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Naszymi reprezentantami byli: Tomasz Buczkowski, Iza Janiak i Karolina 

Przybylak. Nasze koleżanki w grze deblowej zajęły III miejsce. 

 

 

25.09.2021 r. odbył się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w WOIIB 

w Poznaniu i Delegaturach Gniezno i Kalisz. Nasz ZITI był czynnie zaangażowany 

w organizację tego przedsięwzięcia. Punkt Informacyjny w Poznaniu był w siedzibie 

WOIIB, a kierownikiem Zespołu Konsultacyjnego został członek naszego zespołu 

Leszek Kaczorowski. 

Celem Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa była pomoc dla społeczności 

lokalnej w formie konsultacji inżynierskiej w prywatnym procesie dotyczącym 

projektowania, budowy i eksploatacji budynku. 

Sekcja Informacji Technicznej Zespołu: 

- dokonała przeglądu i weryfikacji czasopism prenumerowanych przez Ośrodek 

Informacji Technicznej WOIIB i zaproponowała dalsze zakupy na 2022 rok; 

- zaopiniowała zakup książek dla Ośrodka Informacji WOIIB; 

- Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji zaproponował pokrycie kosztów przez 

WOIIB rocznej prenumeraty wybranego jednego czasopisma technicznego na 2022 rok 

w wysokości 70% rocznej wartości dla każdego członka Izby, który przysłał wypełnioną 

ankietę oraz dokonał wpłaty w wysokości 30% rocznej wartości prenumeraty. 



 

33 

Powyższą propozycję Rada WOIIB przyjęła Uchwałą nr 171/21 z dnia 14 grudnia 2021 r.  

Tabela poniżej obrazuje w/w prenumeratę za 2021 r. oraz przyjęte do realizacji w 2022 

roku. 

Tabela 6 Zamówione Czasopisma Techniczne w 2021 i 2022 roku przez członków 

WOIIB 

Lp. Tytuł 

Ilość 
zamówień 
czasopism 
w 2021 r. 

(szt.) 

Ilość wpłat 
przez 

członków Izby 
na 

czasopisma 
w 2021 r. 

Ilość 
formularzy 

dot. 
prenumeraty 

2022 r. 

Ilość 
zamówień dla 
potrzeb WOIIB 

1. Inżynieria i Budownictwo 18 16 5 6 szt. 

2. 
Wiadomości Projektanta 
Budownictwa 

4 4 1 6 szt. 

3. Przegląd Budowlany 0 0 0 6 szt. 

4. Materiały Budowlane 10 10 4 6 szt. 

5. 
Biuletyn INPE-Informacje 
o normach  i przepisach 
elektrycznych 

38 37 19 6 szt. 

6. 
Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze 

0 0 1 0 szt. 

7. 
Ciepłownictwo, 
Ogrzewnictwo i Wentylacje 

3 3 0 6 szt. 

8. 
Gaz, Woda i Technika 
Sanitarna 

2 2 2 6 szt. 

9. Gospodarka Wodna 5 5 1 0 szt. 

10. Drogownictwo 5 4 3 6 szt. 

11. 
Inżynieria Morska 
i Geotechnika 

1 1 1 0 szt. 

12. 
Przegląd Telekomunikacyjny 
- Wiadomości 
Telekomunikacyjne 

1 1 0 0 szt. 

13. Przegląd Komunikacyjny 0 0 0 0 szt. 

14. 
Wiadomości 
Elektrotechniczne 

0 0 0 0 szt. 

15. Instal 3 3 1 0 szt. 

16. Polski Instalator 3 3 2 0 szt. 

17. Elektroinstalator 6 6 2 0 szt. 

18. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2 2 1 0 szt. 

19. Rynek Instalacyjny 6 6 1 6 szt. 

20. Elektro-Info 3 3 3 0 szt. 

Ogółem: 110 106 47 54 
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Tabela 7 Wartość prenumeraty Czasopism Technicznych w 2021 r. na potrzeby 

WOIIB 

Lp. Tytuł Cena za 1 szt. Ilość (szt.) 
Ogólna 

wartość  
w zł 

1. Inżynieria i Budownictwo 207,36 6 1 244,16 

2. Wiadomości Projektanta Budownictwa 178,56 6 1 071,36 

3. Przegląd Budowlany 252,00 6 1 512,00 

4. Materiały Budowlane 270,00 6 1 620,00 

5. Biuletyn INPE-Informacje o normach 
i przepisach elektrycznych 

198,45 6 1 190,70 

6. Wiadomości Naftowe i Gazownicze 0 0 0 

7. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacje 324,00 6 1 944,00 

8. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 324,00 6 1 944,00 

9. Gospodarka Wodna 0 0 0 

10. Drogownictwo 202,11 6 1 212,66 

11. Inżynieria Morska i Geotechnika 0 0 0 

12. Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości 
Telekomunikacyjne 

0 0 0 

13. Przegląd Komunikacyjny 0 0 0 

14. Wiadomości Elektrotechniczne 0 0 0 

15. Instal 0 0 0 

16. Polski Instalator 0 0 0 

17. Elektroinstalator 0 0 0 

18. Chłodnictwo i Klimatyzacja 0 0 0 

19. Rynek Instalacyjny 124,00 6 744,00 

20. Elektro-Info 0 0 0 

Ogółem 54 szt. 12 482,88 
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Tabela 8 Wartość prenumeraty indywidualnej czasopism technicznych dla członków Izby w 2021 r. 

Tytuł Ilość  
Cena prenumeraty 

w 2021 roku dla 
członków Izby (brutto) 

Ogółem 
koszty 

prenumeraty 

70%  ceny 
płaconej 

przez WOIIB 

30% ceny prenumeraty 
płaconej przez członka 

Izby 

Ogółem 
70% koszty 

WOIIB 

Ogółem 30% 
koszty członków 

Inżynieria i budownictwo 16 155,52 2 488,32 108,52 46,66 1 736,32 752,00 

Wiadomości Projektanta Budownictwa 4 178,56 714,24 124,56 53,57 498,24 216,00 

Przegląd Budowlany 0 155,52 0,00 108,52 46,66 0,00 0,00 

Materiały Budowlane 10 270,00 2 700,00 189,00 81,00 1 890,00 810,00 

Biuletyn INPE-Informacje o normach i przepisach 
elektrycznych 

37 171,72 6 353,64 119,72 51,52 4 429,64 1 924,00 

Wiadomości Naftowe i Gazownicze 0 204,00 0,00 143,00 61,20 0,00 0,00 

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacje 3 324,00 972,00 227,00 97,20 681,00 291,00 

Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2 324,00 648,00 227,00 97,20 454,00 194,00 

Gospodarka Wodna 5 345,60 1 728,00 241,60 103,68 1 208,00 520,00 

Drogownictwo 4 202,11 808,44 141,11 60,63 564,44 244,00 

Inżynieria Morska i Geotechnika 1 86,40 86,40 60,40 25,92 60,40 26,00 

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości 
Telekomunikacyjne 

1 270,00 270,00 189,00 81,00 189,00 81,00 

Przegląd Komunikacyjny  0   0,00      0,00 0,00 

Wiadomości Elektrotechniczne 0 356,40 0,00 249,40 106,92 0,00 0,00 

INSTAL 3 220,50 661,50 154,50 66,15 463,50 198,00 

Polski Instalator 3 128,00 384,00 90,00 38,40 270,00 114,00 

Elekroinstalator 6 210,60 1 263,60 147,60 63,18 885,60 378,00 

Chłodnictwo i Klimatyzacja 2 185,00 370,00 129,00 55,50 258,00 112,00 

Rynek Instalacyjny 6 124,00 744,00 87,00 37,20 522,00 222,00 

Elektro  Info 3 110,00 330,00 77,00 33,00 231 99,00 

RAZEM 106   20 522,14     14 341,14 6 181,00 
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Pomimo trwającej pandemii  Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji 

w 2021 r. uczestniczył w wielu działaniach, wymienionych w powyższym 

sprawozdaniu, w zakresie działalności informacji technicznej, jak również w zakresie 

integracji. Mamy nadzieję, że przyszły rok pozwoli na szersze działania zgodnie 

z naszym regulaminem.  

 

3.10 Zespół ds. realizacji „Programu Rozwoju WOIIB w oparciu o budowę 

budynku szkoleniowo-konferencyjnego”. 

Zespół w roku 2021 pracował w następującym składzie:  

Krzysztof Pięta - koordynator Zespołu, 

Wiesław Buczkowski, 

Daniel Pawlicki, 

Edmund Przybyłowicz. 

Obsługę administracyjną zapewniała pani Joanna Molenda-Kozłowska. Obsługę 

prawną zespołu zapewniał pan Piotr Stawicki. 

W pracach Zespołu w roku 2021 aktywnie brali udział inspektorzy nadzoru: 

Krzysztof Pieta – inspektor nadzoru prac budowlanych, 

Jaromir Szyperski – inspektor nadzoru prac instalacyjnych, 

Marek Diering – inspektor nadzoru prac elektrycznych. 

I. W zakresie Budynku Szkoleniowo-konferencyjnego: 

1. W styczniu kontynuowana była praca Komisji Przetargowej mającej na celu 

wyłonienie Generalnego Wykonawcy inwestycji. 

2. 23 lutego 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie w trybie Generalnego 

Wykonawcy Budynku Szkoleniowo-Konferencyjnego z firmą BUDOPOL 

POZNAŃ SP. z o.o. 

3. W trakcie wykonywania prac koordynator Zespołu oraz inspektorzy aktywnie 

brali udział w nadzorze nad wykonywanymi pracami. Odbyły się 21 rad 

budowy i 22 posiedzenia koordynacyjnych podczas których omawiane były 

wszelkie sprawy związane z wykonywaniem prac. 

4. W czerwcu została zawarta umowa kredytowa zapewniająca w 30% 

finansowanie inwestycji.   

5. We wrześniu i październiku przeprowadzone zostały procedury wyboru 

wykonawcy foteli Sali konferencyjnej i systemu audio – video Sali. 

6. 17 września został uroczyście wmurowany akt erekcyjny a 19 listopada 

zawisła „wiecha” wieńcząca konstrukcję obiektu. 
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7. Mimo olbrzymich zawirowań na rynku budowlanym w roku 2021 (brakiem 

materiałów budowlanych i szalejące ceny) dzięki intensywnej pracy Generalnego 

Wykonawcy, Projektanta i Zespołu inwestycja realizowana była zgodnie 

z harmonogramem. 

8. W zakresie formalnym, sąsiad – pan Voelkel prowadzi procedurę odwoławczą od 

decyzji warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, obecnie sprawa znajduje 

się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

 

II. W zakresie parkingu:  

1. 23 marca uzyskana  została decyzja o pozwoleniu budowę parkingu.  

2. 21 lipca została zawarta umowa z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Poznania na dzierżawę terenu parkingu. Umowa przewiduje 

termin dzierżawy do 31.07.2024 r. z możliwością przedłużenia na czas 

nieokreślony. 

3. W zakresie formalnym właściciele sąsiedniej nieruchomości z Alei Wielkopolskiej 

odwołują się od decyzji warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. Sprawa 

aktualnie znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. 
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4. Wmurowanie aktu erekcyjnego 

Prace na budowie nowego budynku szkoleniowo-konferencyjnego postępują 

zgodnie z harmonogramem. 

 

17 września 2021 r., na placu budowy, odbyło się uroczyste podpisanie 

i wmurowanie Aktu Erekcyjnego Budynku Szkoleniowo-Konferencyjnego. Podpisy 

złożyli – Krzysztof Krzysztofiak, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który reprezentował 

wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, Łukasz Kawczyński, prezes Zarządu PBU 

BUDOPOL-POZNAŃ i Jerzy Stroński, przewodniczący Rady Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

W uroczystości podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego udział wzięli: Aida 

Januszkiewicz-Piotrowska - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego, Andrzej Nowicki, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki 

i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Krzysztof Olejniczak - dyrektor ZDM, 

dr inż. Marlena Kucz – prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu PP, 

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska 

i Inżynierii Mechanicznej UP, Danuta Gawęcka – sekretarz PIIB, Artur de Rosier - 

prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Teresa Kruczkowska – przewodnicząca Rady 

OIPiP w Poznaniu, Zenon Kierczyński – prezes Zarządu WIB oraz członkowie 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W uroczystości udział wzięli 

również pracownicy budowy. 
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5. XX Zjazd Sprawozdawczy WOIIB. 

XX Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Poznaniu odbył się od godz. 10.00 13 kwietnia 2021r., do godz.10.00 

15 kwietnia 2021 r., zgodnie z Regulaminem Zjazdu zatwierdzonym przez okręgową 

Radę. 

W związku z pandemią COVID-19 Zjazd odbywał się przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumienia na odległość – systemu informatycznego 

PIIB. Delegaci zostali poinformowani przez biuro Izby o formie i sposobie głosowania 

oraz składania wniosków. Na portalu PIIB, w katalogu Zjazd Okręgowy 2021, 

umieszczono materiały zjazdowe. Do uczestnictwa w Zjeździe uprawnionych było 

165 delegatów. W Zjeździe udział wzięło 149 delegatów. Frekwencja wyniosła 90,3%. 

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB za 2021 rok wraz ze 

sprawozdaniem finansowym i rozliczeniem budżetu oraz sprawozdania z działalności 

organów w 2021 roku. Udzielili absolutorium Okręgowej Radzie Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zatwierdzili Program działalności 

WOIIB w 2021 r., a także przyjęli Projekt Budżetu i wydatków pozabudżetowych 

w 2021 roku. Podczas Zjazdu zgłoszono 8 wniosków. Złożone wnioski zostały 

przekazane Komisji Uchwał i Wniosków, która, po opracowaniu merytorycznym, 

omówiła je i przedstawiła na najbliższym Posiedzeniu Prezydium Rady oraz 

przedstawiła do zatwierdzenia Radzie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Dwa z wniosków Komisja potraktowała jako wyrażenie pozytywnej 

opinii o przebiegu Zjazdu i działalności Izby. Z pozostałych 6 wniosków Komisja 

opiniowała 3 wnioski do odrzucenia i 3 wnioski skierowała do rozpatrzenia przez 

okręgową radę – 2 dotyczą szkoleń a jeden spraw organizacyjnych Izby. 

6. Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. 

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński poinformował w ubiegłym roku Okręgowe Rady 

o ciekawej propozycji zorganizowania w skali całego kraju w jednym dniu „Dnia 

Otwartego Inżyniera Budownictwa”. Byłaby to pomoc dla społeczności lokalnej 

w formie konsultacji inżynierskiej w prywatnym procesie dotyczącym projektowania, 

budowy bądź eksploatacji istniejącego już budynku. 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyraziła akces do tejże 

ogólnopolskiej akcji, planowane konsultacje były dużą pomocą dla wielu inwestorów 

indywidualnych, którzy nie mają żadnej styczności z budownictwem. Jak zauważa 

prezes Zbigniew Kledyński, będą to jednocześnie bardzo dobra promocja zawodu 
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inżyniera budownictwa i naszego samorządu. Z ramienia WOIIB osobą 

odpowiedzialną był zastępca przewodniczącego Rady Zenon Wośkowiak. Z ramienia 

biura WOIIB obsługą Dnia Otwartego zajmowała się Karolina Przybylak. 

W powyższej akcji na nasze zaproszenie zapowiedziały też swoje 

uczestnictwo powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego oraz wydziały 

budownictwa urzędów powiatowych. 

Planowana ogólnopolska akcja odbyła 25 września 2021 r. WOIIB wraz 

z konsultantami z nadzoru budowlanego i wydziału budownictwa urzędów 

powiatowych przewiduje zorganizowano trzy punkty konsultacyjne w: 

- Poznaniu, Kierownikiem Zespołu Konsultacyjnego był Leszek Kaczorowski. 

- Gnieźnie, Kierownikiem Zespołu Konsultacyjnego był Zbigniew Bigoszewski. 

- Kaliszu, Kierownikiem Zespołu Konsultacyjnego jest Marian Walczak. 

Zespoły konsultacyjne w liczbie 5–9 osób, w których uczestniczyli 

przedstawiciele z powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz wydziału 

budownictwa urzędów miasta Poznania, Gniezna oraz Kalisza, udzielali przybyłym 

osobom konsultacji. Biura konsultacyjne działały od godz. 09.00 do 15.00. Akcja miała 

na celu promocję naszego zawodu i samorządu. 

7. Współpraca Okręgowej Rady WOIIB z Międzynarodowymi Targami 

Poznańskimi. 

W 2021 roku Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była 

współorganizatorem przedsięwzięcia w ramach imprezy targowych podejmując 

tematykę związana z budownictwem. 

7.1 MTP BUDMA 2021. Forum Gospodarcze Budownictwa 

Build4Future. 

Co roku na początku lutego organizowane były Międzynarodowe Targi 

Budownictwa i Architektury BUDMA. W roku 2021 ze względu na panującą sytuację 

epidemiczną targi pierwotnie zostały przeniesione na koniec listopada. Jednak 

ostatecznie w listopadzie również się nie odbyły. Natomiast w dniach 1-2 lutego 

w formie hybrydowej odbyło się Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future pod 

hasłem „Porozmawiajmy o przyszłości”. Jednym z partnerów merytorycznych była 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Uczestnikiem debaty poświęconej nowym 

technologiom w budownictwie był przewodniczący Komisji ds. BIM Krajowej Rady 

PIIB Łukasz Gorgolewski, równocześnie przedstawiciel Wielkopolskiej OIIB w tej 

Komisji. W ciągu ostatnich dwudziestu lat roczny wskaźnik produktywności 
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w budownictwie wzrósł zaledwie o 1%, podczas gdy w przemyśle wytwórczym blisko 

100%. Szansą na poprawę tej sytuacji daje cyfryzacja sektora budowlanego. Jednym 

z narzędzi stosowanych w tym procesie jest modelowanie informacji o obiekcie 

budowlanym BIM.   

7.2 TARGI EXPOPOWER 2021. 

Nie odbyły się z uwagi na pandemię 

8. Konferencje, warsztaty i seminaria naukowo-techniczne. 

8.1 XII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”  

XII edycja dorocznych warsztatów z cyklu „Projektowanie jako gra zespołowa” 

organizowana wspólnie przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 

i Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP  nie została zorganizowana z uwagi 

na trwający stan pandemii. 

8.2 XVIII Konferencja Naukowo Techniczna WAŁCZ 2021 

REWITALIZACJA – PODTOPIENIA „Katastrofalne skutki związane 

z ulewnymi deszczami” oraz XXIII Warsztaty Nadzoru 

Inwestycyjnego 

Konferencja odbyła się w dniach 9-11 października tradycyjne w Centralnym 

Ośrodku Sportu w Wałczu. Organizatorami konferencji byli: Wielkopolska Okręgowa 

Izba Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa oraz CUTOB PZITB w Poznaniu.  
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Niestety z powodu pandemii jakiej w tej chwili doświadczamy organizatorzy 

umożliwili bezpośredni udział w konferencji tylko niewielkiej ilości osób jednocześnie 

umożliwiając udział w konferencji  za pośrednictwem platformy internetowej. Otwarcia 

konferencji dokonał Przewodniczący PZITB CUTOB w Poznaniu Andrzej Piątkowski. 

Następnie oddał głos współorganizatorom konferencji Przewodniczącym WOIIB oraz 

ZOIIB. Przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński przygotował miłą niespodziankę tylko 

dla wyróżnionych kobiet działających w strukturach naszego samorządu 

zawodowego. Wręczył grawertony z podziękowaniem za dotychczasową działalność 

i osobisty wkład pracy w zakresie organizacji i bieżącej działalności w strukturach 

samorządu zawodowego. Podziękował za minione lata współpracy życząc dalszej 

owocnej pracy i zaangażowania na rzecz naszej Izby. Podziękowania otrzymały: 

Anna Gieczewska, Barbara Ksit, Mirosława Ogorzelec, Jolenta Pankowska, Elżbieta 

Stakun. Po tej miłej uroczystości  rozpoczęły się wykłady przygotowane na 

konferencję. XVIII Konferencja Naukowo Technicznej,  poświęcona była szeroko 

pojętym aspektom rewitalizacji obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów, wynikających z podtopień w wyniku 

nawalnych deszczów. 

Zamierzeniem Organizatorów było, aby Konferencja stała się okazją do 

wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk. Aby jej 

interdyscyplinarny charakter pozwolił na wypracowanie efektywnych metod działań 

wspierających procesy rewitalizacyjne. 

Na konferencji przedstawiano wyniki badań, praktyk oraz materiały budowlane 

wspierające ten proces w wymiarze społecznym, przestrzennym, technicznym 

i gospodarczym. Jedna z sesji skupiała się w szczególności na szeroko pojętej 

tematyce związanej katastrofalnymi skutkami, związanymi z ulewnymi deszczami 

oraz problemami, wynikającymi z tych zjawisk atmosferycznych. Wygłoszono 

9 referatów. Tematy referatów i materiały zostały udostępnione na stronie CUTOB. 

W części konferencji dotyczącej Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego 

Organizator Zbigniew Augustyniak przygotował sesję wyjazdową do Lokalnego 

Centrum Nauki w Wałczu „Metalowe Inspiracje” gdzie został wygłoszony wykład 

„Realizacja robót budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 z dofinansowaniem 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegających na utworzeniu 

Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu. Uczestnicy zwiedzili 

Centrum Nauki. 

Tradycyjnie podczas spotkania w Wałczu odbyło się posiedzenie robocze 

dwóch Izb Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej. Głównym tematem spotkania była 
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działalność Izb w trudnym okresie pandemii oraz obowiązującymi ograniczeniami 

uniemożliwiającymi realizację niektórych zadań statutowych głównie w zakresie 

szkoleń. Dzięki szybkiemu udostepnieniu w okresie pandemii platformy internetowej 

na stronie PIIB, członkowie Izb Okręgowych mogli korzystać ze szkoleń dostępnych 

na tej platformie. Z tej formy szkolenia skorzystało prawie 10 000 naszych członków. 

Na spotkaniu wyrażono chęć przygotowania przez WOIIB i ZOIIB ciekawych tematów 

szkoleń, które zostaną przekazane PIIB i zostaną udostępnione na platformie 

wszystkim członkom izb okręgowych.  

 Mamy nadzieję, że kolejna konferencja w roku 2022 pozwoli na bezpośredni 

w niej udział większej ilości naszych członków a czasy pandemii będą już za nami. 

8.3 Konferencja SEP 

24-25 listopada 2021 r. odbyło się XXIV Sympozjum z cyklu: „Współczesne 

urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” 

pt. SIECI I INSTALACJE 2021. Patronat nad sympozjum objęła WOIIB. 

Celem sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-

technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych 

stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych, 

informatycznych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych 

i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy 

i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie 

wymiany doświadczeń sposobów wdrażania wyników badań naukowych do praktyki 

projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji 

elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych.  

Uczestnikami sympozjum byli pracownicy wyższych uczelni, projektanci, 

wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi 

technicznej osiedli i wspólnot mieszkaniowych; członkowie kierownictwa 

przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nauczyciele zawodu oraz osoby 

zainteresowane zastosowaniem układów zasilania energią elektryczną z sieci 

i instalacji inteligentnych.  

Autorami referatów byli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni 

technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, 

producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania 

systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, 

a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem 
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technicznym oraz inteligentnym (z rozbudowanymi systemami zarządzania energią 

i automatyką budynkową).  

Zakres tematyczny XXIV Sympozjum obejmował w sposób kompleksowy 

i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji 

technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza 

w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

bezpieczeństwa pracy i eksploatacji oraz optymalizacji rozwiązań. 

Odbyły się 4 sesje plenarne. Szczegółowy program poszczególnych sesji 

będzie dostępny na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego SEP bezpośrednio 

przed Sympozjum. 

8.4 Wielkopolski Dzień Budowlanych. 

Dobrą tradycją WOIIB stał się doroczny zwyczaj organizowania uroczystości 

obchodów Wielkopolskiego Dnia Budowlanych przez kolejne delegatury w ostatni 

piątek września. 24 września 2021 r. inżynierowie i technicy budownictwa spotkali się 

w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym GWAREK w Ślesinie koło Konina. 

Organizatorem spotkania była delegatura Izby w Koninie. Do Ślesina na uroczystości 

przybyło prawie 230 członków samorządu zawodowego. 

 

Przybyłych serdecznie powitała Żaneta Krysztofiak, opiekun delegatury 

WOIIB w Koninie. Następnie przekazała głos Jerzemu Strońskiemu, 

przewodniczącemu Rady WOIIB, który wśród gości honorowych powitał: Wojciecha 

Jankowiaka - wicemarszałka województwa wielkopolskiego, Tomasza Piotra Nowaka 

– posła na Sejm RP, Władysława Kocaja – wicestarostę powiatu konińskiego, 
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Mariusza Mądrowskiego – członka Zarządu Starostwa Gnieźnieńskiego, Magdalenę 

Musiałowicz – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Powiatu 

Gnieźnieńskiego, Jana Bartczaka – dyrektora Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego WODY POLSKIE, Mariusza Zaborowskiego – burmistrza Miasta i Gminy 

Ślesin, Danutę Gawęcką – sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa,  a także powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz 

Koleżanek i Kolegów, którzy stawili się w Ślesinie na dorocznym Święcie 

Budowlanych. 

Przewodniczący Rady WOIIB przedstawił główne zadania jakie stoją przed 

samorządem zawodowym inżynierów i techników budownictwa. Omówił również rolę 

Izby w realizacji statutowych obowiązków dotyczących prowadzenia kwalifikacji na 

uprawnienia budowlane i organizacji specjalistycznych szkoleń zawodowych dla 

członków Izby. Krótko podsumował najważniejsze wydarzenia z życia WOIIB w 2021 

roku. 

Następnie głos zabrał Wojciech Jankowiak, który podkreślił rolę i znaczenie 

zawodowych działań inżynierów budownictwa w rozwoju całej Wielkopolski. 

Podziękował inżynierom za dotychczasową rozbudowę przestrzeni przemysłowej, 

mieszkalnej, całej infrastruktury Wielkopolski. Życzył wszystkim pomyślności w życiu 

zawodowym i prywatnym. 

Poseł Tomasz Piotr Nowak powiedział, że jest dumny obserwując efekty 

zawodowej działalności inżynierów budownictwa. Jeżdżąc po Wielkopolsce 

z przyjemnością bierze udział w uroczystościach otwarcia nowopowstałych obiektów 

przemysłowych, kulturalnych, drogowych, mieszkalnych. Widać w nich 

zaangażowanie i dobrą, rzetelną, wielkopolską pracę inżynierów i techników 

budownictwa. Pogratulował wszystkim sukcesów zawodowych i życzył zrealizowania 

kolejnych nowoczesnych obiektów. 

Z okazji Dnia Budowlanych Danuta Gawęcka przekazała członkom 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa serdeczne pozdrowienia 

i życzenia pomyślności zawodowej od Zbigniewa Kledyńskiego – prezesa Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa. Podkreśliła znaczenie inżynierów w rozwoju 

gospodarczym kraju. Przedstawiła najważniejsze działania PIIB zmierzające do 

poprawy stanowienia przepisów budowlanych oraz podejmowane przez Krajową 

Radę działania dla dobra wszystkich inżynierów i techników budownictwa. 

Goście w swoich wystąpieniach doceniali rolę inżynierów w budowaniu 

nowoczesnej Polski, która posiada nowoczesne budownictwo mieszkaniowe 

i przemysłowe oraz rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną. Życzyli wszystkim 

budowlańcom zdrowia i zadowolenia z wykonywanej trudnej i odpowiedzialnej pracy. 
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Wielkopolski Dzień Budowlanych jest bardzo dobrą okazją do 

uhonorowania  najbardziej zasłużonych członków naszej Izby. 

Wojciech Jankowiak i Jerzy Stroński wręczyli Medale „Za zasługi dla 

Województwa Wielkopolskiego” Zbigniewowi Bigoszewskiemu, Leszkowi 

Kaczorowskiemu, Tomaszowi Kulczyńskiemu, Romanowi Napierale i Danielowi 

Pawlickiemu. 

Danuta Gawęcka, Jerzy Stroński i Zenon Wośkowiak – zastępca 

przewodniczącego WOIIB uhonorowali Złotą Odznaką Honorową PIIB Marka 

Bereżeckiego, Andrzeja Jarnia, Marka Schmidta, Piotra Tomaszewskiego i Annę 

Wróblewską. 

Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Jan Chorbiński, Roman Ćwiertnia, 

Łukasz Garczarek, Barbara Ksit, Andrzej Różański i Mirosław Sztuba. 

Roman Pilch w swojej prelekcji przedstawił osiągnięcia gospodarcze, 

kulturowe i rozwój miasta Konina oraz całego powiatu konińskiego. Omówił walory 

turystyczne regionu. 

W części artystycznej piękno muzyki irlandzkiej, zgromadzonym podczas 

Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, zaprezentował zespół „Jig Reel Maniacs”. 

Muzykom towarzyszył zespół tańca irlandzkiego „Treblers”. 

Po części oficjalnej potoczyło się towarzyskie spotkanie wielkopolskich 

budowlańców. Tutaj też nie zabrakło atrakcji. Chętni mogli uczestniczyć w rejsie 

statkiem turystycznym po Jeziorze Ślesińskim. Sympatyczne i ożywione rozmowy 

ubarwiał  i zapraszał do aktywności tanecznej zespół muzyczny ZARYS. 

9. Obwodowe zebrania wyborcze. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządach zawodowych architektów 

i inżynierów budownictwa, należało wybrać delegatów na XXI Zjazd Sprawozdawczo-

Wyborczy w nowej kadencji obejmującej lata 2022-2026. Wybory odbyły się 

w dziewięciu obwodach wyborczych. 

Cztery z nich odbyły się w Poznaniu w dniach: 8, 10 ,15 i 17 listopada 2021 

roku. Zebrania odbyły się w Centrum Kongresowy IOR w Poznaniu z zachowaniem 

reżimów sanitarnych z uwagi na obostrzenia pandemiczne. W zebraniach 

poznańskich uczestniczyło 290 osób, członków WOIIB zamieszkałych w Poznaniu 

i powiecie poznańskim. Wybrano łącznie 98 delegatów. Kolejne zebrania wyborcze 

odbyły się w delegaturach . 

W Lesznie 22 listopada w Wyższej Szkole Humanistycznej. W zebraniu 

uczestniczyły 62 osoby. Na delegatów wybrano 17 osób. 
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W Pile 6 grudnia w Hotelu ARCHE. W zebraniu uczestniczyło 44 osoby. 

Na delegatów wybrano 13 osób. 

W Koninie 8 grudnia w PWSZ. W zebraniu uczestniczyło 77 osób. Na 

delegatów wybrano 15 osób. 

W Gnieźnie 10 grudnia W Instytucie Kultury Europejskiej UAM. W zebraniu 

uczestniczyło 55 osób. Na delegatów wybrano 8 osób. 

W Kaliszu 16 grudnia w Akademii Kaliskiej. W zebraniu uczestniczyło 67 osób. 

Na delegatów wybrano 22 osoby. 

W sumie w delegaturach na delegatów wybrano 75 osób. Na dziewięciu 

zebraniach wybrano 173 delegatów, którzy będą uczestniczyć w Zjazdach WOIIB 

w kadencji obejmującej lata 2022-2026. Wybranych delegatów cechować powinno 

dążenie do rozwoju naszego samorządu zawodowego we wszystkich aspektach jego 

działalności. Każdy delegat winien być przygotowany do aktywnego pełnienia swojej 

roli w pracy samorządu. 

10. Współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi. 

10.1 Współpraca z uczelniami wyższymi. 

W 2021 roku współpracę kontynuowano z trzema uczelniami publicznymi 

kształcącymi inżynierów, od których praca zawodowa dla wykonywania zawodu 

inżyniera wymaga posiadania uprawnień budowlanych: 

1. Politechniką Poznańską, 

- Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu,  

- Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki. 

2. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 

- Wydziałem Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. 

3. Państwową Wyższą Szkołą  im. Karola Marcinkowskiego 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 naukowo technicznych 

współorganizowanych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa  

w Wałczu. 

Przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński uczestniczył w uroczystości inauguracji 

roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Poznańskiej, oraz 4 października 
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w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Szkole Wyższej im. Karola 

Marcinkowskiego w Gnieźnie. 

 

10.2 Współpraca ze szkołami zawodowymi w Wielkopolsce. 

W roku 2021 kontynuowano współpracę ze szkołami zawodowymi o profilu 

budowlanym w Poznaniu przy ul Rybaki 17, w Lesznie, Koninie, Ostrowie 

Wielkopolskim, Gnieźnie, Ostrzeszowie. Z ramienia WOIIB współpracą ze szkołami 

zajmowali się: Zbigniew Bigoszewski, Mirosława Ogorzelec, Marian Walczak, 

Mirosław Karolak, Anna Gieczewska i Klemens Janiak. Wielkopolska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa przekazywała do bibliotek szkolnych czasopisma branżowe, 

Biuletyny Izby, Inżyniera Budownictwa.  

23 grudnia 2013 r. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

podpisała umowę o współpracy i patronacie honorowym z Zespołem Szkół Rolniczo-

Budowlanych w Lesznie. W kolejnych latach umowy zawarto ze średnimi szkołami 

o profilu budowlanym w Poznaniu i na terenie Wielkopolski. Celem tej współpracy jest 

przybliżenie słuchaczom roli i zadań samorządu zawodowego, popularyzowanie 

wiedzy z zakresu Prawa budowlanego, nowoczesnych rozwiązań technicznych 

i technologicznych stosowanych w budownictwie poprzez aktywne uczestnictwo 

uczniów w konferencjach i sympozjach naukowo-technicznych, które Izba organizuje, 

a także wspieranie inicjatyw szkół w zakresie zagadnień związanych 

z budownictwem. 

W zeszłym roku odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu Jubileuszu 

100-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. ”Synów Pułku” 

w Lesznie. 

W ramach wieloletniej współpracy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa z kadrą dydaktyczną i techniczną Zespołu Szkół Rolniczo-

Budowlanych w Lesznie, w uznaniu merytorycznej i praktycznej wiedzy 

przekazywanej wielu pokoleniom słuchaczy szkół oraz aktywnej działalności na rzecz 

promowania zawodów budowlanych Przewodniczący Rady WOIIB Jerzy Stroński 

wystąpił z wnioskiem do Jadwigi Emilewicz Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra 

Rozwoju o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi dla budownictwa” wieloletnim, 

zasłużonym nauczycielom Zespołu szkół Budowlanych w Lesznie. Wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy 

i Technologii Jarosław Gowin przesłał upoważnienie dla Mirosławy Ogorzelec- 

Sekretarza WOIIB do wręczenia w jego imieniu, w dniu 28 czerwca 2021 r. w Lesznie 

odznak honorowych „Za zasługi dla budownictwa” wraz legitymacjami 
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stwierdzającymi ich nadanie zasłużonym nauczycielom zawodu Pani Danucie 

Mikołajczak Panu Tadeuszowi Bartkowiakowi. Osoby te są niekwestionowanym 

autorytetem w branży budowlanej. Wychowali i przygotowali do dalszej pracy 

w branży liczne pokolenie uczniów. Ich praca zawodowa i zaangażowanie jest 

wzorem dla młodszego pokolenia budowlańców. Odznaki zostały wręczone podczas 

Uroczystej Rady Pedagogicznej. Odznaczeni nie ukrywali wzruszenia. Grono 

pedagogiczne nagrodziło ich oklaskami na stojąco. WOIIB reprezentowali Mirosława 

Ogorzelec- sekretarz WOIIB, Zbigniew Bigoszewski –przewodniczący Zespołu 

ds. współpracy ze Szkołami Zawodowymi oraz pracownik Delegatury w Lesznie 

Krzysztof Michalak.  

W ramach współpracy ze szkołami zawodowymi WOIIB wspierała finansowo 

przedsięwzięcia organizowane w szkołach takie jak olimpiady, konkursy, nagrody dla 

najlepszych absolwentów w zawodzie technik budownictwa, czy zakup pomocy 

dydaktycznych. Na te cele WOIIB wydała w roku 2021 kwotę 8280,00 PLN. 

11. Współpraca z Wielkopolską Izbą Budownictwa. 

W 2021 roku WOIIB w ograniczonym okresie pandemicznym uczestniczyła 

w rozmowach na tematy indywidualne. 

12. Współpraca ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi. 

Podstawą do współpracy z SNT tworzącymi Polską Izbę Inżynierów 

Budownictwa jest porozumienie z 15.06.2012 r. w sprawie współdziałania 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Jak 

co roku na podstawie tego porozumienia WOIIB zorganizowała 18.01.2021 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.  

W roku 2021 większość szkoleń odbywała się poprzez platformę CUTOB. 

Niestety ilość uczestników, którzy mogli wziąć udział w szkoleniu była ograniczona do 

100 osób. Dużym powodzeniem wśród członków naszej Izby cieszyły się szkolenia 

udostępniane na platformie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Szkolenia są 

retransmitowane i nie ma ograniczenia ilości osób uczestniczących w szkoleniu. 

12.1 Współpraca z PZITB oddział w Kaliszu. 

W ramach współpracy z PZITB odział w Kaliszu, WOIIB tradycyjnie 

uczestniczy w kolejnych edycjach konkursu Mister Budownictwa Wielkopolski 
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Południowej. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 nie 

odbyła się w 2020 roku 46 edycja konkursu. 

8 października 2021 roku podsumowano łącznie XLVI i XLVII edycję 

konkursu. Wydarzenie połączono z uroczystościami Dnia Budowlanych. Do 

restauracji KTW SZAŁE w Kaliszu przybyli zaproszeni goście, laureaci 

poszczególnych kategorii, inżynierowie, technicy budownictwa z południowej 

Wielkopolski. Na uroczystość przybyła prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata 

Klimek oraz starosta ostrowski Paweł Rajski i burmistrzowie oraz wójtowie, na których 

terenach zostały wybudowane nagrodzone obiekty. 

Uroczystość prowadził Marian Walczak, przewodniczący Kaliskiego Oddziału 

PZiTB, aktywny członek WOIIB. Patronat Honorowy Konkursu przewodniczący 

WOIIB Jerzy Stroński przedstawił zebranym najważniejsze kierunki działania Izby 

w 2021 roku oraz podkreślił bardzo dobrą współpracę Izby z członkami Kaliskiego 

Oddziału PZiTB. Pogratulował laureatom wyróżnień za zrealizowane obiekty. 

Przewodniczący jury konkursowego – mgr inż. Andrzej Jaroń- ogłosił wyniki 

XLVI Konkursu mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2019. Grand 

Prix zdobył zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami 

indywidualnymi i usługami zlokalizowanym w al. Wojska Polskiego 62-62c w Kaliszu. 

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOBRZEC”. 

Główny architekt: mgr inż. arch. Sławomir Kolanus. 

Główny konstruktor: inż. Kazimierz Grzelak. 

Wykonawca: REM-BUD Grzebyszak Spółka jawna. 

Kierownik budowy: mgr inż. Roman Fórmankiewicz. 

Inspektor nadzoru: mgr inż. Ilona Przedwolska-Suchorzewska. 

Po wręczeniu dyplomów i pucharów za obiekty wyróżnione w poszczególnych 

kategoriach za rok 2019  przewodniczący jury konkursowego ogłosił wyniki XLVII 

Konkursu mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2020. 

Grand Prix zdobyła ARENA Hala widowiskowo-sportowa w Ostrowie Wielkopolskim.  

Inwestor: Gmina miasto Ostrów Wielkopolski. 

Główny architekt: mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek. 

Główny konstruktor: mgr inż. Łukasz Kurzawski. 

Wykonawca: Zakład Budowlano-Remontowy „BUDREM” sp. z o.o. sp.k. w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

Kierownik budowy: mgr inż. Krzysztof Leszczyński. 

Inspektor nadzoru: inż. Paweł Woźniak. 

Po nagrodzeniu Grand Prix wyróżniono tytułami mister Budownictwa 

i Vicemister Budownictwa za 2020 rok oraz wręczono dyplomy i puchary 
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w poszczególnych kategoriach. Szczegółowa informacja na temat nagrodzonych 

obiektów w poszczególnych kategoriach została umieszczona w biuletynie nr 4/2021 

w artykule napisanym przez Mariana Walczaka. 

12.2 Współpraca z SEP 

W roku 2021 współorganizowano XXIV  Sympozjum z cyklu: „Współczesne 

urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” 

nt. SIECI I INSTALACJE 2021 r. 

Członkowie WOIIB uczestniczyli w rajdzie samochodowym, który 

współfinansowała WOIIB. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 

9 października 2021 roku udało się zorganizować Jesienny Samochodowy Rajd 

SEP im. E. Bogackiego pod hasłem „POCOVIDOWY”. 

Start, jak i meta rajdu odbyły się na Torze Wyścigowym „Poznań”, po próbach 

sprawnościowych wszystkie załogi ruszyły w trasę po urokliwych okolicach 

Wielkopolski, podczas jazdy odpowiadając na pytania z rozwiązując zadania i testy. 

Trasa liczyła długość ok. 121 km, doprowadzając uczestników między innymi do 

kontrowersyjnego z powodu jego umiejscowienia Zamku w Stobnicy. 

Na mecie Rajdu czekał na uczestników gorący posiłek i dla wszystkich załóg 

nagrody, które wręczała Prezes O/P SEP Pani Aleksandra Rakowska zwycięskie 

załogi otrzymały puchary za  I, II i III miejsce. Dodatkowo wręczony został puchar dla 

najlepszego kierowcy podczas prób sprawnościowych. Ciekawostką był również 

samochodowy symulator dachowania podczas której uczestnik zabawy czuł się tak 

jakby dachował samochodem. 

13. Udział członków WOIIB w pracach PIIB. 

Delegatami na Krajowe Zjazdy PIIB reprezentującymi Wielkopolską OIIB są: 

Walenty Adamczewski, Andrzej Barczyński, Zbigniew Bigoszewski, Krystyna 

Chocianowicz, Włodzimierz Draber, Danuta Gawęcka, Łukasz Gorgolewski, Klemens 

Janiak, Anita Karcz, Mirosław Karolak, Anna Kołłątaj, Mirosława Ogorzelec, Daniel 

Pawlicki, Edmund Przybyłowicz, Jerzy Stroński, Jerzy Witczak i Zenon Wośkowiak. 

Członkami Krajowej Rady PIIB byli: 

Danuta Gawęcka – sekretarz PIIB, 

Jerzy Stroński, 

Zenon Wośkowiak. 

Krajowej Komisji Rewizyjnej - Jerzy Witczak,  

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - Andrzej Barczyński, 
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Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - Krystyna Chocianowicz. 

Nasi członkowie brali udział w pracach Komisji i Zespołów Krajowej Rady PIIB: 

Komisji Medalu Honorowego - Zenon Wośkowiak, 

Komisji Współpracy z Zagranicą – Anna Wróblewska, 

Komisji Prawno Regulaminowej – Włodzimierz Draber, 

Komisji Wnioskowej – Mirosław Karolak, 

Komisji ds. współpracy z samorządami zaufania publicznego – Jerzy Stroński, 

Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – Ratajczak Grzegorz, 

Komisji ds. komunikacji społecznej – Mirosława Ogorzelec, 

Zespole ds. BIM – Łukasz Gorgolewski – Przewodniczący Zespołu, 

Zespole ds. organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa – Danuta Gawęcka. 

14. Realizacja uchwał i wniosków. 

Lista wniosków przyjętych przez Radę WOIIB uchwałą 86/2021  
 

NR 1 

Wniosek złożony przez: Dawid Mariusz Skibiński - WKP/BO/0473/06 

BIM - szkolenie dla kierowników budów i inspektorów nadzoru 

Zwracam się z wnioskiem do Rady WOIIB o zorganizowanie szkolenia lub cyklu 

szkoleń z zakresu BIM dla kierowników budów i inspektorów nadzoru po normalizacji 

sytuacji z COVID19. Co raz częściej duże inwestycje projektowane są w oparciu 

o BIM i samo nadzorowanie budowy też odbywa się w oparciu o różnego rodzaju 

oprogramowanie BIM stąd moja propozycja szkolenia jak w tym obszarze poruszać 

się przy samej realizacji inwestycji. 

Wniosek w trakcie realizacji.  

 

NR 5 

Wniosek złożony przez: Roman Pilch - WKP/BO/3930/01 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Dzień dobry, w związku z prowadzoną działalnością szkoleniową członków WIIB 

postuluję, aby w ramach promocji naszego środowiska zawodowego umożliwić 

uczestnictwo w takich szkoleniach uczniom ostatniego roku szkół zawodowych 

(technika, licea zawodowe a także ostatniego roku studiów wyższych). Z powodu 

braku numeru członkowskiego Izby uzyskane na podstawie ew. porozumienia danej 
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uczelni lub szkoły średniej z WIIB powstać może rejestr chętnych zdeklarowanych 

uczestników z nadanymi odrębnymi numerami w tym rejestrze. Umożliwi to kontakt 

młodych ludzi z naszą organizacją, którzy w systemie zdalnego uczenia się są od 

ponad roku dość sprawnie korzystającymi z narzędzi nauki online.  

Wniosek w trakcie realizacji. 

 

NR 6 

Wniosek złożony przez: Wiktor Liszczyński - WKP/BO/2848/01 

Sprawozdania rzeczowo-finansowe dot. realizacji rozbudowy siedziby WOIIB 

Wnioskuję o przekazywanie członkom Okręgowej Rady WOIIB (lub wszystkim 

delegatom) systematycznych, szczegółowych sprawozdań rzeczowo-finansowych 

dot. realizacji rozbudowy siedziby WOIIB w nawiązaniu do zawartej umowy 

i przyjętych harmonogramów. Informację przekazywać narastająco od początku 

inwestycji. 

Realizowany na bieżąco w ramach postępu inwestycji. 

 

 

 


