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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

31 marca b.r. odbył się VIII Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa, który miał charakter sprawozdawczy podsu-
mowujący działalność naszego samorządu zawodowego za 2008 rok. 

Zdecydowaną większością głosów zatwierdził sprawozdania organów Izby, udzielił ab-
solutorium radzie WOIIB oraz zatwierdził program działalności i budżet na rok 2009. 
Omówiono działalność merytoryczną i formalno-prawną zespołów działających w ramach 
Rady ze szczególnym podkreśleniem wzrostu ilości członków uczestniczących w szkole-
niach ze środków WOIIB jak i w ramach dotacji unijnych. 

Odrębnym tematem były prace związane z realizacją siedziby Izby. Aktualnie wy-
konywane są roboty wykończeniowe w budynku „A”, a od maja b.r. także w budynku B. 
Przewidujemy rozpoczęcie działalności w nowej siedzibie od 1 października b.r. 

16 marca 2009 r. odbyło się coroczne spotkanie członków Prezydium Rady WOIIB 
z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, na którym uzgodniono formy współ-
pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki szkoleń i Konferencji. 

Przedstawiciele naszego samorządu zawodowego aktywnie uczestniczyli w spotkaniach 
dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy na budowach z udziałem Głównego Inspektora Pracy, 
które zostały zorganizowane 15 kwietnia b.r. przez Wielkopolską Izbę Budownictwa. Szczegól-
ny nacisk położono na organizację i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w małych przed-
siębiorstwach i na małych budowach. 

W ramach współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zrealizowa-
no 19.05.2009 r. 2 sesje na targach EXPOPOWER 2009 specjalizujących się w tematy-
ce elektrotechnicznej. 

19 i 20 czerwca 2009 odbędzie się VIII Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
na który nasi delegaci pojadą z wnioskami uchwalonymi na zjeździe okręgowym. 

Z poważaniem
mgr inż. Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB

EXPOPOWER 2009

Targi EXPOPOWER odbyły się już po raz trzeci. W ciągu dwóch lat, jakie mi-
nęły od pierwszej edycji, poznańskie targi energetyczne stały się jednym z najważniej-
szych obok bielskiego Energetabu spotkań branży elektroenergetycznej w kraju. Te-
goroczna edycja Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER, odbyła 
się w Poznaniu w dniach 19-21 maja 2009 r. Wśród  ponad 200 wystawców i firm 
reprezentowanych uczestniczących w targach byli wiodący przedstawiciele branży 
energetycznej i elektrotechnicznej. Targi, to bowiem doskonała okazja do zapoznania 
się z najnowszymi produktami i technologiami, które wprowadzane są na polski rynek. 
Wystawcy EXPOPOWER zawsze prezentują swoje  najnowsze rozwiązania. 

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi EXPOPOWER był bogaty 
program konferencji i spotkań przygotowywanych przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie we współpracy z partnerami branżowymi.
•	 Pierwszego dnia Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich wspólnie 

z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (WOIIB) - zorganizował 
Konferencję Naukowo-Techniczną „Energetyka w budownictwie”. Program tego 
wydarzenia obejmował dwa niezwykle interesujące tematy: ocenę energetyczną bu-
dynków (aktualny stan prawny i jego wdrożenie) oraz pomiary odbiorcze i eksploata-
cyjne instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia. 

•	 Drugiego dnia SEP wspólnie z WOIIB, ABB, DEHN Polska i Wydziałem Elek-
trycznym Politechniki Poznańskiej zorganizował VII Konferencję Naukowo-
Techniczną z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia”. Temat tegorocznej edycji to „Elektryczna aparatura rozdzielcza”. 
Konferencja stanowiła forum wymiany doświadczeń między ośrodkami prowa-
dzącymi prace badawcze, konstruktorskie, projektowe i wykonawcze w zakresie 
aparatów i urządzeń rozdzielczych.

                                                                                   Stefan Granatowicz
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NY ELEKTRONICZNA BIBLIOTEKA NORM
ZAPRASZAMY wszystkich członków Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do korzysta-
nia z Serwisu Budowlanego oraz Elektronicznej Bibliote-
ki Norm dostępnych w Ośrodku Informacji Technicznej  
w Poznaniu oraz delegaturach w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie,  
Lesznie i Pile. 
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VIII Zjazd 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa

VIII Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa 
w Poznaniu rozpoczął swoje obra-

dy 31 marca 2009 r. o godz. 10.00  w sali nr 1 Domu Technika 
NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9.

Zjazd otworzył Przewodniczący WOIIB p. Jerzy Stroń-
ski, który powitał serdecznie przybyłych delegatów, a także 
zaproszonych gości:

Pana Piotra Florka – Wojewodę Wielkopolskiego,•	
Pana Jerzego Gładysiaka – Dyrektora Departa-•	
mentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodni-
czącego Poznańskiego Oddziału PZITB,
Pana Pawła Łukaszewskiego – przedstawiciela •	
Prezydenta m. Poznania, Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania,
Pana prof. Wojciecha Radomskiego – Wicepre-•	
zesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
obserwatora obrad Zjazdu WOIIB z ramienia 

Rady Krajowej PIIB,
Pana prof. Janusza Wojtkowiaka – Dziekana Wy-•	
działu Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Poznańskiej,
Pana Marka Czuryłę - Przewodniczącego Wielko-•	
polskiej Okręgowej Izby Architektów,
Pana Zenona Kierczyńskiego - Dyrektora Zarządu •	
Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
Pana Krzysztofa Fiklewicza – Wojewódzkiego In-•	
spektora Pracy,
Panią Dyrektor Danutę Kubasik i Panią Małgorza-•	
tę Czubak z MTP,
Pana Jana Lemańskiego – Przewodniczącego Za-•	
rządu Oddziału PZITS,
Pana Piotra Janickiego – Prezesa NOT-u w Poznaniu.•	

Obrady Zjazdu prowadziło jednomyślnie wybrane 
przez delegatów Prezydium Zjazdu.

Komisja Mandatowa uznała Zjazd 
za prawomocny, albowiem:
- na VIII Zjazd WOIIB wybrano 
204 delegatów,
- wysłano 197 zaproszeń, 
- w dniu Zjazdu czynnych było 197 
delegatów,
- w Zjeździe uczestniczyło 121 de-
legatów, co stanowi 61,42% ogól-
nej ich liczby wybranych przez 
Obwodowe Zebrania Wyborcze 
i posiadających czynne i bierne 
prawo wyborcze.

Od lewej: Jerzy Stroński – Przewodniczący Rady WOIIB,  prof. Wojciech Radomski – 
Wiceprezes PIIB, Stefan Granatowicz – Wiceprzewodniczący Zjazdu, Lech Grodzicki – 
Przewodniczący Zjazdu, Jadwiga Gałach – Wiceprzewodnicząca Zjazdu,  
Roman Napierała – Sekretarz, Edmund Przybyłowicz – Sekretarz.
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Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach powiedzieli:

 Pan Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski - podzię-
kował za zaproszenie na Zjazd. Następnie krótko poinformo-
wał o zmianach w przepisach prawnych:

- Ustawie Prawo budowlane i innych ustawach z nim zwią-
zanych, dotyczących całego sektora budowlanego;

- o wejściu w życie Ustawy dotyczącej działalności go-
spodarczej i ułatwieniach z tym związanych – tzw. jedno 
okienko;

- o nowych przepisach precyzujących kompetencje woje-
wody i marszałka województwa.

Pan Jerzy Gładysiak – w imieniu Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego - p. Marka Woźniaka, podziękował za za-
proszenie na Zjazd oraz realizację przez WOIIB zadań w ob-
szarze budownictwa na terenie Wielkopolski w 2008 roku. 
Szczególne podziękowania złożył w imieniu Marszałka Prze-
wodniczącemu Rady WOIIB – p. Jerzemu Strońskiemu – za 
usilne starania w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wiel-
kopolskiej kadry budowlanej. Podejmowane przez Izbę na 
szeroką skalę szkolenia członków owocują tym, że inżyniero-
wie są wyposażani w najnowszą wiedzę techniczną i specjali-
styczną obowiązującą na rynku europejskim.
 Wyraził przekonanie, że wszystkie inwestycje, które 
zostały wpisane do wieloletnich planów inwestycyjnych zo-
staną zrealizowane. Będą wykorzystywane wszystkie dostęp-
ne środki finansowe – łącznie z dotacjami unijnymi.
 Obecny kryzys dotyczy przede wszystkim budow-
nictwa mieszkaniowego. W najbliższym czasie nastąpi jednak 
bardzo wyraźne ożywienie tego sektora budownictwa poprzez 
uruchomienie nowych kredytów i wsparcie w postaci nowych 
rozwiązań finansowych oferowanych przez rząd.

 Jako Przewodniczący Oddziału PZITB w Poznaniu 
podziękował za bardzo dobrą i efektywną współpracę WOIIB 
w 2008 roku ze stowarzyszeniem, które reprezentuje. 

 Życzył Przewodniczącemu Zjazdu oraz delegatom 
owocnych obrad i zadowolenia z wszystkich działań podję-
tych podczas obrad Zjazdu.

 Pan prof. Wojciech Radomski, Wiceprezes PIIB, 
przekazał życzenia owocnych obrad od Prezesa PIIB – prof. 
Zbigniewa Grabowskiego. Poinformował delegatów, że z dużą 
satysfakcją przyjął po raz kolejny zaproszenie do uczestnic-
twa w obradach Zjazdu WOIIB, gdyż z wielkim uznaniem wi-
dzi, jak w Wielkopolsce są rozwijane tradycje samorządowe 
inżynierów budownictwa. Podkreślił rolę i znaczenie WOIIB 

 Zmiany w przepisach pozwolą w łatwiejszy sposób 
wykorzystać środki unijne na nowe inwestycje w wojewódz-
twie, związane z organizacją Euro 2012 – obwodnica zachod-
nia miasta Poznania, nowe linie energetyczne wysokiego 
i średniego napięcia.
 Życzył delegatom owocnych obrad i życzliwej oceny 
dotychczasowej działalności Rady WOIIB.
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w utrwalaniu w świadomości społecznej roli samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa, jako grupy zawodowej 
zaufania publicznego. WOIIB zawsze prowadzi swoje działa-
nia z szeroko rozumianą wielkopolską gospodarnością.
 Życzył delegatom owocnych obrad.

 Przewodniczący WOIIB, p. Jerzy Stroński, podsumo-
wując działania Rady w 2008 r. zwrócił szczególną uwagę na:

1. Sprawne i merytoryczne funkcjonowanie 8 zespołów pro-
blemowych działających w ramach Rady.

2. Najważniejsze wydarzenia w 2008 roku, w których Izba 
była głównym organizatorem lub współorganizatorem:

- Dzień Budowlanych, który w 2008 roku zorganizowała 
delegatura w Gnieźnie;

- MTP BUDMA 2008 – w ramach Dnia Inżyniera WOIIB 
współorganizowała cztery sesje w cyklu „Warsztaty pro-
jektantów i wykonawców” oraz dodatkowy blok „Bezpie-
czeństwo pracy w budownictwie”;

- MTP INSTALACJE 2008 -  WOIIB wspólnie z Politech-
niką Poznańską oraz Międzynarodowymi Targami Poz-
nańskimi zorganizowała trzy sesje szkoleniowe;

- Sympozjum w Trzemesznie oraz Konferencję techniczną 
w Wałczu;

- Konferencję „Budownictwo szpitalne – nowe wyzwania, nowe 
technologie”, która odbyła się pod patronatem JM Rektorów - 
Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Medycznego;

- Warsztaty „Projektowanie, jako gra zespołowa” – wspólna ini-
cjatywa WOIIB i WOIA w Poznaniu, jako efekt wieloletniej 
bardzo dobrej współpracy pomiędzy oboma samorządami.

3. Wzrost ilości szkoleń i uczestników tych szkoleń w porówna-
niu z minionymi latami. Przy tej okazji poinformował delega-
tów, że WOIIB wygrała konkurs zorganizowany przez Wiel-
kopolski Urząd Pracy na realizację szkoleń w ramach dotacji 

unijnych.  Na konkurs złożono ok. 300 wniosków, z czego 
wybrano 47. WOIIB zajęła III miejsce.

4. Biuletyn Informacyjny WOIIB pełniący nie tylko funkcję in-
formacyjną, ale także włączający się w proces szkoleniowy 
realizowany w Izbie. Podkreślił, że jest  on uważany za jeden 
z lepszych wśród analogicznych publikacji izb okręgowych.

5. Zwrócił uwagę delegatów na bardzo dobrą i szeroką współ-
pracę Izby ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi 
oraz zacieśnianie współpracy z Międzynarodowymi Tar-
gami Poznańskimi przy organizacji imprez branżowych 
i wystawienniczych. MTP określają tę współpracę mianem 
strategicznej i chętnie będą dalej tę współpracę rozwijać.

6. Podpisanie w 2008 r. umowy o międzynarodowej współ-
pracy z francuską Federacją Budownictwa i Robót Pu-
blicznych z regionu Vosges. Nawiązano też kontakty 
z Berlińską Izbą Inżynierów Budownictwa. 

7. Omówił postęp prac przy remoncie i modernizacji nowej 
siedziby dla Izby prezentując zdjęcia z kolejnych etapów 
rozbudowy.

Budynek nowej siedziby WOIIB przy ul. Dworkowej w Pozna-
niu w trakcie prac adaptacyjnych.
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W merytorycznej części Zjazdu, po wysłuchaniu 
sprawozdań z działalności w 2008 r. złożonych przez: Radę 
WOIIB, Okręgową Komisję Kwalifikacyjną, Okręgowy Sąd 
Dyscyplinarny, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i Okręgową Komisję Rewizyjną i po złożeniu 
wniosku przez Przewodniczącego OKR o udzielenie absolu-
torium Radzie WOIIB, delegaci dyskutowali i oceniali funk-
cjonowanie oraz pracę organów Izby. Aprobując przedstawio-
ne sprawozdania udzielili absolutorium Radzie WOIIB przy 
poparciu 85% delegatów i zaakceptowali złożone rozliczenie 
realizacji budżetu Izby w 2008 r.

Delegaci w trakcie głosowania.

W dalszej części obrad Zjazdu delegaci wypracowali 
najważniejsze zadania do realizacji w 2009 r. i zaaprobowali 
budżet Izby na ich realizację.

Dokonano również wyborów uzupełniających na sta-
nowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej i do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Nowym 
Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 
został p. Józef Cieśla, a nowym członkiem Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego p. Waldemar Kaczmarek. Sylwetki prezen-
tujemy na str. 10 i 11 tego numeru Biuletynu.

Następnie Przewodniczący Zjazdu, p. Lech Grodzicki, 
zarządził głosowanie nad każdym wnioskiem zgłoszonym do 
Komisji Uchwał i Wniosków:

1. Zobowiązać Radę WOIIB i PIIB do utworzenia jednostki 
organizacyjnej ds. oddziaływania przedsięwzięć budowla-
nych na środowisko.

Delegaci przyjęli wniosek. 

2. Zobowiązać Radę PIIB do przeprowadzenia procedury 
prawnej wprowadzającej do Prawa budowlanego w art. 
14, ust. 1 specjalności wodno-melioracyjnej.

Delegaci przyjęli wniosek. 

3. Skierować do PIIB wniosek o przesunięcie stosowania Eu-
rokodów o minimum dwa lata.

Delegaci przyjęli wniosek. 

4. Utworzenie w delegaturach Zespołów ds. procesów bu-
dowlanych i projektowania.

Delegaci wniosek odrzucili. 

5. Zorganizowanie szkoleń wprowadzenia do projektowania 
Eurokodów.

Delegaci przyjęli wniosek 

6. Zorganizowanie szkoleń dotyczących 
nowego systemu norm dla materiałów bu-
dowlanych.

Delegaci przyjęli wniosek. 

7. Ustalenie zasady przekazywania kwoty bę-
dącej procentem kwoty składek członków da-
nej delegatury do dyspozycji tej delegatury.

Delegaci wniosek odrzucili. 

8. Dofinansowanie działalności organiza-
cji propagującej abstynencję od wszelkich 
środków uzależniających.

Delegaci wniosek odrzucili. 

9. Wniosek o organizację zjazdów poza Po-
znaniem.

Delegaci wniosek odrzucili. 

10. Zobowiązać Radę WOIIB do podjęcia 
działań w celu zapewnienia członkom Izby ubezpieczeń na 
życie i od nieszczęśliwych wypadków w ramach składki 
członkowskiej.

Delegaci wniosek przyjęli. 

11. Zobowiązać Radę WOIIB do rozliczenia na IX Zjeździe 
kosztów związanych z inwestycją przy ulicy Dworkowej.

Delegaci przyjęli wniosek. 

12. Wniosek o to, by materiały na Zjazd zawierały wszyst-
kie sprawozdania i nie były przekazywane w trakcie obrad 
Zjazdu.

Delegaci wniosek odrzucili. 

13. Wniosek o to, aby materiały na Zjazd zawierały projekty 
wszystkich uchwał zjazdowych wraz z załącznikami.

Delegaci wniosek odrzucili. 

Wypracowując te wnioski delegaci wykazali, że środo-
wisko budowlane powinno mieć wpływ na tworzenie przepi-
sów prawnych związanych z branżą. Jednocześnie dali wyraz 
swojego zainteresowania dalszym rozwojem samorządu za-
wodowego branż budowlanych.

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w składzie jak po-
niżej działa od II Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
WOIIB tj. od 28 marca 2006 r. 
- dr inż. Daniel Pawlicki - Przewodniczący Komisji,
- dr inż. Andrzej Barczyński - Zastępca Przewodniczące-

go Komisji,
- mgr inż. Szczepan Mikurenda - Zastępca Przewodni-

czącego Komisji,
- mgr inż. Janina Ferenc - Sekretarz Komisji,
- prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski - Członek Ko-

misji,
- mgr inż. Tomasz Ciekański - Członek Komisji,

 - inż. Roman Jabłoński - Członek Komisji,  
- inż. Zygmunt Jagła - Członek Komisji,
- mgr inż. Mirosław Lisowski - Członek Komisji,
- mgr inż. Marta Nizińska-Juszczak - Członek Komisji,
- mgr inż. Roman Pilch - Członek Komisji.

2. W okresie sprawozdawczym od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
odbyło się zgodnie z terminarzem 6 posiedzeń Komisji, 
na których:

zatwierdzono szczegółowy program pracy OKK i eg-•	
zaminów na uprawnienia budowlane,
podejmowano uchwały: o dopuszczeniu do egzaminu, •	
o nadaniu uprawnień bądź odmowie nadania uprawnień,
omawiano regulaminy i ich zmiany oraz bieżące pro-•	
blemy dotyczące uprawnień budowlanych i nadania 
tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
omawiano uchwały i programy z posiedzeń KKK,•	
uzgadniano składy komisji Zespołów Kwalifikacyjnych •	
i Egzaminacyjnych na poszczególne sesje egzaminacyj-
ne zaproponowane przez Przewodniczącego OKK.

3. Od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Okręgo-
wa Komisja Kwalifikacyjna przyjęła 434 wnioski o prze-
prowadzenie kwalifikacji i dopuszczenie do egzaminu na 
uprawnienia budowlane (w tym również wnioski z po-
przednich sesji), z czego:

210 •	 (190+20) wniosków o przeprowadzenie kwalifi-
kacji i dopuszczenie do egzaminu w sesji wiosennej 
(czerwiec) 2008 r.
224 •	 (200+24) wnioski o przeprowadzenie kwalifikacji 
i dopuszczenie do egzaminu w sesji jesiennej (gru-
dzień) 2008 r.

 Łącznie, więc do 31 grudnia 2008 r. rozpatrzono 434 
wnioski na uprawnienia budowlane, z czego 414 osób dopusz-

Sprawozdanie
Okręgowej  Komisji  Kwalifikacyjnej WOIIB

za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

czono do egzaminu na uprawnienia budowlane.

4. W roku 2008 przeprowadzono  2 sesje egzaminacyjne. 
Przeegzaminowano łącznie 410 osób w tym:

w sesji wiosennej 2008•	  na egzamin stawiło się łącznie 
200 (180+20) osób

 Egzaminy przeprowadzono w specjalnościach: ar-
chitektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mo-
stowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, 
kolejowej i telekomunikacyjnej;

w sesji jesiennej 2008•	  na egzamin stawiło się łącznie 
210 (186+24) osób.

 Egzaminy przeprowadzono w specjalnościach: ar-
chitektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mo-
stowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, 
kolejowej i telekomunikacyjnej.

Egzaminy z wynikiem pozytywnym zaliczyło w 2008 r. - 
331 osób:

w sesji wiosennej•	   162 osoby, 
w•	  sesji jesiennej  169 osób.

Ogółem w roku 2008 Okręgowa Komisja Kwalifikacyj-
na wydała:

331 decyzji o•	  nadaniu uprawnień budowlanych,
80 decyzji o odmowie nadania uprawnień budowla-•	
nych z tytułu niezdania egzaminu. 

5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjne-
go oraz egzaminów testowych i ustnych Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej wydając 4 Zarzą-
dzenia powołał zgodnie z regulaminem:
- w sesji wiosennej 2008 r. - 7 zespołów kwalifikacyjnych 

i 16 zespołów egzaminacyjnych,
- w sesji jesiennej  2008 r. - 6 zespołów kwalifikacyjnych 

i 19 zespołów egzaminacyjnych.

6. Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa podjął w 2008 r. 9 Uchwał dotyczących wyników 
egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 
i jesiennej 2008 r.:

dwie uchwały w sprawie dopuszczenia do egzaminu a) 
na uprawnienia po pozytywnym wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego, tj. uchwała nr 17/2008  oraz uchwa-
ła  nr 22/2008, 
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dwie uchwały w sprawie niedopuszczenia do egza-b) 
minu po przeprowadzonej kwalifikacji, tj. uchwała nr 
18/2008 i uchwała nr 23/2008,
dwie uchwały o nadaniu uprawnień budowlanych oso-c) 
bom, które z wynikiem pozytywnym zaliczyły egza-
min na uprawnienia, tj. uchwała nr 19/2008 i uchwała 
nr 24/2008,
trzy uchwały o odmowie nadania uprawnień budow-d) 
lanych, tj. uchwała nr 20/2008, uchwała nr 21/2008 
i uchwała nr 25/2008.

7. Rozliczenie finansowe sesji egzaminacyjnych zgodnie 
z uchwałą Rady i Zarządu WOIIB.

wiosenna sesja egzaminacyjna•	 :
kwalifikacja
- wpływy od kandydatów 94.584,00 zł
- wynagrodzenie członków komisji 43.423,19 zł
co stanowi    45,9%

egzamin
- wpływy  od kandydatów 107.758,20 zł
- wynagrodzenia członków komisji 50.663,86 zł
co stanowi    47,0%

jesienna sesja egzaminacyjna:•	
 kwalifikacja
 - wpływy od kandydatów 97.962,00 zł     
 - wynagrodzenie członków Komisji 45.400,32 zł
co stanowi    46,3%  

 egzamin
 - wpływy od kandydatów 112.487,40 zł      
 - wynagrodzenie członków Komisji 54.880,34 zł
co stanowi    48,7% 

8. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w roku 2008 przy-
jęła i rozpatrzyła 5 wniosków o nadanie tytułu rze-
czoznawcy budowlanego: 2 wnioski w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, 2 wnioski w specjalności 
instalacyjnej elektrycznej i 1 wniosek w specjalności 
instalacyjnej sanitarnej. OKK WOIIB w stosunku do 
tych osób przeprowadziła postępowanie kwalifikacyj-
ne i przekazała zaopiniowane wnioski do Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej. Wnioski te KKK rozpatrzyła 
pozytywnie w 2008 r.

9. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 grudnia 2008 r. zarejestrowała na wniosek zain-
teresowanych i uprawnionych do wypełniania książek 
praktyk ok. 1000 egzemplarzy Książek Praktyki Zawo-
dowej. Do Delegatur Zamiejscowych przekazano ok. 210 
w/w książek.

10. OKK przekazała  do GUNB-u 162 decyzje dotyczące 
nadania uprawnień (z sesji wiosennej 2008 r.) w celu 
wprowadzenia ich do Centralnego Rejestru. W przygoto-
waniu jest 169 decyzji z sesji jesiennej 2008 r. 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna prowadzi rejestr 
osób, którym nadała uprawnienia budowlane.

11. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna na wniosek zainte-
resowanych osób fizycznych  i podmiotów prawnych 
wydaje:

opinie oraz postanowienia z art. 113 kpa dot. inter-•	
pretacji zakresu uprawnień budowlanych wydawa-
nych w latach ubiegłych,
decyzje z art. 155 kpa dot. rozszerzenia uprawnień,•	
postanowienia z art. 113 kpa prostujące błędy w de-•	
cyzjach wydanych przez ówczesne organy upraw-
nione do nadawania uprawnień budowlanych oraz  
udziela pisemnych odpowiedzi dot. spraw bieżących 
– około 300 spraw rocznie.

Ponadto udzielane są również odpowiedzi pocztą elektro-
niczną (kilka spraw dziennie).
12. Pracownicy stanowiący obsługę techniczno-organizacyj-

ną OKK, a także Przewodniczący OKK udzielają telefo-
nicznie na bieżąco porad w zakresie uprawnień budow-
lanych.

13. W roku 2008 Przewodniczący OKK i jego Zastępca uczest-
niczyli w posiedzeniach Krajowej Komisji Kwalifikacyj-
nej w Warszawie. Nie odbyły się natomiast w bieżącym 
roku warsztaty szkoleniowe dla OKK.

    
Przewodniczący  

OKK WOIIB
dr inż. Daniel Pawlicki
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W roku 2008, do OSD WOIIB wpłynęły 4 spra-
wy. Jedna z nich początkowo prowadzona 
była łącznie w stosunku do trzech obwinio-

nych, lecz w trakcie postępowania konieczne było wyłączenie 
postępowania przeciwko każdemu z obwinionych do odręb-
nego postępowania. W związku z tym w 2008 roku łącznie 
w OSD prowadzonych było 6 spraw z bieżącego roku. 
 Dwie z nich dotyczyły odpowiedzialności zawodowej 
– w jednej orzeczono karę upomnienia w związku z przekro-
czeniem zakresu uprawnień budowlanych przez obwinionego 
przy pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie, a druga została wniesiona do OSD przez osoby nie-
uprawnione i przekazana zgodnie z właściwością rzeczową 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.
 Cztery pozostałe sprawy dotyczyły odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej. Dwie zakończyły się umorzeniem 
postępowań z uwagi na okoliczność wyłączającą ściganie, 
a w dwóch pozostałych orzeczono kary upomnienia w związ-
ku z naruszeniem kodeksu zasad etyki zawodowej członków 
PIIB. Jeden z obwinionych został ukarany w związku z nie-
prawidłowym pełnieniem funkcji opiekuna praktyk zawodo-
wych, poświadczaniem w dziennikach praktyk niesprawdzo-
nych informacji i odwołaniem swoich podpisów w trakcie 
postępowania kwalifikacyjnego w OKK, a drugi w związku 
z niewywiązaniem się z przyjętego zlecenia opracowania 
ekspertyzy technicznej. Pierwszy z ukaranych wniósł odwo-
łanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, który utrzymał 
w mocy orzeczenie OSD WOIIB. 
 Ponadto w roku 2008 OSD kontynuował prowadze-
nie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej, 
w trzech sprawach, rozpoczętych przed rokiem bieżącym. 

We wszystkich trzech sprawach OSD WOIIB orzekł karę 
upomnienia. Sprawy te dotyczyły niedbałego pełnienia obowiąz-
ków kierownika budowy, kierownika robót i inspektora nadzoru. 
 Podsumowując, w bieżącym roku OSD wymierzył 
w sześciu sprawach karę upomnienia, a w dwóch umorzył po-
stępowanie. Wszystkie decyzje i orzeczenia OSD są przekazy-
wane do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w ramach sprawo-
wanego przez niego nadzoru. Jak dotąd KSD nie zgłosił uwag 
dotyczących pracy Sądu. W roku 2008 przeprowadzona została 
kontrola KSD, podczas której sędziowie Krajowego Sądu, na 
miejscu zapoznawali się z kwestiami organizacyjnymi, termi-
nowością rozstrzygania prowadzonych spraw, ilością i wyso-
kością orzekanych kar oraz liczbą umorzonych postępowań, jak 
również kwestią szkoleń dla członków OSD. Wyniki okazały 
się dla OSD pozytywne, kontrola wypadła pomyślnie. 
 Członkowie OSD dwa razy w roku uczestniczą w szko-
leniach organizowanych przez WOIIB z radcą prawnym. 
W roku sprawozdawczym szkolenia odbyły się w dniach  

Sprawozdanie 
z działalności OSD WOIIB za 2008 rok

6-7 czerwca oraz 7-8 listopada. Podczas szkoleń omawiana 
jest  problematyka procedur stosowanych w sprawach z od-
powiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, omawiane są 
wątpliwości wynikające z prowadzonych spraw. 
 Poza szkoleniami organizowanymi przez WOIIB, 
Przewodniczący Sądu uczestniczy również w szkoleniach 
organizowanych dwa razy w roku przez Polską Izbę Inży-
nierów Budownictwa – są one skierowane do Przewodni-
czących wszystkich OSD, Rzeczników koordynatorów oraz 
Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 
i członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Uczestniczą 
w nim również osoby zajmujące się prowadzeniem biura 
OROZ i OSD i obsługą prawną. 
 W 2008 roku odbyły się dwa zebrania członków OSD, 
na których omawiane były sprawy organizacyjne oraz uwagi 
wynikające z prowadzonych postępowań. 
 W skład Sądu wchodzi trzynastu sędziów, z których 
każdorazowo Przewodniczący wyznacza po trzy osoby stano-
wiące skład orzekający w danej sprawie.   

Przewodniczący
 Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Jerzy Adaszewski

Sylwetki
nowo wybranych członków WOIIB  

w Poznaniu 
Waldemar Kaczmarek – sędzia 
Okręgowego Sądu Dyscyplinar-
nego – wybrany podczas VIII 
Zjazdu WOIIB.

Absolwent „Marcinka”. 
Mgr inżynier Inżynierii Środowi-
ska – Politechnika Poznańska – 
1983 r. Uprawnienia budowlane 
– 1986 r. Aktywny członek PZITS 
od 1978 r., (jako student). W roku 
1992 ukończone Studia Podyplo-

mowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności 
- Marketing. W obecnej kadencji delegat na zjazd WOIIB, 
członek Komisji Funduszu Zapomóg oraz od br. sędzia 
OSD. Początki pracy zawodowej związane z firmą Instal 
Poznań, od inżyniera budowy i kierownika robót do wyż-
szych szczebli zarządzania na kierowniku Działu Sprzeda-
ży kończąc. Lata 1995-2008 to pełnienie funkcji Prezesa 
Zarządu spółek o profilu budowlano-instalacyjnym. Obec-
nie Dyrektor Działu Budowlanego w TÜV SÜD Polska.
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W roku 2008 do Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej WOIIB w Po-
znaniu wpłynęło 29 spraw. Ponadto Rzecznik 

kontynuował prowadzenie postępowań wyjaśniających w 8 
sprawach, które wpłynęły w latach ubiegłych. Spośród wyżej 
wymienionych 37 spraw, 10 było poza kompetencją Rzecznika 
lub zostało przekazanych zgodnie z właściwością miejscową do 
Rzeczników innych okręgowych izb. 3 sprawy dotyczyły odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej – w przypadku jednej z nich Rzecz-
nik odmówił wszczęcia postępowania, w przypadku dwóch 
pozostałych skierował do OSD wnioski o wszczęcie postępo-
wania w związku z naruszeniem Kodeksu zasad etyki zawo-
dowej członków PIIB. 24 sprawy dotyczyły odpowiedzialności 
zawodowej. 11 z nich zostało umorzonych głównie ze względu 
na upływ terminu przedawnienia lub na brak stwierdzenia po-
pełnienia czynu powodującego odpowiedzialność zawodową. 
W jednej sprawie Rzecznik złożył wniosek o ukaranie do OSD 
w związku z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w bu-
downictwie bez wymaganych uprawnień. Od żadnej decyzji 
Rzecznika nie wniesiono w bieżącym roku odwołania, Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, do którego w ramach 
sprawowanego nadzoru przekazywane są decyzje, również nie 
zgłosił żadnych zastrzeżeń. W chwili obecnej w toku pozostaje 
12 spraw, wszystkie w trybie odpowiedzialności zawodowej. 

W większości przypadków Rzecznik wszczynał po-
stępowanie z urzędu w związku ze skargą inwestora, lub na 
wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
W większości przypadków skargi w sprawach odpowiedzial-
ności zawodowej dotyczyły niedopełniania obowiązków kie-
rownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta. W tym 
roku nie odnotowano skarg na opinie rzeczoznawców budow-
lanych. Postępowania wyjaśniające w sprawie odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej dotyczą z reguły naruszenia Kodeksu 
zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

W dniach 6-7 czerwca oraz 7-8 listopada 2008 r. prze-
prowadzono dwudniowe szkolenia z radcą prawnym, dla 
członków OSD oraz OROZ. Podczas szkoleń omawiano pro-
blematykę stosowania procedur w sprawach odpowiedzialno-
ści zawodowej i dyscyplinarnej, 

Niezależnie od szkoleń przeprowadzonych w WO-
IIB, Okręgowy Rzecznik koordynator wraz z Przewodniczą-
cym OSD oraz asystentką do spraw prawnych, bierze udział 
w szkoleniach organizowanych dwa razy w roku przez Pol-

Sprawozdanie
z działalności OROZ  WOIIB w Poznaniu

w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

ską Izbę Inżynierów Budownictwa. Szkolenia prowadzone są 
z radcami prawnymi Krajowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i dotyczą 
bieżących problemów natury prawnej oraz wątpliwości wyni-
kających z prowadzonych spraw. 

W bieżącym roku odbyły się również 2 zebrania Okrę-
gowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB, 
podczas których omawiano sprawy organizacyjne, a także 
problemy i uwagi wynikające z prowadzonych spraw. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
odbywa ponadto cotygodniowe dyżury we wtorki w godzinach 
od 13.00 do 15.00 w siedzibie Izby, w ramach których prowa-
dzone są rozmowy z zainteresowanymi osobami. W tym roku 
ilość osób chcących zasięgnąć porady Rzecznika w ramach 
dyżuru, zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Jerzy Tykociński

Sylwetki
nowo wybranych członków WOIIB  

w Poznaniu
Józef Cieśla – Okręgowy Rzecz-
nik Odpowiedzialności Zawo-
dowej – wybrany podczas VIII 
Zjazdu WOIIB. Członek Izby  
od 2007 r.

Zamieszkały w Śmiglu. 
Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji UAM w Pozna-
niu, studiów podyplomowych 
z zakresu Urbanistyki i Planowa-
nia Przestrzennego Architektury, 

studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki, studiów 
podyplomowych z zakresu Szacowania Nieruchomości. 
Posiada uprawnienia budowlane – inżynieryjno-konstruk-
cyjne i architektoniczne. Praktykę zawodową rozpoczy-
nał od stanowiska pomocnika murarza przechodząc różne 
stopnie kariery zawodowej. Pracę zawodową zakończył 
w 2006 r. na stanowisku Burmistrza Śmigla.
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej obejmuje okres od zakończenia VII 
Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów Budownictwa tj. od 14 marca 2008 roku do 20 marca 
2009 roku. W tym okresie Okręgowa Komisja Rewizyjna 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
działała w składzie wybranym na V Zjeździe WOIIB:

kol. Włodzimierz Draber – Poznań, Przewodniczący,
kol. Michał Rakowski – Poznań, Zastępca 
Przewodniczącego,
kol. Urszula Bartkowska – Murowana Goślina, Sekretarz, 
oraz członkowie OKR:
kol. Iwona Dąbrowska – Konin, 
kol. Anna Maria Kołłątaj – Piła, 
kol. Rajmund Jakuszkowiak – Leszno,
kol. Wiktor Liszczyński – Gostyń.
W okresie sprawozdawczym OKR odbyła 7 posie-

dzeń, w dniach 25 stycznia, 15 lutego i 14 marca, 30 maja, 
19 września, 15 listopada, 19 grudnia 2008 roku oraz 16 
stycznia, 20 lutego i 20 marca 2009 roku, Z każdego po-
siedzenia sporządzono protokół, który przekazuję razem 
ze sprawozdaniem z dotychczasowej działalności. Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej WOIIB lub jego zastępca 
uczestniczył w posiedzeniach Okręgowej Rady Izby oraz 
Prezydium Rady. Ponadto Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej, jako delegat uczestniczył w VII Krajowym Zjeździe 
PIIB w Warszawie, który odbył się w dniach 20 i 21 czerw-
ca 2008 roku oraz uczestniczył w posiedzeniu wyjazdowym 
Krajowej Komisji Rewizyjnej w dniach 17-18.10.2008 roku  
w Toruniu. W posiedzeniu KKR w Warszawie w dniu 17 
kwietnia 2008 roku brał udział Zastępca Przewodniczącego 
OKR WOIIB kol. Michał Rakowski. Okręgowa Komisja Re-
wizyjna brała udział w warsztatach szkoleniowych zorganizo-
wanych przez OKR ZPOIIB w Grodnie koło Międzyzdrojów 
pod patronatem KKR. Ogólną tematyką warsztatów szko-
leniowych były metody, zakres i sposoby przeprowadzania 
kontroli w OIIB ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 
w zakresie działalności finansowej izb inżynierów budow-
nictwa. Natomiast Przewodniczący OKR na zaproszenie brał 
udział w warsztatach zorganizowanych przez Świętokrzy-
ską Okręgową Komisję Rewizyjną w m. Święta Katarzyna 
w dniach 16-18 maja 2008 roku. Ponadto w warsztatach 
szkoleniowych udział brali skarbnicy i księgowi Okręgo-
wych Izb Inżynierów Budownictwa. Łącznie w warsztatach 
uczestniczyło z WOIIB 11 osób. 

Sprawozdanie
z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów  

Budownictwa w Poznaniu

Podstawową działalnością OKR w okresie sprawozdaw-
czym była kontrola WOIIB. W okresie sprawozdawczym 
przeprowadzono 12 kontroli według poniższego wykazu:

W zakresie kontroli działalności statutowej WOIIB, 
OKR przeprowadzono dwie kontrole: 

1. Kontrola realizacji uchwał VII Zjazdu WOIIB,  
  Skład Zespołu kontrolnego: 
        a) Przewodniczący – Michał Rakowski, 
        b) Członek zespołu – Anna Kołłątaj,

c) Członek zespołu – Urszula Bartkowska.
2.	 Kontrola realizacji uchwał Prezydium  

i Rady WOIIB,  
 Skład Zespołu kontrolnego: 
        a) Przewodniczący – Michał Rakowski, 
        b) Członek zespołu – Iwona Dąbrowska,

c) Członek zespołu – Wiktor Liszczyński.
W zakresie kontroli działalności finansowej i gospo-

darczej WOIIB, OKR przeprowadziła dziesięć kontroli:
 Kontrola działalności Delegatury WOIIB  1. 

w Kaliszu,  
  Skład Zespołu kontrolnego: 
        a) Przewodniczący – Michał Rakowski, 
        b) Członek zespołu – Iwona Dąbrowska,

c) Członek zespołu – Wiktor Liszczyński.
 Kontrola działalności Delegatury WOIIB 2. 

w Lesznie,  
 Skład Zespołu kontrolnego: 
        a) Przewodniczący – Michał Rakowski, 
        b) Członek zespołu – Anna Maria Kołłątaj,

c) Członek zespołu – Wiktor Liszczyński.
 Kontrola działalności Delegatury WOIIB  3. 

w Koninie,  
 Skład Zespołu kontrolnego: 
       a) Przewodniczący – Włodzimierz Draber, 
       b) Członek zespołu – Rajmund Jakuszkowiak,

c) Członek zespołu – Iwona Dąbrowska.
 Kontrola działalności Delegatury WOIIB 4. 

w Gnieźnie, 
    Skład Zespołu kontrolnego: 

        a) Przewodniczący – Włodzimierz Draber, 
        b) Członek zespołu – Wiktor Liszczyński,

c) Członek zespołu – Iwona Dąbrowska.
5.  Kontrola działalności Delegatury WOIIB w Pile 

 Skład Zespołu kontrolnego: 



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 2/2009 (23)

13www.woiib.org.pl

       a) Przewodniczący – Włodzimierz Draber, 
       b) Członek zespołu – Anna Maria Kołłątaj,

c) Członek zespołu – Urszula Bartkowska.
6.  Kontrola prawidłowości przeprowadzenia prze-

targu na przebudowę i remont nowej siedziby WOIIB 
w Poznaniu  
 Skład Zespołu kontrolnego: 
       a) Przewodniczący – Włodzimierz Draber, 
       b) Członek zespołu – Anna Kołłątaj,

c) Członek zespołu – Rajmund Jakuszkowiak.
7.  Kontrola działalności zespołu do współpracy 

z zagranicą WOIIB,  
 Skład Zespołu kontrolnego: 
       a) Przewodniczący – Michał Rakowski, 
       b) Członek zespołu – Urszula Bartkowska,

c) Członek zespołu – Anna Kołłątaj.
8.  Kontrola finansowa działalności OKK WOIIB,  

 Skład Zespołu kontrolnego: 
       a) Przewodniczący – Włodzimierz Draber, 
       b) Członek zespołu – Iwona Dąbrowska,

c) Członek zespołu – Wiktor Liszczyński.
9. Kontrola dokumentacji kasowej WOIIB,  

inwentaryzacja kasy,  
 Skład Zespołu kontrolnego: 
      a) Przewodniczący – Michał Rakowski, 
      b) Członek zespołu – Rajmund Jakuszkowiak,

c) Członek zespołu – Urszula Bartkowska.
10. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2008 rok, 

        Skład Zespołu kontrolnego: 
      a) Przewodniczący – Włodzimierz Draber, 
      b) Członek zespołu – Urszula Bartkowska,

 c) Członek zespołu – Rajmund Jakuszkowiak.

I. Wyniki kontroli działalności statutowej WOIIB 
przedstawiają się następująco:

1. W wyniku kontroli stwierdzono, że na VII Zjeździe 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa przyjęto cztery wnioski, które zostały przegłosowa-
ne. W dniu 8 kwietnia 2008 r. VII Zjazd WOIIB podjął 
Uchwałę nr 9/2008 w sprawie przyjęcia wniosków zgło-
szonych na VII Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Załącznik do uchwały stanowi 
lista wniosków przyjęta przez VII Zjazd WOIIB:

2. Wprowadzić na stronie internetowej WOIIB informację 
o wykazie norm dostępnych w delegaturze oraz stałą in-
formację o Serwisie Budowlanym.

3. Spowodować, aby sprawozdania ze Zjazdów WO-
IIB wraz z uchwalonymi wnioskami zostały przesłane 
wszystkim delegatom i były udostępnione na stronie in-
ternetowej WOIIB. 

4. Uczynić starania w kierunku możliwości ubiegania się 
o uprawnienia budowlane przez techników budowlanych.

5. Wprowadzenie do Izby specjalności łączącej zagadnienia 
z zakresu ochrony środowiska i początkowych faz proce-
su budowlanego.

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2008 r. Uchwa-
łą Nr 71/08 zobowiązała delegatów na VII Krajowy Zjazd 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do zgłoszenia 3 i 4 
wniosku w trakcie obrad Zjazdu. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie wnioski 
przyjęte przez VII Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostały zreali-
zowane.

II. Realizacja uchwał podjętych przez Radę WOIIB 
w 2008 roku. 

Komisja stwierdziła, że w 2008 r. przyjęto:
a) 146 Uchwał Rady WOIIB (NR 1/ 08 do 146/08), 
b) 20 Uchwał Prezydium Rady WOIIB (NR 1/P/2008 do 

20/P/08). 
Tematy uchwał podjętych przez Radę WOIIB dotyczyły 

spraw członkowskich w tym:
- 24 uchwały w sprawie przyjęcia w 2008 r. członków  

WOIIB,
- 10 uchwał w sprawie wznowienia w 2008 r. członkostwa 

w WOIIB,
- 36 uchwał w sprawie zawieszenia w 2008 r. członków 

WOIIB,
- 43 uchwały w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB 

w 2008 r.
Uchwały dotyczące spraw członkowskich w przypad-

kach nie budzących żadnych wątpliwości podejmował Zespół 
Orzekający. Natomiast w przypadkach zawieszenia i skreśle-
nia z listy członków WOIIB z winy określonych osób, uchwa-
łę podejmowała Rada WOIIB. W roku 2008 nie było żadnych 
odwołań od uchwał dotyczących odwołań i skreśleń z listy 
członków WOIIB. Ponadto podjęto:

a) 5 uchwał (nr 66/08 do 70/08) przyjęto w sprawie wniosków 
o nadanie Złotej i Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB;

b) 4 uchwały (nr/08, 47/08, 102/08, 103/08), w sprawach do-
tyczących zakupu i remontu nowej siedziby dla WOIIB;

c) 1 uchwała nr 71/08 w sprawie postulatów dla delegatów 
WOIIB wybierających się na VII Zjazd Krajowej Izby In-
żynierów Budownictwa;

d) 6 uchwał (nr 130/08 do 133/08, 136/08, 140/08) w spra-
wach dotyczących działalności WOIIB w 2009 r.;

e) 2 uchwały (nr 234/08, 135/08) w sprawach dotyczących 
ustalenia terminu VIII Zjazdu i powołania Zespołu Orga-
nizacyjnego Zjazdu;

f) 1 uchwała nr 137/08 w sprawie współudziału w organiza-
cji II Konferencji Naukowej;

g) 2 uchwały (nr 138/08, 139/08) w sprawach dotyczących 
zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Procesów Bu-
dowlanych;

h) 5 uchwał (nr 2/P/08 do 6/P/08) w sprawach dotyczących 
zatwierdzenia uchwał VII Zjazdu WOIIB;

i) 11 uchwał (nr 1/P/08, 7/P/08 do 9/P/08, 12/P/08, 13/P/08, 
15/P/08 do 19/P/08) w sprawach dotyczących udzielenia 
zapomogi finansowej członkom WOIIB;
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j) 3 uchwały (nr 10/P/08, 11/P/08, 14/P/08) w sprawach do-
tyczących remontu nowej siedziby WOIIB;

k) 1 uchwała 20/P/08 w sprawie dotyczącej przyznania kwo-
ty 5000 zł jako współudział w kosztach organizacji II 
Konferencji Naukowej.
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy podejmowaniu 

i realizacji uchwał Rady i Prezydium Rady WOIIB.

II. Wyniki kontroli działalności finansowej i gospo-
darczej WOIIB przedstawiają się następująco:

W pozycji 1 do 5 zespoły kontrolne przeprowadziły 
kontrolę w delegaturach WOIIB, skontrolowano: Delegaturę 
w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Przedmiot kontroli stanowił:
- zakres działalności Delegatury w Gnieźnie – powiat 

Gniezno i Września,
- szkolenia organizowane przez Delegaturę w Gnieźnie,
- wyposażenie Delegatury w środki trwałe i przedmioty 

nietrwałe,
- warunki zatrudnienia Inspektora Delegatury,
- sprawy finansowe delegatury.

Sprawdzono podstawowe dokumenty delegatur, jak:
- Regulamin Pracy Biura Delegatury, 
- Rejestr Dzienników Praktyk,
- Rejestr czasopism, norm i innych aktów prawnych,
- Sprawozdanie z działalności. 

Sprawdzono warunki zatrudnienia inspektorów w dele-
gaturach, godziny urzędowania, wyposażenie delegatur oraz 
estetykę pomieszczeń.

W wyniku kontroli stwierdzono, że delegatury są po-
trzebne, ponieważ członkowie korzystają z ich usług i to sta-
nowi bliższy kontakt z WOIIB. W trakcie kontroli nasunęły 
się następujące wnioski i propozycje:

- Bardzo ważny jest pierwszy kontakt z Izbą, miłe przyjęcie 
przyszłych członków Izby.

- Duże zainteresowanie szkoleniami szczególnie z zakresu 
prawa budowlanego, szczególnie szkoleniami prowadzo-
nymi przez inspektorów nadzoru budowlanego.

- Opinia uczestników dot. tematyki i sposobu wykładu: nie 
zawsze zadawalająca. 

- Organizacja szkoleń: dobra (wg anonimowych ankiet, 
przekazywanych po szkoleniu do WOIIB).

- Propagowanie informacji o WOIIB w rejonie działania 
Delegatury. Informacje umieszczone na tablicach ogło-
szeń instytucji rządowych i samorządowych.

- Stwierdzono duże zainteresowanie członków Izby różny-
mi sprawami technicznymi, prawnymi i przepisami. 

- Stwierdzono dużą  frekwencję na szkoleniach organizo-
wanych przez WOIIB.

- Członkowie Izby wnioskują o zwiększenie mobilności 
strony internetowej Izby.

- Wniosek opiekuna jednej z delegatur - rozszerzyć działal-
ność Izby obok szkoleń o wyjazdy techniczne, spotkania 
szkoleniowe wyjazdowe w celu poznania nowych techno-
logii i produktów.

- Niektóre dni dyżurów w delegaturze kolidują z koniecz-
nością wyjazdu Inspektora Delegatury na zebrania WO-
IIB w Poznaniu.

- Pomieszczenia Delegatury w Pile nadaje się do remontu 
(malowanie, naprawa oświetlenia) dobrze wyposażone, 
schludne i przyjazne dla przychodzących interesantów.

 - Skaner z funkcją kopiarki i faksu nie zdaje egzaminu.
Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli 

stwierdza się prawidłowość funkcjonowania Delegatur.
6.  W wyniku kontroli stwierdzono, że:
Po nabyciu pod koniec 2007 roku nieruchomości na nową 

siedzibę WOIIB już w dniu 15 stycznia 2008 roku podpisano 
Umowę o dzieło o wykonanie prac projektowych z Firmą ARI 
Spółka z o.o. Poznań ul. Wilczak 16A. Do umowy dołączono 
harmonogram prac projektowych do uzyskania pozwolenia na 
budowę włącznie. Prace projektowe powinny być wykonane 
od momentu podpisania umowy do połowy lipca 2008 roku. 
W czasie procesu przygotowawczego napotkano na szereg 
trudności związanych z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń. 
Pomimo trudności z uzyskaniem pozwoleń na budowę w dniu 
24.06.09 r. Uchwałą Prezydium Rady WOIIB nr 11/P/08 po-
wołano komisję przetargową w składzie: 

- Kol. Daniel Pawlicki,
- Kol. Stefan Granatowicz.
- Kol. Balbina Konieczna,
- Kol. Kazimierz Ratajczak.
W dniu 29 lipca 2008 roku opublikowano zaproszenie do 

udziału w przetargu ograniczonym na przebudowę siedziby 
przy ulicy Dworkowej 14, w którym ustalono termin I Etapu 
wstępnej kwalifikacji na 15 sierpnia 2008 roku. Do tego Eta-
pu przystąpiły trzy firmy: POSBAU S.A., INFRABUD oraz 
Begier i synowie. Do następnego Etapu przetargu zakwalifi-
kowano dwie Firmy: POSBAU S.A. i INFRABUD. Termin 
złożenia ofert ustalono na 15 października 2008 roku. Otwar-
cie ofert nastąpiło w dniu 15.10.2008 r., ostateczne rozmowy 
przeprowadzono w dniu 28.10.2008 r., a w następnym dniu 
dokonano wyboru oferenta, została wybrana Firma POSBAU 
S.A. z którą podpisano umowę w dniu 1.12.2008 roku. Prze-
kazanie placu budowy nastąpiło w dniu 4.12.2008 roku.

Uzyskano potrzebne dokumenty dotyczące realizacji 
inwestycji:

Pozwolenie na rozbiórkę uzyskano 30.04.2008 r.  
- Decyzja nr 983/08
•	 Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy uzyskano 

3.07.2008 r. - Decyzja nr 721/08;
•	 Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyska-

no 18.07.2008 r. – Decyzja nr 182/08;
•	 Decyzję pozwolenia na budowę budynku A uzyskano 

8.10.2008 r. – Decyzja nr 2405/08;
•	 Decyzję pozwolenia na budowę wewnętrznej instala-

cji gazowej uzyskano w dniu 8.12.2008 r. – Decyzja nr 
2917/08;

•	 Decyzja pozwolenia na budowę sieci zewnętrznej kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej uzyskano w dniu 27.01.2009 r. 
– Decyzja nr 158/09;
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•	 Decyzję pozwolenia na budowę budynku B – wniosek 
złożono w dniu 28.01.2009 roku.
Komisja przetargowa w dniu 22.07.2008 r. spisała umo-

wę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z inspektorem nadzoru 
budowlanego. Z harmonogramu załączonego do umowy wyni-
ka, ze remont powinien zakończyć się do końca miesiąca maja 
2009 roku. Aktualnie wykonawca jest na placu budowy.

7. Zespół ds. kontaktów zagranicznych został powołany 
Uchwałą nr 96/06 13 czerwca 2006 r. w następującym składzie:

- Jan Wicorek                 - Przewodniczący,
- Wojciech Białek          - Członek,
- Tomasz Błaszczyński  - Członek,
- Lech Grodzicki            - Członek,
- Marian Krzysztofiak    - Członek,
- Piotr Żywica                - Członek.
W trakcie kontroli stwierdzono, że zgodnie z § 2 pkt. 4 Re-

gulaminu Zespołu ds. kontaktów z zagranicą (zał. nr 3) człon-
kowie Zespołu nie wybrali spośród siebie wiceprzewodniczą-
cego i sekretarza. W trakcie dotychczasowej pracy Zespół nie 
otrzymał żadnych wniosków i uchwał Rady WOIIB do realiza-
cji. Zespół nie kompletuje w pełni dokumentacji ze swoich po-
siedzeń. Stwierdzono brak planów pracy na poszczególne lata. 
Pomimo ww. niedociągnięć Zespołu ds. kontaktów z zagranicą 
w ramach realizacji swoich obowiązków zespół doprowadził: 

1. Do spotkania w dniu 24 maja 2006 r. przedstawicieli 
WOIIB z przedstawicielami Federacji Francuskiej, na którym 
zdeklarowano wzajemną współpracę w sprawach interesują-
cych obydwie strony.

2. W dniach 16-19.01.2007 r. WOIIB gościła w Poznaniu 
delegację inżynierów francuskich. Podczas pobytu delegacja 
francuska wizytowała zakłady terenowe Firmy POZBAU w Po-
znaniu, Zespół Szkół Zawodowych oraz odbyto cykl spotkań 
roboczych w siedzibie WOIIB, gdzie wynegocjowano wstępną 
treść porozumienia między naszymi organizacjami.

3. W dniu 9 listopada 2007 r. odbyło się spotkanie w WO-
IIB Prezydenta Federacji BTP z Francji z Przewodniczącym 
Rady WOIIB w sprawie udziału przedstawicieli strony fran-
cuskiej w targach „BUDMA 2008”.

4. W dniu 22 stycznia 2008 roku zostało podpisane w Po-
znaniu porozumienie WOIIB z La Federation du BTP z Fran-
cji w sprawach współpracy między naszymi organizacjami.

5. W dniach 11-13 września 2008 r. odbyło się spotkanie 
w Berlinie delegacji WOIIB z przedstawicielami Izby w Ber-
linie, na którym omówiono przyszłą współpracę obu Izb oraz 
rolę i miejsca certyfikacji energetycznej w obu krajach 

Rozliczenia finansowe wyjazdów i wizyt gości  
z zagranicy. 

Podstawę prawną rozliczeń podróży zagranicznych sta-
nowi Rozporządzenie MIPS z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. 
Nr 236, poz. 1991 z późn. zmianami). 

Na podstawie udostępnionych dokumentów i informacji 
z działu księgowości WOIIB dotyczących Zespołu ds. kontak-
tów zagranicznych ustalono, że: 

- w 2006 roku sporządzono wstępny preliminarz 
kosztów delegacji na kwotę 3480 euro tj. 13519,45 zł. 

W dniach 29.11.2006 r. - 2.12.2006 r. odbył się wyjazd zagra-
niczny do Francji (Epinal, Gerardmer), w którym uczestniczyło 
trzech członków WOIIB, koszt wyjazdu wyniósł 8959,05 zł. 
Analizując dokumenty stwierdzono, że zakup euro, wypłata 
zaliczek uczestnikom delegacji i rozliczenie po zakończeniu 
wyjazdu odbyły się prawidłowo;

- w 2007 roku WOIIB gościła delegację francuską, ponie-
sione koszty związane z przyjęciem delegacji wyniosły 3627, 
95 zł. Na podstawie faktur księgowych dokonano prawidłowo 
rozliczenia kosztów; 

- w 2008 roku sporządzono wstępny preliminarz kosztów 
delegacji na kwotę 1328 euro oraz 668,64 zł koszt przejazdu 
samochodem własnym. W dniach 11.09-13.09 odbył się wy-
jazd 4-osobowej delegacji WOIIB do Baukamer Berlin. Preli-
minarz kosztów wyjazdu został przekroczony i wyniósł 1552 
euro (hotel i diety) oraz 501,48 zł (koszt przejazdu samocho-
dem własnym). Przekroczenie wstępnego preliminarza kosztów 
delegacji wynika z trudności uzyskania tańszego hotelu. Wyja-
śnienie powodów przekroczenia planowanych kosztów delega-
cji przedstawione przez członka delegacji zaakceptował Prze-
wodniczący Zespołu ds. kontaktów zagranicznych Jan Wicorek 
oraz zatwierdził Przewodniczący Izby Jerzy Stroński.

Rozliczenie budżetu:
- Rozliczenie budżetu za rok 2006:  plan - 30000 zł,  

wykonanie - 9654,77 zł (32,18%).
- Rozliczenie budżetu za rok 2007:  plan - 39000 zł,  

wykonanie - 3627,95 zł (9,30%).
Zgodnie z wymaganiami § 2.4 Regulaminu Zespołu ds. 

kontaktów zagranicznych członkowie Zespołu powinni wy-
brać ze swojego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza. Do 
dnia kontroli takiego wyboru członkowie zespołu nie dokonali. 
W trakcie dotychczasowej pracy Zespół nie otrzymał żadnych 
wniosków i uchwał Rady WOIIB do realizacji, Zespół nie kom-
pletuje w pełni dokumentacji ze swoich posiedzeń i ramowych 
planów pracy na poszczególne lata. Zespół powinien w pełni 
kompletować dokumentację ze swoich posiedzeń i działań. 

Wykazane kwoty w rozliczeniu budżetu za 2006 i 2007 
rok są zgodne z zapisami księgowymi dotyczącymi badanej 
komisji. Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli 
stwierdza się, że należy wprowadzić pewne korekty do pracy 
zespołu tak, aby jego działanie było zgodne z zatwierdzonym 
przez Radę WOIIB regulaminem. 

8. Przeprowadzono również kontrolę w Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej. Kontroli poddano Sesję wiosenną 
na uprawnienia budowlane. W wyniku kontroli nie stwierdzo-
no żadnych uchybień. Przestrzegane są zalecenia z poprzed-
nich kontroli OKR.

9. Przeprowadzono kontrolę inwentaryzacji kasy 
w WOIIB i stwierdzono, że: w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa inwentaryzację kasy przeprowadzono 
w dniu 31.12.2008 roku na podstawie spisu z natury. Spisano na tę 
okoliczność protokoły z inwentaryzacji kasy na dzień 31.12.2008 
roku. Inwentaryzację kasy przeprowadzono na podstawie:

- Zarządzenia Przewodniczącego Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu Nr 
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15/12/2008 o przeprowadzeniu inwentaryzacji kasy z dnia 12 
grudnia 2008 r.

- Ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji.
Inwentaryzację kasy przeprowadzono zgodnie z wyma-

ganiami zawartymi w aktach prawnych podanych powyżej. 
W skład Komisji Inwentaryzacyjnej wchodziły osoby 

powołane przez Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu Zarządzeniem 
Nr 15/12/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku. Przewodnicząca 
komisji inwentaryzacyjnej Juszczak Marta oraz Lisiecka Gra-
żyna członek komisji. 

W trakcie inwentaryzacji kasy nie stwierdzono niezgod-
ności między stanem raportów kasowych nr 12/08 oraz 1/2008 
a stanem gotówki w kasie. Stan gotówki w kasie PLN na dzień 
31.12.2008 roku wynosił w banknotach i w bilonie 2331,91 
zł. Stan gotówki w kasie w EURO na dzień 31.12.2008 roku 
wynosił w banknotach zero a w bilonie 0,30 Eurocentów. 

Stan na trzech rachunkach bankowych przedstawiał się 
następująco. Na jednym rachunku wyodrębnionych wpły-
wów saldo na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 3504,36 zł, na 
drugim rachunku wyodrębnionych wpływów saldo na dzień 
31.12.2008 r. wynosiło 420199,24 zł oraz na rachunku Biznes 
Partner saldo na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 1146961,87 zł. 

Komisja stwierdza, że kasa jest prowadzona w sposób 
prawidłowy i ma odpowiednie zabezpieczenie. 

10. Działalność finansowa WOIIB za okres od 
1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

 Z przedstawionych dokumentów księgowych spra-
wozdania finansowego na dzień 31.12.2008 r., rachunek wy-
ników za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. przedstawia 
się następująco:

A. Przychody z działalności statutowej:
składki wpisowe 54 100,00 zł,- 
składki członkowskie 2 676 389,20 zł,- 
opłaty za postępowania kwalifikacyjne 193 591,00 zł,- 
opłaty za egzaminy na uprawnienia budowlane           - 
218 800,70 zł,
opłaty za postęp. kwalifikacyjne na rzeczoznawców       - 
3 000,00 zł,
Łącznie przychody zamknęły się kwotą 3 145 880,90 zł.
B. Koszty realizacji działań statutowych wyniosły: 

             1 915 238,71 zł.
C. Wynik na działalności statutowej 1 230 642,19 zł.
D. Koszty administracyjne wyniosły w tym: 

koszty amortyzacji środków trwałych 103 117,86 zł, - 
koszty zużycia materiałów i energii 42 063,53 zł,- 
usługi obce 272 721,77 zł,- 
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne  - 
i inne świadczenia 440 980,83 zł,
pozostałe koszty 1 693,60 zł.- 
Łącznie koszty administracyjne zamknęły się kwotą  

860 577,59 zł.
E. Pozostałe przychody 176 196,12 zł.
F. Pozostałe koszty 0,49 zł.
G. Przychody finansowe 12 259,58 zł.

H. Koszty finansowe  243 107,16 zł.
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 

Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynikający 
z zapisów księgowych w 2008 roku wyniósł 315 412,65 zł.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 302 081,22 zł. Na akty-
wa składają się, aktywa trwałe na kwotę 3 721 887,89 zł oraz 
aktywa obrotowe na kwotę 3 573 183,57 zł, co stanowi kwotę 
7 302 081,42 zł. 

Na pasywa składają się fundusze własne 5 520 910,72 zł 
oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 781 170,70 zł, co 
stanowi kwotę 7 302 081,42 zł. Przedstawione powyżej dane 
potwierdza opinia i raport z badania sprawozdania finanso-
wego WOIIB za 2008 rok przeprowadzonego przez firmę 
„Eureka Auditing” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Badanie 
sprawozdania finansowego WOIIB przeprowadził w imieniu 
tej firmy biegły rewident Andrzej Furmanowski. Z raportu 
wynika, że bilans WOIIB za 2008 rok został sporządzony pra-
widłowo w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Z rozliczenia budżetu wynika, że na planowane przycho-
dy w budżecie w 2008 roku w kwocie 2 933 000 zł uzyskano 
przychody w wysokości 3 172 248,48 zł. Główne czynniki 
wzrostu wpływów w 2008 roku to:

większe wpływy z wpłacanych składek członkowskich - 
i wpisowego w 2008 roku o kwotę 300 489,20 zł,
większe wpływy ze sprzedaży książek praktyk o kwotę  - 
3 608,00 zł,
Wzrost wpływów wyniósł 239 248,48 zł. Wpływy byłyby 

wyższe, ale obniżyła je pozycja postępowanie kwalifikacyjne 
i egzaminy, odsetki bankowe i przychody Sądu Dyscyplinar-
nego o kwotę łączną 64 848,72 zł, ponieważ zaplanowano 
wyższe wpływy z tych pozycji niż uzyskano.

Na planowane wydatki w 2008 roku w kwocie 2 933 
000,00 zł wydatkowano kwotę 2 588 632,83 zł, jest to kwota 
mniejsza o 344 367,17 zł.

W trakcie kontroli OKR ustalono, że na oszczędności 
w kosztach w poszczególnych pozycjach budżetu w 2008 
roku złożyły się następujące przyczyny:

- nie wykorzystano planowanych środków w budżecie,
nie wykorzystano rezerwy budżetowej,- 

- nie stwierdzono rażących przekroczeń wykorzystania 
środków w pozycjach budżetu w 2008 roku z wyjątkiem 
Komisji Kwalifikacyjnej, gdzie przekroczenie wyniosło 
95 257, 35 zł. Przekroczenie spowodowało uwzględnienie 
2 etatów oraz wynagrodzenia za prowadzone egzaminy 
spowodowane zwiększoną liczbą zdających kandydatów.
Odrębne rozliczenie jest prowadzone w związku z re-

montem nowej siedziby WOIIB. Założono przewidywany 
koszt remontu z wyposażeniem na kwotę 2 600 000 zł. Na tę 
kwotę składają się w 30% środki własne z lokat oraz w 70% 
kredyt bankowy z PKO BP. Na wydatki i koszty związane 
z nową siedzibą WOIIB przy ulicy Dworkowej w Poznaniu 
składają się koszty utrzymania budynku w kwocie 19 880,28 zł 
oraz prace inwestycyjne w kwocie 368 192,23 zł, co stanowi 
łącznie 388 072,51 zł.
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Na przychody złożyły się dochody z najmu do wygaśnię-
cia umów na kwotę 31 116,40 zł.

Zawarto również umowę na dofinansowanie szkoleń 
w ramach funduszy europejskich na kwotę 498 753,00 zł. 
Z rozliczenia kwoty pierwszej transzy wynika, że z uzyskanej 
kwoty 110 000 zł wydatkowano 106 278,81 zł. 

Z tego wynika, że różnica między transzą a kosztami wynosi  
3 721,19 zł niewykorzystanych środków. To jest bardzo dobry wy-
nik. Uzyskanie takiego dofinansowania szkoleń powoduje zwięk-
szenie możliwości przeszkolenia większej liczby członków WOIIB.

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych 
i opinii biegłego rewidenta komisja stwierdza że:

sprawozdanie finansowe WOIIB za 2008 rok przedstawia - 
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej WOIIB w Poznaniu.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie - 
z ustawą i zasadami rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 
WOIIB prowadzi prawidłową i oszczędną działalność fi-- 
nansową.
Podstawowy wniosek to w okresie kryzysu należy pro-

wadzić bardzo oszczędną gospodarkę finansową w związku 
z prowadzeniem remontu nowej siedziby.

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz udziału 
w posiedzeniach Okręgowej Rady Izby i Prezydium Rady 
stwierdza się:

– WOIIB jest w pełni zorganizowana i wszystkie jej organy 
statutowe oraz powołane przez Okręgową Radę Izby ko-
misje i zespoły działają prawidłowo. 
W pełni działają delegatury WOIIB w Gnieźnie, Kaliszu, -	
Koninie, Lesznie i Pile.
Wydawany jest nieodpłatnie Biuletyn Informacyjny  -	
WOIIB.
Organizowane są nieodpłatne szkolenia dla członków -	
WOIIB.
Dla członków WOIIB, którzy znajdują się w trudnej sy--	
tuacji stworzono możliwości skorzystania z zapomóg fi-
nansowych.
Zakupiono budynek na siedzibę WOIIB i aktualnie jest -	
przebudowywany dla potrzeb WOIIB. 

Po przeanalizowaniu protokołów z kontroli przepro-
wadzonych przez OKR oraz sprawozdań za 2008 rok Rady 
oraz organów WOIIB, OKR na posiedzeniu w dniu 20 mar-
ca 2008 roku podjęła jednogłośnie Uchwałę nr OKR/1/09 
o wystąpieniu do VIII Zjazdu WOIIB z wnioskiem o udziele-
nie absolutorium Okręgowej Radzie za okres  sprawozdawczy. 
Biorąc pod uwagę całokształt działania WOIIB oraz Uchwałę 
OKR nr OKR/1/09 składam wniosek do VIII Zjazdu o udzie-
lenie absolutorium Radzie WOIIB w Poznaniu 

Do sprawozdania załączono 12 protokołów z kontroli.

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB

 Włodzimierz Draber 

Spotkanie ze Stowarzyszeniami 
Naukowo-Technicznymi

16 marca 2009 roku w siedzibie WOIIB w Po-
znaniu odbyło się coroczne spotkanie zwo-
ływane przez Przewodniczącego Rady 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
z przedstawicielami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 
Spotkania te odbywają się w oparciu o porozumienie z 26 
sierpnia 2002 r. zawarte pomiędzy Stowarzyszeniami a Ko-
mitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa. 
Na mocy tego porozumienia CUTOB-PZITB organizuje 
szkolenia o charakterze ogólnym, natomiast szkolenia spe-
cjalistyczne w poszczególnych branżach pozostają w gestii 
Stowarzyszeń. 

Na podstawie dostarczonych propozycji tematów szkoleń 
z poszczególnych jednostek, Komisja ds. Doskonalenia Zawo-
dowego i Szkoleń, której przewodniczy prof. Edward Szcze-
chowiak opracowuje plany szkoleń na poszczególne lata, 
które następnie zatwierdzane są przez Radę Izby. Powyższa 
Komisja finansuje szkolenia w oparciu o „Zasady Gospodarki 
Finansowej Komisji ds. DZiS”, zatwierdzone przez Radę Izby 
w dniu 19.09.2006 roku.

Informacje o powyższych szkoleniach ukazują się za-
równo w Biuletynie WOIIB, jak i na stronie internetowej 
Izby www.woiib.org.pl, zakładka SZKOLENIA, która jest 
aktualizowana na bieżąco. 

Jak wynika z podanej przez Przewodniczącego WOIIB 
statystyki, liczba osób uczestniczących w bezpłatnych szko-
leniach znacznie wzrosła w ostatnim roku, i tak: 

- 2004 rok – 508 osób,
- 2005 rok – 1720 osób,
- 2006 rok – 1293 osoby,
- 2007 rok – 2128 osób,
- 2008 rok – 3061 osób.
Liczba szkoleń przeprowadzonych przez Stowarzysze-

nia w ramach współpracy przedstawia się następująco (dane 
z 2008 roku):

- CUTOB-PZITB – 24,
- SEP – 5,
- SITWM – 3,
- PZITS – 7,
- PIGR – 2,
- SITK – 2,
- SITPNG – 1. 
Przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

obecni na spotkaniu podziękowali WOIIB za bardzo dobrą 
współpracę.

Przewodniczący Rady WOIIB, p. Jerzy Stroński, dzię-
kując Stowarzyszeniom za ich znaczący wkład w szkolenia 
jednocześnie podkreślił potrzebę dalszej współpracy w tym 
zakresie. Poprosił o przygotowanie programów szkoleń na 
2010 rok do 30 czerwca 2009 roku. 

Marzena Jagiełka
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1.Wstęp
Jerzyki (apus  apus) to ptaki, które od setek lat żyją 

w naszych miastach. Gatunek dawniej zamieszkujący szcze-
liny skalne zaadaptował się do warunków panujących w mia-
stach, gdy tylko pojawiły się wysokie murowane budowle 
z licznymi otworami i szczelinami. Od kilku lat podczas ocie-
plania bloków zamyka się otwory wentylacyjne plastykowy-
mi kratkami. W ten sposób uniemożliwia się dostęp jerzykom 
do ich jedynych siedlisk i miejsc lęgowych. Inwestorzy tłu-
maczą to koniecznością zabezpieczenia stropodachów przed 

Czy ocieplanie budynków musi prowadzić  
do wytępienia jerzyków?

gołębiami, które rzeczywiście są kłopotliwymi mieszkańcami 
naszych osiedli. Jednak otwór niezbędny dla jerzyka jest tak 
mały, że nie ma obaw, by przecisnął się tam gołąb. A tymcza-
sem populacja jerzyków w Poznaniu gwałtownie maleje.

2. Gatunek i jego znaczenie dla środowiska
Jerzyk jest niewielkim ptakiem z gatunku jerzy-

kowatych, najbliżej spokrewniony z kolibrem. Rozpiętość 
skrzydeł około 40 cm, długość około 18 cm, masa 32 do 
50 g, ciemno-brązowy, prawie czarny. Lata bardzo szyb-

Z aktualnej analizy ruchu budowlanego w Pozna-
niu wynika, że w pierwszym kwartale 2009 roku 
- w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 

roku – nastąpiło znaczne zmniejszenie zarówno liczby obiek-
tów budowlanych oddanych do użytkowania, jak i liczby roz-
poczętych inwestycji.

W pierwszym kwartale 2009 roku przystąpiono do bu-
dowy 63 obiektów (w tym: 32 budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
oraz 23 budynków handlowo-usługowych, biurowych, prze-
mysłowych i magazynowych). To 43% spadek w stosunku do 
110 budynków, których realizację rozpoczęto w pierwszym 
kwartale ubiegłego roku. Największy spadek (49%) dotyczy 
realizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Podobny regres dotyczy liczby obiektów oddanych do użytko-
wania. W pierwszym kwartale 2009 roku oddano do użytko-
wania 98 obiektów (w tym: 52 budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, 21 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 25 
budynków handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych 
i magazynowych). To 50% spadek w stosunku do 197 budyn-
ków oddanych do użytkowania w pierwszym kwartale ubiegłe-
go roku. Największy spadek (61%) dotyczy liczby oddanych do 
użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Natomiast stosunkowo niewielkie (12%) zmniejszenie od-
notowaliśmy w liczbie oddanych do użytkowania budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych. W pierwszym kwartale 
bieżącego roku oddano do użytkowania 21 takich obiektów 
a w pierwszym kwartale roku ubiegłego 24.

Bezpośredni wpływ na spowolnienie dotychczaso-
wej dynamiki ruchu budowlanego w Poznaniu, w pierw-

szym kwartale bieżącego roku, ma ogólna sytuacja finan-
sowa i gospodarcza w Polsce i na świecie, a potwierdze-
niem trwałości lub zaprzeczeniem obecnej tendencji będą 
wyniki ruchu budowlanego po pierwszym i drugim półro-
czu 2009 roku.

Warto również zaznaczyć, że wpływ na liczbę obiek-
tów oddanych do użytkowania mają nowe przepisy ustawy 
Prawo budowlane, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 
2009 roku. Dotyczą one obowiązku dołączania przez inwe-
storów - do wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowa-
nie bądź zaświadczenia o zakończeniu budowy – świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków. W pierwszym 
kwartale 2009 roku, na 98 wniosków o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie bądź zaświadczenia o zakończeniu budo-
wy – w 12 przypadkach nie dostarczono kopii świadectwa 
charakterystyki energetycznej. Zaistniała zatem konieczność 
wzywania inwestorów do uzupełniania wniosków. Pomimo 
tego - w stosunku do 7 obiektów - inwestorzy takich świa-
dectw nie dostarczyli, co, na podstawie aktualnie obowiązu-
jących przepisów Prawa budowlanego, musiało skutkować 
odmową wydania pozwolenia na użytkowanie lub zaświad-
czenia o zakończeniu budowy.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieznajomość prze-
pisów Prawa budowlanego przez niektórych inwestorów i zbyt 
mała liczba osób posiadających uprawnienia do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

                             
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania
                                           Paweł Łukaszewski                   

Pierwszy kwartał 2009 roku  
- spowolnienie inwestycji budowlanych w Poznaniu
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ko od 40 do 100 km/h, na dłuższych przelotach nawet 160 
km/h. Całe życie (oprócz wysiadywania jaj i karmienia 
młodych) spędza w powietrzu – żywi się owadami, w po-
wietrzu zbiera materiał do wyścielenia „gniazda”, kopu-
luje i nawet śpi. Gniazd nie buduje, lecz wykorzystuje 
znalezione szczeliny i otwory, do których zawsze wraca. 
Ze względu na specyficzny układ palców (wszystkie cztery 
„do przodu”) jerzyk nie może chodzić, natomiast doskonale 
przyczepia się do pionowych powierzchni. Przylatuje do nas 
w pierwszych dniach maja; kiedyś przylatywał wcześniej – 
w kwietniu „na świętego Jerzego” i stąd jego nazwa „jerzyk”. 
Odlatuje już w pierwszych dniach sierpnia  - najpóźniej 15-go. 
Każdego dnia przelatuje co najmniej 1000 (tysiąc) kilometrów 
i zjada przy tym ogromne ilości komarów, much i meszek. 
Wędruje do nas aż z Afryki Południowej lub Madagaskaru 
i wraca zawsze do tego samego miejsca. Jak z tego krótkiego 
opisu wynika, jest to ptak zupełnie wyjątkowy, nic dziwnego, 
że jest objęty całkowitą ochroną. Jerzyki w mieście w dosko-
nały sposób tępią dokuczliwe owady i czynią to w najbardziej 
ekologiczny i ekonomiczny sposób. Nie wymagają dokar-
miania zimą, nie brudzą ani elewacji ani swojego otoczenia 
(ich odchody są praktycznie niedostrzegalne, rozpylają się 
w powietrzu), a o skuteczności działania można przekonać się 

mieszkając na osiedlu, gdzie jeszcze jest ich kilkaset. Tak do 
niedawna było na wszystkich poznańskich osiedlach. 
      

3. Ochrona prawna 
Jerzyk objęty jest ochroną gatunkową ścisłą na mocy 

ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
nr 92, poz. 880, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dzi-
ko występujących zwierząt (Dz.U. nr 220, poz. 2237), które 
wprowadziło m.in. następujące zakazy:

zabijania, okaleczania1)	 , chwytania, transportu, pozy-
skiwania, przetrzymywania a także posiadania żywych 
zwierząt;
niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwo-2)	
jowych:
niszczenia ich siedlisk i ostoi;3)	
niszczenia ich gniazd4)	 , mrowisk, nor, legowisk, żeremi, 
tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień;
wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;5)	
umyślnego płoszenia i niepokojenia6)	 . 

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska wydaną 
w związku z zapytaniami organizacji ekologicznych, zakaz 
niszczenia siedlisk gatunków zwierząt podlegających ochronie 
prawnej jednoznacznie dotyczy również jerzyków gnieżdżą-
cych się w budynkach, a w szczególności w stropodachach.
Podstawą przytoczonej ustawy i rozporządzenia jest Prawo 
ochrony środowiska przyjęte w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo to obowiązuje wszystkie podmioty i każdego obywa-
tela niezależnie od wykonywanej profesji. Prawo to zostało 
przyjęte w oparciu o dyrektywy Rady Europy, jest więc zgod-
ne z prawem obowiązującym nas od wstąpienia do Zjedno-
czonej Europy. Dalszym krokiem dla ochrony środowiska jest 
ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w śro-
dowisku i ich naprawie. 

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje się do bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku:

spowodowanych przez działalność podmiotu korzystają-1)	
cego ze środowiska, stwarzającą ryzyko szkody w śro-
dowisku;
spowodowanych przez inną działalność niż ta, o której 2)	
mowa w pkt 1, podmiotu korzystającego ze środowiska, 
jeżeli dotyczą gatunków chronionych lub chronionych 
siedlisk przyrodniczych oraz wystąpiły z winy podmiotu 
korzystającego ze środowiska.

Art. 6. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
bezpośrednim zagrożeniu szkodą w środowisku – rozu-1)	
mie się przez to wysokie prawdopodobieństwo wystą-
pienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć 
przyszłości;
chronionych siedliskach przyrodniczych – rozumie się 2)	
przez to:

c) siedliska oraz miejsca rozrodu gatunków chronionych;
Dalej ustawa precyzuje szczegółowo, co rozumie się 

przez pojęcia: gatunki chronione, naprawa elementów przy-
rodniczych oraz szkoda w środowisku. 
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Art. 9. ustawy stanowi o tym, że w razie wystąpienia 
szkody podmiot korzystający ze środowiska obowiązany 
jest podjąć niezwłocznie działania zapobiegawcze. Wreszcie 
w rozdziale 6 Przepisy karne, Art. 28. głosi: Kto będąc obo-
wiązany na podstawie art. 9, nie podejmuje działań zapobie-
gawczych lub naprawczych podlega karze grzywny.

Istnieje więc prawo, które wyraźnie chroni także jerzyki 
i wymusza działania naprawcze.

4. Stan faktyczny 
Termomodernizacja (ocieplanie) bloków mieszkal-

nych w Poznaniu objęła już według mego szacunku 70% 
wszystkich przewidzianych obiektów. Niestety w ślad za 
tym idzie podobna utrata siedlisk lęgowych jerzyków. 
Projekty nie uwzględniają wymagań przywołanych wyżej 
ustaw i rozporządzeń, przy zatwierdzaniu projektu nikt 
z zatwierdzających nie interesuje się zgodnością projektu 
z ustawą o ochronie środowiska, a wykonawcy nie zawsze 
sprawdzają, czy w ocieplanym budynku są siedliska jerzy-
ków. Zdarza się, że ptaki wraz ze swymi pisklętami zostają 
w swoim  siedlisku zamurowane. Na łamanie prawa nie re-
agują również inwestorzy. Czasem jednak można przeko-
nać inwestora do zastosowania się do obowiązującego pra-
wa. Na osiedlu Jana III Sobieskiego podjęta została próba 
rekompensaty utraconych siedlisk jerzyków. Podczas ocie-
plania w roku 2007 i 2008 pod otworami wentylacyjnymi 
zamontowano budki lęgowe wykonane w postaci długiej 
drewnianej skrzynki podzielonej na 6 „przedziałów” i za-
opatrzonej w niewielkie prostokątne otwory: 6 x 4 cm. Ten 
eksperyment powiódł się, bo na 400 zamontowanych sie-
dlisk około 200 zostało w ub. roku zasiedlonych. Koszt wy-
konania był niewielki, montaż odbywał się bez większych 
trudności, a efekt widać na załączonych zdjęciach. Trzeba 
tu jednak powiedzieć, że przed ocieplaniem było tam oko-
ło 4000 otworów w znacznej części zasiedlonych. I mimo 
wszystkich oporów najtańszym i najprostszym sposobem 

naprawienia szkody byłoby pozostawienie otworów wenty-
lacyjnych opracowanych w taki sposób, by były dostępne 
tylko dla jerzyków (ewentualnie i dla wróbli). Jest to także 
zależne od sposobu zabezpieczenia stropodachu – czy po-
został pusty, czy wypełniony i jakim materiałem. Jednym 
słowem najlepiej jest, jeśli pomyśli się o tym przy projek-
towaniu, ewentualnie zwróci na to uwagę projektantowi or-
gan zatwierdzający czy przyjmujący projekt. 

Wszystkie późniejsze działania nio-
są dodatkowe koszty, trudności techniczne 
i technologiczne i mogą okazać się spóźnio-
ne, bo ptaki nie będą już próbowały wrócić 
do utraconego siedliska. Takie rozwiązanie 
przyjęto w Bydgoszczy, gdzie sami miesz-
kańcy wymogli na inwestorze pozostawie-
nie odpowiednio przygotowanych otwo-
rów w stropodachach. W Milanówku Rada 
Miasta przyjęła uchwałę, na mocy której 
burmistrz został zobowiązany do realizacji 
programu ochrony jerzyków. A więc można 
zgodnie z obowiązującym prawem chronić 
jerzyki. Na temat siedlisk jerzyków jest bo-
gata literatura dostępna także w Internecie. 
Wymienię tu kilka adresów, gdzie można 
znaleźć wiele informacji technicznych jak 
zabezpieczyć czy przygotować siedliska dla 
jerzyków i nie tylko dla jerzyków. www.

salamandra.org.pl  www.bocian.org.pl   www.otop.org.pl   
www.pwg.otop.prg.pl 

5. Podsumowanie
Na stan zagrożenia populacji jerzyków wpłynęło kilka 

czynników, które doprowadziły już do znacznego zmniej-
szenia się ilości przylatujących do nas ptaków. Najważ-
niejszy to zmiany w technologii budowanych  obiektów, 
coraz dokładniejsze wiązania elementów konstrukcji bez 
pozostawiania otworów i szczelin (dotyczy to nowo budo-
wanych obiektów oraz remontów i modernizacji starszych 
budynków). Drugim czynnikiem to wielka akcja ociepla-
nia budynków i idące w ślad za tym, często niepotrzebne, 
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L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1.

Branża ogólnobudowlana – PZITB

Rozwiązania techniczne stosowane przy 1.	
wykonywaniu prac dociepleniowych  
w budynkach zabytkowych (sklepienia 
stropy, dachy, podłogi, elewacje).
Nowe Polskie Normy dotyczące konstrukcji 2.	
murowych i obciążenia śniegiem: 
podstawowe zmiany, zasady obliczeń.

04.06.2009
16.00-17.30,
17.40-19.10

Poznań     
Dom Technika 
ul. Wieniawskiego 5/9

Organizator:
CUTOB-PZITB
 

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

2.

Branża ogólnobudowlana – PZITB

Warunki niezbędne do ubiegania się  1.	
o tytuł rzeczoznawcy budowlanego.  
Zakres otrzymywania uprawnień.
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa  2.	
w budownictwie.

18.06.2009
16.00-17.30,
17.40-19.10

Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

dr inż. Janusz Kowalski1.	
Politechnika Poznańska2.	

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

3.

Branża ogólnobudowlana – PZITB

Warunki niezbędne do ubiegania się  1.	
o tytuł rzeczoznawcy budowlanego.  
Zakres otrzymywania uprawnień.
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa  2.	
w budownictwie.

25.06.2009
16.00-17.30,
17.40-19.10

Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

dr inż. Janusz Kowalski1.	
Politechnika Poznańska2.	

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

Plan szkoleń 
dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w 2009 roku

zamykanie wszystkich otworów wentylacyjnych oraz wy-
pełnianie stropodachów materiałami o właściwościach tok-
sycznych dla żywych organizmów. Wreszcie trzeci czyn-
nik to zrozumiała chęć inwestorów i właścicieli budynków 
zabezpieczenia elewacji przed zabrudzeniem przez ptaki. 
Są jednak czynniki, które doprowadziły do tego stanu, 
a których można było uniknąć. Mam na myśli projektantów 
ociepleń, remontów i modernizacji, którzy zupełnie pomi-
jają uwzględnianie ochrony środowiska, mimo istnienia 
odpowiednich zapisów w Prawie budowlanym.

A jeszcze większym błędem jest zatwierdzenie takiego 
niepełnego projektu. I tutaj można oczekiwać poprawy dla 
ochrony siedlisk jerzyków, gdyż jednak najłatwiej jest zmienić 

coś na etapie projektu aniżeli dokonywać poprawek w trakcie, 
czy po zakończeniu budowy.

Należy również uwzględniać ochronę jerzyków w nowych 
budynkach – przecież zaprojektowanie i realizacja nawet dużego 
siedliska stanowi niewielki koszt w stosunku do kosztów całej 
budowy, a w ten sposób można zapewnić mieszkańcom ochronę 
przed dokuczliwymi owadami (osiedle nad Wartą przy Garba-
rach będzie szczególnie narażone na owady z zakola Warty). 

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych poświę-
conych jerzykom – uzyskane informacje pozwolą lepiej zro-
zumieć, dlaczego ochrona jerzyków jest tak ważna. 

inż. Adam Gatniejewski
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4.

Branża wodno-melioracyjna – SITWM
Środowiskowe uwarunkowania realizacji 1.	
inwestycji – Dyrektywa Ptasia, Siedliskowa, 
NATURA 2000

03.09.2009
Poznań
Sala Konferencyjna
ul. Czarna Rola 4

Organizator:
SITWM
Informacja:
mgr inż. Waldemar Cichy
tel. 061-856-77-46

5.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Budownictwo pasywne – stan aktualnych 1.	
doświadczeń i osiągnięć techniczno-
ekonomicznych oraz kierunki rozwoju, 
przykłady rozwiązań

10.09.2009
16.00-17.30,
17.40-19.10
Poznań
Dom Technika 
ul. Wieniawskiego 5/9

Organizator:
CUTOB-PZITB
Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

 6.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
 Regulacje  prawne objęte aktualnym tekstem 1.	
ustawy Prawo Budowlane i wybranych 
rozporządzeń.
Organa administracji architektoniczno-2.	
budowlanej i nadzoru budowlanego – zakres 
kompetencji, procedury postępowania.

17.09.2009
11.30-13.00, 13.10-14.40
Gniezno, 
Gnieźnieńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa
ul. Budowlanych 2

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

7.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Regulacje  prawne objęte aktualnym tekstem 1.	
ustawy Prawo Budowlane i wybranych 
rozporządzeń.
Organa administracji architektoniczno-2.	
budowlanej i nadzoru budowlanego – zakres 
kompetencji, procedury postępowania.

24.09.2009
16.00-17.30,
17.40-19.10

Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

8.

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania typowe i nietypowe  1.	
– projektowanie, budowa i eksploatacja.
Błędy montażu i eksploatacji rusztowań  2.	
– procedury kontroli.

05.10.2009
14.00-19.00 
Poznań, 
Dom Technika
ul. Wieniawskiego 5/9
Siedziba WOIIB
(Sala 208, 2 p.)

Organizator:
PIGR i WOIIB, Wykładowcy:  
mgr inż. Piotr Kmiecik
Informacja:
mgr Marzena Jagiełka
Tel. 061-854-20-12
wkp@piib.org.pl

9.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Obiekty budowlane z płyt warstwowych – 1.	
podstawowe zasady projektowania  
i wykonawstwa.
Dokumentacja z zakresu BHP niezbędna  2.	
w trakcie realizacji budowy.

08.10.2009
16.00-17.30,
17.40-19.10
Poznań
Dom Technika 
ul. Wieniawskiego 5/9

Organizator:
CUTOB-PZITB
Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

10.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Regulacje  prawne objęte aktualnym tekstem 1.	
ustawy Prawo Budowlane i wybranych 
rozporządzeń.
Organa administracji architektoniczno-2.	
budowlanej i nadzoru budowlanego – zakres 
kompetencji, procedury postępowania.

15.10.2009
16.00-17.30, 17.40-19.10

Leszno 
Dom Technika 
ul. Sikorskiego 9a

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

11.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Regulacje  prawne objęte aktualnym tekstem 1.	
ustawy Prawo Budowlane i wybranych 
rozporządzeń.
Organa administracji architektoniczno-2.	
budowlanej i nadzoru budowlanego – zakres 
kompetencji, procedury postępowania.

05.11.2009
16.00-17.30,
17.40-19.10

Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 2/2009 (23)

23www.woiib.org.pl

 Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe 
i zaświadczenia o uczestnictwie. 
 Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres:
CUTOB-PZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 061-8536805 w. 333, 304, fax. 061-8536037, 
e-mail: cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl lub WOIIB, 61-712 Poznań ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 061-8542012, 
061-8542010, fax. 061-8542011, e-mail: wkp@piib.org.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

w szkoleniu pt. ……………………………………..................................................................………………………….

…………………………………………….................................................................…………………………………...

w dniu ………………………………………………………….................................................................……………...

imię i nazwisko…………………………………………………………..................................................................…….

nr członkowski……………………………………………………….................................................................………..

nr telefonu do kontaktu…………………….................................................................………………………………….

                                                                                                                                       Podpis …….............................................…………………….

UWAGA !
•	Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach nie będą indywidualnie potwierdzane.
•	W przypadku odwołania szkolenia zainteresowane osoby zostaną o tym fakcie powiadomione.

12.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Regulacje  prawne objęte aktualnym tekstem 1.	
ustawy Prawo Budowlane i wybranych 
rozporządzeń.
Organa administracji architektoniczno-2.	
budowlanej i nadzoru budowlanego – zakres 
kompetencji, procedury postępowania.

19.11.2009
16.00-17.30,
17.40-19.10

Poznań
Dom Technika 
ul. Wieniawskiego 5/9

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

13.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Nieprawidłowości w izolacji termicznej 1.	
pomieszczeń mieszkalnych na poddaszach  
z dachami stromymi.
Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe  2.	
- współczesne materiały, warunki techniczne 
wykonania.

03.12.2009
16.00-17.30,
17.40-19.10

Poznań
Dom Technika 
ul. Wieniawskiego 5/9

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

14.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Regulacje  prawne objęte aktualnym tekstem 1.	
ustawy Prawo Budowlane i wybranych 
rozporządzeń.
Organa administracji architektoniczno-2.	
budowlanej i nadzoru budowlanego – zakres 
kompetencji, procedury postępowania.

10.12.2009
16.00-17.30
17.40-19.10
Konin,
Konińskie Centrum 
Edukacyjne,  
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 061-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl




