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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W dniach 19 i 20 czerwca b.r. odbył się VIII Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, na którym stwierdzono, że w ostatnich latach nastąpiło umocnienie 
roli samorządu zawodowego reprezentującego członków związanych z budow-

nictwem w szerokim tego słowa znaczeniu. Zjazd przegłosował szereg wniosków zgłoszonych 
przez delegatów oraz podtrzymał zasadę kadencyjności dla Prezesa PIIB, przewodniczących 
rad okręgowych oraz przewodniczących organów ustawowych izb. 

13 lipca 2009 r. wręczono w siedzibie WOIIB 203 osobom decyzje o nadaniu uprawnień 
budowlanych co jest rekordową liczbą od początku istnienia samorządu w okręgu wielkopol-
skim. Wszyscy odbierający ten dokument złożyli uroczyste ślubowanie. 

9 czerwca b.r. uczestniczyliśmy w benefisie prof. Witolda Wołowickiego z okazji jego  
70 rocznicy urodzin. Impreza ta odbyła się w Rosnówku w ramach konferencji mostowców. 

Na początku lipca gościliśmy delegację współpracującej z nami Federacji BTP z Francji. 
Ustalono program współpracy na najbliższy okres oraz rozstrzygnięto formę wymiany uczniów 
szkół zawodowych branży budowlanej.

Należy podkreślić, że nadal realizujemy szkolenia w ramach dotacji unijnych, które są 
objęte programem Kapitał Ludzki p.t. „Wielkopolski inżynier budownictwa – rozwój kompe-
tencji zawodowych w zakresie budownictwa XXI wieku”. Szkolenia te w ocenie uczestników 
są przeprowadzane na wysokim poziomie merytorycznym. 

Z dniem 1 października 2009 r. przenosimy siedzibę Izby na ul. Dworkową 14 w Poznaniu, 
aktualnie trwają roboty wykończeniowe w budynku B natomiast budynek A jest po odbiorze 
końcowym. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich członków do nowej siedziby. 

10-12 września b.r. będziemy współorganizatorem konferencji w Wałczu, której tematem 
wiodącym jest rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. W czasie trwania tej konferencji 
odbędzie się coroczne już tradycyjne spotkanie przedstawicieli Zachodniopomorskiej i Wiel-
kopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa celem wymiany doświadczeń w pracy naszych 
samorządów. 

Najważniejszym wydarzeniem będzie jednak Dzień Budowlanych, który w tym 
roku organizuje Delegatura w Koninie 2 października b.r. o godz. 13.00 w Ośrodku 
szkoleniowo-wypoczynkowym WITYNG w Mikorzynie k. Ślesina z udziałem władz 
województwa oraz miasta i powiatu konińskiego. Na to spotkanie wszystkich członków 
serdecznie zapraszam. 

Od 12 listopada b.r. będą przeprowadzane obwodowe zebrania wyborcze delegatów na III 
kadencję władz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełna informacja 
o zebraniach w poszczególnych obwodach będzie wysłana na Państwa adres korespondencyjny 
wraz z nr 10 Inżyniera Budownictwa.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  mgr inż. Jerzy Stroński

 Przewodniczący Rady WOIIB

Z a p r o s z e n i e 

2 października 2009 r. 
o godz. 13.00 w Mikorzynie

rozpoczną się obchody

Dnia BuDowlanych  

Organizatorem jest delegatura w Koninie.
Wszystkich chętnych członków WOIIB zapraszamy

i prosimy o przekazanie swoich zgłoszeń
w delegaturach oraz w siedzibie Biura WOIIB 
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Nr 
obwo-

du
Nazwa Miejsce Adres Data

Go-
dzi-
na

1 Poznański NOT 61-712 Poznań,
ul. H.Wieniawskiego 5/9

13.11.2009 r. 17.00

2 Poznański NOT 61-712 Poznań,
ul. H.Wieniawskiego 5/9

20.11.2009 r. 17.00

3 Poznański NOT 61-712 Poznań,
ul. H.Wieniawskiego 5/9

27.11.2009 r. 17.00

4 Gnieźnieński Kolegium 
Europejskie

62-200 Gniezno,
ul. Kostrzewskiego 5-7

12.11.2009 r. 17.00

5 Kaliski Państwowa 
Wyższa 
Szkoła 
Zawodowa

62-800 Kalisz, 
ul. Nowy Świat 4

26.11.2009 r. 16.00

6 Koniński Państwowa 
Wyższa 
Szkoła 
Zawodowa

62-510 Konin, 
ul. Przyjaźni 1

19.11.2009 r. 17.00

7 Leszczyński Wyższa 
Szkoła 
Huma-
nistyczna

64-100 Leszno, 
ul. Królowej Jadwigi 10

4.12.2009 r. 16.00

8 Pilski BERPIL 
Sp. z o.o. 
Kino 
Premiera

64-920 Piła, 
ul. Dąbrowskiego 8

24.11.2009 r. 16.00

Terminarz obwodowych zebrań wyborczych 

UWAGA!
Ramowy regulamin obwodowych zebrań wyborczych zostanie opublikowa-

ny w numerze 9 Inżyniera Budownictwa.
Zaproszenia na obwodowe zebrania wyborcze zostaną rozesłane do człon-

ków WOIIB wraz z Inżynierem Budownictwa nr 10.
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U W A G A !!!

Od 1 października 2009 r. 
zmienia się adres siedziby 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa:

60-602 Poznań, 
ul. Dworkowa 14
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VIII Zjazd 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Warszawa 19-20 czerwca 2009

W dniach 19-20 czerwca br. odbył się kolejny Zjazd 
PIIB. Wielkopolską Izbę reprezentowało 13 delega-
tów: Andrzej Barczyński, Sławomir Bruś, Włodzi-

mierz Draber, Janina Ferenc, Jadwiga Gałach, Danuta Gawęcka, 
Wojciech Jędraszak, Stanisław Kania, Tadeusz Łuka, Andrzej Mi-
kołajczak, Szczepan Mikurenda, Jacek Skarżewski, Jerzy Stroński.

Przedstawicielom naszej izby zostały powierzone ważne 
funkcje zjazdowe. Kol. Jerzy Stroński zasiadł w Prezydium 
VIII Zjazdu i pełnił w nim funkcję Wice przewodniczącego 
Zjazdu. Kol. Janina Ferenc została tradycyjne już członkiem 
Komisji Uchwał i Wniosków, a kol. Stanisław Kania wszedł 
w skład Komisji Skrutacyjnej.

Zjazd otworzył Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski, 
a obrady prowadził kol. Andrzej Myśliwiec - członek Rady Kra-
jowej PIIB i Przewodniczący Kujawsko - Pomorskiej OIIB.

Zjazd swoją obecnością zaszczycili liczni goście reprezen-
tujący organy, organizacje i instytucje państwowe: GUNB, 

PZITB, Izbę Architektów, Kongres Budownictwa, NOT, 
PZPB, ITB, Stowarzyszenie Inżynierów Komunikacji, Insty-
tut Badawczy Dróg i Mostów.

Po przeprowadzeniu wszelkich czynności proceduralnych za-
wartych w programie spotkania przystąpiono do przedstawienia 

sprawozdań za rok 2008. Pierwsze sprawozdanie było Krajowej 
Rady, w tym sprawozdanie finansowe i z realizacji budżetu. Na-
stępnie pozostałych organów izby: KKK, KSD, KROZ i KKR, 
a także sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Wszyst-
kie przedstawione sprawozdania zostały przez zjazd przyjęte 

Sala obrad VI Zjazdu 
PIIB. Z lewej od dołu 
stanowisko WOIIB 

Prezydium VIII Zjazdu, od lewej: Sekretarze Zjazdu 
– E. Daszkiewicz  – OOIIB. B. Malec – ŁOIIB, Przewodniczący 
A. Myśliwiec – K-P OIIB, Wiceprzewodniczący Zjazdu 
– J. Stroński - WOIIB i Józef Krzyżanowski LOIIB
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a Krajowej Radzie zostało 
udzielone absolutorium za 
miniony rok działalności. 
Zatwierdzono również bu-
dżet na rok 2009.

W pierwszym dniu, wy-
różniającym się punktem 
programu, była dyskusja 
dotycząca kadencyjności  
sprawowania funkcji w or-
ganach krajowych i okrę-
gowych. Temat ten, po-
dobnie jak w zeszłym roku, 
wzbudził wiele emocji. Po 
burzliwej dyskusji zjazd 
odrzucił proponowane 

zmiany i w konsekwencji 
pozostały w mocy dotychczasowe zapisy. Drugiego dnia zjaz-
du w obradach uczestniczył pan minister Olgierd Dziekoński, 
który w swoim wystąpieniu odniósł się, w pierwszym rzędzie, 
do Ustawy Prawo budowlane i jej losu, w tym ewentualnych 
przyszłych scenariuszy, jakie są możliwe w zależności od decy-
zji Trybunału Konstytucyjnego. Pan minister poruszył ponadto 
szereg innych ważnych dla środowiska budowlanego zagad-
nień, między innymi: aktualnych prac nad Dyrektywą  Euro-
pejską o certyfikacji energetycznej budynku i ewentualnych 

konsekwencji z tego wynikających dla polskiego porządku 
prawnego, projektu MI i ITB dotyczących warunków technicz-
nych oraz konieczności korelacji zapisów unormowań FIDIC 
z naszymi przepisami, w tym również prawa karnego.

Wystąpienie pana ministra sprowokowało szeroką dyskusję. 
Kierowane przez delegatów pytania do pana ministra niejed-
nokrotnie zawierały uwagi krytyczne odnoszące się do Ustawy 
Prawo budowlane i prac przy jej nowelizacji a zwłaszcza do, 
zdaniem zgłaszających, nie wsłuchiwania się w głos samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa i nie uwzględniania jego 
postulatów. Po raz kolejny padła na zjeździe propozycja przygo-
towania projektu obywatelskiego Ustawy Prawo budowlane. 

Kolejnym, stałym już punktem obrad, było zatwierdzenie 
listy osób wyróżnionych Złotą i Srebrną Odznaką Honorową 
PIIB i uroczyste wręczenie. Wśród nagrodzonych znaleźli się 
członkowie WOIIB: Danuta Gawęcka i Szczepan Mikurenda.

Ostatnim elementem zjazdu było wysłuchanie opracowane-
go przez Komisję Uchwał i Wniosków sprawozdania dotyczą-
cego zgłoszonych na zjazd wniosków oraz ich przegłosowanie. 
WOIIB zgłosiła 9 wniosków, z których część została przez zjazd 
w głosowaniu odrzucona,  a część skierowano do kompetencji, 
odpowiednio: Rady WOIIB, Krajowej Rady PIIB, Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej. Jeden z zgłoszonych przez naszych dele-
gatów wniosków jest aktualnie realizowany przez PIIB. 

Zdjęcia i opracowanie 
Danuta Gawęcka

Sz. Mikurenda

Delegaci WOIIB, od  lewej: J. Gałach, Sz. Mikurenda, W. Draber, J. Skarżewski, J. Ferenc, A. Barczyński, J. Stroński, T. Łuka, 
D. Gawęcka, S. Kania,
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7 lipca 2009 r. do Poznania na zaproszenie WOIIB 
przejechała delegacja francuska BTP w składzie: Da-
niel Virion i Gerard Demange. Celem wizyty było 

omówienie i porównanie budownictwa pasywnego w Polsce 
i we Francji oraz ustalenie zasad wymiany uczniów szkół Po-
nadgimnazjalnych o profilu budowlanym.

Wizyta 
francuskiej delegacji BTP w Poznaniu

 07-09.07.2009 r.

Następnego dnia, w siedzibie WOIIB o godzinie 9.00, Pan 
dr inż. Roman Pieprzyk, przedstawił wykład na temat najnow-
szych rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie 
pasywnym. Natomiast pan Daniel Virion, w uzupełnieniu 
z Gerardem Demange omówili technologie i francuskie do-
świadczenia związane z budownictwem pasywnym we Fran-
cji. Obie prezentacje były niezwykle ciekawe, o czym świad-
czyły liczne pytanie i spostrzeżenia uczestników.

Po zakończeniu części teoretycznej na temat budynków 
pasywnych zaprezentowano uczestnikom szkoleniowy Dom 
Pasywny na Politechnice Poznańskiej, który jest pierwszym 
w Polsce tego typu budynkiem, tj. obiekt niezamieszkany, nie-
zabudowany przeznaczony wyłącznie do potrzeb szkolenio-
wych.  Przedstawiciele BTP bardzo interesowali się szczegó-
łami technicznych rozwiązań zastosowanych w tym obiekcie. 
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Później uczestnicy dzięki uprzejmości pana 
Błażeja Zgoły mieli przyjemność oglądać za-
mieszkały dom niskoenergetyczny w Swarzę-
dzu na osiedlu domków jednorodzinnych Zala-
sewo. Jest to przykład kompleksowego zastoso-
wania nowoczesnych rozwiązań dla budynków 
niskoenergetycznych dla całego osiedla. Zdję-
cia z osiedla Wiktoriańskiego prezentujemy na 
okładkach tego numeru Biuletynu. Francuzi 
zadawali dużo pytań, porównując przyjęte tutaj 
rozwiązania techniczne i budowlane z podobny-
mi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie 
francuskim. Po wizycie u p. Zgoły uczestnicy 
oglądali jeszcze inne techniczne nowinki możli-
we do zastosowania w tego typu budownictwie 
na przykładzie domu wzorcowego istniejącego 
w Zalasewie. Wszyscy uczestnicy byli pod du-
żym wrażeniem po zapoznaniu się z możliwo-
ściami zastosowanych technologii.

Kolejnym punktem programu przewidzianego 
na dany dzień był przejazd do Gniezna. Głównym 
punktem wizyty w Gnieźnie było zwiedzanie Ka-
tedry i Muzeum Gnieźnieńskiego.

Ostatniego dnia pobytu delegacji francuskiej, 
9 lipca 2009 r., obie strony spotkały się w sie-

dzibie Izby, gdzie podpisano porozumienie w sprawie wymiany uczniów 
polskich i francuskich szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym. 

Wyrażono wolę dalszej współpracy pomiędzy obiema izbami, deklaru-
jąc jednocześnie chęć kolejnego spotkania, które będzie tak owocne i po-
żyteczne dla obu stron.

Mirosław Praszkowski
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Wiosenną sesję egzaminacyjną w 2009 r. przepro-
wadziła Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
WOIIB w następującym składzie:

– dr inż. Daniel Pawlicki - Przewodniczący Komisji,
– mgr inż. Andrzej Barczyński - Zastępca Przew. Komisji,
– mgr inż. Szczepan Mikurenda - Zastępca Przew. Komisji,
– mgr inż. Janina Ferenc - Sekretarz Komisji,
– prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski - Członek Komisji,
– 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.

Na wiosenną sesję 2009 r. Zarządzeniem Przewodniczące-
go OKK, zgodnie z regulaminem powołanych zostało 10 Ze-
społów Kwalifikacyjnych i 23 Zespoły Egzaminacyjne. 

Wyniki wiosennej sesji 2009 r. na uprawnienia budowlane.
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji wio-

sennej 2009 r. przyjęła 268 wniosków o nadanie uprawnień 
budowlanych, w tym:

219 osób złożyło wnioski o przeprowadzenie kwalifikacji, 
w następujących specjalnościach: 

– w specjalności architektonicznej    2 
– w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 86
– w specjalności drogowej                28 
– w specjalności mostowej     8  
– w specjalności instalacyjnej, sanitarnej  47 
– w specjalności instalacyjnej, elektrycznej     39 
– w specjalności kolejowej     6 
– w specjalności telekomunikacyjnej    3 
21 osób z poprzednich postępowań 
28 osób, które zdawać będą tylko egzamin ustny, w nastę-

pujących specjalnościach:
– w specjalności architektonicznej     1
– w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  20 
– w specjalności drogowej      3 
– w specjalności instalacyjnej, sanitarnej    2 
– w specjalności instalacyjnej, elektrycznej    2

 Po przeprowadzonej kwalifikacji do egzaminu na upraw-
nienia budowlane dopuszczono łącznie - 246 osób.

Wiosenna sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej Okręgowej 

Izbie Inynierów Budownictwa 
w Poznaniu  w 2009 r.

Do egzaminu pisemnego w sesji wiosennej przystąpiło 
łącznie 218 osób, z czego egzamin zdało 207 osób, co stanowi 
94,95%. Wszystkie osoby, które zdały egzamin pisemny przy-
stąpiły do egzaminu ustnego a wynik pozytywny uzyskały 183 
osoby, co stanowi 88,41% dopuszczonych do egzaminu. 

Na 28 osób, które przystąpiły tylko do egzaminu ustnego,  
wynik pozytywny uzyskało 20 osób, co stanowi 71,43% do-
puszczonych do egzaminu.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy-
tywnym zaliczyły w sesji wiosennej 2009 r. 203 osoby, co 
stanowi 82,52%

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budow-
lanych w sesji wiosennej 2009 r. odbyło się 13 lipca 2009 r. 
o godz. 10.00 dla specjalności: architektonicznej, konstruk-
cyjno-budowlanej, mostowej, kolejowej i telekomunikacyj-
ne oraz o godz. 12.00 dla specjalności drogowej, sanitarnej 
i elektrycznej w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Wie-
niawskiego 5/9 w obecności:
1. mgr inż. Jerzy Stroński – Przewodniczący  Rady WOIIB,
2. mgr inż. Balbina Konieczna – Dyrektor Biura WOIIB,
3. dr inż. Daniel Pawlicki – Przewodniczący OKK WOIIB 

i Zespołu Orzekającego,
4. mgr inż. Janina Ferenc – Sekretarz OKK – WOIIB.

Wszystkim, którzy otrzymali uprawnienia budowlane gra-
tulujemy.

Następna sesja egzaminacyjna  - jesienna 2009 r. rozpocz-
nie się w listopadzie 2009 r. Egzamin pisemny (testowy) od-
będzie się 27 listopada 2009 r. - w całej Polsce jednocześnie. 
Dokumenty na postępowanie kwalifikacyjne w jesiennej sesji 
będą przyjmowane od 20 lipca do 27 sierpnia  2009 r.  w sie-
dzibie WOIIB w Poznaniu.

Należy podkreślić, że termin przyjmowania wniosków 
o nadanie uprawnień budowlanych przed każdą sesją jest zde-
terminowany wymogami proceduralnymi dotrzymania terminów 
wg przepisów prawnych – w tym zawiadomienia kandydatów 
o wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, możliwości odwołań 
czy możliwości dotrzymania terminów wypełnienia postanowień 
w zakresie dokumentowania praktyki i możliwości przystąpienia 
do tej sesji egzaminacyjnej, na którą składano dokumenty.  

Przewodniczący OKK WOIIB
dr inż. Daniel Pawlicki 
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1. Specjalność architektoniczna – 3 osoby
- do projektowania w zakresie ograni-
czonym 
mgr inż. Monika Antecka (plus KPW)
mgr inż. Przemysław Jarząbek
inż. Artur Miętkiewicz

2. Specjalność konstrukcyjno-budowla-
na – 77 osób
- do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:
inż. Marek Balcerek
mgr inż. Karol Bebejewski
mgr inż. Radosław Binkowski
inż. Jarosław Bobek
inż. Marek Borowiak
mgr inż. Agnieszka Brandenburg
mgr inż. Agnieszka Buczyńska-Piguła
mgr inż. Michał Ciupak
mgr inż. Piotr Cutter
mgr inż. Antoni Filipowicz
mgr inż. Tomasz Jankowski 
mgr inż. Michał Kaczmarek
mgr inż. Marta Kanafa
mgr inż. Grzegorz Karbownik
mgr inż. Bogumił Klimaszewski
mgr inż. Anna Knott 
mgr inż. Michał Kocoń
mgr inż. Michał Korzec
mgr inż. Karol Krause
mgr inż. Beata Krawczyk
mgr inż. Jerzy Krzymiński
mgr inż. Magdalena Krzyżosiak
mgr inż. Konrad Kubiak
mgr inż. Sławomir Kubiak
inż. Przemysław Kurcin
inż. Arkadiusz Kusowski
mgr inż. Jakub Lach
mgr inż. Błażej Lenart
mgr inż. Mariusz Marciniak
inż. Jakub Musielak
inż. Jacek Nowicki
mgr inż. Marcin Pieczora
mgr inż. Andrzej Piskorz
mgr inż. Łukasz Sadowski
mgr inż. Adam Sawala
mgr inż. Przemysław Siebert
inż. Sebastian Sikorski
mgr inż. Marcin Stankowski
mgr inż. Wojciech Szczepaniak
mgr inż. Marcin Szubert
mgr inż. Wojciech Szymanowski
mgr inż. Margareta Szymkowiak
mgr inż. Michał Tomaszewski
mgr inż. Robert Tomczak
mgr inż. Sławomir Tomczak
mgr inż. Wojciech Wachowiak
mgr inż. Jędrzej Walkowiak
mgr inż. Małgorzata Waźbińska
mgr inż. Tomasz Wesołowski

mgr inż. Łukasz Wojtaszek
mgr inż. Halina Wojtaś
mgr inż. Robert Wosik
mgr inż. Seweryn Woś
- do projektowania bez ograniczeń:
inż. Joanna Andrzejczak
mgr inż. Karolina Kajak-Pieńkowska 
mgr inż. Przemysław Kazulek
mgr inż. Barbara Klaczyńska
mgr inż. Andrzej Klaczyński
mgr inż. Tomasz Klefas
mgr inż. Katarzyna Kowalska
mgr inż. Mikołaj Kujath
mgr inż. Łukasz Kurzawski
inż. Adam Machowiak
mgr inż. Tomasz Sobierajski
inż. Jan Synoradzki
mgr inż. Marcin Walter
mgr inż. Radosław Wilczyński
- do projektowania i kierowania robota-
mi budowlanymi bez ograniczeń:
mgr inż. Monika Antecka
mgr inż. Jarosław Mikołajewski
mgr inż. Remigiusz Napierała
mgr inż. Dominik Nowak
mgr inż. Krzysztof Papke
- do kierowania w zakresie ograniczo-
nym:
tech. Jurek Kozłowski
tech. Jan Pęcherzewski
tech. Juliusz Śmiłowski
tech. Marek Wróbel
inż. Marek Wysocki

3. Specjalność drogowa – 26 osób
- do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:
mgr inż. Rafał Choczaj
mgr inż. Robert Cyrkiel
inż. Janusz Głazik
inż. Maciej Karlic
mgr inż. Adrian Kotlarski
mgr inż. Sławomir Krekora
mgr inż. Norbert Krzemiński
inż. Klaudiusz Masel
inż. Artur Rygas
mgr inż. Tomasz Spychalski
mgr inż. Marcin Śliwa
mgr inż. Mariusz Tomczak
mgr inż. Ferdynand Waliszewski
mgr inż. Jędrzej Wasilewski
mgr inż. Maciej Wawrzyniak
mgr inż. Krzysztof Witkowski
- do projektowania bez ograniczeń:
mgr inż. Magdalena Brzostowska
mgr inż. Karol Gierliński
mgr inż. Piotr Jasiukiewicz
mgr inż. Mirosław Karolak
mgr inż. Grzegorz Kurkowiak
mgr inż. Mateusz Nettmann

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2009 r.

- do projektowania i kierowania robota-
mi budowlanymi bez ograniczeń:
mgr inż. Dawid Banaszak
mgr inż. Tomasz Kaczmarek
mgr inż. Jarosław Widźgowski
- do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie ograniczonym
tech. Artur Chudzicki

4. Specjalność mostowa – 7 osób
- do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń
mgr inż. Joanna Dardzikowska
mgr inż. Krzysztof Dyzma
mgr inż. Adam Glapiak
mgr inż. Izabela Jagodzińska
mgr inż. Anna Wojtczak
- do projektowania bez ograniczeń:
mgr inż. Jakub Kozłowski
- do projektowania i kierowania robota-
mi budowlanymi bez ograniczeń:
mgr inż. Tomasz Mikołajczak

5. Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągo-
wych i kanalizacyjnych – 45 osób
- do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:
mgr inż. Przemysław Banach
mgr inż. Mariusz Banasiak
mgr inż. Mateusz Chmielewski
mgr inż. Karol Drygas
mgr inż. Jacek Górniaczyk
mgr inż. Zuzanna Grzybulska 
mgr inż. Łukasz Kaczmarek
mgr inż. Marcin Kołpak
mgr inż. Marek Koźlicki
mgr inż. Przemysław Kurasiński
mgr inż. Joanna Łamek
mgr inż. Agata Michalska-Szplit
mgr inż. Krzysztof Michalski
inż. Szymon Michalski
mgr inż. Sebastian Nowak
mgr inż. Maciej Rygowski
mgr inż. Szymon Stefański
mgr inż. Adam Stręk
mgr inż. Joanna Szarzyńska
mgr inż. Krzysztof Szulada
mgr inż. Paweł Szymański
mgr inż. Bartłomiej Ślaski
- do projektowania bez ograniczeń:
mgr inż. Marcin Aleksandrowicz
mgr inż. Grzegorz Dopierała 
inż. Łukasz Krawczyk
mgr inż. Joanna Kucznerowicz
mgr inż. Hanna Masiota
inż. Katarzyna Maury-Krawczyk
mgr inż. Agata Olzacka
mgr inż. Marcin Płucienniczak
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mgr inż. Maciej Renz
mgr inż. Monika Sosnowska
mgr inż. Artur Szkop
mgr inż. Adam Żeligowski
- do projektowania i kierowania robota-
mi budowlanymi bez ograniczeń:
mgr inż. Jakub Bednarek
mgr inż. Rafał Dreze
mgr inż. Radosław Jackowski
mgr inż. Artur Kaczmarczyk
mgr inż. Bernadeta Klimaszewska
mgr inż. Krzysztof Kosicki
mgr inż. Sławomir Lebica
mgr inż. Krzysztof Rybarczyk
mgr inż. Marek Skrocki
mgr inż. Jarosław Stachowski
- do projektowania i kierowania robota-
mi budowlanymi w zakresie ograniczo-
nym
mgr inż. Ryszard Malinowski

6. Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych – 36 osób
- do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń
mgr inż. Leszek Czarnecki
mgr inż. Mirosław Gocki
inż. Mariusz Gomoła
mgr inż. Przemysław Grabowski
mgr inż. Rafał Jurek
inż. Andrzej Kiernowicz

mgr inż. Krystian Markowski
mgr inż. Michał Nowicki
mgr inż. Radosław Ochmański
mgr inż. Wojciech Poprawa
mgr inż. Paweł Rogal
mgr inż. Piotr Smela
mgr inż. Natalia Steinke
mgr inż. Krzysztof Szumiłowski
mgr inż. Łukasz Tacik
mgr inż. Piotr Wojciechowski
- do projektowania bez ograniczeń
mgr inż. Krzysztof Just
mgr inż. Maciej Krolek
mgr inż. Andrzej Lendziszek
mgr inż. Krzysztof Lorenz 
mgr inż. Jan Nowicki
mgr inż. Rafał Radajewski
inż. Jacek Siepka
mgr inż. Dariusz Stasiak
mgr inż. Sebastian Suchowiak 
inż. Paweł Włodarczyk
mgr inż. Marek Wojciechowski
- do projektowania i kierowania robota-
mi budowlanymi bez ograniczeń
mgr inż. Krzysztof Jędrzejczak
mgr inż. Lech Karwowski
mgr inż. Adam Rajkowski
mgr inż. Adam Rejdukowski
mgr inż. Adam Sakowicz
- do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie ograniczonym
tech. Tomasz Okupny 

- do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie ograniczonym
tech. Emil Habczyk
tech. Jacek Kucharzak 
tech. Bogdan Wojciechowski

7. Specjalność kolejowa – 6 osób
- do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń 
mgr inż. Konrad Cholewa
mgr inż. Tomasz Hildebrandt
mgr inż. Mariusz Wojtkowiak 
- do kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie ograniczonym
mgr inż. Paweł Narożniak
- do projektowania bez ograniczeń
mgr inż. Sławomir Adamczyk
mgr inż. Piotr Zaporowski

8. Specjalność telekomunikacyjna 
– 3 osoby
- do projektowania i kierowania robota-
mi budowlanymi bez ograniczeń 
mgr inż. Dawid Kunc
mgr inż. Łukasz Olejniczak 

Telekomunikacja przewodowa    
- do projektowania w ograniczonym 
zakresie I stopnia
inż. Michał Jaworski

RAZEM  203 OSOBY

21 lipca 2009 r. na cmentarzu Miłostowo odbył 
się pogrzeb byłego członka Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, wielce zasłużonego 
członka Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa

Pożegnaliśmy człowieka, który był wzorem 
godnym do naśladowania w działalności regionalnej 
 i stowarzyszeniowej.

śp. arch. Eugeniusza Kolnego

fot. Zb. Nowicki
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Zespół ds. procesów budowlanych, który działa od 
I kadencji naszej izby w ramach sekcji projekto-
wania, wykonawstwa, nadzoru i rzeczoznawstwa, 

jest jedyną w Polsce tego typu jednostką wchodzącą w skład 
struktury organizacyjnej okręgowych izb.

Do jednych z podstawowych zadań członków zespołu, 
którymi są osoby posiadające duże doświadczenie zawodowe 
przy pełnieniu różnych samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, należy udzielanie indywidualnym członkom 
izby porad w sprawach związanych z ak-
tualnymi lub nowelizowanymi przepisa-
mi dotyczącymi procesu budowlanego 
oraz ze skomplikowanymi problemami 
występującymi w trakcie wykonywania 
czynności zawodowych wymagających 
posiadania uprawnień budowlanych. 
W związku z powyższym, członkowie 
zespołu powinni ciągle podnosić swoje 
kwalifikacje i wzbogacać wiedzę poprzez 
udział w różnego rodzaju szkoleniach 
i konferencjach, a także poprzez możli-
wość wymiany poglądów i doświadczeń 
w trakcie prowadzenia dyskusji w gronie 
specjalistów z różnych branż. 

Temu celowi służą m. in. organizowa-
ne i prowadzone przez Przewodniczącą 
ZPB, jednocześnie Wiceprzewodnicząca 
WOIIB, p. Danutę Gawęcką dwudniowe 
wyjazdowe posiedzenia Zespołu o cha-
rakterze seminaryjno-szkoleniowym, 
które odbywają się od dwóch lat w Dy-
maczewie k. Mosiny. Gościem szcze-
gólnym, ostatniego seminarium była p. Mirosława Ogorzelec 
-Sekretarz Rady WOIIB. 

W pierwszym dniu odbyła się bardzo ciekawa i pouczająca 
2,5-godzinna prelekcja audiowizualna pt. „Ocena energetycz-
na i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków”. 
Prelegentem był prof. Edward Szczechowiak z Politechniki 
Poznańskiej, który będąc doradcą w Ministerstwie Infrastruk-
tury jest w 80% autorem rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 06.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 

lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicz-
no-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw 
ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201, poz. 1240). 
Rozporządzenie to weszło w życie wraz z innymi niezbędnymi 
aktami wykonawczymi z dniem 1 stycznia 2009 r. tj. w ostat-
nim terminie wyznaczonym do obowiązkowego wdrożenia 
Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. W trakcie wykładu, prelegent zachęcał słuchaczy 

do zadawania pytań i dyskusji na temat omawianych zagad-
nień i problemów a także przepisów związanych z opracowy-
waniem świadectw charakterystyki energetycznej budynku 
i lokalu. Wykład, bogato ilustrowany wieloma przykładami 
obliczeń parametrów i sezonowego zapotrzebowania na cie-
pło dla różnych budynków był tak interesujący, że wywołał 
ożywioną dyskusję, która trwała jeszcze długo po zakończe-
niu prelekcji. Jedną z najważniejszych tez tego wykładu było 
stwierdzenie, że budynek stanowi system energetyczny podle-
gający zintegrowanej analizie trzech modułów: 

II Seminarium szkoleniowe 
Członków Zespołu

ds. Procesów Budowlanych WOIIB 
w Dymaczewie
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– własności cieplne budynku (izolacja, termiczna, szczel-
ność powietrzna, wykorzystanie energii promieniowania 
słonecznego w zimie i ochrona przed promieniowaniem 
w lecie);

– wysoka sprawność energetyczna związana z zastosowaną 
techniką instalacyjną, odpowiedzialną za komfort cieplny 
i użytkowy oraz za oświetlenie;

– efektywne wyprodukowanie i dostarczenie energii do bu-
dynku.
W nawiązaniu do powyższych modułów można, zdaniem 

prelegenta, wyodrębnić trzy podstawowe filary efektywności 
energetycznej:

– zmniejszenie strat lub zysków ciepła dla budynku;
– efektywne wykorzystanie energii wyprodukowanej;
– efektywne wytwarzanie energii.
W drugim dniu odbyło się, zgodnie z ustalonym wcześniej 

programem, posiedzenie członków zespołu, w trakcie, którego 
postanowiono między, innymi zwrócić się do Komisji Szko-

leniowej WOIIB, której Przewodniczącym jest prof. E. Szcze-
chowiak, z propozycją wprowadzenia do programu szkoleń 
członków izby następujących tematów:
– montaż i eksploatacja elektrowni wiatrowych w świetle 

przepisów ochrony środowiska dozorowych i energetycz-
nych;

– praca pod napięciem elektrycznym,
– eurokody.

Głównym elementem zebrania były warsztaty, na temat 
projektowanej nowelizacji przepisów prawa budowlanego 
oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie. Moderatorem i prowadzącym warsz-
taty, był kol. Jerzy Franczyszyn, reprezentujący naszą izbę 
na posiedzeniach Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej 
PIIB w Warszawie. W trakcie spotkania omówione zostały 
najważniejsze zmiany przepisów prawa budowlanego, które 
przeszły już cały proces legislacyjny, a także omówiono no-
welizację istniejącego rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych oraz założenia i projekty nowych warunków 
technicznych opracowywanych obecnie przez Instytut Tech-
niki Budowlanej. Aktualnie ITB przeprowadza konsultacje ze 
środowiskiem budowlanym i oczekuje od wszystkich, w tym 
członków Izby Inżynierów Budownictwa, konkretnych pro-
pozycji i uwag do tych projektów. Jednocześnie w ramach 
prowadzonych warsztatów moderator wspólnie z uczestni-
kami dokonywał analizy zasadności i zakresu wprowadzania 
omawianych zmian ww. przepisach. Zainteresowani tą pro-
blematyką członkowie WOIIB mogą przekazywać najlepiej 
drogą internetową swoje propozycje i uwagi dot. nowych wa-
runków technicznych, do sekretariatu biura WOIIB, z adnota-
cją do Komisji Prawno Regulaminowej.

W trakcie tego udanego i pożytecznego spotkania zostały 
wykonane zdjęcia, przedstawiające uczestników szkolenia, 
które uzupełniają tekst.

Przemysław G. Barczyński
Sekretarz Zespołu ds. PB
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa była organizatorem lub współorganizato-
rem dwóch konferencji naukowo-technicznych 

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPO-
WER 2009:
19 maja 2009 r. – ENERGETYKA W BUDOWNICTWIE;
20 maja 2009 r. – ELEKTRYCZNA APARATURA 
ROZDZIELCZA.

 
ENERGETYKA W BUDOWNICTWIE
19 maja 2009 r. w pawilonie 8A 

(sala I) Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbyła się Konferencja 
Naukowo-Techniczna „ENERGE-
TYKA W BUDOWNICTWIE”. Or-
ganizatorem konferencji była Wiel-
kopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa, natomiast współorga-
nizatorami konferencji był Oddział 
Poznański Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich oraz Międzynarodowe 
Targi Poznańskie. 

Tematyka konferencji – uzupełnio-
na bogatą i wszechstronną ekspozycją 
targową – nakierowana była na pro-
jektantów, wykonawców, użytkowni-
ków (administratorów i inwestorów) 
urządzeń, sieci i instalacji energetycz-
nych oraz wszystkich zajmujących 
się nadzorem wykonawstwa, handlem 
i dystrybucją urządzeń energetycz-
nych.

Obrady konferencji otworzył Pre-
zes Oddziału Poznańskiego SEP 
– Stefan Granatowicz, natomiast ob-
radom konferencji przewodniczył 
dr inż. Ryszard Niewiedział – Wice-
prezes Oddziału Poznańskiego SEP. 
W trakcie obrad konferencji zapre-
zentowano następujące referaty:
 Edward Szczechowiak, Ra-

dosław Górzeński (Politechnika 
Poznańska) – „Charakterystyka 
energetyczna budynków – Stan 
prawny i jego wdrożenie”. Referat 
zaprezentował R. Górzeński, który 
omówił szczegółowo następujące 

zagadnienia: efektywność energetyczna budynków, pra-
wodawstwo europejskie i polskie, kierunki zmian prze-
pisów budowlanych dla poprawy charakterystyki budyn-
ków, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 
zmiany w sposobie bilansowania energetycznego budynku 
(podejście zintegrowane), przykład obliczeniowy. W uwa-
gach końcowych autor przedstawił terminy wprowadzania 
świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Tekst 
niniejszego referatu nie był dostępny w formie drukowa-
nej – przedstawiona na konferencji prezentacja będzie 

TARGI EXPOPOWER 2009
– Konferencje Naukowo-Techniczne WOIIB
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dostępna na stronach internetowych Instytutu Inżynierii 
Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz Oddziału Po-
znańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (http://
www.sep.poznan.pl). 

Witold Jabłoński (Politechnika Wrocławska) – „Pomia-
ry odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektroenergetycz-
nych niskiego napięcia”. W referacie przedstawiono zakres 
tematyczny i wybrane wymagania nowej normy europejskiej 
PN-HD 60364-6:2008 „Instalacje elektryczne niskiego napię-
cia. Sprawdzania”. Norma ta 9 lipca b.r. zastąpi dotychczas 
stosowaną normę międzynarodową PN-IEC 60364-6-61:2000 
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdza-
nia. Sprawdzania odbiorcze”. Autor szczególną uwagę zwrócił 
na różnice występujące w obu normach oraz stosowane defi-
nicje, a scharakteryzował sprawdzania odbiorcze i sprawdza-
nie okresowe. W uwagach końcowych autor krytycznie ocenił 
nową normę i stwierdził, że celowym będzie opracowanie – 
w oparciu o wymagania nowej normy – przydatnych w prak-
tyce wytycznych przeprowadzania sprawdzeń odbiorczych  
i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych niskiego napięcia. 
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali powielony tekst 
prezentowanego referatu.

Marek Długoborski (Z.P.U.E. Włoszczowa) – „Prezen-
tacja Firmy i wyrobów Zakładu Produkcji Urządzeń Elek-
trycznych S.A. – Włoszczowa”. Autor scharakteryzował za-
kład macierzysty w Włoszczowej, zakład filialny w Gliwicach 
oraz zakupiony ostatnio zakład „Elektromontaż 3” w Katowi-
cach. Omówił również profil produkcyjny firmy: rozdzielnice 
średniego i niskiego napięcia, stacje transformatorowo-roz-
dzielcze SN/nn, aparaturę rozdzielczą (w szczególności śred-
nionapięciowe rozłączniki z SF

6
 własnej konstrukcji). Na ko-

niec zaprosił uczestników konferencji do odwiedzenia stoiska 
firmowego w hali 7A, gdzie można było otrzymać materiały 
katalogowe (drukowane lub płytę CD).  

Po każdym z referatów odbywała się dyskusja, w której au-
torzy referatów odpowiadali na sformułowane przez uczestni-
ków konferencji pytania i wątpliwości.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z terenu całe-
go kraju, w tym około 70 członków Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa.

 ELEKTRYCZNA APARATURA ROZDZIELCZA 

20 maja 2009 r. w pawilonie 7 (sala AB) Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich podczas Międzynarodo-
wych Targów Energetyki EXPOPOWER 2009 odbyła się 
VII Konferencja Naukowo-Techniczna „INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE NISKIEGO, ŚREDNIEGO I WYSO-
KIEGO NAPIĘCIA”. Bieżąca edycja konferencji nosiła 
tytuł „Elektryczna aparatura rozdzielcza”. Organi-
zatorem tegorocznej konferencji był Oddział Poznański 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Natomiast współ-
organizatorami konferencji byli: Wydział Elektryczny 

Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa, Międzynarodowe Targi Po-
znańskie, ABB i DEHN Polska.

Celem konferencji było przedstawienie aktualnych 
zagadnień dotyczących elektrycznej aparatury rozdziel-
czej wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Konferen-
cja miała stanowić forum wymiany doświadczeń między 
ośrodkami prowadzącymi prace badawcze, konstruktorskie, 
projektowe i wykonawcze w zakresie aparatów i urządzeń 
rozdzielczych. 

Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji była 
Prorektor Politechniki Poznańskiej, a jednocześnie Prze-
wodnicząca Sekcji Energetycznej OP SEP – dr hab. inż. 
Aleksandra Rakowska. Natomiast członkami Rady Progra-
mowej Konferencji byli: dr hab. inż. Konrad Skowronek 
– Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznań-
skiej, prof. dr hab. inż. Władysław Opydo z Politechniki 
Poznańskiej, dr inż. Ryszard Niewiedział –Przewodniczą-
cy Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP, Jan 
Gołaszewski – przedstawiciel ABB, Krzysztof Wincencik 
– przedstawiciel DEHN Polska.

Obrady konferencji otworzył Prezes Oddziału Poznańskie-
go SEP – Stefan Granatowicz, natomiast obradom konferencji 
przewodniczył prof. dr hab. inż. Władysław Opydo. Zgłoszo-
ne referaty prezentowane były w dwóch sesjach:

Sesja I: Aparatura średniego i wysokiego napięcia 
Antoni Klajn (Politechnika Wrocławska) – „Wybrane 

aspekty badania awaryjności elektroenergetycznej apa-
ratury łączeniowej w sieciach rozdzielczych”. W referacie 
poddano analizie wybrane wyłączniki na napięcie znamiono-
we 110 kV oraz średnie napięcie, jak również wybrane roz-
łączniki izolacyjne i odłączniki eksploatowane w sieciach 
średniego napięcia. Wyniki badań mogą stanowić informa-
cje przydatne dla personelu kierującego eksploatacją oraz 
planowaniem sieci rozdzielczych.

Stanisław J. Kulas (Politechnika Warszawska) – „Nie-
typowe warunki pracy wyłączników średniego i wysokiego 
napięcia” (w zastępstwie nieobecnego autora referat zapre-
zentował Ryszard Niewiedział). Do nietypowych warun-
ków pracy wyłączników średniego i wysokiego napięcia 
zaliczono: przeciążenia prądowe, wyłączenia niesymetrycz-
nego prądu zwarciowego, łączenie baterii kondensatorów, 
praca przy innych częstotliwościach zasilania niż często-
tliwość znamionowa sieci. W referacie omówiono także 
stan obecny i tendencje rozwojowe wyłączników średniego 
i wysokiego napięcia, a w szczególności wyłączniki z SF

6
 

i wyłączniki próżniowe. 

Paweł Radecki (ABB) – „Nowa konstrukcja przekład-
nika prądowo-napięciowego WN”. W referacie autor scha-
rakteryzował ulepszoną konstrukcję przekładnika kombino-
wanego JUK 123b (napięcie znamionowe pierwotne 110 kV, 
najwyższe napięcie robocze 123 kV, prąd znamionowy pier-
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wotny 100 – 4000 A). Zmiany konstrukcyjne przekładnika 
kombinowanego JUK wynikały głównie z potrzeby technicz-
nego unowocześnienia aparatu i wprowadzenia kilku zmian, 
które mogłyby ułatwić jego obsługę (m.in. przekładnik JUK 
123b – jako pierwszy w świecie – umożliwia szybkie i proste 
przełączanie zakresów prądowych). 

Paweł Radecki (ABB) – „Nowa konstrukcja wyłącznika 
wysokonapięciowego z SF

6
”. Wyłączniki napowietrzne typu 

LTB 110 kV cieszą się od lat niesłabnącą popularnością wśród 
klientów. Firma ABB, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 
opracowała nowy model tego aparatu, modernizując komorę 
wyłączającą oraz napęd. Nowym urządzeniem wprowadzo-
nym do oferty firmy ABB jest wyłącznik napowietrzny izolo-
wany gazem SF

6
 typu LTB 145 z napędem typu FSA1. Roz-

wiązanie to możliwe jest do zastosowania w konstrukcjach tak 
z trzyfazową, jak i jednofazową automatyką SPZ. 

Dariusz Zieliński (Z.P.U.E. Elektromontaż) – „Nowo-
czesne systemy rozdzielnic jedno i dwuczłonowych średniego 
napięcia produkcji Z.P.U.E. Elektromontaż Poznań S.A.”. 
Autor w referacie przedstawił charakterystykę techniczną na-
stępujących rozwiązań, zwracając uwagę na cechy wyróżnia-
jące każdą z rozdzielnic:
– system rozdzielnic dwusystemowych średniego napięcia 

typu BRDA,
– system przedziałowych rozdzielnic średniego napięcia typu 

ODRA,
– system bezprzedziałowych rozdzielnic średniego napięcia 

typu NAREW,  
– system małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia 

typu DRAWA,
– system przedziałowych, dwuczłonowych górniczych roz-

dzielnic średniego napięcia typu RAWA. 
Należy zauważyć, że ostatnie z rozwiązań, tj. rozdzielnica 

górnicza typu RAWA została podczas tegorocznych Targów 
EXPOPOWER 2009 wyróżniona Medalem Prezesa SEP.

Zbigniew Nadolny (Politechnika Poznańska) – „Warto-
ści dopuszczalne natężenia pola elektrycznego, magnetycz-
nego i gęstości mocy”. Istnieją dowody świadczące o nega-
tywnym oddziaływaniu pól elektrycznych i magnetycznych, 
o stosunkowo dużym natężeniu, na organizmy żywe. Z tego 
względu wartości natężenia pola powinny być przedmiotem 
odpowiednich regulacji. W referacie scharakteryzowano róż-
ne podejścia w kwestii regulacji wartości dopuszczalnych na-
tężenia pola elektrycznego, magnetycznego i gęstości mocy 
oraz kryteria ich doboru. W podsumowaniu przeprowadzono 
analizę wartości dopuszczalnych w Polsce.

Sesja II: Aparatura niskiego napięcia
Andrzej Wolny (Politechnika Gdańska) – „Ograni-

czanie prądów zwarciowych przez bezstykowy układ hy-
brydowy”. Ograniczanie prądów zwarciowych wymaga 
łączników zdolnych do wymuszenia redukcji prądu w cza-

sie krótszym niż 5 ms, co stawia wysokie wymagania napę-
dom łączników zestykowych i hybrydowych. W referacie 
przedstawiono właściwości ogranicznika zawierającego 
bezpiecznik z topikiem o długości 1 mm oraz tranzystor 
IGBT 2,4 kA/1,7 kV.

Jan Gołaszewski (ABB) – „Zagadnienia konstrukcyjne 
ograniczników przepięć”. W referacie zwrócono uwagę na 
rolę ograniczników przepięć w procesie zapewniania jakości 
energii elektrycznej. Przedstawiono zmiany konstrukcyjne 
i technologiczne ogranicznika przepięć typu LOVOS. Wska-
zano na możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi 
do analizy procesów technologicznych na przykładzie opro-
gramowania Moldflow Plastics Insight.

Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka, DEHN Pol-
ska) – „Ochrona przepięciowa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych niskiego napięcia”. Cechą charaktery-
styczną współczesnych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność na dzia-
łania napięć i prądów udarowych dochodzących do tych 
urządzeń z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów. 
W referacie przedstawiono podstawowe informacje doty-
czące doboru, wzajemnej koordynacji oraz rozmieszczenia 
urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycz-
nej oraz obwodach przesyłu sygnałów.

Andrzej Białorusow (DEHN Polska) – „Wyrównanie 
potencjałów w obiektach z instalacją odgromową w świetle 
normy PN-EN 62305” (w zastępstwie nieobecnego autora 
referat zaprezentował Krzysztof Wincencik). Stworzenie wa-
runków bezpiecznego funkcjonowania urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych w obiekcie budowlanym związane 
jest z wprowadzeniem systemu połączeń wyrównawczych 
bezpośrednich lub z użyciem ograniczników przepięć. Po-
mocną w zastosowaniu połączeń wyrównawczych z wyko-
rzystaniem ograniczników przepięć jest koncepcja strefowej 
ochrony odgromowej. 

Na końcu każdej z sesji odbywała się dyskusja, w której 
autorzy referatów odpowiadali na sformułowane przez uczest-
ników konferencji pytania i wątpliwości.

W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób z terenu całe-
go kraju, w tym około 50 członków Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Każdy z uczestników otrzymał 
wydane drukiem (w postaci oddzielnego zeszytu) teksty więk-
szości prezentowanych referatów, aktualny zeszyt (Kwiecień 
2009) magazynu Dzisiaj dla klientów ABB, Katalog nowocze-
snych rozdzielnic średniego napięcia produkcji Z.P.U.E. Elek-
tromontaż Poznań S.A. oraz najnowsze katalogi Firmy DEHN. 

Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymali stosowne 
zaświadczenia firmowane przez Oddział Poznański Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich i Wielkopolską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa. 

Ryszard Niewiedział
Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP
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Od lewej: W. Radomski, K. Flaga, A. Ryżyński, K. Furtak  
i Jubilat – Witold Wołowicki

Prof. dr hab. inż. Witold 
Wołowicki urodził się 
03.05.1939 r. w Wilnie. 

W maju 1945, jedynym z pierw-
szych transportów repatryjacyj-
nych przekroczył granice Polski 
i losy zawiodły go do pięknego 
nadwiślańskiego Torunia. W To-
runiu ukończył szkołę podsta-
wową, liceum ogólnokształcą-
ce i w roku 1957 zdał maturę. 
W 1957 roku podjął studia na 

Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznań-
skiej. W Politechnice Poznańskiej znalazł swoje szczęście 
rodzinne w osobie pani Marii, koleżance ze swojego roku 
akademickiego – poznaniance i w Poznaniu już pozostał. 

Prof. Witold Wołowicki jest wybitnym specjalistą w dzie-
dzinie budownictwa mostowego. Od początku pracy zawodo-
wej (1962) związany jest z Politechniką Poznańską W roku 
1971 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, a w roku 1981 
tytuł dr habilitowanego. Tytuł profesora PP otrzymał w roku 
1989, a od 1993 r. jest profesorem zwyczajnym.

Na Politechnice Poznańskiej pełnił szereg funkcji, w tym 
prodziekana (1981-1987), a następnie dziekana (1987-1990) 
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowi-
ska, Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej (1991-2008) 
i Kierownika Zakładu Budowy Mostów (1996-2008). Przez 
pięć kadencji był członkiem Senatu Politechniki. Okreso-
wo zatrudniony był również w innych uczelniach (w tym na 

stanowisku profesora na Akademii Techniczno-Rolniczej 
w Bydgoszczy w latach 1993-1998 oraz aktualnie na stano-
wisku profesora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Gnieźnie). Był również wykładowcą Studium Podyplomo-
wego Politechniki Łódzkiej (1995-1997). 

Osiągnięcia naukowo-techniczne jubilata dotyczą głów-
nie: mechaniki konstrukcji mostowych w stanach poza-
sprężystych, kształtowania i wymiarowania mostowych 
konstrukcji z betonu i konstrukcji zespolonych z uwzględ-
nieniem nowych miar bezpieczeństwa, metodologii badań 
konstrukcji mostowych „in situ”, diagnostyki, analizy no-
śności i wzmacniania mostów, wdrożenia nowych materia-
łów i nowych rozwiązań konstrukcyjnych, badania przydat-
ności mostów kolejowych dla dużych prędkości. Przyczy-
nił się m.in. do wdrożenia do polskiego mostownictwa stali 
zbrojeniowej klasy AII, splotów sprężających „7φ5”, stali 
trudnordzewiejącej typu Cortem oraz kotwienia wgłębnego 
w belkach strunobetonowych. 

Jest autorem lub współautorem 14 monografii i podręcz-
ników oraz ok. 200 prac naukowych, m.in. książek: „Mosty 
metalowe”, „Budowa i utrzymanie mostów”, „Mosty beto-
nowe. Wymiarowanie i konstruowanie”, Podstawy projek-
towania budowli mostowych”, „Rusztowania mostowe”, 
„Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Zasa-
dy projektowania”. Brał czynny udział w opracowywaniu 
norm projektowania oraz był współautorem pierwszych 
w kraju wytycznych projektowania mostów zespolonych 
stalowo-betonowych.

Jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 
PAN, Wiceprzewodniczącym Komitetu Technicznego nr 
213 i 251 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, człon-
kiem Komitetu Nauki PZITB, współzałożycielem i człon-
kiem honorowym Związku Mostowców RP (w latach 1991-
2004 był przewodniczącym Oddziału Wielkopolskiego), 
członkiem Rady Naukowej Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, członkiem Komisji Nagród za wybitne 
osiągnięcia twórcze Ministra Infrastruktury.

Jest współzałożycielem i członkiem Zespołu Organiza-
cyjnego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa.

Projektant i konsultant kilkudziesięciu obiektów mosto-
wych, między innymi projektów przebudowy Mostu Dworco-
wego i Mostu św. Rocha w Poznaniu, nagrodzonych prestiżo-
wymi nagrodami ZMRP „Dzieło mostowe Roku”. 

Za swoje osiągnięcia otrzymał liczne odznaczenia, nagrody 
i wyróżnienia w tym m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, medal im. Profesora Stefana Kaufmana, Medal 

Jubileusz 
70-lecia urodzin Profesora Witolda Wołowickiego
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Związku Mostowców RP, Złotą i Srebrną Odznakę SITK, 
Złotą odznakę Honorową NOT.

Uroczystość jubileuszowa 70-lecia odbyła się w Ro-
snówku k. Poznania podczas XIX Seminarium „Współcze-
sne metody wzmacniania i przebudowy mostów” Laudację 
wygłosił profesor Andrzej Ryżyński (fot. 1), jeden z ne-
storów polskiego mostownictwa, były Rektor Politechniki 
Poznańskiej i przewodniczący Związku Mostowców RP 
w dwóch pierwszych kadencjach związku. Wśród wielu 
składających jubilatowi życzenia byli, między innymi: pro-
fesorowie Wojciech Radomski (wiceprezes PIIB, przewod-
niczący ZMRP w poprzedniej kadencji), Kazimierz Flaga 
(poprzedni Rektor Politechniki Krakowskiej i przewod-
niczący ZMRP z przed dwóch kadencji) oraz Kazimierz 
Furtak (obecny przewodniczący ZMRP i obecny Rektor 
Politechniki Krakowskiej) (fot.1). 

Z wykorzystaniem materiałów otrzymanych dzięki uprzej-
mości prof. Andrzeja Ryżyńskiego oraz kolegi Arkadiusza 
Madaja notatkę sporządził

     Jacek Skarżewski
Życzenia Jubilatowi złożył także Przewodniczący WOIIB 
Jerzy Stroński.

W pierwszym kwartale bieżącego roku odno-
towaliśmy w Poznaniu spowolnienie inwe-
stycji budowlanych, i to we wszystkich ka-

tegoriach obiektów. Sytuacja ta, w kolejnych miesiącach tego 
roku, uległa jednak znacznej poprawie.

Z aktualnej analizy ruchu budowlanego przeprowadzonej 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Mia-
sta Poznania wynika, że w drugim kwartale 2009 roku, w po-
równaniu do pierwszego kwartału tego roku – nastąpiło znaczne 
zwiększenie zarówno liczby obiektów budowlanych oddanych 
do użytkowania, jak i liczby rozpoczętych inwestycji.

* W drugim kwartale 2009 roku przystąpiono w Po-
znaniu do budowy 132 obiektów (w tym 90 budyn-
ków mieszkalnych - jednorodzinnych, 12 budynków 
mieszkalnych - wielorodzinnych oraz 30 budynków 
o funkcjach: handlowo-usługowych, biurowych, prze-
mysłowych, magazynowych itp.) To ponad dwukrotny 
wzrost w stosunku do 63 budynków, których realiza-
cję rozpoczęto w pierwszym kwartale bieżącego roku. 
Największy – prawie trzykrotny – wzrost dotyczy reali-
zacji budynków mieszkalnych - jednorodzinnych. 

WZROST INWESTYCJI BUDOWLANYCH  
W POZNANIU

* Podobny wzrost dotyczy liczby obiektów oddanych do 
użytkowania. W drugim kwartale 2009 roku oddano 
do użytkowania 128 obiektów (w tym 70 budynków 
mieszkalnych - jednorodzinnych, 24 budynki miesz-
kalne - wielorodzinne oraz 34 budynki o funkcjach: 
handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych, 
magazynowych itp.) To 31% wzrost w stosunku do 
98 budynków oddanych do użytkowania w pierwszym 
kwartale tego roku. Największy, 36% wzrost, dotyczy 
budynków o funkcji niemieszkalnej.

Ruch budowlany w pierwszym półroczu 2009 roku nie 
jest jeszcze tak dynamiczny jak miało to miejsce w rekordo-
wym (pod względem liczby realizowanych inwestycji budow-
lanych) roku ubiegłym. Widoczne, i to bardzo wyraźnie, jest 
jednak ożywienie na poznańskich placach budowy – w po-
równaniu do pierwszych trzech miesięcy tego roku.

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Poznania
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Podstawowym aktem prawnym określającym sposób 
prowadzenia KOB jest rozporządzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134), które weszło 
w życie z dniem 11.07.2003 r. w miejsce poprzedniego aktu 
wykonawczego z 1998 r. Aktualne przepisy wyeliminowały 
dotychczasowe utrudnienia przy wypełnianiu niektórych po-
zycji KOB, wprowadzając nowy jej wzór z bardziej przejrzy-
stymi zasadami prowadzenia tego ustawowego dokumentu 
posiadającego 74 strony w formacie A-4.

Książka ta przeznaczona jest do dokonywania zapisów 
wszystkich zdarzeń dotyczących m. in. badań i kontroli stanu 
technicznego obiektu oraz robót budowlanych i zmian sposo-
bu użytkowania, które zaistniały w trakcie eksploatacji obiek-
tu budowlanego. 

Przepisy prawa budowlanego zobowiązują właścicieli lub 
zarządców nieruchomości do założenia KOB dla każdego 
obiektu budowlanego, którego projekt architektoniczno-bu-
dowlany jest objęty obowiązkiem sprawdzenia pod względem 
zgodności z zasadami wiedzy technicznej m. in. normami oraz 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby po-
siadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ogra-
niczeń lub tytuł rzeczoznawcy budowlanego w odpowiedniej 
specjalności. 

Powyższej książki (KOB) nie trzeba prowadzić dla nastę-
pujących obiektów budowlanych: 
– budynki mieszkalne - jednorodzinne;
– obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letnisko-

wego;
– obiekty budowlane, których budowa nie wymaga pozwole-

nia na budowę zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy Prawo budow-
lane (m. in. obiekty małej architektury, obiekty gospodarcze 
o pow. zabudowy do 20, 25 i do 35 m2 w zależności od prze-
znaczenia i rozpiętości konstrukcji, tymczasowe na okres 
do 120 dni obiekty budowlane nie połączone trwale z grun-
tem, obiekty zaplecza budowy, boiska szkolne oraz boiska, 
korty i bieżnie służące do rekreacji, miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie); 

– drogi lub obiekty mostowe, jeżeli prowadzona jest dla nich 
książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie 
przepisów o drogach publicznych. 
KOB posiada układ tabelaryczny, co ułatwia prawidłowe 

dokonywanie zapisów, których treść została wyraźnie wska-
zana w 11 tabelach. Zgodnie z treścią tytułów poszczególnych 
pozycji oznaczonych rzymskimi liczbami od I-XI należy pro-

wadzić w tablicach 4-6, 8, 10 i 11 wykazy takich podstawo-
wych dokumentów jak: 
– protokoły dot. kontroli okresowych, odbioru robót remonto-

wych i modernizacyjnych, awarii i katastrof obiektu; 
– opracowania techniczne (ekspertyzy, opinie, oceny, orze-

czenia i badania techniczne, dokumentacje techniczne, pro-
jekty budowlane itp.); 

– pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub 
jego części;

– pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych.
W wykazach, w zależności od rodzaju dokumentu, poda-

je się również następujące informacje: odpowiednie daty dot. 
opisanych w tablicach okoliczności, zakres wykonanych ro-
bót określonych w protokołach kontroli okresowych i odbioru 
robót, opis przedmiotu opracowania technicznego i sposobu 
jego wykorzystania, zakres zmian dot. sposobu użytkowania 
oraz dane identyfikujące pozwolenia na budowę i przebudowę 
lub zgłoszenia dotyczące odebranych protokolarnie robót bu-
dowlanych, w tym remontowych. 

W przypadku wykazu protokołów dot. awarii i katastrof 
obiektu w tablicy nr 10 wpisuje się dane określające datę 
i przyczynę zaistnienia tych nieprzewidzianych zdarzeń oraz 
zakres uszkodzeń i datę ich usunięcia. Podstawą dokonania 
powyższych wpisów jest protokół komisji powołanej przez 
organ nadzoru budowlanego dla ustalenia przyczyn i okolicz-
ności katastrofy budowlanej, a w przypadku awarii np. instala-
cji i urządzeń budowlanych, protokół komisji powołanej przez 
właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Uzupełnieniem do informacji zawartych w tablicach 6 i 8 
dot. wykazu opracowań technicznych i protokołów odbioru 
robót remontowo-modernizacyjnych, są dane określające 
w odpowiednich tablicach 7 i 9 powód zlecenia, autora, koszt 
i datę opracowania oraz sposób realizacji wniosków i zaleceń 
w przypadku ekspertyz, opinii itp. 

W tablicy 2 (poz. II) należy wpisać podstawowe dane iden-
tyfikujące obiekt oraz jego właściciela i zarządcę. Wpisana 
tu nazwa obiektu powinna być taka sama jak w pozwoleniu 
na budowę lub na użytkowanie i zgodna z nazwą ze strony 
tytułowej KOB. 

Z kolei w poz. IV pt. dane techniczne charakteryzują-
ce obiekt, należy podać przynajmniej takie parametry jak: 
powierzchnia zabudowy i użytkowa, kubatura, liczba i po-
wierzchnia użytkowa określonych rodzajów lokali, liczba kon-
dygnacji podziemnych i nadziemnych łącznie z poddaszem 
użytkowym, wysokość obiektu, wielkość zapotrzebowania na 

ZASADY
prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego (KOB)

w nawiązaniu do znowelizowanych przepisów
Prawa budowlanego
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czynniki (media) energetyczne i komunalne. Ponadto powinno 
się określić w sposób zwięzły system konstrukcyjno-materia-
łowy obiektu, w tym dachu wraz z rodzajem pokrycia, rodzaj 
instalacji wewnętrznych i urządzeń budowlanych (dźwigi, hy-
drofory, wymienniki ciepła, szamba, ogrodzenia itp.).  

Natychmiast po założeniu KOB należy dołączyć do niej 
całą dokumentację powykonawczą w postaci dokumentacji 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robót budowlanych i geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi oraz instrukcje obsługi i eksploatacji dot. 
obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, 
a także ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu i wy-
maganą dla niektórych budynków kopię świadectwa charakte-
rystyki energetycznej. 

Przy czym dokumentacja budowy obejmuje takie doku-
menty jak: ostateczne pozwolenie na budowę, projekt budow-
lany i wykonawczy, dziennik budowy i montażu, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne 
i książki obmiarów. 

Do KOB powinno się również dołączać sukcesywnie te 
dokumenty powstałe w trakcie użytkowania obiektu, które 
zostały wyszczególnione w opisanych wyżej tabelarycznych 
wykazach (tablice 4-6, 8, 10 i 11).    

Wszystkie załączone do KOB dokumenty powinny być 
przechowywane w oddzielnych teczkach lub segregatorach 
odpowiednio ponumerowanych i opisanych zgodnie z nu-
meracją i nazwą dokumentów wynikającą z tablicy nr 3 
(poz. III), w której znajduje się spis dokumentacji dołączo-
nej do KOB. Można wpisać w tej tablicy ilość teczek za-
łożonych dla danego rodzaju dokumentu lub dokumentacji 
oraz datę rozpoczęcia ich dołączania do KOB. W przypad-
ku kompletowania protokołów z kontroli, proponuje się na 
teczkach podawać dane identyfikujące (nazwa i rok) za-
warte w nich protokoły. 

Założone teczki należy zaopatrzyć w spis ich zawartości 
uzupełniany w kolejności chronologicznej, tzn. wg dat do-
łączania poszczególnych dokumentów. W spisie (tablica 3) 
można podać ilość stron oraz zamieścić podpisy osób dołą-
czających te dokumenty.

Często zdarza się, szczególnie w przypadku starych obiek-
tów, że nie można skompletować dokumentacji powykonaw-
czej w związku z zaginięciem dokumentów. W przypadku 
braku pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia na budowę 
należy wystąpić do właściwego organu o wydanie duplikatu. 
Jeżeli nie można odtworzyć tych dokumentów, to wówczas 
ich brak odnotowuje się odpowiednio w tablicy 2 i 3. 

Jednakże w przypadku braku archiwalnego projektu bu-
dowlanego, należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane sporządzenie odpowiedniej doku-
mentacji inwentaryzacyjno-sprawdzającej obiektu.  

Znowelizowane w 2007 r. przepisy prawa budowlanego 
rozszerzyły zakres obowiązków w obszarze kontroli, wpro-
wadzając trzy dodatkowe rodzaje okresowych kontroli oraz 
jednorazowe kontrole instalacji grzewczych ze starymi kotła-
mi i doraźne kontrole nadzwyczajne. 

Poza dotychczasowymi kontrolami 1-rocznymi i 5-let-
nimi (tzw. generalnymi), obowiązuje z dniem 20.06.2007 r. 
przeprowadzanie kontroli okresowych, co najmniej dwa razy 
w roku, w terminach do 31 maja i do 30 listopada, dla budyn-
ków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz 
dla innych obiektów budowlanych nie będących budynkami 
o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Zakres tych 
nowych kontroli dotyczący obiektów tzw. wielkopowierzch-
niowych jest taki sam jak w przypadku dokonywania obo-
wiązkowych rocznych kontroli okresowych. Osoby dokonu-
jące powyższych kontroli dwa razy w roku, są zobowiązane 
bezzwłocznie zawiadomić pisemnie właściwy organ nadzoru 
budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Nie spełnienie tego 
obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone sankcjami karny-
mi w postaci kary grzywny orzekanej na podstawie przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Z dniem 01.01.2009 r. wprowadzono dwa kolejne rodzaje 
kontroli okresowych. 

Jeden z nich polega na sprawdzeniu stanu technicznego 
kotłów z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej 
i wielkości w stosunku do potrzeb użytkowych. Przy czym 
kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym 
o efektywnej nominalnej wydajności, ponad 100 kW powin-
ny być kontrolowane co 2 lata, a opalane takim samym pa-
liwem kotły o wydajności od 20 kW do 100 kW co 4 lata. 
Natomiast wszystkie kotły opalane gazem bez względu na 
ich wydajność należy poddawać kontrolom okresowym, co 
najmniej raz na 4 lata.

Ostatni piąty rodzaj okresowej kontroli polega na przepro-
wadzaniu przynajmniej raz na 5 lat oceny efektywności ener-
getycznej zastosowanych w użytkowanym obiekcie budow-
lanym urządzeń chłodniczych w systemach klimatycznych 
o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW. 

Od dnia 01.01.2009 r. należy obligatoryjnie poddawać jed-
norazowym kontrolom instalacje grzewcze ze starymi kotłami 
liczącymi ponad 15 lat i posiadającymi efektywną nominalną 

Budynki użyteczności publicznej w Poznaniu.
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wydajność powyżej 20 kW. Kontrola ta obejmuje ocenę efek-
tywności i dopasowania kotła poprzez porównanie go z wy-
maganiami grzewczymi budynku.  

W przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych takich 
jak pożary, powodzie, wyładowania elektryczne, silne wiatry 
i ulewy, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodo-
we na rzekach itp., które spowodowały lub mogą spowodować 
uszkodzenie obiektu oraz zagrożenie dla ludzi i mienia lub 
środowiska, obiekt powinien być obecnie poddawany przez 
jego właściciela lub zarządcę dodatkowym kontrolom nad-
zwyczajnym każdorazowo gdy wystąpią takie niekorzystnie 
oddziałujące na obiekt okoliczności związane z działaniem 
człowieka lub sił natury. Obowiązek ten został wprowadzo-
ny z dniem 20.06.2007 r. znowelizowanym przepisem art. 61 
ustawy Prawo budowlane.

Ponadto z dniem 01.01.2009 r. dla prawie każdego bu-
dynku oddawanego do użytkowania lub podlegającego zby-
ciu i wynajmowi, odpowiednio jego inwestor lub właściciel 
powinien zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku. Powyższe świadectwo należy uzy-
skać również w przypadku, gdy minie 10-letni termin jego 
ważności, co może nastąpić dopiero po 2019 roku oraz gdy 
w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie 
jego charakterystyka energetyczna.  

Protokoły z tych nowych kontroli oraz świadectwa ener-
getyczne należy dołączyć do KOB i dopisać, jako dodatkowe 
pozycje w spisie dokumentacji w tablicy nr 3, których kolejne 
numeracje powinny zaczynać się od Lp. nr 13.

Do KOB powinny być dołączone również oceny stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierają-
cych azbest w przypadku, gdy występują one w obiekcie oraz 
urządzeniach budowlanych i instalacjach przemysłowych. Do 
przeprowadzania kontroli elementów i urządzeń zawierają-
cych azbest oraz uzyskiwania powyższych ocen zobowiązani 
zostali przepisami rozporządzenia z 2004 r. (Dz. U. Nr 71, 
poz. 649) właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy 
nieruchomości z wyrobami azbestowymi. 

Bardzo ważnym źródłem informacji o obiekcie jest za-
mieszczony obowiązkowo w KOB plan sytuacyjny obiektu, 
wraz z zaznaczonymi granicami nieruchomości i naniesionym 
przebiegiem przyłączy instalacyjnych oraz określający szcze-
gółowo miejsca usytuowania przyłączenia obiektu do sieci 
uzbrojenia terenu i armatury lub urządzeń przeznaczonych 
do odcięcia mediów za pomocą tych sieci, a w szczególności 
gazu, energii elektrycznej, ciepła i wody. Zaleca się, aby na 
planie sytuacyjnym zaznaczyć również najbliżej położony hy-
drant pożarowy, studnie, szamba, przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe, place zabaw dla dzieci, śmietniki, itp. oraz nanieść 
wymiary i odległości charakteryzujące obiekt i obszar bez-
pośrednio związany z obiektem. Plan opracowany na podsta-
wie posiadanych dokumentów powykonawczych, aktualnego 
wyrysu z ewidencji gruntów i własnych pomiarów, nie musi 
być sporządzony dokładnie wg zasad rysunku technicznego. 
W przypadku zastosowania symboli graficznych powinien on 
zawierać odpowiednią legendę.

KOB może prowadzić sam właściciel lub zarządca 
obiektu budowlanego, albo inne osoby upoważnione przez 
nich pisemnie do jej prowadzenia. W praktyce można tego 
dokonać również poprzez stosowny zapis w zakresie czyn-
ności służbowych pracownika. Osoba upoważniona do 
dokonywania wpisów potwierdza przyjęcie tego faktu do 
wiadomości i stosowania swoim podpisem zamieszczonym 
w tablicy nr 1 (poz. I), obok swojego imienia i nazwiska. 
Należy tu zadbać o to, aby była zachowana chronologicz-
na ciągłość wpisu osób odpowiedzialnych za prowadzenie 
KOB. W przypadku zmiany osoby upoważnionej, wpisuje 
się każdorazowo w tablicy nr 1 datę zakończenia prowadze-
nia książki przez poprzednika. Przepisy prawa budowlane-
go i cyt. wyżej rozporządzenia nie ustalają żadnych wyma-
gań dot. kwalifikacji osoby, która może być upoważniona 
do prowadzenia KOB oraz nie określają formy takiego upo-
ważnienia. Najlepiej powierzyć to zadanie pracownikowi 
administracji danego obiektu, posiadającemu odpowiedni 
zasób wiedzy techniczno-budowlanej, szczególnie w przy-
padku prowadzenia KOB dla obiektów o skomplikowanej 
konstrukcji i technologii oraz dla budynków użyteczności 
publicznej. 

Przy dokonywaniu wpisów do KOB należy przestrzegać 
następujących zasad:

- wpisy powinny być dokonywane systematycznie i w spo-
sób chronologiczny wg dat zaistnienia okoliczności wyma-
gających ich odnotowania;

- wpisów należy dokonywać w dniu zaistnienia powyższych 
okoliczności;

- wpis powinien zawierać dane identyfikujące dokument bę-
dący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim 
zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która wystawiła 
ten dokument;

- wpisy powinny cechować się jednoznacznością i zwięzło-
ścią;

- błędy we wpisach należy prostować poprzez przekreślenie 
wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpi-
su osoby dokonującej odpowiedniej zmiany. 
Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych oraz osoby 

przez nich upoważnione zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania opisanych wyżej zasad i procedur przy prowa-
dzeniu książki obiektu budowlanego. 

Jednakże w świetle przepisów prawa budowlanego to 
właściciele i zarządcy obiektów, a nie upoważnione przez 
nich osoby, ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe 
prowadzenie KOB i przechowywanie przez okres istnienia 
obiektu wszystkich wymaganych dokumentów związanych 
z obiektem, które powinny być dołączone do KOB.

Właściciel lub zarządca obiektu, który nie spełnia powyż-
szych ustawowych obowiązków popełnia wykroczenie zagro-
żone sankcją karną w postaci kary grzywny.

Przemysław Grzegorz Barczyński
 Współautor publikacji FORUM Sp. z o.o. z 2009 r. 

pt. „Aktualne wymagania i zasady  prowadzenia   
obowiązkowej dokumentacji budynku”
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L.p. Temat kursu Data/miejsce      Organizator/Wykładowca

1. Branża ogólnobudowlana – PZITB

Regulacje  prawne objęte aktualnym tek-1. 
stem ustawy Prawo Budowlane i wybra-
nych rozporządzeń.
Organa administracji architektoniczno-bu-2. 
dowlanej i nadzoru budowlanego – zakres 
kompetencji, procedury postępowania.

17.09.2009 r.
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

2. Branża ogólnobudowlana – PZITB

Regulacje  prawne objęte aktualnym tek-1. 
stem ustawy Prawo Budowlane i wybra-
nych rozporządzeń.
Organa administracji architektoniczno-bu-2. 
dowlanej i nadzoru budowlanego – zakres 
kompetencji, procedury postępowania.

24.09.2009 r.
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

3. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

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

05.10.2009 r.
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

4. 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 r.
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

5. Branża ogólnobudowlana – PZITB

Regulacje  prawne objęte aktualnym tek-1. 
stem ustawy Prawo Budowlane i wybra-
nych rozporządzeń.
Organa administracji architektoniczno-bu-2. 
dowlanej i nadzoru budowlanego – zakres 
kompetencji, procedury postępowania. 

15.10.2009 r.
16.00-17.30
17.40-19.10

Leszno 
Dom Technika
ul. Sikorskiego 9 a

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

6. Branża drogowa - SITK

1.    Warunki kontraktowe FIDIC w praktyce 
budownictwa drogowego i mostowego.

15.10.2009 r.
16.00-19.15 

Poznań
Dom Technika
ul. Wieniawskiego 5/9

Organizator:
SITK i WOIIB

Wykładowcy:
mgr inż. Jerzy Wrzesiński1. 
Informacja:
mgr inż.arch. Maria Hora-Kułakowska
tel. 061-853-73-07
lub mgr Marzena Jagiełka
tel. 061-854-20-12
wkp@piib.org.pl

Plan szkoleń 
dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w 2009 roku
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7. Branża drogowa - SITK

Zagadnienia zużycia energii w procesie 1. 
produkcji mieszanek mineralno-asfalto-
wych.
Praktyczne metody służące do ogranicze-2. 
nia zużycia paliwa w wytwórniach mie-
szanek mineralno-asfaltowych.

22.10.2009 r.
16.00-19.15 

Poznań, 
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 5
Sala 121
Wydz. Bud. i Inż. Środowiska

Organizator:
SITK i WOIIB

Wykładowcy:
Prof. Wojciech Grabowski
Informacja:
mgr inż.arch. Maria Hora-Kułakowska
tel. 061-853-73-07
lub
mgr Marzena Jagiełka
tel. 061-854-20-12
wkp@piib.org.pl

8. Branża wodno-melioracyjna - SITWM

Prawo Wodne – praktyka stosowania.1. 

od godz. 11.00 

Poznań, 
Sala Konferencyjna 
ul. Czarna Rola 4

Organizator:
SITWM

Informacja:
mgr inż. Cezary Siniecki
tel. 0692-440-701
lub
mgr Marzena Jagiełka
tel. 061-854-20-12
wkp@piib.org.pl

9. Branża ogólnobudowlana – PZITB

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

05.11.2009 r.
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

10. Branża ogólnobudowlana – PZITB

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

19.11.2009 r.
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

11. Branża ogólnobudowlana – PZITB

Nieprawidłowości w izolacji termicznej 1. 
pomieszczeń mieszkalnych na podda-
szach z dachami stromymi.
Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe 2. 
- współczesne materiały, warunki tech-
niczne wykonania.

03.12.2009 r.
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

12. Branża ogólnobudowlana – PZITB

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

10.12.2009 r.
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
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 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.

Wielkopolski Inżynier Budownictwa 
– rozwój kompetencji zawodowych z zakresu budownictwa XXI wieku




