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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

23 marca br. IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa podsumował czteroletni okres 
II kadencji władz samorządu zawodowego w Wielkopolsce.

Ocena działalności izby wypadła pozytywnie, zdecydowaną większością głosów 
zatwierdzono sprawozdania wszystkich organów, udzielono absolutorium Radzie 
WOIIB i zatwierdzono budżet na rok 2010.

W dalszej części biuletynu podano składy, wybranych na IX Zjeździe, organów 
oraz delegatów na zjazdy krajowe, a także wybranych na pierwszym posiedzeniu 
nowej rady opiekunów delegatur i przewodniczących zespołów problemowych rady 
na III kadencję WOIIB.

Mając stworzone dobre warunki pracy w nowej siedzibie, która była owocem działań izby  
w drugiej kadencji, chcemy zaktywizować w latach 2010 – 2014, tj. w III kadencji, 
nowych członków w dokształcaniu zawodowym zarówno poprzez planowane szkole-
nia w ramach komisji ds. szkoleń przy udziale stowarzyszeń naukowo-technicznych, 
jak i poprzez organizację konferencji naukowo-technicznych.

W kwietniu br. odbyło się coroczne spotkanie z Prezesami SNT tworzących 
dziewięć lat temu naszą izbę, w celu omówienia form współpracy na najbliższy rok 
głównie w zakresie dokształcania zawodowego.

WOIIB nadal ściśle współpracuje z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi 
organizując Dni Inżyniera Budownictwa na Targach BUDMA oraz sesje nauko-
wo-techniczne na Targach INSTALACJE i EXPOPOWER i tę współpracę pra-
gniemy podtrzymać a nawet rozwijać w okresie III kadencji naszego samorządu 
zawodowego.

Nadal deklarujemy chęć współpracy z Politechniką Poznańską i innymi uczel-
niami na terenie Wielkopolski oraz z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów 
i Wielkopolską Izbą Budownictwa.

Przyjęta przez nasz samorząd formuła pracy w terenie poprzez delegatury po-
zwoli na dalsze uściślenie współpracy z nadzorem budowlanym i administracją 
samorządową.

Będziemy również kontynuować rozpoczęte w II kadencji kontakty z parlamen-
tarzystami z okręgu wielkopolskiego, lobbując wśród nich na rzecz budownictwa 
i w szczególności prawa budowlanego.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować radzie programowej biuletynu 
i redaktorowi naczelnemu za włożony wkład w rozwój naszego czasopisma w II 
kadencji WOIIB i utrzymanie go na wysokim poziomie, co podkreślają również jego 
czytelnicy z innych okręgów w kraju.

Natomiast osobom wybranym do władz na III kadencję życzę wytrwałości i dużego 
zaangażowania w pracę na rzecz naszego samorządu zawodowego. Celem wspólnym 
może być tylko rozwój izby, który wpłynie na wzrost znaczenia zawodu inżyniera 
i technika budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.

W dniach 18 i 19 czerwca br. odbędzie się IX Zjazd Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Warszawie. Nasi delegaci pojadą z konkretnymi wnioskami zgłoszo-
nymi na zjeździe okręgowym i będą aktywnie uczestniczyć w obradach i w wyborach 
do władz krajowych.

 Z koleżeńskim pozdrowieniem
 Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 mgr inż. Jerzy Stroński
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EXPOPOWER 2010
W trakcie oddawania naszego Biuletynu do druku, już po raz czwarty 

rozpoczynają się w Poznaniu Targi EXPOPOWER. W ciągu trzech 
lat, jakie minęły od pierwszej edycji, poznańskie targi energetyczne 

stały się jednym z najważniejszych obok bielskiego Energetabu spotkań branży 
elektroenergetycznej w kraju. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów 
Energetyki EXPOPOWER, które odbywają się w dniach 18-20 maja 2010 r., 
będzie większa od poprzedniej. Wśród ponad 200 wystawców i firm reprezento-
wanych uczestniczących w targach, będą wiodący przedstawiciele branży ener-
getycznej i elektrotechnicznej, obejmujących wytwarzanie, przesył i dystrybucję 
energii elektrycznej. Dla zwiedzających targi profesjonalistów będą liczne nowości 
prezentowane na stoiskach. 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 będzie bogaty 
program konferencji i spotkań przygotowywanych przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie we współpracy z partnerami branżowymi, w których czynny udział bierze 
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 

• Pierwszego dnia, tj. 18 maja 2010 r. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa przy współudziale z Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich i Politechniką Poznańską organizują Konferencję Nauko-
wo-Techniczną „Energooszczędność w oświetleniu”. Program tego wydarze-
nia obejmuje dwa niezwykle interesujące tematy: oświetlenie drogowe oraz 
oświetlenie wnętrz i terenów kolejowych, w ramach których przedstawione 
zostaną zmiany w przepisach i normach dotyczących oświetlenia, wymagania 
i sposoby oświetlenia terenów kolejowych, metody eksploatacji opraw i źró-
deł światła, sterowanie radiowe oświetleniem drogowym oraz oświetlenie za 
pomocą diod LED. Tematyka konferencji z pewnością szczególnie zaintere-
suje projektantów, wykonawców, zarządców dróg i użytkowników instalacji 
oświetleniowych. 

• Drugiego dnia, tj. 19 maja 2010 r. SEP wspólnie z WOIIB, DEHN Polska i Wy-
działem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej organizuje VIII Konferencję 
Naukowo-Techniczną z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średnie-
go i wysokiego napięcia”. Temat tegorocznej edycji to „Kompleksowa 
ochrona odgromowa obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w normach serii PN EN 62305”. Powszechne stosowanie 
systemów informatycznych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych 
oraz kontrolno-pomiarowych, stworzyło konieczność zwrócenia większej 
uwagi na ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed zagro-
żeniami występującymi podczas wyładowań piorunowych przy dobieraniu 
w instalacjach elektrycznych systemu i urządzeń ograniczających prze-
pięcia. Konferencja ma na celu przybliżenie aktualnych zagadnień ochrony 
odgromowej budynków szerokiej rzeszy elektryków zajmujących się tą proble-
matyką a w szczególności: projektantów, producentów urządzeń elektrycznych, 
pracowników firm wykonawczych i montażowych oraz pracowników nadzoru 
robót elektrycznych. 

Bardzo ciekawa tematyka organizowanych przez WOIIB konferencji w powiązaniu 
z ekspozycją targową sprawiają, że cieszą się one dużym zainteresowaniem.

Szczegółowe informacje na temat programu konferencji i spotkań znajdują się na 
stronie www.expopower.pl

 Stefan Granatowicz
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IX Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB

23 marca 2010 r. o godz. 10.00 rozpoczął obrady IX 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Na 186 uprawnionych delegatów, w Zjeździe wzięło udział 170, 
co stanowiło 91, 40% wszystkich delegatów. Jest to rekordowa 
liczba delegatów w skali WOIIB, a i zapewne również w skali 
izb okręgowych zrzeszonych w PIIB.

Na początku obrad Zjazdu, Przewodniczący Okręgowej 
Rady WOIIB p. Jerzy Stroński poinformował delegatów, że 10 
lutego 2010 r. zmarł Zastępca przewodniczącego WOIIB – dr 
inż. Jacek Skarżewski, członek Komitetu Organizacyjnego Izby, 
zasłużony działacz PIIB, delegat na IX Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy. Poprosił, by minutą ciszy oddać cześć jego pamięci.

Honorowymi gośćmi Zjazdu byli: Wicemarszałek Wiel-
kopolski – p. Wojciech Jankowiak, Wiceprezes PIIB – prof. 
Wojciech Radomski, Posłowie z Wielkopolski: p. Krystyna 
Łybacka i p. Wiesław Szczepański, Dziekan Wydziału Budow-
nictwa i Inżynierii Środowiska PP – prof. Janusz Wojtkowiak,  
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu  
reprezentowała p. Monika Przybył-Leszczyńska, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania – p. Pa-
weł Łukaszewski, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu – p. 
Krzysztof Fiklewicz, Prezydent Wielkopolskiej Izby Budow-
nictwa – p. Marek Szczęsny, Przewodniczący Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Architektów – p. Marek Czuryło, Prezes 
Zarządu Poznańskiego Oddziału PZITS – p. Jan Lemański, 
Przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM – p. Cezary Si-
niecki, Prezes Oddziału SITK w Poznaniu – p. Bogdan Bresch.

Poseł Wiesław Szczepański, Wiceprzewodniczący Sejmowej 
Komisji Infrastruktury, w swoim wystąpieniu podsumował 9 lat 
działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, skupiającej 

okręgowe izby. Efekty pracy widać w sprawnie funkcjonu-
jącym samorządzie zawodowym, dobrze rozwijającym się 
budownictwie. Poinformował delegatów o nowym projekcie 
zmiany Prawa budowlanego zgłoszonym przez PIS, w którym 
zapisano likwidację obligatoryjnej przynależności do samorzą-
du zawodowego. Zaapelował do członków Izby do podjęcia 
różnych form działania w sprawie tego projektu, gdyż jego 
konsekwencją będzie likwidacja samorządu, choć posłowie 
z tego ugrupowania twierdzą, że nie ma takich zakusów. 

Podziękował za dotychczasową dobrą współpracę z wła-
dzami WOIIB. Życzył delegatom owocnych obrad i dokonania 
wyboru nowych władz, które będą równie efektywnie działać 
przez kolejne lata. 

Pan Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Wielkopolski 
podkreślił znaczenie samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w rozwoju tego sektora gospodarki regionu 
i całej Polski. Podziękował wszystkim członkom za efekty 
dotychczasowej pracy, której celem jest dobro wszystkich 
mieszkańców Wielkopolski. Życzył nowo wybranym władzom 
Izby dalszej tak aktywnej działalności a wszystkim delegatom 
pomyślnych obrad.

Kolejni goście w swoich wystąpieniach podkreślali znacze-
nie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w rozwoju i umacnianiu znaczenia samorządu zawodowego, 
wpływ na zmiany w postrzeganiu roli inżyniera budownictwa 
w procesie inwestycyjnym oraz bardzo dobrą współpracę z jed-
nostkami administracji państwowej i samorządowej.
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Po wysłuchaniu sprawozdań organów 
Izby z działalności w 2009 r. delegaci 
przyjęli je do wiadomości i udzielili 
absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB. 

Następnie dotychczasowy Przewodni-
czący Okręgowej Rady – p. Jerzy Stroński 
przedstawił delegatom Program działalno-
ści na 2010 rok. Skarbnik Izby przedstawił 
propozycję budżetu na 2010 r. Po krótkich 
wyjaśnieniach delegaci zatwierdzili bu-
dżet Izby na 2010 rok.

Kolejnym bardzo ważnym punktem 
obrad były wybory nowych władz na 
III kadencję – 2010 - 2014. Przewodni-
czącym Okręgowej Rady WOIIB został 
wybrany mgr inż. Jerzy Stroński. Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej będzie 
przewodniczył – dr inż. Daniel Pawlicki. 
Przewodniczącym Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego został – mgr inż. Lech 
Grodzicki. Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej będzie przewodniczył – mgr inż. 
Wojciech Białek. Sylwetki nowo wobra-
nych przewodniczących prezentujemy 
w dalszej części tego numeru Biuletynu.

Następnie delegaci wybrali skład 
Okręgowych Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Koordynatorem prac 
został wybrany mgr inż. Przemysław 
Barczyński.

W kolejnych głosowaniach delegaci 
ustalili skład: 

Okręgowej Rady WOIIB:
1 Jerzy Stroński
2 Zbigniew Bigoszewski
3 Tadeusz Biniasz
4 Krystyna Chocianowicz
5 Włodzimierz Draber

6 Jerzy Franczyszyn
7 Danuta Gawęcka
8 Stefan Granatowicz
9 Klemens Janiak

10 Mirosław Karolak
11 Andrzej Kędziora
12 Janusz Kowalski
13 Marian Krzysztofiak
14 Tadeusz Łuka
15 Andrzej Mikołajczak
16 Roman Napierała
17 Mirosława Ogorzelec
18 Jolanta Popławska
19 Edmund Przybyłowicz
20 Kazimierz Ratajczak
21 Grzegorz Słowek
22 Janusz Stacherski
23 Edward Szczechowiak
24 Artur Marcin Szymczak
25 Jaromir Szyperski
26 Karolina Talarek
27 Marian Walczak
28 Zenon Wośkowiak
29 Piotr Zborowski
30 Jerzy Zielonacki

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1 Daniel Pawlicki
2 Andrzej Barczyński
3 Wiesław Buczkowski
4 Tomasz Ciekański
5 Janina Ferenc
6 Anna Gieczewska
7 Roman Jabłoński
8 Zygmunt Jagła
9 Mirosław Lisowski
10 Szczepan Mikurenda
11 Marta Nizińska-Juszczak
12 Roman Pilch
13 Grzegorz Ratajczak

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:
1 Lech Grodzicki
2 Zbigniew Bryłka
3 Waldemar Kaczmarek
4 Mieczysław Kolecki
5 Zdzisław Kowalski
6 Tomasz Kulczyński
7 Maria Maciejewska
8 Edmund Krzysztof Marmur
9 Henryk Szabelski

10 Janusz Szymański
11 Mirosław Węcłaś
12 Jakub Włodarczyk
13 Roman Wojciechowski

Okręgowych  Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej:

1 Przemysław G. Barczyński
2 Józef Cieśla
3 Henryk Grabowski
4 Ryszard Jagła
5 Grażyna Maria Kubaś
6 Jerzy Tykociński

Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
1 Wojciech Białek
2 Urszula Bartkowska
3 Rajmund Jakuszkowiak
4 Anna Maria Kołłątaj
5 Wiktor Liszczyński
6 Jacek Łoda
7 Michał Rakowski

Delegatów na krajowe Zjazdy PIIB:
 1 Andrzej Barczyński
2 Ryszard Białczyk
3 Krystyna Chocianowicz
4 Iwona Barbara Dąbrowska
5 Włodzimierz Draber
6 Janina Ferenc
7 Jerzy Franczyszyn
8 Danuta Gawęcka
9 Klemens Janiak
10 Mirosław Karolak
11 Tadeusz Łuka
12 Andrzej Mikołajczak
13 Szczepan Mikurenda
14 Mirosława Ogorzelec
15 Daniel Pawlicki
16 Jerzy Stroński

Podczas IX Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego WOIIB delegaci przyjęli 10 
wniosków, które zostały pogrupowane 
tematycznie, w zależności od adresata 
ich realizacji: 4 wnioski do Krajowego 
Zjazdu PIIB, 1 wniosek dotyczący szko-
leń, 1 wniosek dotyczący finansowania 
Komisji ds. doskonalenia zawodowego 
i szkoleń WOIIB oraz 4 wnioski do reali-
zacji przez Okręgową Radę Izby. 

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Poznaniu

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej obejmuje okres od zakończenia VIII 
Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów Budownictwa, tj. od 20 marca 2009 roku do 23 marca 
2010 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 w 2009 roku 
8 posiedzeń, w dniach: 16 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 15 
maja, 5 czerwca, 14 sierpnia, 6 listopada, 18 grudnia  oraz 
w 2010 roku trzy posiedzenia w dniach 15 stycznia, 19 lute-
go i 19 marca. Z każdego posiedzenia sporządzono protokół, 
który przekazuję razem ze sprawozdaniem z dotychczasowej 
działalności. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WOIIB lub 
jego zastępca uczestniczyli w posiedzeniach Okręgowej Rady 
Izby, Prezydium Okręgowej Rady. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, jako delegat uczestniczył w VIII Krajowym Zjeź-
dzie PIIB oraz na zaproszenie brał udział w posiedzeniach 
Krajowej Komisji Rewizyjnej. Okręgowa Komisja Rewizyjna 
brała udział w warsztatach szkoleniowych w styczniu 2010 
roku, zorganizowanych przez KKR PIIB. Ogólną tematyką 
warsztatów szkoleniowych były metody, zakres i sposoby 
przeprowadzania kontroli w OIIB ze szczególnym uwzględ-
nieniem kontroli w zakresie działalności finansowej Okręgo-
wych Izb Inżynierów Budownictwa. Łącznie w warsztatach 
uczestniczyło z WOIIB 6 osób. 

Podstawową działalnością OKR w okresie sprawoz-
dawczym była kontrola WOIIB. W okresie sprawozdawczym 
przeprowadzono 8 kontroli według poniższego wykazu:

W zakresie działalności statutowej WOIIB, OKR prze-
prowadziła dwie kontrole: 

1. Kontrola realizacji uchwał VIII Zjazdu WOIIB, luty 
2010 r.

2. Kontrola realizacji uchwał Prezydium i Rady WOIIB 
w 2009 r., luty 2010 r.

W zakresie działalności finansowej i gospodarczej WO-
IIB, OKR przeprowadziła sześć kontroli:

1. Kontrola zawierania umów cywilno-prawnych przez 
WOIIB, grudzień 2009 r.

2. Kontrola terminowości i prawidłowości wykonywa-
nia zobowiązań publiczno-prawnych (podatki, opłaty 
ZUS itp.) przez WOIIB w 2009 r., grudzień 2009 r.

3. Kontrola przeprowadzonej inwentaryzacji w WOIIB, 
styczeń 2010 r.

4. Kontrola dokumentacji kasowej WOIIB, inwentary-
zacja kasy, styczeń 2010 r.

5. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2009 rok oraz 
luty 2010 r. 

6. Kontrola doraźna dotycząca funduszy inwestycyj-
nych. 

I. Wyniki kontroli działalności statutowej WOIIB przed-
stawiają się następująco:

1. W wyniku kontroli stwierdzono, że na VIII Zjeździe 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa przyjęto siedem wniosków, które  zostały przegłoso-
wane, a następnie zostały przyjęte Uchwałą nr 13/2009 
w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na VIII Zjeź-
dzie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa wraz z załącznikiem do uchwały:

a)	Zobowiązać Radę WOIIB i PIIB do utworzenia jed-
nostki organizacyjnej do spraw oddziaływania przed-
sięwzięć budowlanych na środowisko.

b)	Zobowiązać Radę PIIB do przeprowadzenia procedu-
ry prawnej, wprowadzającej do Prawa budowlanego 
w art. 14. ust.1 specjalności  wodno-melioracyjnej.

c)	Skierować do PIIB wniosek o przesunięcie stosowania 
euro kodów o min. 2 lata.

d)	Zorganizowanie szkoleń wprowadzenia do projektowa-
nia euro kodów.

e)	Zorganizowanie szkoleń dotyczących „nowego” syste-
mu norm dla materiałów budowlanych.

f)	 Zobowiązać Radę WOIIB do podjęcia działań w celu 
zapewnienia członkom Izby ubezpieczeń na życie i NW 
w ramach składki członkowskiej.
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g)	Zobowiązać Radę WOIIB do rozliczenia na IX 
Zjeździe kosztów związanych z inwestycją przy 
ul. Dworkowej.

2. Realizacja wniosków przyjętych i uchwalonych na VIII 
Zjeździe WOIIB

Wnioski a, b, c zostały doprecyzowane i zgło-
szone przez delegatów na VIII Zjeździe PIIB  
w następującej wersji:

−	zobowiązać Radę PIIB do utworzenia jednostki orga-
nizacyjnej do spraw oddziaływania przedsięwzięć bu-
dowlanych na środowisko,

−	zobowiązać Radę PIIB do przeprowadzenia procedury 
prawnej, wprowadzającej do prawa budowlanego w art. 
14, specjalności wodno-melioracyjnej,

−	wnioskować do Rady PIIB o przesunięcie stosowania 
euro kodów o minimum 2 lata,

−	zobowiązać Radę PIIB do przygotowania metodolo-
gii szkoleń wprowadzających stosowanie euro kodów 
w projektowaniu.

Informacje, czy wnioski te zostały zrealizowane uzyska-
my na IX Zjeździe PIIB. Monitoring nad przebiegiem realiza-
cji tych wniosków przejęli członkowie Rady WOIIB znajdu-
jący się we władzach PIIB. 

 Wnioski d, e, f, g zostały doprecyzowane i przekazane 
Radzie WOIIB do realizacji w wersji podanej poniżej. Przy 
każdym wniosku podano, w jaki sposób wniosek został zre-
alizowany:

−	zobowiązać Radę WOIIB do utworzenia jednostki 
organizacyjnej do spraw oddziaływania przedsię-
wzięć budowlanych na środowisko.

 Wniosek zrealizowano w następujący sposób. Ze wzglę-
du na brak możliwości prawnych utworzenia dodatkowej 
jednostki organizacyjnej, wniosek został przekazany do 
realizacji Zespołowi ds. Procesów Budowlanych w grani-
cach jego statutowych kompetencji. Zespół ds. Procesów 
Budowlanych dokonał analizy procedur obowiązujących 
na etapie projektowania i wykonawstwa w zakresie od-
działywania przedsięwzięć budowlanych na środowisko, 
opracował stosowne wytyczne do sporządzania wniosków 
o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji tak w zakresie projektowania jak 
i wykonawstwa. Materiały zostaną umieszczone na stronie 
internetowej WOIIB do końca I kw. 2010 roku.

−	zobowiązać Radę WOIIB do przeprowadzenia cyklu 
szkoleń wprowadzających stosowanie euro kodów 
w projektowaniu.

 Wniosek będzie realizowany w 2010 roku w ramach 
Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń, po-
nieważ plan szkoleń na 2009 rok już był opracowany 
i przyjęty przed VIII Zjazdem WOIIB.

−	zobowiązać Radę WOIIB do przeprowadzenia cyklu 
szkoleń dotyczących „nowego” systemu norm dla 
materiałów budowlanych. 

 Wniosek będzie realizowany w 2010 roku w ramach 

Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń, po-
nieważ plan szkoleń na 2009 rok już był opracowany 
i przyjęty przed VIII Zjazdem WOIIB.

−	zobowiązać Radę WOIIB do podjęcia działań w celu 
zapewnienia członkom Izby ubezpieczeń na życie 
i NW w ramach składki członkowskiej.

 Odstąpiono od realizacji tego wniosku ze względu na 
koszty wykraczające poza możliwości finansowe Izby, 
a ponadto skorzystano z doświadczenia dwóch Izb 
Okręgowych, które odstąpiły w 2009 roku od kontynu-
acji ubezpieczenia, ponieważ doszły do przekonania, że 
za niską składkę odszkodowania są bardzo niskie i nie 
warto płacić takiej składki firmie ubezpieczeniowej.

−	zobowiązać Radę WOIIB do rozliczenia na IX Zjeź-
dzie WOIIB kosztów związanych z inwestycją nowej 
siedziby przy ul. Dworkowej w Poznaniu.

 Wniosek ten przekazano Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej do realizacji i przedstawienia sprawozdania na IX 
Zjeździe WOIIB. W dalszej części sprawozdania OKR 
przedstawi rozliczenie tej inwestycji.

II. W wyniku kontroli realizacji uchwał podjętych przez 
Okręgową Radę i Prezydium Okręgowej Rady stwier-
dzono, że w 2009 roku uchwalono:

- 147 Uchwał Okręgowej Rady WOIIB, 
- 30 Uchwał Prezydium Okręgowej Rady WOIIB.

Tematy uchwał podjętych przez Okręgową Radę WO-
IIB dotyczyły spraw:
a) 120 uchwał członkowskich, w tym:
- 21 uchwał w sprawie przyjęcia w 2009 r. członków WOIIB,
- 13 uchwał w sprawie wznowienia w 2009 r. członko-

stwa w  WOIIB,
- 35 uchwał w sprawie zawieszenia w 2009 r. członków  

WOIIB,
- 50 uchwał w sprawie skreślenia z listy członków WO-

IIB w 2009 r.,
- 1 uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 18.1÷7/09 

Rady WOIIB w sprawie zawieszenia członkostwa  
1 osoby w  WOIIB.

 Uchwały dotyczące spraw członkowskich w przy-
padkach nie budzących żadnych wątpliwości podejmował 
Zespół Orzekający, powoływany przez Przewodniczącego 
Okręgowej Rady WOIIB. Natomiast w przypadkach zawie-
szenia i skreślenia z listy członków WOIIB z winy określo-
nych osób uchwałę podejmowała Okręgowa Rada WOIIB.
 W roku 2009 wpłynęło jedno odwołanie od zawiesze-
nia członkostwa w WOIIB. Okręgowa Rada WOIIB po roz-
patrzeniu odwołania na posiedzeniu w dniu 16-06-2009 r. 
podjęła uchwałę i przywróciła prawa członka WOIIB. 

b) 3 uchwały (nr 26/09 do 28/09) w sprawach dotyczących 
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań Rady, finansowego 
i rozliczenia budżetu WOIIB za 2008 rok,

c) 4 uchwały (nr 29/09 do 32/09) w sprawach dotyczących VIII 
Zjazdu WOIIB, 1 uchwała nr 60/09 w sprawie zawieszenia 
uchwały Rady WOIIB nr 129/06 z 19 września 2006 r.,
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d) 1 uchwała (nr 61/09) akceptująca fakt ulokowania wol-
nych środków finansowych Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa w Funduszu Inwestycyj-
nym PKO - TFI,

e) 1 uchwała (nr 62/09) w sprawie zaciągnięcia kredytu in-
westycyjnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów mo-
dernizacji budynku w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14,

f) 1 uchwała (nr 63/09) w sprawie 4 wniosków do przekazania 
przez delegatów WOIIB na VIII Krajowym Zjeździe PIIB, 

g) 8 Uchwał (nr 64/09 oraz nr 127/09 do 133/09) w  spra-
wach: ustalenia terminu i organizacji IX Zjazdu WOIIB 
w 2010 r.,

h) 1 uchwała (nr 97/09) w  sprawie: wystąpienia do Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej WOIIB o  przeprowadzenie  
kontroli prawidłowości gospodarowania wolnymi środ-
kami finansowymi WOIIB w  ramach funduszy inwesty-
cyjnych,

i) 1 uchwała (nr 134/09) w  sprawie: współudziału w  kosz-
tach prenumeraty czasopism technicznych na rok 2010  
dla członków WOIIB,

j) 1 uchwała (nr 135/09) w  sprawie: świadczenia przez  
CUTOB – PZITB  usług w  zakresie udzielania informacji  
technicznej członkom WOIIB w  2010 roku,

k) 1 uchwała (nr 136/09) w  sprawie: przyjęcia Prowizorium  
budżetowego WOIIB na 2010 rok.

Tematy uchwał podjętych przez Prezydium Rady 
WOIIB dotyczyły spraw:

1 uchwała (nr 1/P/09) o wykreśleniu z urzędu wpisu o uka-
raniu w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej człon-
ka WOIIB z rejestru ukaranych.

5 uchwał (nr 2/P/09 do 6/P/09) w sprawach dotyczących or-
ganizacji i przebiegu VIII Zjazdu WOIIB.

12 uchwał (nr 7÷8/P/09, 10÷15/P/09, 19÷20/P/09, 22/P/09, 
24/P/09) w sprawie przyznania członkom WOIIB zapo-
mogi finansowej.

2 uchwały w sprawach związanych z przygotowaniem nowej 
siedziby WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14, tj.:
a)	Uchwała (nr 9/P/09) w sprawie zaciągnięcia w banku 

PKO BP zobowiązania w postaci kredytu inwestycyj-
nego w kwocie 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony 
pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów modernizacji budynku w Poznaniu przy ul. 
Dworkowej 14. 

b)	Uchwała (nr 18/P/09) w sprawie powołania Komisji 
ds. odbioru prac budowlanych przy ul. Dworkowej 14  
w  Poznaniu.

1 uchwała (nr 17/P/09) w sprawie wystąpienia do Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej WOIIB o przeprowadzenie kontroli 
prawidłowości gospodarowania wolnymi środkami  finan-
sowymi WOIIB w  ramach funduszy inwestycyjnych.

6 uchwał dotyczących IX Zjazdu sprawozdawczo-wybor-
czego WOIIB w sprawie:
- ustalenia podziału województwa wielkopolskiego na 

obwody wyborcze,

- ustalenia miejsca, terminu oraz członków Prezydium 
Rady WOIIB obsługujących zebrania obwodowe dla 
wyłonienia delegatów na okręgowy zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy,

- ustalenia liczby delegatów na okręgowy zjazd WOIIB,   
- ustalenia terminu IX Zjazdu WOIIB, 
- powołania Zespołu Organizacyjnego ds. przygotowania 

IX Zjazdu WOIIB,
- ustalenia terminarza działań przygotowawczych do IX  

Zjazdu WOIIB.
1 uchwała (nr 28/P/09) w sprawie ustalenia harmonogramu  

posiedzeń.
Okręgowej Rady i Prezydium Rady WOIIB w 2010 roku  

do dnia IX Zjazdu WOIIB.
1 uchwała (nr 29/P/09) w sprawie świadczenia przez CU-

TOB-PZITB usług w zakresie udzielania informacji tech-
nicznej członkom WOIIB w 2010 roku.

1 uchwała (nr 30/P/09) w sprawie przyjęcia Prowizorium  
budżetowego WOIIB na 2010 rok.

Uchwały Prezydium Okręgowej Rady WOIIB zostały 
zaakceptowane przez Okręgową Radę WOIIB w formie pod-
jętych uchwał. Zaleca się bieżące publikowanie podjętych 
uchwał na stronie BIP WOIIB.

III. W wyniku kontroli stwierdzono, że inwentaryzację środ-
ków trwałych w WOIIB przeprowadzono na podstawie:

a) Zarządzenia Nr 17/12/09 o przeprowadzeniu inwenta-
ryzacji z 23.12.2009 r., 

b) Instrukcji inwentaryzacyjnej z 27.10.2003 r., 
c) Ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji.

Inwentaryzację przeprowadzono w 30.12.2009 r. zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w aktach prawnych:

a) w skład komisji inwentaryzacyjnej wchodziły osoby powo-
łane  Zarządzeniem Nr17/12/09 z 23.12.2009 roku,

b) Inwentaryzację zapisano na arkuszach od Nr 1do Nr 34  
wyraźnym pismem. Na arkuszach spisu z natury doko-
nano wyraźnym pismem skreśleń i poprawek z parafą.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumen-
tach inwentaryzacji z 30.12.2009 r. Inwentaryzacja środków 
trwałych została przeprowadzona zgodnie z przepisami ogól-
nymi i wewnętrznymi rozporządzeniami.

IV. Kontrola dokumentacji kasowej WOIIB, inwentary-
zacja kasy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że: w Wielkopolskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa inwentaryzację 
kasy przeprowadzono w dniu 30.12.2009 roku na podstawie 
spisu z natury. Spisano na tę okoliczność protokół z inwenta-
ryzacji kasy na dzień 30.12.2009 roku. Inwentaryzację kasy 
przeprowadzono na podstawie:
-	 Zarządzenia Przewodniczącego Wielkopolskiej Okrę-

gowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu Nr 
15/12/09 o przeprowadzeniu inwentaryzacji kasy z dnia  
16 grudnia 2009 roku 

-	  Ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji.
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Inwentaryzację kasy przeprowadzono zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w aktach prawnych podanych powyżej. 
W skład Komisji Inwentaryzacyjnej wchodziły osoby po-
wołane przez Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu Zarządzeniem Nr 
15/12/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku. 

W trakcie inwentaryzacji kasy WOIIB dokonano spisu go-
tówki z natury. Łącznie stan gotówki w kasie PLN na dzień 
30.12.2009 roku wynosił w banknotach i w bilonie 4 690,36 zł.

Słownie: czterytysiącesześćsetdziewięćdziesiątzłotychtrz
ydzieścisześćgroszy.

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

IV. Kontrola doraźna w sprawie nabycia funduszy inwe-
stycyjnych przeprowadzona w dniach od 29.07. do 
13.08.2009 roku.

Przedmiotem kontroli doraźnej było wyjaśnienie sprawy 
nabycia przez WOIIB jednostek uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych PKO/CREDIT SUISSE na podstawie pisma 
skierowanego do OKR WOIIB przez członka Rady WOIIB  
w dniu 20.05.2009 rok oraz Uchwały Prezydium Okręgowej 
Rady WOIIB nr 17/P/09 podjętej w dniu 21.07.2009 roku. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że mimo nie podjętej 
Uchwały przez Radę WOIIB, członkowie Rady posiadali 
wiedzę w sprawie nabycia przez WOIIB jednostek uczest-
nictwa w funduszach inwestycyjnych PKO/CREDIT SUIS-
SE i przy dobrej koniunkturze akceptowali sposób lokowa-
nia wolnych środków w funduszach inwestycyjnych PKO/
CREDIT SUISSE. Dowodem na to jest podjęta Uchwała 
Rady nr 61/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku, która akceptu-
je te stan oraz udzielane absolutoria na VI, VII i VIII Zjeź-
dzie WOIIB.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz biorąc pod 
uwagę Regulamin Okręgowych Rad PIIB komisja stwierdziła, że: 

- zgodnie z paragrafem 15 powinna być podjęta uchwa-
ła w sprawie nabycia przez WOIIB jednostek uczest-
nictwa w funduszach inwestycyjnych PKO/CREDIT 
SUISSE i w przyszłości należy przestrzegać zapisów 
regulaminu Okręgowych Rad PIIB.

- uchwały podejmowane przez Prezydium Okręgowej Rady 
powinny być akceptowane przez Okręgową Radę WOIIB.

V. Wyniki kontroli działalności finansowej i gospodar-
czej WOIIB przedstawiają się następująco:

Z przedstawionych dokumentów księgowych i sporzą-
dzonego na ich podstawie sprawozdania finansowego / bilan-
su i rachunku wyników za 2009 rok oraz informacji dodatko-
wej do sprawozdania finansowego za 2009 rok wynika, że:

Rachunek wyników wykazuje:
A. Przychody z działalności statutowej:
-	 składki wpisowe        46 100,00 zł
-	 składki członkowskie  2 766 709,67 zł
-	 opłaty za postępowania kwalifikacyjne   
        267 184,00 zł

-	 opłaty za egzaminy na uprawnienia budowlane 
        277 773,85 zł
-	 opłaty za postęp. kwalifikacyjne na rzeczoznawców            
            2 400,00 zł
Łącznie przychody zamknęły się kwotą
     3 360 167,52 zł
B. Koszty realizacji działań statutowych wynisły:

     2 012 261,97 zł 
Wynik na działalności statutowej   1 347 905,55 zł

D. Koszty administracyjne wyniosły:
w tym:  

-	 koszty amortyzacji środków trwałych    95 187,23 zł 
-	 koszty zużycia materiałów i energii       81 655,51 zł
-	 usługi obce       239 949,34 zł
-	 wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne  
 świadczenia       406 056,32 zł
- podatki i opłaty           6 471,00 zł
-	 pozostałe koszty            1 462,80 zł
Łącznie koszty administracyjne zamknęły się kwotą   
                       830 782,20 zł

E. Pozostałe przychody      275 188,40 zł

F. Pozostałe koszty         68 534,71 zł

G. Przychody finansowe           4 054,30 zł

H. Koszty finansowe         38 095,60 zł

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalno-
ści Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
wynikający z zapisów księgowych w 2009 roku wyniósł:  

                     689 735,74 zł

W 2009 roku wartość majątku WOIIB przyrosła o 56%. 
Na koniec 2009 roku suma aktywów wynosiła 11 400 241 zł. 
i była wyższa od końca 2008 roku o kwotę 4 098 159 zł. Wzro-
stowi aktywów trwałych w 2009 roku o kwotę 5 156 203 zł 
oraz aktywnych rozliczeń międzyokresowych o kwotę 12 841 
zł towarzyszyło zmniejszenie stanu majątku obrotowego 
o kwotę 1 070 885 zł. Przedstawione powyżej dane potwierdza 
opinia i raport z badania sprawozdania finansowego WOIIB za 
2009 rok przeprowadzonego przez firmę „Eureka Auditing” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Z opinii i raportu wynika, 
że bilans WOIIB za 2009 rok został sporządzony prawidłowo 
w oparciu o obowiązujące przepisy. W podsumowaniu należy 
stwierdzić, że sytuacja majątkowa i finansowa Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu jest do-
bra i nie stwierdzono wystąpienia żadnych istotnych zagrożeń 
dla kontynuacji działalności w najbliższym roku.

Po analizie budżetu wynika, że na planowane w budże-
cie przychody w 2009 roku w kwocie 3 018 000 zł uzyskano 
przychody w wysokości 3 376 533,82 zł. Główne czynniki 
wzrostu wpływów w 2009 roku to:
-	 większe wpływy z wpłacanych składek członkowskich 

i wpisowego w 2009 roku o kwotę 382 809,67 zł,
-	 wyższe odsetki od lokat bankowych niż planowane 

o kwotę 267 799,64 zł



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 2/2010 (27)

10 www.woiib.org.pl

-	 pozostałe przychody 16 556,90 zł 

Wzrost wpływów wyniósł 358 533,82 zł. Wpływy 
byłyby wyższe, ale przeszacowano pozycje: postępowanie 
kwalifikacyjne i egzaminy oraz odsetki z lokat bankowych 
i funduszy inwestycyjnych o kwotę 26 587,85 zł, ponieważ 
zaplanowano wyższe wpływy z tych pozycji niż uzyskano.

Na planowane wydatki w 2009 roku w kwocie 3 018 
000,00 zł wydatkowano kwotę 2 532 553,15 zł, jest to kwota 
mniejsza o 485 446,85 zł.

W trakcie kontroli OKR ustalono, że na oszczędności 
w poszczególnych pozycjach budżetu w 2009 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 2009 roku z wyjątkiem 
poz. XIII 2. Komisja Kwalifikacyjna gdzie przekroczenie 
w wykorzystaniu środków wynosi 80 031,69 zł, ponieważ 
w tej pozycji uwzględniono dodatkowo 2 etaty. 

A teraz spełniając uchwałę VIII Zjazdu WOIIB przedstawiam:

VI. Szczegółowe rozliczenie inwestycji przy ul. Dworkowej 
14, nowej siedziby WOIIB w Poznaniu.

Decyzja w sprawie zorganizowania nowej siedziby 
WOIIB w Poznaniu została podjęta na IV Zjeździe WOIIB. 
Podjętą decyzję realizowano w drugiej kadencji i zakończono 
sukcesem. W czasie realizacji decyzji dotyczącej nowej sie-
dziby przeprowadzono szczegółową analizę pod kątem,  która 
z opcji jest najlepsza, czy kupno działki i budowa nowej sie-
dziby, czy remont zakupionego budynku lub wynajem. Jed-
noznacznie stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 
kupno działki i budowa nowego budynku. Ze względu na brak 
możliwości zakupu działki w dobrej lokalizacji w Poznaniu, 
z tego rozwiązania zrezygnowano. Drugim możliwym roz-
wiązaniem było kupno istniejącego budynku do remontu i do-
stosowania do działalności WOIIB. Ustalono kryteria, jakie 
powinny być brane pod uwagę przy wyborze budynku. 

Spośród wielu budynków, jakie oglądano i analizowa-
no, wybrano budynek przy ul. Dworkowej 14. Taka w dużym 
skrócie jest geneza wyboru tego miejsca na siedzibę WOIIB. 
Z tego krótkiego rysu historycznego wynika, że do wyboru 
miejsca na siedzibę WOIIB podchodzono z dużą rozwagą.

Zakupu budynku pod siedzibę WOIIB dokonano 
w 2007 roku w okresie od 30.10.07 do 31.12.07 roku. 

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2007 roku zamknę-
ły się kwotą brutto 3 279 642,08 zł i zostały pokryte ze środ-
ków własnych. Na tę kwotę złożyły się następujące pozycje:

- zakup działki      656 000,00 zł
- zakup budynku A i B  2 479 000,00 zł
- opłaty notarialne       78 640,08 zł
- pośrednictwo        64 174,00 zł
- opłaty sądowe             120,00 zł
- usługi dodatkowe         1 708,00 zł
RAZEM BRUTTO   3 279 642,08 zł

15 stycznia 2008 roku podpisano umowę o dzieło nr 
ARI/01/2008 o wykonanie prac projektowych z Firmą ARI 
Spółka z o.o. na kwotę 200 000 zł + podatek VAT. W ramach 
tej umowy Firma ARI Spółka z o.o. zobowiązała się do wyko-
nania następujących prac:

- wykonanie badań gruntowych i wykonanie dokumentacji 
geotechnicznej podłoża gruntowego, wykonanie inwenta-
ryzacji istniejących budynków planowanych do przebu-
dowy i rozbiórki,

- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego istniejących 
budynków,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego: warunków przy-
łączy do istniejących sieci, decyzji administracyjnych, 
uzgodnień i opinii,

- opracowanie koncepcji architektoniczno-programowej 
dla przebudowy budynków,

- przygotowanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy,
- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonaw-

czego wraz z kosztorysami,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i decyzji po-

zwolenia na rozbiórkę.

Pomimo trudności z uzyskaniem pozwoleń na budo-
wę, w dniu 24.06.09 r Uchwałą Prezydium Rady WOIIB nr 
11/P/08 powołano 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 sie-
dziby przy ulicy Dworkowej 14, w którym ustalono termin 
I Etapu wstępnej kwalifikacji na 15 sierpnia 2008 roku. Do 
tego Etapu przystąpiły trzy firmy: POSBAU S.A., INFRA-
BUD oraz Begier i synowie. Do następnego Etapu przetargu 
zakwalifikowano dwie Firmy: POSBAU S.A. i INFRABUD. 
Termin złożenia ofert ustalono na 15 października 2008 roku. 

Otwarcie ofert nastąpiło 15.10.2008 r., ostateczne roz-
mowy przeprowadzono 28.10.2008 r. a w następnym dniu 
dokonano wyboru oferenta. Została wybrana Firma POSBAU 
S.A. z Poznania. Potwierdza to protokół spisany przez komi-
sję przetargową 29 października 2009 roku w sprawie wyło-
nienia wykonawcy na roboty budowlane.

Na tej podstawie w dniu 1 grudnia 2008 roku podpisano 
umowę Nr 1/2008 na wykonanie Etapu I. Przekazanie placu 
budowy nastąpiło 4.12.2008 roku.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania Etapu I w ter-
minie do 31 maja 2009 roku. Umowa zawierała także klauzulę 
dotyczącą Etapu II, że Etap II zostanie zrealizowany do 31 
sierpnia 2009 roku a wartość robót zostanie ustalona po  wy-
cenie projektu na budynek B i będzie wprowadzona aneksem 
do umowy z 1 grudnia 2008 roku Nr 1/2008.

W 2008 roku poniesiono nakłady inwestycyjne na kwotę 
brutto 368 192,23 zł w następujących pozycjach:

 - prace projektowe  237 900,00 zł
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 - opłaty urzędowe      5 342,33 zł
 - przyłączenie ENEA      5 349,70 zł
 - usługi dodatkowe         756,40 zł
 - wynagrodzenie komisji przetargowej        

         1 680,00 zł
 - roboty rozbiórkowe i budowlane 117 163,80 zł

 RAZEM BRUTTO      368 192,23 zł

W 2009 roku poniesiono nakłady inwestycyjne na kwotę 
brutto 5 261 887,40 zł w następujących pozycjach:

 - prace projektowe       47 795,31 zł
 - roboty budowlane  4 936 169,88 zł
 - nadzory        73 907,24 zł
 - ENEA energia          5 211,66 zł
 - obsługa kredytu        97 281,66 zł
 - operat szacunkowy         1 464,00 zł
 - opłaty różne        20 745,17 zł
 - wyposażenie budynku        13 434,87zł

 RAZEM   5 196 009,79 zł

 Ogólne podsumowanie nakładów inwestycyjnych na 
remont siedziby WOIIB
 - 2008 rok      368 192,23 zł
 - 2009 rok   5 196 009,79 zł
 Razem koszt inwestycji  5 564 202,02 zł
 W tym:
 - prace projektowe     285 695,31 zł
 - inwestycje towarzyszące    399 834,13 zł
 - opłaty około inwestycyjne    435 692,72 zł
 Razem      1 121 222,16 zł

Reasumując, przy pierwotnej wycenie inwestorskiej  
8 561 873,45 zł z wyłączeniem prac projektowych i zakupu 
siedziby, inwestycję zrealizowano za kwotę 5 278 506,71 zł 
nie wliczając prac projektowych i zakupu siedziby pomimo 
wystąpienia robót dodatkowych. Ostateczny koszt nowej sie-
dziby z pracami projektowymi i zakupem siedziby wyniósł:

     8 843 844,10 zł
Roboty zakończono zgodnie z terminami umownymi. 

VII. Kontroli poddano również zaciągnięcie kredytu na 
kwotę 3,5 miliona złotych na remont siedziby przy ul. 
Dworkowej 14 w Poznaniu.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu na remont siedziby za-
padła na VIII Zjeździe WOIIB. VIII Zjazd WOIIB uchwalając 
budżet na 2009 rok w dniu 31 marca 2009 roku uchwalił kre-
dyt w wysokości 2,5 miliona zł. 

Po ponownym przeanalizowaniu potrzeb inwesty-
cyjnych, podpisano aneks do umowy kredytowej w dniu 27 
maja 2009 roku podwyższając kwotę zaciągniętego kredytu 
do kwoty 3 500 000,00 zł, ponadto ustalono nową wysokość 
pierwszej raty kapitałowej na kwotę 27 566,00 zł i 126 rat 
kapitałowych miesięcznych w wysokości 27 599,00 zł każda.

W dniu 16 czerwca 2009 roku Okręgowa Rada WOIIB po-
dejmuje uchwałę nr 62/09 w sprawie kredytu na remont siedziby.

Całość kredytu została wykorzystana na sfinansowanie 

remontu siedziby WOIIB przy ul. Dworkowej 14 w  Poznaniu 
w kwocie 3 500 000,00 zł. Pozostałą część remontu sfinanso-
wano ze środków własnych w kwocie 1 553 333,68 zł.

Na podstawie sprawozdania finansowego, informa-
cji dodatkowej do sprawozdania finansowego oraz opinii 
i raportu biegłego rewidenta komisja stwierdza, że:
-	 Sprawozdanie finansowe WOIIB 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.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w czteroletniej 
kadencji 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.
- Nawiązano współpracę zagraniczną z pokrewnymi orga-

nizacjami we Francji i w Niemczech.
- 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 budynki i zmodernizowano do potrzeb WOIIB. 

Po przeanalizowaniu protokołów z kontroli przeprowa-
dzonych przez OKR WOIIB oraz sprawozdań za 2009 rok Okrę-
gowej Rady oraz organów WOIIB, OKR na posiedzeniu w dniu 
19 marca 2010 roku podjęła jednogłośnie Uchwałę nr 1/10/OKR 
o wystąpieniu do IX Zjazdu WOIIB z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium Okręgowej Radzie za okres sprawozdawczy. 

Biorąc pod uwagę całokształt działania WOIIB oraz 
Uchwałę OKR nr OKR1/10 składam wniosek do IX Zjazdu o  
udzielenie absolutorium Radzie WOIIB w Poznaniu. 

Do sprawozdania załączono 8 protokołów z kontroli 
oraz Uchwałę o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie 
WOIIB podjętą na ostatnim posiedzeniu OKR WOIIB. Na 
zakończenie swojej ośmioletniej pracy, jako Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pragnę podziękować przede 
wszystkim moim członkom OKR za bardzo dobrą współpra-
cę, a Przewodniczącemu WOIIB, koleżankom i kolegom pra-
cującym w organach Izby oraz pracownikom Biura za cier-
pliwość i wyrozumiałość w trakcie kontroli przez cały okres 
naszej działalności. Ponieważ ten IX Zjazd WOIIB jest Zjaz-
dem Sprawozdawczo-Wyborczym, życzę dobrego wyboru do 
organów WOIIB na nową kadencję 2010 – 2014.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB
Włodzimierz Draber  
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6 kwietnia 2010 r. odbyło się pierwsze posiedze-
nie Okręgowej Rady WOIIB, której członkowie 
zostali wybrani podczas IX Zjazdu Sprawozdaw-

czego Izby. Dla 11 osób było to pierwsze posiedzenie Rady 
od czasu wstąpienia do Izby. Posiedzenie Okręgowej Rady 
prowadził przewodniczący, p. Jerzy Stroński.

Podczas tego posiedzenia wybrano członków Prezy-
dium Okręgowej Rady na III kadencję – 2010-2014, którego 
skład prezentujemy poniżej:

1. Włodzimierz Draber – zastępca przewodniczącego,
2. Zenon Wośkowiak – zastępca przewodniczącego,
3. Mirosława Ogorzelec – sekretarz,
4. Roman Napierała – zastępca sekretarza,
5. Kazimierz Ratajczak – skarbnik,
6. Mirosław Karolak – zastępca skarbnika,
7. Jerzy Franczyszyn – członek,
8. Danuta Gawęcka – członek,
9. Stefan Granatowicz – członek,
10. Klemens Janiak – członek,
11. Janusz Stacherski – członek.

Obowiązki opiekuna delegatury członkowie Okręgowej 
Rady WOIIB powierzyli:

- w Gnieźnie – Zbigniewowi Bigoszewskiemu,
- w Koninie –Januszowi Stacherskiemu,
- w Kaliszu – Marianowi Walczakowi,
- w Lesznie – Klemensowi Janiakowi,
- w Pile – Annie Marii Kołłątaj.

Dokonano również wybo-
rów przewodniczących zespołów 
problemowych i Komisji funduszu 
zapomóg działających w ramach 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, których 
zobowiązano do przedstawienia 
podczas następnego posiedzenia 
Okręgowej Rady pełnych składów 
komisji i zespołów. I tak zostali 
wybrani:
- Edward Szczechowiak – prze-
wodniczącym Komisji ds. dosko-
nalenia zawodowego i szkoleń,
- Marian Krzysztofiak – przewod-
niczącym Rady Programowej Biu-
letynu Informacyjnego WOIIB,
- Danuta Gawęcka – przewodni-
czącą Zespołu ds. procesów bu-
dowlanych,
- Andrzej Plamowski – przewodni-

czącym Rady Bibliotecznej,
- Włodzimierz Draber – przewodniczącym Zespołu 

prawno-regulaminowego,
- Krzysztof Pięta – przewodniczącym Zespołu ds. kon-

taktów zagranicznych,
- Jerzy Stroński – przewodniczącym Zespołu ds. współ-

pracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów.

Podczas tego posiedzenia Okręgowej Rady wybrano 
również skład Komisji funduszu zapomóg Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pracami Komi-
sji pokieruje Włodzimierz Draber. W skład Komisji zostali 
wybrani: Roman Jabłoński, Waldemar Kaczmarek, Stanisław 
Kania i Marian Walczak.

Relacja i zdjęcie:
Mirosław Praszkowski

Pierwsze posiedzenie 
Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa
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Z inicjatywy przewodniczącego Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
p. Jerzego Strońskiego, 16 kwietnia 2010 r. 

w siedzibie Izby odbyło się spotkanie z wielkopolskimi par-
lamentarzystami. Celem spotkania było przedstawienie par-
lamentarzystom roli i zadań WOIIB, jako samorządu zawo-
dowego, poinformowanie ich o niepokojach członków Izby 
związanych z różnymi sejmowymi propozycjami noweliza-
cji ustawy Prawo budowlane.

Na spotkanie przybyli posłowie: pani Krystyna Łybac-
ka, Paweł Arndt, Michał Stuligrosz oraz członkowie WOIIB.

Pan Jerzy Stroński poprosił zebranych o powstanie 
i uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego Prezydenta RP – 
Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii oraz pozostałych 
94 członków Delegacji pod Smoleńskiem.

     Następnie przybliżył posłom rolę i zadania samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. Zaakcentował rów-
nież pojawiające się obawy środowiska z powodu kolejnych 
poselskich propozycji zmian w ustawie Prawo budowlane 
i przepisach im towarzyszących.

Posłanka Krystyna Łybacka stwierdziła, że dla jej 
ugrupowania próby wykreślenia z obowiązujących przepisów 
konieczności przynależności do samorządu zawodowego są 
przykładem wprowadzenia chaosu i rozmycia ewentualnej 
odpowiedzialności zawodowej całej branży i jako silne ugru-
powanie sejmowe będą się tym propozycjom przeciwstawiać. 
Izba nie tylko nadaje uprawnienia budowlane, ale również 
egzekwuje prawidłową realizację procesu budowlanego, spra-
wuje nadzór nad swoimi członkami i w szczególnych przy-
padkach może pozbawić członka samorządu uprawnień do 
wykonywania zawodu.

Poseł Michał Stuligrosz powiedział, że rozumie rolę 
i zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 
gdyż sam brał czynny udział w tworzeniu podobnego samo-
rządu dla innej grupy zawodowej. Stwierdził, że znając tę pro-
blematykę będzie w silnej opozycji do działań próbujących 
przeforsować pomysły głęboko ingerujące w funkcjonowanie 
takich samorządów.

Poseł Paweł Arndt stwierdził, że rozmowy o zniesieniu 
obowiązku przynależności do samorządu zawodowego trwają 
już cztery lata i pewnie jeszcze trochę tak będzie się działo. 
Nie widzi zagrożeń dla zmiany tego stanu prawnego.

Przewodniczący WOIIB polemizował z posłem Arnd-
tem podając przykłady ostatnich spotkań z różnymi przedsta-
wicielami Sejmu podczas MTP czy też innych konferencji 
naukowo-technicznych, którzy informowali o zwiększeniu 
aktywności Komisji „Przyjazne Państwo” oraz różnych ugru-
powań parlamentarnych mających przedstawić do Laski Mar-
szałkowskiej projekt nowelizacji ustawy.

Poseł Michał Stuligrosz zapewnił członków Izby, że 
rozumiejąc rolę i zadania samorządu zawodowego, będzie sta-
rał się wpłynąć na odpowiednie gremia w Sejmie, by zmienić 
ich nastawienie do tego problemu. Takie spotkania pozwalają 
posłom zdobyć bardzo poważne argumenty od zainteresowa-
nych środowisk zawodowych.

Członkowie WOIIB – p. Kazimierz Ratajczak, p. Wło-
dzimierz Draber w swoich wystąpieniach podawali przykłady 
prób zmian przepisów w sprawie funkcjonowania samorządu 
zawodowego oraz zmian w ustawie Prawo budowlane, które 
zamiast ułatwiać realizację procesu inwestycyjnego wprowa-
dzają kolejne proceduralne utrudnienia.

Posłanka Krystyna Łybacka zaapelowała do członków 
WOIIB, by w sytuacji kolejnej nowelizacji przepisów swój 
konstruktywny głos w tych sprawach przekazywali bezpo-
średnio na adres e-mailowy posłów. Pozwoli to poinformo-
wać większe grono parlamentarzystów tymi problemami, 
a także będzie miało znaczenie jako opinia środowiska zawo-
dowego, najbardziej rozumiejącego życiowe znaczenie wpro-
wadzanych zmian.

Poseł Michał Stuligrosz stwierdził, że posiedzenia Sej-
mowych Komisji są otwarte dla przedstawicieli środowisk za-
wodowych, których debaty dotyczą. Jest to też kolejna moż-
liwość prezentacji opinii danej grupy zawodowej. Zaprosił 
członków WOIIB do korzystania z tej możliwości prezentacji 
racji całego samorządu zawodowego.

Pan Jerzy Stroński serdecznie podziękował parlamen-
tarzystom za przybycie i zainteresowanie się działaniami 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Relacja i zdjęcie:
Mirosław Praszkowski

Posłowie
w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
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Spotkanie przewodniczących 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i przedstawicieli

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

20 kwietnia 2010 r. w Sali konferencyjnej 
WOIIB przy ul Dworkowej 14 odbyło się 
doroczne spotkanie przewodniczących Sto-

warzyszeń Naukowo-Technicznych i przedstawicieli WOIIB 
w celu omówienia dotychczasowej współpracy oraz ustalenie 
jej zakresu na kolejny rok. Zebranie prowadził przewodniczą-
cy Okręgowej Rady WOIIB p. Jerzy Stroński.

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne reprezentowali:
Roman Napierała – PZITB, Jan Lemański – PZITS, Mi-

kołaj Książkiewicz – PZITS, Stefan Granatowicz – SEP O/

Poznań, Cezary Siniecki – SITWM, Bogdan Bresch – SITK, 
Czesław Gruchot – SITK O/Ostrów Wlkp., Kazimierz Pawlic-
ki – SEP O/Poznań.

Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownic-
twa reprezentowali:

Zenon Wośkowiak – zastępca przewodniczącego WO-
IIB, Włodzimierz Draber – zastępca przewodniczącego WO-
IIB, Mirosława Ogorzelec – sekretarz WOIIB, Kazimierz 
Ratajczak – skarbnik WOIIB, Klemens J. Janiak – członek 
Okręgowej Rady WOIIB, Daniel Pawlicki – przewodniczący 
OKK, Wojciech Białek – przewodniczący OKR, Przemysław  

G. Barczyński – OROZ oraz Balbina Konieczna – dyrektor 
biura WOIIB.

Podsumowując rok 2009, przewodniczący WOIIB p. 
Jerzy Stroński stwierdził, że nadal utrzymuje się wzrost zain-
teresowania oferowanymi szkoleniami wśród członków Izby. 
Takie spotkania pozwalają przygotować propozycje szkoleń, 
które spełnią oczekiwania członków Stowarzyszeń oraz WO-
IIB. Cieszy również fakt, że wśród członków jest duże dążenie 
do samodoskonalenia i dokształcania zawodowego. 

Poprosił obecnych przewodniczących Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych o przygotowanie do 15 czerwca 
2010 r. propozycji tematów szkoleń na 2011 rok. 

W trakcie dyskusji zebrani omówili zagadnienia zwią-
zane z organizacją szkoleń oraz najważniejsze tematy, które 
pojawiają się w związku z nowymi propozycjami nowelizacji 
ustawy Prawo budowlane, a także propozycjami dotyczącymi 
funkcjonowania samorządów zawodowych.

Opracowanie i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Pierwsze posiedzenie 
Prezydium Okręgowej 

Rady WOIIB

20 kwietnia 2010 r. w siedzibie 
Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownic-

twa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 odbyło 
się pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady. Członkowie Prezydium zostali wybrani 
przez Okręgową Radę WOIIB podczas jej po-
siedzenia - 6 kwietnia 2010 r.

Podczas spotkania, któremu przewodni-
czył p. Jerzy Stroński, m.in. omówiono reali-
zację wniosków przyjętych podczas IX Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB, założe-
nia projektu szkoleniowego w ramach Fundu-
szy Strukturalnych QMBR we współpracy Izby 
z Politechniką Poznańską, przygotowania do 
Międzynarodowych Targów Poznańskich – IN-
STALACJE 2010 i EXPOPOWER 2010.

Pan Jerzy Stroński poinformował człon-
ków Prezydium o efektach spotkania człon-
ków Izby z przedstawicielami wielkopolskich 
parlamentarzystów, które odbyło się w Izbie 
12 kwietnia 2010 r. Podczas tego spotkania 
przedstawił posłom zadania, jakie realizuje 
wielkopolski samorząd inżynierów budow-
nictwa oraz podzielił się niepokojami związa-
nymi z sejmowymi propozycjami nowelizacji 
ustawy Prawo budowlane i przepisów związa-
nych z funkcjonowaniem samorządów zawo-
dowych. Poinformował członków Prezydium 
o ustaleniach poczynionych z przedstawicie-
lami Sejmu RP.

Zdjęcie i relacja:
Mirosław Praszkowski

Wspomnienie o śp. 
dr inż. Januszu Kowalskim 
z Politechniki Poznańskiej

22	kwietnia	2010	roku	pożegnaliśmy		
w	Poznaniu	naszego	Kolegę	i	Przyjaciela		

śp.	dr	inż.	Janusza	Kowalskiego,	
wieloletniego	pracownika	Wydziału	
Budownictwa	i	Inżynierii	Środowiska	

Politechniki	Poznańskiej.

Dr	 inż.	 Janusz	 Kowalski	 urodził	 się	
30.03.1947	 roku	 w	 rodzinie	 nauczycielskiej.	
Po	 ukończeniu	 szkoły	 podstawowej	 i	 Liceum	
Ogólnokształcącego	 im.	 Jana	 Kasprowicza	
w	 Inowrocławiu	 rozpoczął	 studia	magisterskie	
na	 ówczesnym	Wydziale	 Budownictwa	 Lądo-
wego.	Po	ukończeniu	w	1969	roku	Wydziału	Budownictwa	rozpoczął	pracę	zawo-
dową	w	przedsiębiorstwach	wykonawczych,	 a	 następnie	w	biurach	 projektowych	
w	Kaliszu.	Praca	inżyniera	budowlanego	dawała	Mu	wiele	satysfakcji,	jednakże	wy-
kazywał	 także	zainteresowanie	szerszą	problematyką	 techniczno-naukową.	Z	 tego	
powodu	po	1980	roku	zapisał	się	na	studia	doktoranckie,	zakończone	w	1985	roku	
rozprawą	doktorską:	„Jakość	budynku	prefabrykowanego,	jako	funkcja	jakości	wy-
konania	i	montażu	elementów	prefabrykowanych”.	Promotorem	rozprawy	był	prof.	
dr	 hab.	 inż.	Tadeusz	Biliński.	Kierunek	 zainteresowań	 naukowych	 ukształtowany	
podczas	 pisania	 rozprawy	 rzutował	 na	 dalszą	 działalność	 Kolegi	 zatrudnionego	
w	listopadzie	1985	roku	w	Instytucie	Konstrukcji	Budowlanych	początkowo	na	sta-
nowisku	starszego	wykładowcy,	a	później	adiunkta.	Jego	zainteresowania	naukowe	
skupiały	się	głównie	wokół	systemowej	prefabrykacji	betonowej,	której	był	znawcą	
i	skrupulatnym	recenzentem.	Napisał	kilkadziesiąt	artykułów	na	ten	temat,	a	głów-
ną	myślą	była	ocena	trwałości	wielkiej	płyty	i	możliwość	jej	modernizacji.	Proble-
matyce	 tej	 poświęcił	 kilka	wystąpień	 zagranicznych,	m.in.	 na	XXV	 IAHS	World	
Congress	on	European	Housing	z	 referatem:	Selected	Issues	 In	 the	Rehabilitation	
of	Big	Panel	Residential	Houses	 (1997)	 czy	 sympozjum	Planungsinstrumente	 für	
das	Projektmanagement:	Ausgewählte	Entscheidungsprobleme	beim	von	Gebäuden	
(2007).	Udzielał	także	często	wywiadów	dla	prasy	codziennej	i	rozgłośni	radiowych	
i	telewizyjnych	(Wielka	płyta	wytrzyma	jeszcze	wiele	lat;	Na	kilkaset	lat?	Są	i	mi-
nusy…).	Był	także	autorem	lub	współautorem	wielu	ekspertyz	technicznych	związa-
nych	z	trwałością	budowli,	ich	naprawami,	trwałością	napraw.

Poza	szeroko	zakrojoną	pracą	naukową	zajmował	się	 także	dr	 inż.	 Janusz	
Kowalski	dydaktyką,	początkowo	wyłącznie	na	Wydziale	Budownictwa	Politechni-
ki	Poznańskiej,	a	później	także	na	Wydziale	Melioracji	i	Inżynierii	Środowiska	Uni-
wersytetu	Przyrodniczego	w	Poznaniu.	Prowadził	wykłady	i	ćwiczenia	projektowe	
z	Budownictwa	Ogólnego,	Fizyki	Budowli,	a	 jako	doświadczony	projektant	 także	
prace	magisterskie.

Do	ostatnich	osiągnięć	dydaktycznych	zaliczyć	także	należy	przygotowanie	
dwóch	rozdziałów	do	prestiżowego	podręcznika	„Budownictwo	ogólne”	tom	IV	wy-
danego	w	2009	roku.	Jego	autorstwa	są	następujące	rozdziały:	rozdział	1	-	„Budynki	
o	konstrukcji	murowej”	oraz	współautorstwo	rozdziału	6	-	„Eksploatacja,	naprawy,	
wzmacnianie	i	certyfikacja	energetyczna	budynków”.	

Poza	wymienioną	działalnością	naukowo-techniczną	i	dydaktyczną	Kolega	
udzielał	 się	 aktywnie	 w	 stowarzyszeniach	 naukowo-technicznych	 i	 społecznych	
m.in.:	w	Komitecie	Nauki	 ZG	 PZITB,	Komitecie	Trwałości	 Budowli,	 Centralnej	
Komisji	 Rzeczoznawstwa	 Budowlanego	 (członek	 Komisji	 Rzeczoznawstwa	
PZITB	 w	 Poznaniu),	Wielkopolskiej	 Okręgowej	 Izbie	 Inżynierów	 Budownictwa	
jako	 członek	 Komisji	 ds.	 doskonalenia	 zawodowego	 i	 szkoleń	 oraz	 zespołów	
egzaminacyjnych	Okręgowej	Komisji	Kwalifikacyjnej.

Wspierał	 także	 różne	 inicjatywy	 społeczne	 m.in.	 przy	 budowie	 nowych	
obiektów	sakralnych	i	remontach	istniejących.	Za	swą	wieloletnią	działalność	otrzy-
mał	wiele	odznaczeń	państwowych,	regionalnych	i	stowarzyszeniowych.

Środowisko	akademickie,	zawodowe	i	społeczne	straciło	w	Zmarłym	aktyw-
nego	nauczyciela,	inżyniera	i	działacza,	serdecznego	Kolegę	i	Przyjaciela,	Człowie-
ka	niezwykle	życzliwego	i	wrażliwego	na	sprawy	innych.

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
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Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
3 w Gnieźnie w poniedziałek 15 marca 
br. przyjechała ośmioosobowa grupa 

młodzieży z Arches k/Epinal we Francji wraz z opiekunami 
France Maurice i Bruno Eve. Młodzież została zakwaterowa-
na w Akademiku Kolegium Europejskiego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Gnieźnie. Grupa francuska rozpoczęła 
swój pobyt w ZSP nr 3 od powitania przez dyrektora szkoły 
p. Tadeusza Stręka oraz delegatów Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa (WOIIB) Jolentę Pankowską 
i Zbigniewa Bigoszewskiego - jak również przez grono pe-

dagogiczne i młodzież naszej szkoły. Młodzież, która wzięła 
udział w wymianie w listopadzie ubiegłego roku miała możli-
wość ponownego spotkania z koleżanką i kolegami z Francji. 
Wszyscy z tego powodu byli bardzo zadowoleni. 

Następnie	Francuzi	oprowadzeni	przez	p.	Małgorzatę	
Kurkowską,	 koordynatorkę	 tego	 przedsięwzięcia	 zwiedzili	
szkołę – poznając jej strukturę i zawody, w których kształci-
my. Bardzo podobała się nasza szkoła, to zupełnie inne miej-

sce dla Francuzów w porównaniu z Centrum Szkolenia Za-
wodowego w Arches. Potem udostępniliśmy salę, która miała 
być miejscem realizowania naszego wspólnego projektu.

Po zwiedzaniu szkoły nadszedł czas, aby pokazać Fran-
cuzom gnieźnieńską Starówkę no i oczywiście Katedrę. Mimo 
niskiej temperatury Francuzi z dużym zaciekawieniem zwie-
dzali podziemia, wnętrze i Drzwi Gnieźnieńskie. Po południu 
wybraliśmy się do „Stajni pod wierzbami”; tam w pięknej 
scenerii i w niezapomnianym klimacie każdy uczeń wymiany 
francusko-polskiej doświadczył jazdy konnej w siodle i za-
przęgu; smak serwowanej tam grochówki, chleba ze smalcem 

i kiszonego ogórka na 
długo pozostanie w pa-
mięci Francuzów – lecz 
również naszej. Zwie-
dzaliśmy piękną stajnię 
z zaciekawieniem słucha-
liśmy ludzi, którzy z tak 
wielką pasją zajmują się 
końmi. 

Wymiana uczniów 
to przede wszystkim pra-
ca nad wspólnym projek-
tem. Uczniowie z Polski 
podczas pobytu we Fran-
cji mieli okazję zapo-
znać się z nowoczesnymi 
technikami malarskimi, 
umiejętność ta znalazła 
praktyczne zastosowanie 
przy remoncie jednej z sal 
w ZSP nr 3. Młodzież po 
śniadaniu przyjeżdżała do 
szkoły - i codziennie od 
ósmej rano – rozpoczy-
nała prace przy remonto-

waniu sali. Dziś możemy pochwalić się piękną i nowoczesną 
aranżacją sali, w której będą odbywać się zajęcia m.in. z pro-
jektowania komputerowego w zakresie programu AutoCad.

Na oficjalnym spotkaniu w Domu Rzemiosła grupę 
z Francji powitał również Starosta Powiatu Gnieźnieńskie-
go Krzysztof Ostrowski, Starszy Cechu Rzemiosła i Małej 
Przedsiębiorczości Stefan Pokładecki; Wielkopolska Okręgo-
wa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) – Sekretarz Mi-

Gniezno gościło 
Francuzów
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rosława Ogorzelec, delegaci: Jolenta Pankowska, Zbigniew 
Bigoszewski, Krzysztof Pięta. To wspólne przedsięwzięcie 
ma również duże znaczenie dla strony francuskiej, dlatego 
specjalnie na tę okazję przyjechała pięcioosobowa delegacja 
z Francji w składzie: Jacky Fremont – President CFA (Cen-
trum Szkolenia Zawodowego w Arches), Daniel Virion (Pre-
sident BTP – Federacja Budownictwa i Prac Publicznych 
w Epinal), Aleksandra Kukla (BTP), Gerard Demange i Raoul 
Marcadella – dyrektorzy CFA. Nie zabrakło również upomin-
ków, które przygotowało Starostwo Powiatowe, Wielkopol-
ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – najwięcej 
jednak radości sprawiły - przygotowane przez ucznia naszej 
szkoły - karykatury naszych wspaniałych gości. 

Każdego dnia podczas trwania wymiany młodzież za-
równo z Francji jak i z Polski pracowała nad wspólnym pro-
jektem – dopiero po południu był czas na rozrywkę. 

Dzięki przychylności panów Mirosława Praszkowskie-
go i kpt. Tomasza Ogrodniczuka mogliśmy zwiedzić Muzeum 
Broni Pancernej w Poznaniu, w którego zbiorach znajdują 
się również części i przekroje podzespołów czołgów i dział 
pancernych. Każdy z egzemplarzy broni pancernej posiada 
oryginalny osprzęt, wyposażenie i uzbrojenie będące na stanie 
wozu bojowego. Poznanie ludzi „pozytywnie zakręconych” 
ma wymiar ponadczasowy. Jeden z uczniów francuskich, któ-
ry w sposób szczególny interesuje się bronią pancerną – dostał 

od kpt. Tomasza Ogrodniczuka jego czapkę. Żegnano nas po 
wojskowemu – wystrzałem z działa. 

Młodzież z Francji miała również lekcję nurkowania na 
gnieźnieńskim basenie. Dla większości z nich była to pierw-
sza lekcja, ale zważywszy na emocje, które temu towarzyszy-
ły, na pewno nie ostatnia.

Każda praca budowlana wiąże się z odbiorem tech-
nicznym, którego dokonali przedstawiciele władz francuskich 
i polskich – nie zabrakło również Przewodniczącego WOIIB 
Pana Jerzego Strońskiego. Wszystkim bardzo podobały się 
efekty pracy młodzieży. Francuzi zadeklarowali chęć wyre-
montowania następnych sal – na co Dyrektor ZSP nr 3 Tade-
usz Stręk wyraził swą całkowitą aprobatę.

Francuzów pożegnaliśmy w piątek – zarówno Oni jak 
i my czuliśmy niedosyt z naszego spotkania. Obiecaliśmy so-
bie, że nasza współpraca będzie trwała nadal.

Wymiana, która miała miejsce w Gnieźnie, w naszej 
szkole była możliwa tylko dzięki nawiązanej współpracy na-
szej szkoły z WOIIB.

Dziękujemy wszystkim życzliwym nam osobom i in-
stytucjom również w imieniu młodzieży: WOIIB, Starostwu 
Powiatowemu, Cechowi Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczo-
ści, tłumaczkom francuskiego z firmy AG-COMMERCE oraz 
sponsorom, bez których finansowego wsparcia przedsięwzię-
cie to nie mogłoby zostać zrealizowane.

Małgorzata Kurkowska
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W trakcie MTP INSTALACJE 2010 Wielko-
polska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa wspólnie z Politechniką Poznańską 

oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, pod patrona-
tem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zorganizowała 
dwudniową konferencję naukowo-techniczną pt.: „Technika 
instalacyjna w energooszczędnym budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej”.

Prezentacje przedstawione podczas dwudniowej kon-
ferencji są dostępne na naszej stronie internetowej. Należy 
„kliknąć” wyróżnione nazwisko prelegenta, by zapoznać się 
z prezentacją w wersji PDF.

26 kwietnia 2010 r. w pierwszym dniu Konferencji po-
witał wszystkich uczestników przewodniczący WOIIB – p. 
Jerzy Stroński, który krótko wprowadził w tematykę tego dnia  
i przedstawił prelegentów poszczególnych tematów.

Dr inż. Radosław Górzeński z Politechniki Poznańskiej 
przedstawił  opracowane pod kierownictwem prof. dr hab. inż. 
Edwarda Szczechowiaka – „Doświadczenia ze stosowania 
świadectw energetycznych dla budynków nowo wznoszonych 
i oddanych do użytku w 2009 r.”. 

W swoim wystąpieniu skupił się na 5 głównych ele-
mentach:

- budynek i energia,
- zapotrzebowanie energii,
- wymagania,
- budynki o niskim zużyciu energii,
- świadectwa energetyczne.

MTP INSTALACJE 
2010

Świadectwa charakterystyki energetycznej, które obo-
wiązują w Polsce od 1 stycznia 2009 r., wprowadziły już 
zmiany myślenia projektantów i wykonawców. Ważne jest 
jednak to, że nastąpiły również głębokie zmiany myślenia 
u inwestorów o zużywaniu energii przez własne budynki. 

Dr inż. Małgorzata Basińska, Politechnika Poznańska, 
omówiła „Rozwiązania instalacji c.o., c.w. i wentylacji związa-
ne z zachowaniem standardów energetycznych”. Opracowanie 
to powstało pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk.

Omawiając czynniki, które mają wpływ na budynek 
zlokalizowany w danym klimacie i opisane są danymi para-
metrami projektowymi prelegentka przedstawiła zależności 
związane:

- ze strukturą konstrukcyjno-materiałową budynku,
- ze sposobem użytkowania budynku,
- z instalacją grzewczą i sterującą.

W dalszej części swojego wystąpienia Pani dr inż. 
Małgorzata Basińska omówiła przykładowe rozwiązania po-
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prowadzenia w budynkach instalacji wentylacyjnej i grzew-
czo-wentylacyjnej.

27 kwietnia 2010 r., w drugim dniu Konferencji, mgr 
inż. Kamil Szkarłat, Politechnika Poznańska, przedstawił 
opracowanie „Wpływ BMS na charakterystykę energetyczną 
budynku”, które powstało pod kierunkiem dr hab. inż. Toma-
sza Mroza – prof. PP.

W swoim wystąpieniu krótko scharakteryzował struk-
turę zużycia energii przez sektory gospodarki narodowej i bu-
downictwo mieszkalne. 

Jednym z celów i zadań w gospodarce Polski zgod-
nych z dyrektywami UE jest poprawa efektywności energe-
tycznej. Właściwy System Zarządzania Budynkiem (BMS 
– Building Management System) daje możliwość monito-
rowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systema-
mi znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Omówił 
przykłady stosowania rozwiązań efektywnego zarządzania 

W związku z plagą reklam powstających nie tyl-
ko bez pozwolenia i w miejscach do tego nie 
przeznaczonych, ale jakże często oszpecających 

miasto oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa pie-
szych i użytkowników dróg - postanowiliśmy zmierzyć się 
z tym problemem w sposób kompleksowy i konsekwentny. 
W tym celu, w drugiej połowie 2008 roku, przystąpiliśmy 
do systematycznych kontroli legalności budowy i montażu 
wszelkiego rodzaju nośników reklam.

Już pierwsze nasze kontrole pokazały ogromną skalę sa-
mowoli tego typu obiektów budowlanych (budowli trwale 
związanych z gruntem lub obiektów małej architektury) bądź 
urządzeń (na przykład tablic montowanych na obiektach). 
Wyniki pierwszego roku naszych działań potwierdziły ko-
nieczność kompleksowego zajęcia się tym problemem, albo-
wiem okazało się, że około 50% skontrolowanych reklam, to 
samowole budowlane. Tym, co wzbudziło nasze największe 
zdumienie było montowanie reklam na elewacjach budynków 
mieszkalnych – ewidentnie ograniczających naturalny dostęp 
światła - oraz montowanie wielkogabarytowych reklam na 
obiektach zabytkowych. Odrębnym problemem stały się ekra-
ny diodowe (LED), które sytuowane w pasie dróg lub blisko 
pasa oślepiają kierowców.

Efektem naszych ponad, dwuletnich działań kontrolnych 
i czynności wyjaśniających jest prowadzenie ponad 40 po-
stępowań administracyjnych, dotyczących legalności nośni-
ków różnych rodzajów reklam. Wcześniej, na przełomie 2009 
i 2010 roku, zakończyliśmy 13 postępowań, w wyniku, których 
nałożyliśmy na inwestorów tyleż samo nakazów usunięcia nie-

Pierwsze efekty 
porządkowania przestrzeni Poznania z nielegalnych reklam

legalnych obiektów lub urządzeń. W ich efekcie inwestorzy 
usunęli 13 nośników reklam. Wśród nich są 2 ekrany diodowe 
(LED). Aktualnie w obrocie prawnym jest 6 kolejnych decyzji 
nakazujących rozbiórkę nośników reklam i trwają postępowa-
nia zmierzające do ich wyegzekwowania - ponieważ inwesto-
rzy nie dostosowali się do nałożonych nakazów. 

Uwarunkowania prawne, dotyczące budowy lub montażu 
reklam oraz raport podsumowujący nasze działania, w latach 
2008–2009, w zakresie porządkowania przestrzeni publicznej 
nie tylko z reklam naruszających obowiązujący system praw-
ny, ale także oszpecających i zagrażających bezpieczeństwu, 
znajduje się na naszej stronie www.

W związku z faktem, iż obowiązujące Prawo budowlane nie 
zawsze nadąża za dynamiką gospodarki rynkowej, a w dzie-
dzinie reklam nie jest dostosowane do potrzeb tego rynku - po 
to, aby kreować spójny i klarowny system prawny, regulujący 
zasady budowy, montażu bądź instalowania reklam – w Po-
wiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta 
Poznania powstał projekt ustawy, która kompleksowo to za-
gadnienie porządkuje. Autorem tego projektu jest Pan Dariusz 
Patalas, a jego propozycja została przekazana do Ministerstwa 
Infrastruktury. Projekt tej ustawy, która w zakresie nośników 
reklam zmienia dotychczasowe regulacje zawarte w ustawach 
o zagospodarowaniu przestrzennym i w Prawie budowlanym, 
opublikowany jest na naszej stronie internetowej www.pinb.
poznan.pl

Paweł Łukaszewski                  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania 

energią w „inteligentnych” budynkach oraz przedstawił kon-
cepcje rozwojowe tego systemu.

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Plan szkoleń
dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2010 roku

Lp. Temat kursu Data/Miejsce Organizator/Wykładowca

1. Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Zasady projektowania i prawidłowego 

wznoszenia konstrukcji murowych  
z silikatów.

2. Przyczyny powstawania zarysowań  
w konstrukcjach murowych, sposoby 
wzmocnienia i napraw. 

10.06.2010
16.00-17.30,
17.40-19.10

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

2. Branża ogólnobudowlana – PZITB

1.	Zmiany w prawie budowlanym  
i w przepisach z nim związanych  
– wprowadzone w latach 2009 i 2010. 

2.	Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym  
warunków technicznych.

17.06.2010
16.00-17.30
17.40-19.10

Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr Bogdan Dąbrowski
mgr inż. Zbigniew Augustyniak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

W stolicy Wielkopolski jest ponad 600 placów 
zabaw i gier. Od 2007 roku inspektorzy po-
znańskiego nadzoru budowlanego systematycz-

nie kontrolują ich stan techniczny. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane – obowiązek odpowiedniego utrzymania, a więc 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów małej 
architektury spoczywa na właścicielach lub zarządcach tych 
obiektów. W sytuacji, gdy stan techniczny budzi zastrzeżenia 
– osoby odpowiedzialne za właściwe utrzymanie obiektów 
wchodzących w skład placów zabaw i gier wzywane są przez 
nadzór budowlany do natychmiastowego usunięcia stwier-
dzonych nieprawidłowości. 

Zanim dzieci i młodzież zaczną korzystać z piaskownic, 
zjeżdżalni, drabinek, huśtawek, bramek lub koszy – wła-
ściciele lub zarządcy, odpowiedzialni za stan techniczny 
takich obiektów lub urządzeń, powinni zlecić, posiadają-
cym uprawnienia budowlane fachowcom, przeprowadze-
nie przeglądu stanu technicznego wszystkich elementów 
tworzących place zabaw i gier. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na stan techniczny ogrodzeń i nawierzchni placów, 
nie zapominając również o estetyce każdego z obiektów 
i urządzeń oraz ich otoczenia. 

Zbliża się wiosna 
– pora sprawdzić stan techniczny Poznańskich placów zabaw i gier

Obowiązek ten wynika wprost z art.5 ust.2 ustawy Prawo 
budowlane, który stanowi, że „Obiekt budowlany należy użyt-
kować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymagania-
mi ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie 
technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego 
pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności tech-
nicznej… .”. Za przestrzeganie tych wymogów, na podstawie 
ustawy Prawo budowlane, odpowiedzialny jest właściciel lub 
zarządca obiektu budowlanego. 

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, 
przeprowadzimy wyrywkowe kontrole poznańskich placów 
zabaw i gier, uwzględniając wszystkie sygnały o potencjal-
nych zagrożeniach wynikających z niesprawnych technicznie 
obiektów lub urządzeń. 

Aby poznańskie place zabaw i gier były bezpieczne, mu-
szą być sprawdzone pod kątem przydatności do użytkowania 
– zwracam się zatem do właścicieli lub zarządców obiektów 
małej architektury z apelem o przeprowadzenie kontroli ich sta-
nu technicznego, zanim korzystać z nich będą dzieci i młodzież. 

Paweł Łukaszewski 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania 
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3.
Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Zmiany w prawie budowlanym  
i w przepisach z nim związanych  
– wprowadzone w latach 2009 i 2010. 

2. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym  
warunków technicznych.

24.06.2010
16.00-17.30
17.40-19.10

Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr Bogdan Dąbrowski
mgr inż. Zbigniew Augustyniak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

4.
Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji 
stalowych – normy, materiały i warunki 
techniczne wykonania.

2. Energia odnawialna – słoneczna, wiatrowa, 
geotermalna i z biomasy. 

09.09.2010
16.00-17.30,
17.40-19.10

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

5. Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Dokumentacja obiektu – zawartość i wyma-
gania formalne dla dokumentacji budowla-
nej i eksploatacyjnej. 

2. Umowa na roboty budowlane – obowią-
zujące uregulowania prawne, wymagania 
praktyki, powielane błędy.

16.09.2010
11.30-13.00 
13.10-14.40

Gniezno
Gnieźnieńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa
ul. Budowlanych 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

6. Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Dokumentacja obiektu – zawartość i wyma-
gania formalne dla dokumentacji budowla-
nej i eksploatacyjnej. 

2. Umowa na roboty budowlane – obowią-
zujące uregulowania prawne, wymagania 
praktyki, powielane błędy.

23.09.2010
16.00-17.30
17.40-19.10

Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

7. Branża sanitarna – PZITS

Zmiany w przepisach związanych 
z instalacjami.

wrzesień 2010

Gniezno
Gnieźnieńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa
ul. Budowlanych 2

Organizator:
PZITS-Oddział Wielkopolski
Informacja:
Del. Gniezno
tel. 61-426-51-30
Gniezno@wkp.piib.org.pl
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8. Branża sanitarna – PZITS

Zmiany w przepisach związanych 
z instalacjami.

wrzesień 2010

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
PZITS-Oddział Wielkopolski
Informacja:
tel./fax 061 853 72 96 
tel. 61 853 68 05 w. 347, 385, 388
poznan@pzits-cedeko.com.pl

9. Branża sanitarna – PZITS

Zmiany w przepisach związanych 
z instalacjami.

wrzesień 2010

Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
PZITS-Oddział Wielkopolski
Informacja:
tel/fax 61 853 72 96 
tel. 61 853 68 05 w. 347, 385, 388
poznan@pzits-cedeko.com.pl

10. Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Warunki techniczne wykonywania posa-
dzek i okładzin ściennych z płytek cera-
micznych, najczęściej popełniane błędy. 

2. Współczesne systemy wykonywania głębo-
kich fundamentów w sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy. 

07.10.2010
16.00-17.30,
17.40-19.10

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

11. Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Dokumentacja obiektu – zawartość i wyma-
gania formalne dla dokumentacji budowla-
nej i eksploatacyjnej. 

2. Umowa na roboty budowlane – obowią-
zujące uregulowania prawne, wymagania 
praktyki, powielane błędy.

14.10.2010
16.00-17.30
17.40-19.10

Leszno 
Dom Technika 
ul. Sikorskiego 9a

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

12. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

1. Zasady kształtowania konstrukcji  
z rusztowań. 

2. Konstruowanie obiektów tymczasowych  
na bazie elementów rusztowań.

16.10.2010
od godz.14.00

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
PIGR i WOIIB
Wykładowca:
mgr inż. Piotr Kmiecik

Informacja:
mgr Marzena Jagiełka
tel. 61-854-20-12
wkp@piib.org.pl
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13. Branża wodno-melioracyjna – SITWM

Rybackie użytkowanie wód publicznych  
w świetle przepisów Prawa Wodnego.

Październik 2010

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
SITWM

Informacja:
mgr inż. Cezary Siniecki
tel. 692-440-701
Lub mgr Marzena Jagiełka
tel. 61-854-20-12
wkp@piib.org.pl

14. Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

Konferencja Naukowo-Techniczna nt. 
„Nowe rozwiązania w technice świetlnej”.

Październik 2010

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowca:
dr. inż. Aleksandra Rakowska
Informacja:
SEP O.Poznań
Elżbieta Pokrywka
nr tel. 61-8536514

15. Branża komunikacyjna – SITK O/Poznań:

Najnowsze osiągnięcia technologii  
nawierzchni asfaltowych – teoria i praktyka.

Październik 
2010
16.00-19.00

Poznań
Wydz. Bud. i Inż. 
Środ. PP
ul. Piotrowo 5, 
sala 121

Organizator:
SIiTK O.Poznań

Wkładowca:
prof. Wojciech Grabowski

Informacja:
mgr inż. arch. 
Maria Hora-Kułakowska
tel. 61-853-73-07
lub mgr Marzena Jagiełka
tel. 61-854-20-12
wkp@piib.org.pl

16. Branża elektroinstalacyjna – SEP – Kalisz

 Projektowanie sieci i instalacji niskiego 
napięcia – obliczenia techniczne związane  
z projektem.

Październik 2010
 
Kalisz

Organizator:
SEP O. Kalisz

Informacja:
SEP O. Kalisz
Zenon Zgarda
nr tel. 62-76-58-100



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 2/2010 (27)

24 www.woiib.org.pl

17. Branża sanitarna – PZITS

Zmiany w przepisach związanych  
z instalacjami.

Październik 
2010

Konin
Konińskie Cen-
trum Edukacyjne,  
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
PZITS-Oddział Wielkopolski

Informacja:
tel./fax 61 853 72 96 
tel. 61 853 68 05 w. 347, 385, 388
poznan@pzits-cedeko.com.pl

18. Branża sanitarna – PZITS

Zmiany w przepisach związanych  
z instalacjami.

Październik 2010

Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
PZITS-Oddział Wielkopolski

Informacja:
tel./fax 061 853 72 96 
tel. 61 853 68 05 w. 347, 385, 388
poznan@pzits-cedeko.com.pl

19. Branża sanitarna – PZITS

Zmiany w przepisach związanych  
z instalacjami.

Październik 2010

Leszno 
Dom Technika,
ul. Sikorskiego 9a

Organizator:
PZITS-Oddział Wielkopolski

Informacja:
tel./fax 061 853 72 96 
tel. 61 853 68 05 w. 347, 385, 388
poznan@pzits-cedeko.com.pl

20. Odpowiedzialność cywilna inżynierów, 
członków PIIB – praktyczne aspekty  
odpowiedzialności.

26.10.2010
od godz. 12.30 

Gniezno, 
(miejsce szkole-
nia – informacja 
na stronie
www.woiib.org.
pl)

Organizator:
Hanza Brokers Sp. z o.o. i WOIIB

Wykładowcy:
mgr Marek Szmai

Informacja:
mgr Marek Szmai 
tel. 501-622-693
lub
mgr Jolenta Pankowska
tel. 61-426-51-30
Gniezno@wkp.piib.org.pl
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21. Odpowiedzialność cywilna inżynierów, 
członków PIIB – praktyczne aspekty odpo-
wiedzialności.

27.10.2010
od godz. 15.00 

Poznań, 
Siedziba Izby
ul. Dworkowa 14

Organizator:
Hanza Brokers Sp. z o.o. i WOIIB

Wykładowcy:
mgr Marek Szmai
Informacja:
mgr Marek Szmai 
tel. 501-622-693
lub
mgr Marzena Jagiełka
tel. 61-854-20-12
wkp@piib.org.pl

22. Odpowiedzialność cywilna inżynierów, 
członków PIIB – praktyczne aspekty  
odpowiedzialności.

28.10.2010
od godz. 16.00 

Kalisz, 
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
Hanza Brokers Sp. z o.o. i WOIIB
Wykładowcy:
mgr Marek Szmai
Informacja:
mgr Marek Szmai 
tel. 501-622-693
lub
mgr inż. Alicja Syrocka
tel. 62-757-11-58
wkp@piib.org.pl

23. Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Dokumentacja obiektu – zawartość i wyma-
gania formalne dla dokumentacji budowla-
nej i eksploatacyjnej. 

2. Umowa na roboty budowlane – obowią-
zujące uregulowania prawne, wymagania 
praktyki, powielane błędy.

04.11.2010
16.00-17.30
17.40-19.10

Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

24. Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

XIII Sympozjum z cyklu: „Współczesne 
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
informatyczne i telekomunikacyjne”.  

17-18.11.2010
godz. 9.00 

Poznań 
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy:
dr hab. inż. Aleksandra Rakowska
dr inż. Eugeniusz Srocza
dr inż. Ryszard Niewiedział
Informacja:
SEP O.Poznań
Elżbieta Pokrywka
tel. 61-853-65-14
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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. 61-8536805 w. 333, 304, fax 61-8536037, 
e-mail: cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl lub WOIIB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61-8542012,
61-8542010, fax 61-8542011, e-mail: wkp@piib.org.pl

25. Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Dokumentacja obiektu – zawartość i wyma-

gania formalne dla dokumentacji budowlanej 
i eksploatacyjnej.

2. Umowa na roboty budowlane – obowiązują-
ce uregulowania prawne, wymagania prakty-
ki, powielane błędy.

18.11.2010
16.00-17.30
17.40-19.10

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

26. Branża wodno-melioracyjna – SITWM

Wybrane zagadnienia hydrauliki rzek  
nizinnych.

Listopad 2010

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
SITWM
Informacja:
mgr inż. Cezary Siniecki
tel. 692-440-701
Lub mgr Marzena Jagiełka
tel. 61-854-20-12 
wkp@piib.org.pl

27. Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Dylatacje w konstrukcjach betonowych. Wy-

magania norm, zasady wykonania,  
skutki popełnianych błędów.

2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych podziemnych części  
budynków – nowe normy, warunki  
techniczne stosowania, popełniane błędy. 

02.12.2010
16.00-17.30,
17.40-19.10

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

28. Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Dokumentacja obiektu – zawartość i wyma-

gania formalne dla dokumentacji budowlanej 
i eksploatacyjnej.

2. Umowa na roboty budowlane – obowiązują-
ce uregulowania prawne, wymagania prakty-
ki, powielane błędy.

09.12.2010
16.00-17.30,
17.40-19.10

Konin
Konińskie 
Centrum 
Edukacyjne,  
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl
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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




