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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Oddając w Wasze ręce niniejszy numer Biuletynu jesteśmy w okresie po IX 

Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który obradował w Warsza-

wie w dniach 18 i 19 czerwca br. i wybrał nowe władze Izby na kolejną, już trzecią, 

czteroletnią kadencję z Prezesem Krajowej Rady Andrzejem Dobruckim na czele.

Natomiast w naszej okręgowej izbie skończył się proces ustalania składów i or-

ganizacji zespołów problemowych działających w ramach rady na III kadencję, co 

zresztą jest przedstawione w dalszej części Biuletynu.

7 lipca br. wręczyliśmy decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych 243 osobom, 

które złożyły również ślubowanie i w najbliższym czasie zostaną potencjalnymi człon-

kami izby, co świadczy o tym, że nasz samorząd jest otwarty i nie stwarza żadnych 

ograniczeń w przyjmowaniu członków w swoje szeregi. Zatem próba ograniczenia jego 

roli przez część parlamentarzystów jest wręcz niezrozumiała i szkodliwa dla polskiego 

budownictwa.

Należy podkreślić, że w minionym kwartale br. WOIIB włączyła się efektywnie 

w ocenę skutków powodzi na terenie województwa wielkopolskiego, co zostało doce-

nione i podkreślone w piśmie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego skierowanego do Izby. W tym miejscu pragnę podziękować naszym 

członkom, którzy brali udział w tej akcji z bardzo dużym zaangażowaniem osobistym.

W najbliższym czasie Izba będzie organizatorem kilku konferencji o bardzo 

szerokim spektrum tematycznym. W dniach 9–11 września 2010 r. wspólnie 

z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Oddziałem 

Poznańskim PZITB weźmiemy udział w XII warsztatach nadzoru budowlanego 

i konferencji „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”. 14.10.2010 r. WOIIB 

organizuje wspólnie z Urzędem Dozoru Technicznego konferencję na temat trans-

portu w budynkach, która odbędzie się w naszej siedzibie przy ulicy Dworkowej 

14 pod patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej, a w dniu 22.10.2010 r. już 

drugą konferencję po nazwą „Budownictwo Szpitalne” w Centrum Kongresowym 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37 pod patro-

natem rektorów Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej. W listopa-

dzie kolejna impreza pod nazwą „Projektowanie, jako gra zespołowa” w formie 

warsztatów organizowana wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów 

w siedzibie WOIIB przy ul. Dworkowej 14.

Na wszystkie wymienione konferencje serdecznie zapraszam naszych członków.

Najbardziej znaczącym spotkaniem będą uroczyste obchody Wielkopolskiego Dnia 

Budowlanych, które w tym roku odbędą się 1 października o godzinie 13 w Lesznie 

przy ul. Szybowników na lotnisku miejscowego Aeroklubu. Na tę uroczystość zapra-

szam wszystkich członków naszego samorządu zawodowego z Wielkopolski. Będzie 

to okazja do spotkania budowlańców z całego województwa, podsumowania naszej 

działalności, wymiany doświadczeń oraz udziału w koleżeńskiej integracyjnej imprezie.

Z serdecznym pozdrowieniem

Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB
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W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące poświadczania za zgodność 
z oryginałem, zgodnie z wprowadzonym art. 76 a Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego informujemy, iż zmiana ta została wprowadzona z ini-
cjatywy Rządu RP bez konsultacji z samorządem zawodowym inżynierów 
budownictwa i została uchwalona przez Sejm RP.

W związku z koniecznością przedkładania oryginałów dokumentów nie-
zbędnych do załatwienia spraw przed organami administracji państwowej, 
wychodząc naprzeciw potrzebom swoich członków informujemy, że Wiel-
kopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa dokonuje nieodpłatnie 
czynności poświadczania wydanych przez Izbę dokumentów na każdorazowe 
żądanie członka WOIIB.

Zastępca Przewodniczącego
Wielkopolskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa
inż. Włodzimierz Draber

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa

zaprasza

na spotkanie z okazji
Wielkopolskiego Dnia Budowlanych,

które odbędzie się 1 października 2010 r.
o godz. 13.00 w Hotelu GLIDING, 
ul. Szybowników 28, w Lesznie

Wszystkich zainteresowanych prosimy  
o kontakt telefoniczny z delegaturą  

lub z biurem Izby w Poznaniu  
do 15.09.2010 r.

INFORMACJA
w sprawie poświadczenia dokumentów zgodnie  

z art. 76 a Kpa

SPIS TREŚCI
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II KONFERENCJA BUDOWNICTWO SZPITALNE:

AktuAlne stAndArdy
22 października 2010 r. Centrum Kongresowe Uniwersytetu Medycznego  

w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37.
Organizator Konferencji: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Patronat honorowy: J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
prof. dr hab. Jacek Wysocki i J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej 

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol.

Tematy wykładów:
1. Aspekty prawne i budowlane – mgr inż. G. Sadowski - Pracownia architektoniczna.
2. Bezpieczeństwo pacjenta w oddziałach intensywnej terapii – dr n. med. A. Mikstacki – Główny Anestezjolog 
 Wojewódzki.
3. Sprężone powietrze medyczne w szpitalach. Nowe wymogi, stan aktualny - P. Olejniczak.
4. Aktualne wymagania dla pomieszczeń farmacji – dr farmacji H. Jankowiak-Gracz.
5. Nadzór  bieżący nad obiektami służby zdrowia – Państwowa Inspekcja Sanitarna.
6. Instalacje gazów medycznych, jako wyrób medyczny – mgr inż. Daniel Świątko - TUV Rheinland.
7. Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie w szpitalach – wymagania - mgr inż. Z. Makowski.
8. Konstrukcje w budynkach służby zdrowia – mgr inż. Mariusz Chmielewski.
9. Aktualne wymagania w zakresie instalacji elektrycznych – mgr inż. Ryszard Konieczka.
10. Uwarunkowania eksploatacyjne współczesnych rozwiązań klimatyzacji w szpitalach – dr inż. Mieczysław Porowski.
11. Wystąpienia Sponsorów.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
zaprasza na konferencje: 

rOZWIĄZAnIA teCHnICZne W ZAkresIe trAnsPOrtu 
WeWnĘtrZneGO BudynkÓW 
14.10.2010 r. ul. Dworkowa 14. bud. B, Poznań

 10:00 - Otwarcie. 
 10:15 – 11:00 - Urządzenia transportu wewnętrznego – miejsce i funkcja w przestrzeni obiektu. 
    dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, SARP
 11:00 – 11:45 - Problemy konstrukcyjne w kształtowaniu szybów wind w obiektach budowlanych.
    dr inż. Mariusz Dembinski, Politechnika Poznańska 
 11:45 – 12:15 - Przerwa kawowa
 12:15 – 13:00 - Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni, linowni 
    oraz szyby dźwigów (w tym nadszybia i podszybia) w świetle przepisów dozoru technicznego. 
    mgr inż. Jacek Michalski, UDT Poznań - referat publikujemy na s. 21 tego numeru Biuletynu
 13:00 – 13:45 - Dźwigi i urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych w aspekcie działalności Urzędu 
    Dozoru Technicznego. mgr inż. Jacek Kurasz, UDT Poznań
 13:45 – 14:45 - Prezentacje firm dźwigowych.

ORGANIZATOR: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
PATRONAT: J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
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Podczas obrad IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
który obradował 23 marca 2010 r., delegaci powierzyli dalsze wykonywanie obowiązków Przewodniczącego WOIIB 
p. mgr inż. Jerzemu Strońskiemu. Wybrano również składy osobowe wszystkich organów Izby. Poniżej prezentujemy 

krótkie charakterystyki przewodniczących.

Biogramy członków Prezydium 
oraz przewodniczących organów WOIIB

Przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB
Mgr inż. Jerzy Stroński jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej 

oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Posiada uprawnienia budowlane 
z branży instalacje sanitarne w zakresie projektowania i kierowania oraz budownictwa ogólnego 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

Praca zawodowa była związana z: firmą INSTAL Poznań na wszystkich szczeblach za-
rządzania: od kierownika robót do Wiceprezesa Zarządu oraz z firmą SKANSKA w zakresie 
kierowania Rejonem Instalacyjnym.

Jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych - członek Prezy-
dium Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PZITS i członek Zarządu Głównego PZITS.

W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa był członkiem Komitetu 
Organizacyjnego Izby oraz Wiceprzewodniczącym Rady w pierwszej kadencji.

Pasjonuje się geografią i historią, które łączy z podróżami zagranicznymi.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Dr inż. Daniel Pawlicki jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki 

Poznańskiej. Posiada wieloletni staż w przemyśle i Politechnice Poznańskiej, jako nauczyciel 
akademicki w Instytucie Konstrukcji Budowlanych. Jest promotorem ponad 200 dyplomantów. 
W przekroju wielu lat, zakres zajęć – głównie wykładów na studiach magisterskich, inżynier-
skich i podyplomowych z zakresu realizacji konstrukcji budowlanych i ekonomiki oraz eksportu 
budownictwa. W ramach współpracy Uczelni z przemysłem, jest autorem i współautorem wielu 
ekspertyz oraz prac badawczo-rozwojowych z zakresu procesów budowlanych, a także projektów 
napraw obiektów budowlanych o konstrukcji tradycyjnej i uprzemysłowionej, a w ostatnich latach 
w szczególności betonowych konstrukcji oczyszczalni ścieków, komór i kolektorów sanitarnych 
uszkodzonych przez korozję.

Jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W kadencji 2002-2005 PZITB pełnił 
funkcje Przewodniczącego Komitetu Szkolenia i Kształcenia Ustawicznego ZG PZITB i Wiceprze-
wodniczącego Oddziału Poznańskiego PZITB. Od 2001 roku i w trakcie kolejnych kadencji samorządu zawodowego WOIIB 
pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego, a następnie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Równocześnie 
przez jedną kadencję jest członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacji PIIB oraz członkiem jej Prezydium. 

Od 1977 r. posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania i wyko-
nawstwa. Jest rzeczoznawcą budowlanym PZITB i GUNB.

Za aktywną działalność zawodową, wychowawczą i stowarzyszeniową został wielokrotnie odznaczony: srebrną i złotą od-
znaką PZITB, srebrną i złotą odznaką NOT - Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Towarzystwa Naukowego 
i Kierownictwa TNOiK:

- w roku 2004 Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
- w roku 2008 Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,
- w roku 2009 Medalem Pamiątkowym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
- w roku 2010 Złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Jest żonaty, dwoje dzieci, żona lekarz. Pasjonuje się sportami wodnymi i wędkarstwem.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2010 (28)

6 www.woiib.org.pl

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB
Mgr inż. Lech Grodzicki jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki 

Poznańskiej. Ukończył również Studia Podyplomowe na Wydziale Inżynierii Wodnej i Sanitarnej 
Politechniki Warszawskiej.

Jest niezależnym konsultantem, członkiem SIDiR/FIDIC od 2000 r., posiada uprawnienia rze-
czoznawcy budowlanego w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego, nadane przez Wojewodę 
Poznańskiego w roku 1993, uprawnienia projektanta, jest rzeczoznawcą NOT – PZITS, od roku 
1978 posiada uprawnienia kierownika budowy i robót. 

Pracę zawodową rozpoczął w lutym 1964 r. w Poznańskiej Gazowni przy ul. Grobla, wów-
czas zwanej - Zakłady Gazownictwa Okręgu Poznańskiego na stanowisku zastępcy głównego 
energetyka d/s gospodarki wodą i parą, gdzie pracował do października 1965 r. Od października 
1965 r. podjął pracę w Wojewódzkim Zrzeszeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Poznaniu, gdzie od 1968 r. kierował działem inwestycji miejskich (infrastruktura) na obszarze 

woj. wielkopolskiego. W maju 1973 r. został dyrektorem Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych w Poznaniu. Uczestniczył 
w zainicjowaniu budowy kampusu uniwersyteckiego na Morasku, w rozbudowie kampusu Politechniki Poznańskiej, 
kampusu Akademii Rolniczej (dziś – Uniwersytet Przyrodniczy) na Sołaczu, osiedli akademickich przy ul. Serafitek i ul. 
Obornickiej wraz ze szpitalikiem studenckim oraz szeregu innych obiektów naukowych, badawczych, produkcyjnych, 
rolniczych i przemysłowych oraz kultury. W Zarządzie Inwestycji Szkół Wyższych pracował do 1998 r. z dwuletnią 
przerwą w latach 1982 - 1984, kiedy to pracował w Algierii w biurze urbanistycznym, jako generalny projektant branży 
sanitarnej. Wykonał tam projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla szeregu miast. 

Od 1998 r. do chwili obecnej zajmuje się koordynacją inwestycji budowlanych w systemie powierniczym jako inwestor 
zastępczy, inżynier kontraktu, w prywatnej firmie działającej teraz pod nazwą Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o. i Wsp. 
S.K. Ma w swoim dorobku zrealizowane od programu po pozwolenie na użytkowanie obiekty przemysłowe, logistyczne, 
mieszkaniowe, użyteczności publicznej w wielu województwach, dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania pozazawodowe: podróże (kraje śródziemnomorskie, Maghreb), historia, fotografia.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator
Mgr inż. budownictwa lądowego Przemysław Grzegorz Barczyński
z ukończonym podyplomowym Studium na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Po-

znaniu, posiada również certyfikat UE dot. budynków energooszczędnych oraz uprawnienia 
budowlane wykonawcze i projektowe bez ograniczeń i tytuł rzeczoznawcy budowlanego 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Współautor czterech aktualizowanych kwartalnie poradników dot. wyrobów budowlanych, 
kierownika budowy, dokumentacji i bezpiecznego budynku, które opublikowało Wydawnictwo 
FORUM w Poznaniu oraz wykładowca na różnych kursach szkoleniowych i konferencjach 
organizowanych m. innymi przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa, PZITB, 
WOIIB, Politechnikę Szczecińską oraz M.T. w Poznaniu i Wrocławiu. Przez ponad 4 lata pro-
wadził działalność dydaktyczną na Politechnice Poznańskiej. 

Autor ponad 100 ekspertyz i opinii techniczno-prawnych oraz wielu artykułów dotyczących 
nowelizowanych przepisów prawa i procesów inwestycyjno-budowlanych.

Przez 4 lata był zastępcą WWINB, a obecnie jest dyrektorem ds. technicznych w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna w Poznaniu.

Radny osiedlowy i członek Komisji Rewizyjnej PZITB w Poznaniu.
Przez dwie kadencje był członkiem Rady i Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB. 
Obecnie jest Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i koordynatorem tego organu oraz tak jak w poprzed-

nich kadencjach członkiem Zespołów ds. kontaktów z Izbą Architektów i ds. Procesów Budowlanych WOIIB. 
Współzałożyciel Biuletynu WOIIB, gdzie opublikował kilkadziesiąt fachowych artykułów.
Posiada złote i srebrne odznaki honorowe PZITB oraz NOT-ZFSNT.
Wraz z żoną stomatologiem ma dwoje dorosłych dzieci i wnuczkę.
W ramach hobby zajmuje się tenisem, malarstwem i graniem na skrzypcach. Autor dwóch wystaw grafik i fotografii na 

wernisażu w Klubie Starówka w Poznaniu.
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Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB
Mgr inż. Wojciech Białek jest absolwentem Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej 

w Poznaniu. Posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa wodno-melioracyjne-
go. Pracę zawodową rozpoczął jako asystent projektanta w Biurze projektów wodnych i melioracji, 
a następnie w przedsiębiorstwach wykonawczych w zakresie melioracji w Wągrowcu, Gnieźnie 
i w Poznaniu od stanowiska majstra budowy do dyrektora naczelnego. W Zjednoczeniu Budow-
nictwa Wodnego i Melioracyjnego w Poznaniu pełnił obowiązki zastępcy dyrektora naczelnego. 
Był również zastępcą dyrektora budowy podczas eksportowego kontraktu w Iraku.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Wodnych i Melioracyjnych od 1968 r. Przez  
dwie kadencje był przewodniczącym Zarządu Oddziału w Poznaniu, przez cztery kadencje był 
członkiem Zarządu Głównego SITWM w Warszawie.

Był członkiem – założycielem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie 
przez dwie kadencje był członkiem Okręgowej Rady.

Pasjonuje się tenisem, narciarstwem i żeglarstwem.

6 kwietnia 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB. Podczas tego posiedzenia wybrano 
członków Prezydium Okręgowej Rady na III kadencję - 2010–2014. Sylwetki ścisłego kierownictwa Prezydium prezen-
tujemy poniżej.

Zastępca przewodniczącego WOIIB
Inż. Włodzimierz Draber – podczas pierwszego posiedzenia Okręgowej Rady WOIIB, 

6 kwietnia 2010 r. został wybrany na stanowisko Zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W 1964 r. ukończył Technikum Wodno-Melioracyjne w Poznaniu.
W tym samym roku rozpoczął prace w Rejonowym Kierownictwie Robót Wodno-Meliora-

cyjnych w Wągrowcu. W 1973 r. ukończył zaocznie Wydział Melioracji Wodnych Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu. Od 1973 r. został zatrudniony w Zjednoczeniu Budownictwa Wodnego 
i Melioracji w Poznaniu. W 1974 r. został powołany przez Dyrektora Centralnego Zarządu Bu-
downictwa Wodnego i Melioracji na stanowisko Kierownika Branżowego Ośrodka Organizacji 
i Normowania Pracy w Branży Melioracyjnej z siedzibą w Poznaniu. W tym okresie był nauczycie-
lem kontraktowym przedmiotów zawodowych w Technikum Wodno-Melioracyjnym w Poznaniu. 
W 1980 r. został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Zaplecza w RPM Wągrowiec. Od 1982 

roku pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Melioracyjnego w Poznaniu, jako Zastępca Dyrektora ds. Technicznych do 
1995 roku. Po likwidacji Przedsiębiorstwa w 1995 r. został zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu na stanowisku 
Kierownika Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej dotyczącej dróg, gospodarki wodnej, kolei, lotnisk i terenów 
zamkniętych gdzie pracuje do chwili obecnej.

Po utworzeniu Izb (okręgowych i krajowej) w 2002 r. został wybrany Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
WOIIB i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Posiada uprawnienia budowlane oraz uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego 
w swojej branży.

Zastępca przewodniczącego WOIIB
Mgr inż. Zenon Wośkowiak jest absolwent Wydziału Elektrycznego oraz studiów podyplo-

mowych Organizacji i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. 
Posiada pełne uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi oraz do projek-

towania.
Pracował w: „ELEKTROMONTAŻU” Poznań jako główny specjalista ds. rozwoju; Uniwer-

sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako pełnomocnik Rektora ds. innowacji i fundacji, 
Fundacji UAM Poznań był wiceprezesem zarządu; Urzędzie m. Poznania jako dyrektor Wydziału 
Mienia Komunalnego oraz w firmie „SKANSKA” jako dyrektor regionalny.

 Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu od jej założenia.
Spośród swoich osiągnięć najwyżej ceni sobie stworzenie działającego do dziś Akademickiego 

Klubu Seniora w 1963 r., założenie Fundacji UAM oraz Wydawnictwa Poznańskiego Sp. z o.o.
Wśród preferowanych wartości na czele stawia uczciwość, lojalność i kulturę osobistą.
Pasjonuje się turystyką, zajmowaniem się ogrodem oraz historią.
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Ponadto, jako członkowie w skład Prezydium weszli:
Jerzy Franczyszyn, Danuta Gawęcka, Stefan Granatowicz, Klemens Janiak, Jerzy Stacherski.

Opracowanie:
Mirosław Praszkowski

Sekretarz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Inż. Mirosława Ogorzelec - podczas pierwszego posiedzenia Rady WOIIB, 11 kwietnia 2006 r. 

została wybrana na stanowisko Sekretarza Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.
Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania budową w specjalności instalacji sani-

tarnych.
Praktyka zawodowa: 
• Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Poznaniu - projektant,
• INSTAL Poznań - kierownik budowy,
• VTS Clima Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
• DOSPEL Sp. z o.o. - Dyrektor techniczno-handlowy,
• Clima Vera P.H.U. - własna działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa sprzedaży 

urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zastępca Sekretarza WOIIB
Inż. Roman Napierała – członek Okręgowej Rady WOIIB II kadencji (2006-2010). W obecnej 

kadencji (2010 – 2014) członek Okręgowej Rady WOIIB, na pierwszym posiedzeniu  - 6 kwietnia 
2010 r. został wybrany na stanowisko Zastępcy Sekretarza WOIIB. Od początku istnienia Zespołu 
ds. Procesów Budowlanych WOIIB jest przewodniczącym Sekcji Wykonawstwa.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej z 1972 r. Praca 
zawodowa w bezpośrednim wykonawstwie od roku 1964 - początkowo w Poznańskim Przedsię-
biorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 – obecnie SKANSKA S.A., Oddział Budownictwa 
Ogólnego w Poznaniu.

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa od roku 1966, a od roku 
2005 Wiceprzewodniczący Poznańskiego Oddziału PZITB. 

Skarbnik WOIIB
Mgr inż. Kazimierz Ratajczak jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Poli-

techniki Poznańskiej.
Posiada uprawnienia wykonawcze i projektowe w pełnym zakresie.
Praca zawodowa:
• Od 1973 do 1999 r. Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Konstrukcji 
  Budowlanych - pracownik naukowo-badawczy, kierownik laboratorium
• Od 1997 do 2005 r. Prezes Zarządu PRI „KAN-BUD” Sp. z o.o. 
• Od grudnia 2005 r. Wiceprezes Zarządu PRI „PHARMAGAS” Sp. z o.o.
• Pełni nadzór nad obiektami sakralnymi na terenie os. Rusa i M.B.B. przy ul. Głogowskiej.
Zainteresowania: narciarstwo, wędkarstwo, teatr i muzyka poważna.

Zastępca Skarbnika WOIIB
Mgr inż. Mirosław Karolak jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki 

Poznańskiej.
Posiada pełne uprawnienia konstrukcyjne i drogowe.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w PBKD w Biłgoraju, a w latach 1980-1984 pracował 

w OPBO w Ostrowie Wielkopolskim. Od 1984 r. prowadzi własną działalność gospodarczą.
Pasjonuje się turystyką kwalifikowaną: kajakarstwem i wycieczkami rowerowymi.
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Komisja Funduszu Zapomóg
Włodzimierz Draber - Przewodniczący 
Roman Jabłoński  
Waldemar Kaczmarek  
Stanisław Kania  
Roman Walczak  

Rada Programowa Biuletynu 
Informacyjnego WOIIB
Marian Krzysztofiak - Przewodniczący 
Jerzy Gawroniak  - Sekretarz 
Stefan Granatowicz  
Lech Grodzicki  
Tadeusz Łuka  

Komisja ds. Doskonalenia 
Zawodowego i Szkoleń
Edward Szczechowiak - Przewodni-
czący 
Wiesław Buczkowski - Zastępca prze-
wodniczącego 
Grzegorz Słowek - Sekretarz 
Wojciech Grabowski  
Arkadiusz Madaj  
Michał Rakowski  

Zespół ds. współpracy
z Wielkopolską Okręgową Izbą 
Architektów
Jerzy Stroński - Przewodniczący 
Przemysław Barczyński  
Łukasz Gogolewski  
Marian Krzysztofiak  
Bogdan Olejniczak  
Jerzy Zielonacki  

Zespół ds. Procesów Budowlanych
Danuta Gawęcka  - Przewodnicząca 
Zespołu 

- Sekcja projektowania
Łukasz Gorgolewski - Przewodni-
czący, Sekretarz ZPB 
Krzysztof Biernacki - Koordynator 
ds. decyzji środowiskowych 
Krystyna Chocianowicz  
Stanisław Kaczmarek  

skład osobowy komisji i Zespołów
działających w ramach WOIIB

- Sekcja wykonawstwa
Roman Napierała - Przewodniczący 
Wiesław Furmaniak  
Roman Jabłoński  
Bogdan Olejniczak  
Piotr Zborowski  
Jolanta Popławska  

- Sekcja nadzoru inwestorskiego
Tomasz Gorczyca - Przewodniczący 
Jerzy Adaszewski  
Zygmunt Jagła  

- Sekcja rzeczoznawstwa
Szczepan Mikurenda - Przewodni-
czący 
Jerzy Franczyszyn  
Przemysław Barczyński  
Piotr Żywica  

Zespół Prawno - Regulaminowy
Włodzimierz Draber - Przewodniczący 
Andrzej Barczyński  

Marek Bereżecki  
Jerzy Franczyszyn  
Piotr Żabierek  

Zespół ds. Kontaktów 
Zagranicznych 
Krzysztof Pięta - Przewodniczący 
Jerzy Adaszewski  
Zbigniew Bigoszewski  
Marek Diering  
Anna Gieczewska  
Lech Grodzicki  

Rada Biblioteczna Ośrodka 
Informacji Technicznej 
Andrzej Plamowski - Przewodniczący 
Zygmunt Jagła  
Janusz Karlikowski  
Andrzej Kędziora  
Andrzej Proń  
Piotr Szczepanek  
Marek Schmidt  
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W dniach 18-29 czerwca br. odbył się kolejny, IX 
już Zjazd PIIB, dla środowiska szczególny z uwa-

gi na swój sprawozdawczo-wyborczy charakter i inaugurację 
III kadencji działalności samorządu zawodowego inżynierów.

Na Zjazd przybyło 186 delegatów reprezentujących 16 
izb okręgowych. Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Bu-
downictwa reprezentowało 15 delegatów: Ryszard Białczyk, 
Krystyna Chocianowicz, Iwona Barbara Dąbrowska, Włodzi-
mierz Draber, Janina Ferenc, Jerzy Franczyszyn, Danuta Ga-
węcka, Klemens Janiak, Stanisław Kania, Mirosław Karolak, 
Tadeusz Łuka, Andrzej Mikołajczak, Szczepan Mikurenda, 
Mirosława Ogorzelec, Daniel Pawlicki i Jerzy Stroński.

Przedstawicielom naszej Izby zostały powierzone waż-
ne funkcje zjazdowe. Kol. Danucie Gawęckiej powierzono 
funkcję sekretarza Komisji Wyborczej, a kol. Janina Ferenc 
tradycyjne już została członkiem Komisji Uchwał i Wniosków.

Zjazd rozpoczął, w zastępstwie, nieobecnego z powodu 
choroby Prezesa PIIB prof. Zbigniewa Grabowskiego, Wi-
ceprezes Andrzej Roch Dobrucki, a sam Zjazd prowadziła 
kol. Barbara Malec - sędzia Sądu Dyscyplinarnego II kaden-
cji, członek Łódzkiej Okręgowej Izby.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością liczni goście: 
przedstawiciele administracji państwowej, zagranicznych or-
ganizacji zrzeszających inżynierów budownictwa oraz dele-
gacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń naukowo-technicznych. 
Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawicie-
le Komisji Sejmowej i Ministerstwa Infrastruktury, GUNB-u, 
PZITB, SEP-u, PZITS-u, SITK-u, NOT-u, Izby Architektów, 
Kongresu Budownictwa, Naczelnej Rady Adwokackiej, Sło-
wackiej i Bułgarskiej Izby Inżynierów i Hiszpańskiej Izby In-
żynierów i Portowców. 

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach odnosili 
się do dokonań PIIB, jej roli i pozycji w kraju, a także do 
przyszłych ważnych zadań, jakie przed Izbą w nowej kaden-

IX Zjazd Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa – Warszawa, 18-29 czerwca 2010 r.

cji będą postawione. Ponadto, przekazywali na ręce Prze-
wodniczącej Zjazdu życzenia owocnych obrad i dobrych 
wyborów władz kolejnej kadencji.

Po przeprowadzeniu wszelkich czynności proceduralnych 
zawartych w Programie Zjazdu delegaci wysłuchali sprawozdań 
za rok 2009 Krajowej Rady wraz ze sprawozdaniem finansowym 
i realizacją budżetu oraz sprawozdań pozostałych organów Izby 
- KKK, KSD, KROZ i KKR. Wszystkie przedstawione sprawoz-
dania zostały przez Zjazd przyjęte, a Krajowej Radzie zostało 
udzielone absolutorium za miniony rok działalności. Podobnie 
zatwierdzono budżet na rok 2010. Kolejnym ważnym elementem 
był wybór nowych władz  PIIB na trzecią kadencję.

Pierwszego dnia odbywały się głosowania na szefów 
poszczególnych organów. W tajnych głosowaniach wybrano:

- Prezesem PIIB - Andrzeja Rocha Dobruckiego,
- Przewodniczącym KKR - Tadeusza Duraka,
- Przewodniczącym KKK - Mariana Płacheckiego,
- Przewodniczącym KSD - Gilberta Okulicz-Kozaryna,
- Koordynatorem KROZ - Waldemara Szlepera.

W skład organów Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa z WOIIB weszli:

a) do Rady Krajowej PIIB:
•	 Włodzimierz Draber,
•	 Danuta Gawęcka,
•	 Jerzy Stroński,
b) do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego: 
•	 Tadeusz Łuka,
c) do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:
•	 Szczepan Mikurenda,
d) w skład Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej:
•	 Andrzej Mikołajczak.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od uroczystego wrę-
czenia odznak honorowych PIIB. 

Złote odznaki dla Członków WOIIB otrzymali:
•	 Daniel Pawlicki,
•	 Jerzy Adaszewski.

Srebrną:
•	    Jerzy Tykociński. 

Ostatnim elementem Zjazdu było wysłuchanie opraco-
wanego przez Komisję Uchwał i Wniosków sprawozdania do-
tyczącego zgłoszonych na Zjazd wniosków oraz ich przegło-
sowanie. WOIIB zgłosiła 9 wniosków, z których część została 
przez Zjazd odrzucona, a część przyjęta. 
 Wnioski przyjęte:
•	 Utrzymać obecne przepisy w zakresie przyznawania peł-

nych uprawnień budowlanych dla osób, które ukończyły 
studia magisterskie. 

•	 Monitorować przez organy PIIB problematykę oddziały-



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2010 (28)

11www.woiib.org.pl

wania przedsięwzięć budowlanych na środowisko przez 
opiniowanie aktów prawnych z tego zakresu oraz pro-
ponowanie własnych rozwiązań.

•	 Rozszerzyć, w ramach obowiązującej składki obo-
wiązkowego ubezpieczenia OC, na sporządzanie przez 
członków Izby świadectw energetycznych.

•	 Wprowadzić system punktowania szkoleń członków Izby.
•	 Doprowadzić do inicjatywy ustawodawczej zmiany art. 

76a KPA. obowiązujący od l stycznia 2010 r., zapis ob-
liguje do poświadczania odpisu dokumentu wyłącznie 
przez adwokatów, radców prawnych, rzeczników patento-
wych, doradców podatkowych. 

Wnioski odrzucone:
•	 Opublikować procedurę wyłaniania firmy ubezpieczenio-

wej świadczącej usługę ubezpieczenia obowiązkowego 
dla członków Izby, w tym: kryteria wyboru, osobowy 
skład komisji wyłaniającej ubezpieczyciela, protokół 
z wyboru zwycięzcy.

•	 Rozpatrzyć możliwość obniżenia składki członkowskiej 
w Izbie dla emerytów, członków Izby. 

•	 Wprowadzić opłaty od usług trans-granicznych.
•	 Wprowadzić zasadę, aby przewodniczący izb okręgo-

wych zostawali jednocześnie członkami Rady PIIB. 

kOleŻAnkI I kOledZy PrOJektAnCI!
Razem z Okręgową Izbą Architektów nasza Izba organizuje od dwóch lat warsztaty projektowe pt. „Projektowanie jako 

gra zespołowa”, podczas których prezentowane są już zrealizowane, wyróżniające się projekty i udział w ich przygotowaniu 
oraz realizacji projektantów zarówno architektury jak i tzw. branż. Do tej pory w ramach warsztatów zaprezentowano, 
wyróżnione nagrodą Baptisty di Quadro, projekty Starego Browaru i City Parku. Kolejne warsztaty z tej serii odbędą się 
4 listopada o godz. 17:00 w siedzibie WOIIB przy ul. Dworkowej 14. 

Podczas rozmów w kuluarach warsztatów, a także innych spotkań z koleżankami i kolegami projektantami, często poja-
wiają się opinie, że potrzebne jest forum, na którym można byłoby poruszyć problemy występujące podczas projektowania, 
wymienić doświadczenia, zapoznać się z opiniami innych.  

Ponieważ jako projektanci stanowimy w Izbie Inżynierów Budownictwa stosunkowo niewielką grupę, problemy zawo-
dowe naszego środowiska nie zawsze są równie ważne dla pozostałych członków Izby.

Sekcja projektowania, działająca w ramach Zespołu ds. procesów budowlanych, chce wyjść naprzeciw potrzebom czyn-
nych zawodowo projektantów. Planujemy zorganizowanie nowego cyklu warsztatów dla projektantów branżowych, które 
byłyby takim właśnie forum wymiany myśli i doświadczeń. Ich tematyka dotyczyłaby zagadnień i problemów, z którymi 
na bieżąco stykamy się w trakcie naszej codziennej pracy.

Jednym z pierwszych tematów, którym chcemy się zająć na powakacyjnych warsztatach będą zagadnienia odpowiedzial-
ności zawodowej poszczególnych uczestników procesu projektowego (projekt budowlany – wykonawczy – warsztatowy). 
Mamy nadzieję, że jako bezpośrednio zainteresowani, podpowiecie nam Państwo następne  tematy.

Ponieważ we współczesnym, zaganianym świecie najwygodniejszym i sprawdzonym środkiem komunikacji jest poczta 
elektroniczna, prosimy koleżanki i kolegów projektantów zainteresowanych udziałem w warsztatach, ich tematyką  czy też 
innymi sprawami związanymi z projektowaniem o nawiązanie z nami kontaktu drogą e-mailową. Dzięki tak stworzonej 
bazie danych, tą samą drogą dotrzemy do Państwa z informacjami i zaproszeniami.

Korespondencję prosimy kierować na adres: Krystyna Chocianowicz (krystyna.chocianowicz@op.pl), Łukasz Gorgo-
lewski (lukasz.gorgolewski@helios.pl)

Czekamy na Państwa e-maile.
Łukasz Gorgolewski

Przewodniczący Sekcji Projektowania Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB

W czasie drugiego dnia obrad przyjęto uchwałę nada-
jącą prof. Zbigniewowi Grabowskiemu tytuł Honorowego 
Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Delegaci WOIIB
Zdjęcia i opracowanie: 

Danuta Gawęcka
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28 czerwca br. Zespół Procesów Budowlanych, w ra-
mach swojej działalności, odbył wyjazdowe semi-

narium szkoleniowe na trenie Oczyszczalni Ścieków w Ko-
ziegłowach.   

Centralna Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest na 
północny wschód od miasta Poznania. Obiekt położony jest na 
prawym brzegu Warty w miejscowości Koziegłowy i zajmuje 
obszar ok. 60 ha. 

Pierwsza koncepcja budowy oczyszczalni pojawiła się 
w 1954 roku. W latach 1971-1972 opracowano Założenia Tech-
niczno-Ekonomiczne budowy COŚ oraz projekt techniczny za-
kładający 3 etapy: 

•	 I etap - oczyszczalnia mechaniczna  
dla Q = 55 000 m3/d

•	 II etap - oczyszczalnia mechaniczna ze wstępną  
biologią dla Q = 260 000 m3/d

•	 III etap - oczyszczalnia biologiczna  
dla Q = 330 000 m3/d

Budowę rozpoczęto w 1974 r., a pierwsze ścieki popłynęły 
31 grudnia 1985 roku. 5 listopada 1991 roku weszło w życie 
nowe Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa, które narzuciło konieczność 
usuwania związków biogennych. Opracowano nową „Kon-
cepcję technologiczną COŚ”, uwzględniającą wymagania 
określone nowymi przepisami, a następnie Założenia Tech-
niczno-Ekonomiczne. W latach 1995-2001 przeprowadzono 
modernizację i rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków, 

Posiedzenie wyjazdowe 
członków Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB 
w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w koziegłowach

która objęła modernizację obiektów istniejących wraz z ich 
rozbudową do przepustowości 200 000 m3/d oraz budowę 
nowej wysoko efektywnej części biologicznej, w której za-
stosowano system zintegrowanego biologicznego usuwania 
związków węgla, azotu i fosforu. Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni pochłonęła blisko 340 mln złotych. W kosztach 
partycypowało Miasto Poznań, pokrywając 50% nakładów in-
westycyjnych.

Projektowana
przepustowość

Rzeczywista 
przepustowość

Qdśr = 200000 m3/d 
Qdmax = 260 000 m3/d Qdśr = 100 260 m3/d

RLM* = 1 200 000 RLM = 1 026 000

 * RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców określa ilość 
zanieczyszczeń przeliczoną na liczbę mieszkańców, która wy-
tworzyłaby daną ilość ścieków, zakładając, że każdy mieszka-
niec produkuje 60 g BZT

5 
/d. (BZT określa ilość tlenu potrzeb-

ną bakteriom do utlenienia biologicznie rozkładalnych związ-
ków organicznych w warunkach tlenowych w temp. 20oC).

Zdolność hydrauliczna COŚ umożliwia przyjmowanie 
coraz większej ilości ścieków, co jest w korelacji z plana-
mi inwestycyjnymi i rozbudową sieci kanalizacyjnej na te-
renie miasta Poznania i sąsiadujących gmin. Obecnie COŚ 
może bez problemu dodatkowo przyjąć 90 tys. m3 ścieków. 
Ponadto oczyszczalnia posiada technologię biologicznego 
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oczyszczania ścieków z dodatkowym usuwaniem związ-
ków biogennych, co powoduje jej bardzo wysoką sprawność 
technologiczną. 

W części ściekowej następuje mechaniczny proces oczysz-
czania ścieków (zatrzymanie większych zanieczyszczeń 
stałych na kratach rzadkich i gęstych, usunięcie zawiesiny 
mineralnej w płaskownikach oraz oddzielenie zawiesiny or-
ganicznej w osadnikach wstępnych). Zatrzymywane na kra-
tach tzw. skratki transportowane są do prasopłuczek, gdzie są 
płukane i odwadniane, a następnie gromadzone w kontene-
rach na odpady stałe. Zatrzymywany w płaskownikach piasek 
jest zgarniany zgarniaczami łopatkowymi do lejów pia-
skowych, skąd tłoczony za pomocą pomp pulpy piaskowej 
do separatorów piasku. Oddzielony w separatorach piasek 
gromadzony jest w kontenerach, natomiast odciek zawraca-
ny przed piaskowniki. Wypłukane i odwodnione skratki oraz 
piasek są wywożone i składowane na wysypisku odpadów 
komunalnych. W części biologicznej zastosowano system 
zintegrowanego biologicznego usuwania związków węgla, 
azotu i fosforu w procesie niskoobciążonego osadu czynnego 
(zmodernizowany system Bardenpho). 

Część biologiczna wyposażona jest w 6 bioreaktorów o obj. 
25 tys. m3 każdy. Każdy bioreaktor składa się z sześciu komór:

•	komory niedotlenionej dla procesu denitryfikacji 
osadu recyrkulowanego,

•	komory beztlenowej dla defosfatacji,
•	komory niedotlenionej dla denitryfikacji ścieków,
•	komory przejściowej (mogącej pracować, jako nie-

dotleniona lub tlenowa),
•	komory tlenowej dla nitryfikacji ścieków,
•	komory odtleniania (służy odtlenianiu strumienia re-

cyrkulacji wewnętrznej).

Komory beztlenowe i niedotlenione wyposażone są 
w mieszadła, które mają na celu utrzymanie biomasy w za-
wieszeniu w całej objętości komór. Komory tlenowe na-
tomiast wyposażone są w dyfuzory membranowe do na-
powietrzania drobnopęcherzykowego. Powietrze dopro-
wadzane jest z hali dmuchaw w ilości max. 120 000 m3/h. 
Sterowanie ilością powietrza możliwe jest albo w odnie-
sieniu do zadanego stężenia tlenu, albo w odniesieniu do 
stężenia azotu amonowego mierzonego w sposób ciągły. 
Ilość azotanów w odpływie regulowana jest poprzez recyr-
kulację wewnętrzną za pomocą mieszadeł pompujących. 
Ścieki po oczyszczeniu biologicznym kierowane są do 
osadników wtórnych, w których następuje oddzielenie osa-
du biologicznego poprzez sedymentację. Ścieki, które prze-
szły skomplikowany cykl oczyszczania czeka jeszcze ruty-
nowe badanie, które potwierdzi, że spełniają nasze normy. 

Układ technologiczny składa się z części ściekowej, osadowej i gazowej.
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Pozostała część osadu biologicznego wraca do bioreaktora, 
jako osad recyrkulowany, a tzw. osad nadmierny usuwany 
jest z układu oczyszczania ścieków i przekazywany do obiek-
tów gospodarki osadowej.

W część osadowej, w procesie oczyszczania ścieków 
powstaje osad wstępny w osadnikach wstępnych oraz osad 
biologiczny w osadnikach wtórnych. Osad wstępny zagęsz-
czany jest grawitacyjnie w zagęszczaczach, natomiast osad 
nadmierny zagęszczany jest mechanicznie na zagęszczar-
kach. Proces zagęszczania osadu nadmiernego wspomagany 

jest chemicznie za pomocą roztworu flokulanta przygotowy-
wanego w stacji zarobowej. Stacja umożliwia zastosowanie 
środków w postaci proszku i emulsji. Zmieszane osady po-
dawane są do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych, gdzie 
w temperaturze 35°C następuje rozkład związków organicz-
nych w procesie beztlenowej fermentacji trwającej ok. 30 
dni. Osad przefermentowany, po odgazowaniu i uśrednieniu 
w zbiornikach uśredniających, odwadniany jest na prasach 
taśmowych do stężenia suchej masy ok. 20%. Proces odwad-
niania, podobnie jak proces zagęszczania mechanicznego, 
wspomagany jest chemicznie za pomocą roztworu floku-
lanta. Roztwór ten przygotowywany jest w stacji zarobowej 
przystosowanej do korzystania ze środków w postaci prosz-
ku jak i emulsji. Odwodniony osad jest transportowany do 
stacji termicznego suszenia osadu, składającej się z trzech 
odrębnych linii suszarniczych, każda o zdolności odparowa-
nia wody na poziomie 3050 kg/h.

 Istotą procesu jest zmieszanie, w odpowiedniej pro-
porcji, (do ok. 67-70% s.m.) mokrego osadu z recyrkulowa-
nym (wcześniej wysuszonym i zawracanym do układu) osa-

dem suchym. Tak przygotowana mieszanina podawana jest, 
od góry, do cylindrycznej pionowej suszarki o średnicy 9 m 
wyposażonej w cztery półki (podgrzane do temp. 260°C). Za 
pomocą specjalnie przygotowanych zgarniaczy, osad przegar-
niany jest po gorących półkach w dół suszarki, aby umożliwić 
całkowite odparowanie wody. W trakcie przegarniania two-
rzony jest granulat o średnicy > 2 mm, który po opuszcze-
niu suszarki jest schładzany do temperatury 400C i odpylany 
z nadmiaru pyłu. Gotowy produkt gromadzony jest w trzech 
silosach o pojemności V czynne = 110 m3 każdy.

W części gazowej, w pro-
cesie fermentacji produko-
wany jest biogaz w łącznej 
ilości ok. 18 000 m3/d, który 
po odsiarczeniu na złożu bio-
logicznym gromadzony jest 
w zbiorniku gazu, a następnie 
sprężany i spalany przez trzy 
gazogeneratory produkujące 
energię elektryczną, każdy 
o mocy 941 kWh. Ciepło 
odzyskiwane ze stacji gazo-
generatorów wykorzystywa-
ne jest na potrzeby własne 
oczyszczalni. Monitoring 
prac COŚ wykonywany jest 
przez laboratorium Badań 
Ścieków (posiadający sto-
sowną do tego celu akredyta-
cję) znajdujące się na terenie 
oczyszczalni.

COŚ w Koziegłowach na-
leży do z największych i naj-
nowocześniejszych oczysz-
czalni w Polsce. Jakość 

oczyszczanych ścieków przewyższa wymogi Unii Europej-
skiej, a wysoce zautomatyzowany proces technologiczny za-
pewnia wysokie parametry oczyszczania ścieków. Zainstalo-
wany system wizualizacji i nadzoru technologicznego umożli-
wia pełną kontrolę procesów technologicznych, zapobiegając 
skutkom awarii. Niskie wskaźniki energetyczne pozwalają na 
oszczędną pracę urządzeń.

Wyrażamy gorące podziękowanie firmie AQUANET 
S.A., Panu Ryszardowi Piotrowskiemu z działu kadr i szko-
leń za umożliwienie ZPB zwiedzenie i udostępnienie materia-
łów nt. oczyszczalni oraz Pani technolog Barbarze Florczyk 
za oprowadzenie po obiekcie, bardzo ciekawy merytoryczny 
wykład oraz opiekę nad grupą i gościnność. 

Opracowanie z wykorzystaniem materiałów i zdjęć udo-
stępnionych przez firmę 

AQUANET S.A. 

Danuta Gawęcka
Przewodnicząca ZPB
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Wiosenną sesję egzaminacyjną w 2010 r. przepro-
wadziła Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 

WOIIB w następującym składzie:
- dr inż. Daniel Pawlicki - Przewodniczący Komisji,
- mgr inż. Andrzej Barczyński - Zastępca Przewodniczącego 

Komisji,
- mgr inż. Szczepan Mikurenda - Zastępca Przewodniczące-

go 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,
- dr inż. Grzegorz Ratajczak - Członek Komisji,
- mgr inż. Roman Pilch - Członek Komisji. 

Na wiosenną sesję 2010 r., Zarządzeniami Przewodni-
czącego OKK, zgodnie z regulaminem powołanych zostało 11 
Zespołów Kwalifikacyjnych i 24 Zespoły Egzaminacyjne. 

Wyniki wiosennej sesji 2010 r. na uprawnienia 
budowlane.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji 
wiosennej 2010 r.  przyjęła  łącznie 273 wnioski o nadanie 
uprawnień budowlanych w tym:
w specjalności architektonicznej - 2
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 104
w specjalności drogowej - 44 
w specjalności mostowej - 8
w specjalności instalacyjnej sanitarnej - 72 
w specjalności instalacyjnej elektrycznej - 31 
w specjalności kolejowej - 3 
w specjalności telekomunikacyjnej - 9
z tego 60 wniosków z poprzednich postępowań.

Do egzaminu pisemnego w sesji wiosennej przystąpiły 
łącznie 223 osoby, z czego egzamin zdało 198 osób, tj.  88,79%.

Do egzaminu ustnego przystąpiły 222 osoby, a wynik 
pozytywny uzyskało 187 osób, stanowi to 84,23%, łącznie  
dopuszczonych do egzaminu. 

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy-
tywnym zdało w sesji wiosennej 2010 r. - 187 osób.

Uroczystość wręczenia decyzji uprawnień budowla-
nych odbyła się 9 lipca 2010 r. w siedzibie WOIIB w Pozna-
niu przy ul. Dworkowej 14, o godz. 10:00 dla specjalności 
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej 
elektrycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej, a o godz. 12:00, 
dla specjalności drogowej, mostowej i instalacyjnej sanitarnej.

Wiosenna sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa w Poznaniu w 2010 r.

Decyzje o nadaniu uprawnień wręczali:
Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa – p. mgr inż. Jerzy Stroński oraz Prze-
wodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – p. dr inż. 
Daniel Pawlicki.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych odbiera p. mgr 
inż. Monika Tomaszewska. Jest absolwentką Wydziału Budow-
nictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Pracę 
dyplomową pt. „Parcie mieszanki betonowej na deskowanie 
pionowe” napisała pod opieką prof. dr hab. inż. Józefa Jasi-
czaka, którą obroniła w 2007 r. Pracuje w firmie STRUKTUM 
SJ Sp. z o.o. Jest mamą czteromiesięcznej Oleńki.

Za osiągnięcie najlepszych wyników podczas sesji eg-
zaminacyjnej pamiątkową książką zostali wyróżnieni: p. mgr 
inż. Michał Walerowicz i p. inż. Jakub Borowiak. Wyróżnienie 
wręczył Przewodniczący WOIIB – p. mgr inż. Jerzy Stroński.

Po wręczeniu uprawnień odbierający decyzje złożyli 
uroczyste ślubowanie. W imieniu pierwszej grupy tekst roty 
Ślubowania odczytał p. mgr inż. Michał Walerowicz, a w dru-
giej grupie odbierających decyzję – p. inż. Jakub Borowiak. 
Po odczytaniu całej roty ślubowania odbierający wypowie-
dzieli sakramentalne: „Ślubuję”.

Wszystkim, którzy otrzymali decyzję o nadaniu upraw-
nień budowlanych składamy serdeczne gratulacje.

Kolejna sesja egzaminacyjna - jesienna 2010 r. rozpocz-
nie się 26 listopada 2010 r. Dokumenty na postępowanie kwa-
lifikacyjne w jesiennej sesji będą przyjmowane w nieprzekra-
czalnym terminie od 15 lipca do 27 sierpnia  2010 r. w siedzi-
bie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14, pok. 102. 

Przewodniczący OKK WOIIB
dr inż. Daniel Pawlicki 

Zdjęcie: Mirosław Praszkowski 
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1. Specjalność architektoniczna 
– 1 osoba - do kierowania bez 
ograniczeń
1. mgr inż. arch. Michał Lorek.

2. Specjalność konstrukcyjno-
budowlana – 66 osób

- do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Wojciech Andrejczyn
2. inż. Paweł Batko
3. inż. Borys Boczko
4. mgr inż. Łukasz Bosy
5. mgr inż. Łukasz Buchwald
6. mgr inż. Sławomir Burzyński
7. mgr inż. Przemysław Bylewski
8. mgr inż. Agnieszka Chojnacka
9. inż. Tomasz Florek
10. inż. Paulina Gierej
11. mgr inż. Mariusz Górniak
12. mgr inż. Mateusz Grzeszczak
13. mgr inż. Paulina Hałuszczak
14. mgr inż. Piotr Jankowski
15. mgr inż. Tomasz Jaskuła
16. mgr inż. Łukasz Jezior
17. mgr inż. Przemysław Kaczmarek
18. mgr inż. Piotr Klapsa
19. mgr inż. Bartosz Komodziński
20. mgr inż. Agnieszka Kozłowska
21. mgr inż. Łukasz Krajewski
22. mgr inż. Łukasz Królak
23. mgr inż. Szymon Łuczak
24. inż. Dariusz Narożny
25. mgr inż. Mariusz Pieczek
26. mgr inż. Liliana Piśmienna
27. mgr inż. Patrycja Płóciennik
28. mgr inż. Cezary Przybylski
29. mgr inż. Maciej Przybylski
30. mgr inż. Marcin Rzepka
31. mgr inż. Agnieszka Sobocińska
32. mgr inż. Krzysztof Sporny

Wykaz osób, 
które uzyskały uprawnienia budowlane

w sesji wiosennej 2010 r.

33. mgr inż. Błażej Szrejbowski
34. mgr inż. Mariusz Świątkowski
35. mgr inż. Monika Tomaszewska
36. mgr inż. Piotr Tomczak
37. mgr inż. Michał Walerowicz
38. mgr inż. Łukasz Wawrzyniak
39. mgr inż. Adam Zieliński
40. mgr inż. Łukasz Zieliński
41 inż. Julia Żurawicka

- do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Łukasz Andrzejewski
2. mgr inż. Michał Babiak
3. mgr inż. Wojciech Czubaj
4. mgr inż. Agnieszka Fellmann
5. mgr inż. Michał Goździewski
6. mgr inż. Mikołaj Jakubowski
7. mgr inż. Urszula Karasińska
8. inż. Wiesława Kolenda
9. mgr inż. Mariusz Kończal
10. mgr inż. Łukasz Kraszewski
11. mgr inż. Łukasz Morawski
12. mgr inż. Joanna Olejniczak
      -Kozłowska
13. mgr inż. Szymon Stróżniak
14. mgr inż. Wojciech Szymanowski
15. mgr inż. Tomasz Talaga

- do projektowania i kierowania ro-
botami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Leszek Kołodziejski
2. mgr inż. Jakub Wujczak

- do kierowania robotami budowlany-
mi w zakresie ograniczonym:
1. techn. Jacek Dopierała
2. inż. Robert Dymek
3. techn. Rafał Gajda
4. techn. Leonard Kłosiński
5. mgr inż. Jacek Kortus
6. inż. Miron Maciejewski
7. inż  Tomasz Ratajczak

- do projektowania  w zakresie ogra-
niczonym:
1. mgr inż. Sławomir Szczepański

3. Specjalność drogowa – 29 osób
- do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń:
1. mgr inż.  Jarosław Bartosiewicz
2. mgr inż. Emil Leszek Brzeziński
3. mgr inż.  Krzysztof Buk
4. mgr inż. Wojciech Dropik
5. inż. Maciej Falbierski
6. mgr inż. Katarzyna Górska
7. mgr inż. Przemysław Jankowski
8. mgr inż. Tomasz Juszczuk
9. mgr inż. Grzegorz Kałużny
10 mgr inż. Grzegorz Maciejewski
11. mgr inż. Piotr Maciołek
12. mgr inż. Tomasz Marcinkowski
13. mgr inż. Anna Michel-Szymonowicz
14. mgr inż. Paweł Mroziński
15. inż. Jakub Pietraszek
16. mgr inż. Szymon Pomianowski
17. mgr inż. Michał Skrzypczak
18. mgr inż. Ireneusz Stawiszyński
19. mgr inż. Ewelina Stoińska
20. mgr inż. Wojciech Sulikowski
21. mgr inż. Marcin Szafran
22. mgr inż. Julita Szczepaniak
23. mgr inż. Jakub Szłapka
24. mgr inż. Wojciech Sztąber
25. mgr inż. Marek Wasilewski
26. inż. Marek Witek
27. mgr inż. Piotr Wojciński
28. mgr inż. Jan Wojtecki
29. mgr inż. Paweł Załóg

- do projektowania i kierowania ro-
botami budowlanymi bez ograniczeń:
1.  mgr inż. Bartosz Urbaniak
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- do kierowania robotami budowlany-
mi w zakresie ograniczonym:
1. inż. Karol Galant 

4. Specjalność mostowa – 6 osób

- do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń
1. mgr inż. Łukasz Błażejczak
2. mgr inż. Tomasz Dubiński
3. mgr inż. Paweł Gorzelany
4. mgr inż. Paweł Jaroszewski
5. mgr inż. Rafał Juszczak
6. mgr inż. Marcin Kujawa

5. Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodocią-
gowych i kanalizacyjnych – 55 osób

- do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Dawid Antkowiak
2. mgr inż. Marta Bisingier
3. inż. Jakub Borowiak
4. mgr inż. Tomasz Buczkowski
5. mgr inż. Michał Drągalski
6. mgr inż. Michał Jankowski
7. mgr inż. Jacek Jęczkowiak
8. mgr inż. Maciej Jodko
9. mgr inż. Karolina Kamieniczna
10. mgr inż. Krystian Kiasiewicz
11. mgr inż. Maciej Kozłowski
12. mgr inż. Tomasz Krzyśków
13. mgr inż. Krzysztof Kużawa
14. mgr inż. Justyna Markowicz
15. mgr inż. Paweł Michalski
16. mgr inż. Justyna Mikołajczak
17. mgr inż. Michał Nowak
18. mgr inż. Marek Paluch
19. mgr inż. Anna Pankau 
20. mgr inż. Grzegorz Rodziewicz
21. mgr inż. Karol Skołozdrzych
22. mgr inż. Ewa Skowrońska
23. mgr inż. Tomasz Sobociński
24. mgr inż. Elżbieta Stranc
25. mgr inż. Agnieszka Szewczyk
     -Sobocińska
26. mgr inż.  Tomasz Tan
27. mgr inż.  Grzegorz Walczak

28. mgr inż.  Maksymilian Walczak 
29. mgr inż. Marek Waligóra
30. mgr inż. Paweł Witek
31. mgr inż. Maciej Wysocki

- do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Karolina Bartkowiak
2. mgr inż. Jarosław Bukowski
3. mgr inż. Michał Całujek 
4. mgr inż. Bartosz Guś
5. mgr inż.  Monika Koberling-Nowak  
6. mgr inż. Aneta Krzeszowska
7. mgr inż. Rafał Kubiak
8. mgr inż. Łukasz Lepionka
9. mgr inż.  Izabela Makowska
10. mgr inż.  Jakub Makowski
11. mgr inż.  Izabela Małecka
12. mgr inż.  Piotr Mazurkiewicz
13. mgr inż.  Małgorzata Remlein
14. mgr inż. Barbara Szabuniewicz
      -Przepióra

- do projektowania i kierowania ro-
botami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż.  Bartosz Kapuściński
2. mgr inż.  Jacek Karman
3. mgr inż.  Marcin Lewicki
4. mgr inż.  Joanna Małecka
5. mgr inż.  Krzysztof Matysiak
6. mgr inż.  Hanna Niedzielska
7. mgr inż.  Arkadiusz Piekarski
8. mgr inż.  Janusz Smulski
9. mgr inż.  Przemysław Szymczak 

- do kierowania robotami budowlany-
mi w zakresie ograniczonym:
1. techn. Tomasz Szypura

6. Specjalność instalacyjna  
w zakresie sieci instalacji  
i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych – 17 osób

- do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń
1. mgr inż. Michał Bartkowiak
2. mgr inż. Karol Gołąb
3. mgr inż. Marcin Kempa
4. mgr inż. Eryk Łukaszewski
5. mgr inż. Aleksander Szajerski

6. mgr inż. Marek Urbaniak

- do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Robert Grypczyński
2. mgr inż. Mariusz Jankowski
3. mgr inż. Benon Jąder
4. mgr inż. Krzysztof Markiewicz
5. mgr inż. Adrian Olejnik
6. inż. Stanisław Osiński
7. inż. elektryk Krzysztof Pierunek
8. inż. Arkadiusz Rudecki 

- do projektowania i kierowania ro-
botami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Paweł Mania
2. mgr inż. Robert Poloch 

- do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:
1. techn. Zenon Loga

7. Specjalność kolejowa – 3 osoby

- do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń 
1. mgr inż. Dawid Kapuściński
2. mgr inż. Krzysztof Matyniak

- do projektowania  w zakresie ogra-
niczonym II stopnia:
1. techn. elektryk Zbigniew Kuliński

8. Specjalność telekomunikacyjna 
– 5 osób

- do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń: 
1. mgr inż. Roman Fryska
2. mgr inż. Wojciech Gonet
3. mgr inż. Joanna Podwójska 
4. mgr inż. Ryszard Wachowiak

- do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Leszek Kończak

RAZEM  187 OSÓB
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-
twa była organizatorem lub współorganizatorem 

dwóch konferencji naukowo-technicznych podczas Między-
narodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2010:

	18 maja 2010 r. – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
W OŚWIETLENIU;
	19 maja 2010 r. – KOMPLEKSOWA OCHRONA 

ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI 
W NORMACH SERII PN-EN 62305

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W OŚWIETLENIU
18 maja 2010 r. w pawilonie 14B (sale A-B-C) Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich odbyła się Konferencja Na-
ukowo-Techniczna „ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W OŚWIE-
TLENIU”. Organizatorem konferencji była Wielkopolska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, natomiast współ-
organizatorami konferencji był Oddział Poznański Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich oraz Międzynarodowe Targi 
Poznańskie. 

Tematyka konferencji – uzupełniona bogatą i wszechstron-
ną ekspozycją targową – nakierowana była na projektantów 
i eksploatatorów oświetlenia wnętrz, oświetlenia drogowego 
i oświetlenia torów kolejowych, wykonawców elektrycznych 
robót budowlano-montażowych w zakresie urządzeń oświe-
tleniowych, wykładowców kursów oraz nauczycieli zawodu.

Obrady konferencji otworzył Członek Prezydium Zarzą-
du Oddziału Poznańskiego SEP – Stefan Granatowicz, który 
przewodniczył następnie sesji plenarnej konferencji. W tej se-
sji konferencji zaprezentowano następujące referaty:

Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) – Nor-
my oświetleniowe – przewidywane zmiany i nowe wymaga-
nia. Ilościowe i jakościowe wymagania dotyczące zarówno 
oświetlenia wnętrz jak i oświetlenia drogowego zawarte są 
w normach, które przyjęto w ostatnich latach. Obecnie normy 
te są aktualizowane i uzupełniane, ze szczególnym uwzględ-
nieniem obowiązkowych kryteriów dotyczących ekoprojekto-
wania. W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia doty-
czące wprowadzanych zmian.

Piotr Pracki (Politechnika Warszawska) – Wybrane za-
gadnienia wydajnego energetycznie oświetlenia budynków 
i dróg. W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia 
związane z wydajnością energetyczną oświetlenia budynków 
i dróg. Scharakteryzowano miary wydajności energetycznej 
oświetlenia, z podziałem na miary opisujące potencjał i dyna-
mikę energetyczną oświetlenia. Wskazano metodę obliczania 

KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE 
WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA PODCZAS TARGÓW EXPOPOWER 2010

zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia. Podano 
sposób postępowania przy ocenie wydajności energetycznej 
oświetlenia obiektów użyteczności publicznej.

Po przerwie obrady konferencji odbywały się w dwóch se-
sjach tematycznych: 

Sesja I: Oświetlenie drogowe, której przewodniczył Profe-
sor Jacek Hauser z Politechniki Poznańskiej,

Sesja II: Oświetlenie wnętrz i terenów kolejowych, której 
przewodniczył Profesor Władysław Opydo, także z Politech-
niki Poznańskiej.

W sesji I zaprezentowano następujące referaty:

Małgorzata Zalesińska (Politechnika Poznańska) – Plano-
wana konserwacja punktów świetlnych, jako jeden z czynni-
ków ograniczających zużycie energii elektrycznej w oświetle-
niu drogowym. Oświetlenie drogowe musi być zaprojektowa-
ne i wykonane w sposób, który zapewnia kierowcy odpowiedni 
poziom niezawodności wzrokowej, a tym samym przyczynia 
się do wygodnego, bezpiecznego i płynnego ruchu na drodze. 
Właściwe warunki widzenia na drodze muszą być utrzymane 
przez cały czas użytkowania oświetlenia drogowego. Z tego 
też względu niezbędne jest okresowe przeprowadzanie zabie-
gów konserwacyjnych (czynności eksploatacyjnych) źródeł 
światła i opraw oświetleniowych. Założony sposób konserwa-
cji punktów świetlnych ma wpływ na przyjmowaną w trakcie 
projektowania wartość współczynnika utrzymania, a tym sa-
mym na efektywność energetyczną systemu oświetleniowego.

Schreder Polska – Ledy wskazują drogę, akcentują, 
oświetlają. Ilość zastosowań diod w naszym otoczeniu stale 
wzrasta. Wyznaczają obszar ścieżek, placów, tworzą efekty 
świetlne w centrach miast, oświetlają fasady budynków, po-
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mniki itp. Firma Schreder wprowadziła oprawy diodowe do 
rodziny swoich produktów już kilka lat temu. Projektanci, pla-
niści i inżynierowie połączyli siły, aby opracować zastosowa-
nia dla tych szybko rozwijających się źródeł światła.

Remigiusz Sarbinowski, Tomasz Stachowiak (Kromiss-
Bis) – Wytyczne i normy do projektowania słupów oświe-
tleniowych. Projektując oświetlenie drogowe należy pamię-
tać, że nie składa się ono jedynie z opraw oświetleniowych 
i źródeł światła, lecz istotnym elementem dobrego projektu są 
również właściwie dobrane konstrukcje wsporcze, czyli słupy 
i maszty oświetleniowe. Mają one nie tylko zapewnić miej-
sce montażu oprawie, ale również zaspokoić inne potrzeby 
inwestora związane z ekonomią, bezpieczeństwem, trwało-
ścią, estetyką, a jednocześnie powinny spełniać szereg norm. 
W związku z ciągłą ewolucją i nieustannym wprowadzaniem 
nowych technologii i rozwiązań, wskazana staje się coraz 
bliższa współpraca pomiędzy projektantami i producentami 
w celu zaspokojenia potrzeb inwestora.

Maciej Śledź (ENERGOMIAR) – Sterowanie radiowe 
oświetleniem ulicznym. Bezpieczeństwo na ulicach naszych 
miast i gmin zależy w dużej mierze od oświetlenia drogo-
wego. Przez wiele lat minionej epoki bardzo często budo-
wano oświetlenie uliczne w sposób nie zawsze zgodny z za-
sadami techniki świetlnej. Dokonywano montażu różnego 
rodzaju opraw oświetleniowych, bardzo energochłonnych 
i często nie spełniających żadnych wymagań co do jakości 
oświetlenia. Sterowanie oświetleniem ulicznym było nie-
doskonałe technicznie i rozproszone bez możliwości za-
rządzania nim. Efektem tego oświetlenie uliczne na terenie 
miasta lub gminy często charakteryzuje się niską jakością, 
dużą energochłonnością, nieracjonalnym czasem użytko-
wania, a w konsekwencji nieracjonalnym wydatkowaniem 
budżetów miast i gmin. Stosując tradycyjne urządzenia 
sterowania oświetleniem drogowym (zegary astronomicz-
ne, automaty zmierzchowe) nie jesteśmy w stanie panować 
w pełni nad tym oświetleniem, nie zarządzamy nim w spo-
sób świadomy. Idealnym narzędziem do tego celu może być 
system radiowego sterowania w oparciu o system RSM – 
Steren, którego charakterystykę przedstawiono w prezento-
wanym referacie.

Dariusz Szlęzak (Philips Lighting Poland) – Inteligentne 
sterowanie oświetleniem ulicznym. Sterowanie: 1) inteligent-
ne sterowanie na podstawie wymagań użytkownika, warun-
ków pogodowych, natężenia ruchu drogowego, porównania 
poziomów redukcji dla sąsiednich dróg; 2) integracja z inny-
mi serwisami. Monitoring: 1) stany opraw (włączona/wyłą-
czona), redukcja mocy, uszkodzenia; 2) pomiar mocy i czasu 
działania; 3) analiza danych eksploatacyjnych.

Natomiast w sesji II zaprezentowano następujące referaty:
Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska) – Jakość 

i energooszczędność świetlówek kompaktowych. W referacie 
przedstawiono ocenę świetlówek kompaktowych spotyka-
nych na rynku polskim. Podano obiekty i obszary nie zalecane 
do stosowania świetlówek kompaktowych oraz zalecane ob-
szary ich stosowania.

Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) – Analiza 
wymagań oświetleniowych dla terenów kolejowych zewnętrz-
nych. Właściwie zaprojektowane, a następnie zrealizowane 
oświetlenie terenów zewnętrznych na kolei w porze nocnej, 
powinno wywołać u każdego użytkownika wygodę widzenia 
oraz stworzyć odpowiednie otoczenie świetlne. Pewne wy-
magania i zalecenia związane z wykonywaniem projektów 
oświetleniowych zostały ujęte w ramy normalizacyjne, co 
przedstawiono w prezentowanym referacie.

Schreder Polska – Stacja kolejowa Porta Susa w Tury-
nie. Technologia LED osiąga liczne sukcesy w różnych dzie-
dzinach. Dowodem na ciągły jej rozwój jest stacja kolejowa 
Porta Susa w Turynie we Włoszech, która w całości zostanie 
oświetlona oprawami LED’owymi. Jest to znaczący dowód na 
przełom w tej technologii i możliwość jej stosowania w przy-
szłości w przestrzeni publicznej. 

Leszek Leniarski (KRULEN Technika Świetlna) – 
Oprawy oświetleniowe dla kolei i transportu publicznego.
W referacie przedstawiono problematykę związaną z dobo-
rem opraw oświetleniowych dla obiektów kolejowych i trans-
portu publicznego. Omówione zostały wybrane problemy oraz 
przykłady rozwiązań stosowanych w specjalistycznych opra-
wach oświetleniowych.

Po obu sesjach tematycznych wywiązała się ożywiona 
dyskusja dotycząca całości omawianych zagadnień dotyczą-
cych energooszczędności w oświetleniu.

Większość prezentowanych podczas konferencji refera-
tów została wydane drukiem w postaci oddzielnego zeszy-
tu. W konferencji uczestniczyło blisko 240 osób z całego 
kraju, w tym ponad 100 członków Izb Inżynierów Bu-
downictwa. Na zakończenie konferencji wszyscy uczest-
nicy otrzymali stosowne zaświadczanie WOIIB i OP SEP 
o udziale w szkoleniu. 

KOMPLEKSOWA OCHRONA ODGROMOWA 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
19 maja 2010 r. w pawilonie 14B (sale B-C) Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich odbyła się Konferencja Na-
ukowo-Techniczna „KOMPLEKSOWA OCHRONA OD-
GROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZGODNIE 
Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W NORMACH SE-
RII PN-EN 62305”. Organizatorem konferencji był Oddział 
Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich, natomiast 
współorganizatorami konferencji były: Wielkopolska Okrę-
gowa Izba Inżynierów Budownictwa, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie oraz DEHN Polska Sp. z o.o. 

Powszechne stosowanie systemów informatycznych, te-
lekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz kontrolno-
pomiarowych stworzyło konieczność zwrócenia większej 
uwagi na ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
przed zagrożeniami występującymi podczas wyładowań pio-
runowych. Dobierając w instalacji elektrycznej system i urzą-
dzenia ograniczające przepięcia, należy postępować zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w normach i przepisach. Normy 
serii PN-EN 62305 wprowadzają w tym zakresie postanowie-
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nia surowsze i bardziej szczegółowe niż dotychczasowe ure-
gulowania. Celem Konferencji jest przybliżenie aktualnych 
zagadnień ochrony odgromowej budynków szerokiej rzeszy 
elektryków zajmujących się tą problematyką.

Obrady konferencji otworzył Wiceprzewodniczący Od-
działu Poznańskiego SEP – Ryszard Niewiedział. W pierw-
szej sesji konferencji, której przewodniczył Profesor Krzysz-
tof Siodła z Politechniki Poznańskiej, zaprezentowano nastę-
pujące referaty:

Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka) – Nowe wy-
magania stawiane przed urządzeniami piorunochronnymi. 
Obecnie wprowadzane są cztery nowe normy serii PN-EN 
62305 określające zasady ochrony odgromowej obiektów bu-
dowlanych. W normach tych szczególną uwagę zwrócono na 
zasady szacowania ryzyka powodowanego przez prądy pio-
runowe podczas doziemnych wyładowań piorunowych oraz 
na ochronę przed piorunowym impulsem elektromagnetycz-
nym, którego oddziaływanie może spowodować uszkodzenie 
lub błędne działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
wewnątrz chronionych obiektów budowlanych.  

Krzysztof Wincencik (DEHN Polska) – Ocena ryzyka – 
zarządzanie ryzykiem w obiekcie zgodnie z normą PN-EN 
62305-2. W referacie przedstawiono podstawowe pojęcia 
związane z ryzykiem, jakie wprowadziła nowa norma ochro-
ny odgromowej PN-EN 62305-2. Omówiono komponenty 
ryzyka związane z bezpośrednim lub pobliskim wyładowa-
niem w obiekt i urządzenia usługowe oraz zaprezentowane 
zostały procedury wyboru środków ochrony obiektów. Zwró-
cono uwagę na czynniki wpływające na komponenty ryzyka 
w obiekcie oraz przedstawiono możliwości obliczeń ryzyka za 
pomocą programu DEHNsupport.

Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka) – Zasa-
dy wyznaczania odstępów izolacyjnych zgodnie z normą 
PN-EN 62305. Analizując zagrożenie występujące pod-
czas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt 
budowlany należy zwrócić szczególną uwagę na możli-
wość bezpośredniego oddziaływania prądów piorunowych 
na wszelkiego rodzaju urządzenia i instalacje na dachu tego 
obiektu. Ochronę przed występującym zagrożeniem uzyskujemy 
umieszczając urządzenia i instalacje w przestrzeniach chronio-

nych. Tworzenie przestrzeni chronionych wymaga wyznaczenia 
kątów ochronnych oraz odstępów izolacyjnych. Zasady wyzna-
czania wymaganych odstępów przedstawiono dla urządzeń pio-
runochronnych na różnorodnych obiektach budowlanych.

Po przerwie, w drugiej sesji konferencji, której przewod-
niczył Profesor Andrzej Sowa z Politechniki Białostockiej, 
zaprezentowano następujące referaty:

Krzysztof Wincencik (DEHN Polska) – Ochrona syste-
mów fotowoltaicznych na dachach budynków. W referacie 
przedstawiono zasady ochrony systemów fotowoltaicznych 
przed oddziaływaniem prądu piorunowego. Omówiono moż-
liwości realizacji ochrony odgromowej zgodnie z normą PN-
EN 62305-3 oraz przedstawiono możliwości wykorzystania 
ograniczników przepięć firmy DEHN do ochrony instalacji 
elektrycznej i systemów sterowania.

Krzysztof Walczak (Politechnika Poznańska) – Wy-
równanie potencjałów w budynkach – wykorzystanie 
elementów naturalnych. W referacie przedstawiono problem 
tworzenia systemu wyrównywania potencjałów w budynku, 
jako nieodzownej części kompleksowej ochrony odgromo-
wej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. Opisano 
w nim ogólne zasady tworzenia systemu ekwipotencjalizacji 
z wykorzystaniem elementów i połączeń zarówno sztucznych 
jak i naturalnych. 

Andrzej Białorusow (DEHN Polska) – Przykładowe roz-
wiązania kompleksowej ochrony odgromowej w budynku. 
Nowa międzynarodowa norma odgromowa IEC 62305 (Część 
1 do 4) była opublikowana na początku 2006 r. Prawie w tym 
samym czasie weszła w życie nowa europejska norma odgro-
mowa EN 62305-1 do 4 (polska wersja tej normy to PN-EN 
62305). Normy IEC 62305 oraz  EN 62305 dostarczają kom-
plet wymaganych informacji dla ochrony instalacji i syste-
mów elektronicznych w budynkach i urządzeniach zewnętrz-
nych. Celem LPS (urządzenia piorunochronnego) jest ochro-
na budynku od bezpośredniego wyładowania piorunowego, 
możliwości pożaru lub konsekwencji indukowania się udaru 
piorunowego w instalacjach wewnętrznych.

Po dwóch sesjach plenarnych nastąpił panel dyskusyj-
ny, któremu przewodniczył nadal Profesor Andrzej Sowa 
z Politechniki Białostockiej. W pierwszej części panelu 
wystąpił Adam Hard z Firmy A.H. s.j. z prezentacją na 
temat trwałości osprzętu odgromowego. Następnie wywią-
zała się ożywiona dyskusja dotycząca całości omawianych 
zagadnień dotyczących kompleksowej ochrony odgromo-
wej obiektów budowlanych.

Wszystkie referaty prezentowane podczas konferencji zo-
stały wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa 
opatrzonego numerem ISBN 978-83-919118-7-7. W konfe-
rencji uczestniczyło przeszło 200 osób z całego kraju, w tym 
około 100 członków Izb Inżynierów Budownictwa. Na zakoń-
czenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne 
zaświadczanie WOIIB i OP SEP o udziale w szkoleniu. 

Ryszard Niewiedział
Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP
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Jak ważnymi sprawami są zagadnienia budowlane w in-
stalacjach dźwigowych wie każdy, kto miał do czynie-

nia z montażem, odbiorem i eksploatacją dźwigów. W opra-
cowaniu pragnę przybliżyć czytelnikom, co kryje się pod  
§ 202 „Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia maszynowni, linowni oraz szyby dźwigów, 
w tym nadszybia i podszybia, określają przepisy o dozorze 
technicznym”. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 
czerwca 2002 r. - ostatnia zm. Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 12 
marca 2009 r. weszła w życie 8 lipca 2009 r.).

Przepisami, o których mowa powyżej są polskie normy se-
rii 81, a w szczególności PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpie-
czeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 
1: Dźwigi elektryczne, wraz ze zmianą PN-EN 81-1:2002/A2 
oraz PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące 
budowy i instalowania dźwigów. Część 2: Dźwigi hydraulicz-
ne, wraz ze zmianą PN-EN 81-2:2002/A2. Normy te są zhar-
monizowane z dyrektywą dźwigową 95/16/WE, co oznacza, 
że spełnienie wymagań tych norm daje domniemanie zgodno-
ści z wymaganiami dyrektywy dźwigowej.

Na początek omówimy wymagania odnośnie szybu 
dźwigowego. Dźwig powinien być oddzielony od otocze-
nia poprzez ściany, podłogę i strop lub poprzez dostateczną 
przestrzeń w przypadku dźwigów panoramicznych. Szyb po-
winien być przeznaczony wyłącznie do pracy dźwigu. Nie po-
winno w nim być np. przewodów nienależących do dźwigu.

W dźwigach, w których zastosowano niepełną obudowę 
szybów stosuje się pełne osłony tak, aby osoby znajdujące się 
w miejscach normalnie dostępnych nie mogły zakłócić pracy 
dźwigu, bezpośrednio lub poprzez przedmiot trzymany w ręku 
oraz aby dźwig nie spowodował zagrożenia dla tych osób po-
przez ruchome części. Wysokości osłon powinny wynosić co 
najmniej 3,5 m po stronie drzwi przystankowych i co najmniej 
2,5 m na pozostałych stronach w odległości nie mniejszej niż 
0,5 m od ruchomych części dźwigu. Przy czym wartość 2,5 
m może być stopniowo zmniejszana do 1,1 m w przypadku 
odległości 2,0 m od części ruchomych. Osłony nie mogą być 
zainstalowane dalej niż 0,15 m od krawędzi podłóg, schodów 
lub podestów, aby nie było możliwości stąpania w tych prze-
strzeniach. W przypadku dźwigów narażonych na działanie 
czynników atmosferycznych powinny być zastosowane spe-
cjalne środki ostrożności.

W szybie całkowicie obudowanym dopuszczalne są otwo-
ry na drzwi przystankowe, drzwi awaryjne lub klapy kon-

Szczegółowe wymagania, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni, linowni oraz 

szyby dźwigów (w tym nadszybia i podszybia) w świetle przepisów  
dozoru technicznego

serwacyjne, otwory przeznaczone do odprowadzania gazów 
i dymu w przypadku pożaru, otwory wentylacyjne, otwory 
w przegrodzie między dźwigami i otwory między maszynow-
nią, a szybem np. na liny.

Minimalna wysokość i szerokość w świetle drzwi powinna 
być odpowiednia do ich przeznaczenia. I tak drzwi do kon-
serwacji powinny mieć minimalne wymiary 1,4 m x 0,6 m, 
drzwi awaryjne 1,8 m x 0,35 m. Natomiast klapy kontrolne nie 
powinny być większe niż 0,5 m x 0,5 m. Drzwi awaryjne na-
leży zastosować w przypadku, gdy odległość między progami 
kolejnych drzwi szybowych przekracza 11 m. Żadne drzwi, 
klapy nie powinny otwierać się do wnętrza szybu i powinny 
być wyposażone w kontakty unieruchamiające dźwig w przy-
padku otwarcia oraz w rygiel dający się otworzyć od wnętrza 
szybu bez konieczności użycia klucza. 

Przy wykonywaniu otworów pod drzwi szybowe nale-
ży zwrócić uwagę na potrzebę wcześniejszego uzgodnie-
nia z instalatorem dźwigu wielkości i rozmieszczenia tych 
otworów. Wynika to z różnic pomiędzy różnymi typami 
drzwi. Drzwi po zamontowaniu nie mogą znajdować się 
poniżej poziomu podłogi dojść, gdyż umożliwiałoby to 
łatwy dostęp wody do szybu. W przypadku drzwi szybo-
wych umieszczonych na zewnątrz budynku, należy je za-
bezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Przystanki powinny być oświetlone w czasie pracy dźwi-
gu światłem sztucznym lub naturalnym o natężeniu mini-
mum 50 luksów. Pomiaru dokonuje się przy zamkniętych 
drzwiach szybowych na poziomie progu. 

Szyb powinien być wentylowany w taki sposób, aby nie 
był wykorzystywany do wentylacji innych pomieszczeń, niż 
przynależnych do dźwigu. Przekrój otworów wentylacyjnych, 
jeżeli nie określają tego inne przepisy powinien wynosić nie 
mniej niż 1% przekroju poprzecznego szybu. Należy zwrócić 
uwagę na to, czy producent dźwigu  nie ma innych wymagań. 
W celu odprowadzenia nadmiaru temperatury, która w szy-
bie powinna wynosić od +5OC do +40OC, minimalna wartość 
wentylacji wymagana przez producenta dźwigu może być 
większa niż 1% przekroju poprzecznego szybu.

Konstrukcja ścian, podłogi i stropu szybu powinna przeno-
sić co najmniej obciążenia wywołane przez zespół napędowy, 
prowadnice podczas zadziałania chwytaczy, niesymetryczne 
obciążenie kabiny, działanie zderzaków, przy załadunku i roz-
ładunku kabiny itp. Gdy pod trasą jazdy kabiny lub przeciwwa-
gi znajdują się dostępne przestrzenie, to założone przy projekto-
waniu podstawy podszybia obciążenie powinno być nie mniej-
sze niż 5000N/m2 oraz pod trasą jazdy przeciwwagi powinien 
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być umieszczony lity filar sięgający aż do stałego podłoża, lub 
przeciwwaga powinna być wyposażona w chwytacze.

W przypadku zastosowania płyt szklanych płaskich lub 
kształtowych, umieszczonych w miejscach normalnie dostęp-
nych dla osób, powinny być wykonane ze szkła warstwowego 
i sięgać do wysokości 3,5 m po stronie drzwi przystankowych 
i do 2,5 m po pozostałych stronach.

W dolnej części szybu, w przypadku zastosowania kilku 
dźwigów we wspólnym szybie, pomiędzy poruszającymi się 
zespołami poszczególnych dźwigów powinna znajdować się 
przegroda, rozciągająca się od co najmniej najniższego po-
łożenia przejazdu kabiny lub przeciwwagi do wysokości 2,5 
m powyżej najniższego przystanku bez możliwości przejścia 
od jednego dźwigu do drugiego. Jeżeli od krawędzi dachu 
jednego dźwigu do poruszających się elementów drugiego 
dźwigu odległość jest mniejsza niż 0,5 m, to przegroda musi 
być zainstalowana na wysokości całego szybu i o szerokości 
równej szerokości poruszającego się zespołu powiększonej 
o 0,1 m z każdej strony. Jeżeli przegroda jest perforowana, to 
powinna spełniać wymagania normy EN ISO 13857.

Bardzo ważnym elementem wymagań odnośnie szybu 
jest zachowanie odpowiedniej wielkości stref bezpieczeństwa 
w nadszybiu i podszybiu. Ich minimalna wielkość zależy od 
prędkości i rodzaju dźwigu i ma na celu zadbanie o bezpie-
czeństwo ludzkie i mechaniczne.

Współczynnik zależności strefy bezpieczeństwa od pręd-
kości wynosi 0,035v2, przy czym dla dźwigów hydraulicznych 
o napędzie bezpośrednim nie jest uwzględniany. Górna prze-
strzeń bezpieczeństwa w dźwigach elektrycznych ciernych jest 
wyznaczana w momencie, gdy przeciwwaga spoczywa na cał-
kowicie ściśniętych zderzakach, natomiast w dźwigach hydrau-
licznych, gdy nurnik znajduje się w swoim położeniu krańco-
wym. Przestrzenie bezpieczeństwa wyraża się w metrach. 

Na przykład dla dźwigów elektrycznych ciernych następu-
jące warunki określają przestrzeń bezpieczeństwa:

- długość prowadnic kabinowych powinna umożliwić dal-
szy ruch kabiny w prowadnicach na drodze nie mniejszej 
niż 0,1 + 0,035v2 (dla dźwigu o prędkości 1m/s wynosi 
0,135 m);

- wolna odległość pionowa, między poziomem najwyższej 
powierzchni na dachu kabiny i poziomem najniższych 
części stropu szybu znajdujących się wewnątrz obrysu 
kabiny powinny wynosić nie mniej niż 1,0 + 0,035v2 
(odpowiednio 1,035 m);

- wolna odległość, między najniższymi częściami stropu 
szybu i:

1) najwyżej położonymi częściami wyposażenia zamoco-
wanymi na dachu kabiny – z wyjątkiem przypadku 2) 
– powinna wynosić nie mniej niż 0,3 + 0,035v2 (odpo-
wiednio 0,335 m),

2) najwyższym punktem prowadników lub rolek prowadzą-
cych, zamocowania lin, fartuchem na dachu kabiny lub 
częściami drzwi rozsuwanymi pionowo – powinna wy-
nosić nie mniej niż 0,1 + 0,035v2 (odpowiednio 0,135 m),

- nad kabiną powinna być wystarczająca przestrzeń, 

mieszcząca prostopadłościan nie mniejszy niż 0,5 m x 
0,6 m x 0,8 m spoczywający na dowolnej swojej ścia-
nie. Dolne przestrzenie bezpieczeństwa w podszybiu dla 
dźwigu elektrycznego ciernego wyznacza się, gdy kabina 
spoczywa na całkowicie ściśniętych zderzakach i powin-
ny wynosić:

- w podszybiu powinna być wystarczająca przestrzeń 
mieszcząca prostopadłościan nie mniejszy niż 0,5 m x 
0,6 m x 1,0 m spoczywający na dowolnej swojej ścianie,

- wolna pionowa odległość między dnem podszybia i naj-
niżej położonymi częściami kabiny powinna wynosić nie 
mniej niż 0,5 m (może być zmniejszona do 0,1 m w od-
ległości poziomej 0,15 m między fartuchami i sąsiednią 
ścianą, najniższymi częściami kabiny i prowadnicami),

- wolna odległość pionowa między najwyższymi elemen-
tami zamocowanymi w podszybiu, a najniżej zamocowa-
nymi częściami kabiny, powinna wynosić nie mniej niż 
0,3 m.

Wymagane jest również, aby podszybie nie przepuszcza-
ło wody i aby było w nim zainstalowane gniazdo elektryczne 
i łącznik oświetlenia szybu. Samo oświetlenie szybu powin-
no składać się ze stałych punktów świetlnych, których skraj-
ne lampy nie powinny znajdować się w odległości większej 
niż 0,5 m od stropu szybu i od podłogi podszybia. Natężenie 
oświetlenia powinno wynosić minimum 50 luksów mierzone 
na wysokości 1m nad poziomem dachu kabiny.

 Zespoły napędowo-sterujące i koła powinny być 
umieszczone w przestrzeniach dla zespołów napędowo-steru-
jących i kół. Przestrzenie te i związane z nimi powierzchnie 
robocze powinny być dostępne tylko dla osób konserwują-
cych, kontrolujących i udzielających pomocy oraz posiadać 
odpowiednią wielkość. Dojścia prowadzące do drzwi i klap 
prowadzących do przestrzeni dla zespołów napędowo-sterują-
cych powinny być wyposażone w stałe punkty oświetleniowe, 
zapewniać łatwy i bezpieczny dostęp i nie powinny prowadzić 
przez pomieszczenia prywatne. Dojścia powinny prowadzić 
schodami. Jeżeli zastosowanie schodów jest niemożliwe to 
można zastosować drabiny.

Zespoły napędowo-sterujące powinny być umieszczone: 
w maszynowni, wewnątrz szybu lub na zewnątrz szybu. Nie 
powinno być w  nich elementów nie związanych z pracą dźwi-
gu. W kanałach nie powinno być przewodów obcej instala-
cji. Należy zapewnić przestrzenie robocze o wysokości 2 m. 
Przed szafami sterowymi głębokość strefy roboczej powinna 
wynosić minimum 0,7 m, a szerokość minimum 0,5 m lub 
szerokość szafy sterowej. Natomiast powierzchnia strefy do 
działań konserwacyjnych, kontrolnych, inspekcyjnych lub ra-
towniczych, w pobliżu elementów ruchomych powinna wyno-
sić nie mniej niż 0,5 m x 0,6 m. 

Wysokość dojść powinna być nie mniejsza niż 1,8 m, 
a szerokość 0,5 m w pobliżu części ruchomych, może być 
zmniejszona do 0,4 m, gdy nie ma części ruchomych. 

Drzwi do maszynowni powinny mieć minimalne wymiary 
1,8 m x 0,6 m. Natomiast klapy 0,8 m x 0,8 m nie powinny 
otwierać się w dół, jeżeli nie są połączone z chowanymi dra-
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binami. Powinny wytrzymywać obciążenie bez odkształceń 
trwałych dwoma osobami, z których każda odpowiada ob-
ciążeniu 1000 N przyłożonemu w dowolnym miejscu na po-
wierzchni 0,2 m x 0,2 m. Drzwi i klapy powinny być wypo-
sażone w zamki dające się otworzyć od środka pomieszczenia 
maszynowni, linowni bez użycia klucza.

Maszynownie powinny być wentylowane. W przypadku, 
kiedy wentylacja szybu odbywa się przez maszynownię, na-
leży uwzględnić ją przy wyznaczeniu wielkości wentylacji 
maszynowni.

W maszynowni, linowni powinno znajdować się przynaj-
mniej jedno gniazdo elektryczne oraz stałe oświetlenie o war-
tości minimum 200 luksów (maszynownie), 100 luksów (li-
nownie). Pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi.

Z doświadczenia wiem, że każdy aspekt pracy dźwigu po-
winien być omówiony z firmą instalującą dźwigi na tyle wcze-
śnie, aby można było wyeliminować wszelkie niezgodności 
budowlane przed poddaniem dźwigu ocenie zgodności. Nie-
stety nie zawsze mogę stwierdzić, że zarówno instalujący jak 
i wykonawca budowlany w pełni sprostali wymaganiom prze-
pisów o dozorze technicznym. Potrzebne są wtedy dodatkowe 
wizyty na instalacjach dźwigowych, co podraża koszty zarów-
no instalującego jak i wykonawcy budowlanego. Wymogów 
jest sporo, większość z nich dotyczy zachowania odpowied-
nich wymiarów minimalnych lub maksymalnych. Wszystkie 
są obowiązkowe, ale możliwe do wdrożenia, należy je tylko 
odpowiednio wcześnie omówić i wykonać. 

mgr inż. Jacek Michalski
ekspert-koordynator UDT-CERT

Lata 2005-2008 to okres systematycznego wzrostu in-
westycji budowlanych w Poznaniu. Rok 2008 był pod 

tym względem rekordowy – zarówno ze względu na liczbę 
rozpoczynanych, jak i finalizowanych inwestycji. 

Niestety, w 2009 roku skutki ogólnoświatowego kryzy-
su finansowego wyraźnie odczuliśmy także na poznańskich 
placach budowy. Liczba nowych obiektów oraz innych robót 
budowlanych zrealizowanych w stolicy Wielkopolski zma-
lała wtedy o prawie 16% w stosunku do 2008 roku. Fatalne, 
pod względem liczby zrealizowanych inwestycji, było przede 
wszystkim pierwsze półrocze 2009 roku. 

Warto zatem przyjrzeć się wynikom pierwszego półrocza 
bieżącego roku, aby przekonać się, że ruch budowlany w Po-
znaniu znowu dynamicznie przyśpieszył.

W pierwszym półroczu 2010 roku inwestorzy rozpo-
częli budowę 235 obiektów i jest to o 26% więcej, niż w 
pierwszym półroczu 2009 roku. Największy wzrost dotyczy 
realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w któ-
rych powstaje 1470 lokali mieszkalnych i stanowi to prawie 
100% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost roz-
poczętych inwestycji odnotowaliśmy również w kategorii 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W pierwszym 
półroczu tego roku rozpoczęto budowę 158 takich obiek-
tów i jest to o 30% więcej, niż w tym samym okresie roku 
ubiegłego. 

Najważniejsza, z punktu widzenia statystycznego wzrostu 
poziomu zurbanizowania Miasta Poznania, jest liczba obiek-
tów budowlanych oddanych do użytkowania. W pierwszym 
półroczu 2010 roku oddano do użytkowania 345 nowych 

obiektów budowlanych i jest to 30% wzrost w stosunku do 
pierwszego półrocza 2009 roku. Na tę liczbę składa się: 

- 251 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
- 35 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
- 59 budynków handlowo-usługowych, biurowych, prze-

mysłowych, magazynowych, gospodarczych i garaży. 

Największy, bo 56%, wzrost dotyczy liczby oddanych do 
użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do 
użytkowania zostało oddanych również więcej lokali miesz-
kalnych w budynkach wielorodzinnych. W pierwszym pół-
roczu 2010 roku powstało ich 1707, czyli o 56 lokali miesz-
kalnych więcej, niż w pierwszym półroczu 2009 roku. 

W kategorii budynków niemieszkalnych (handlowo-usłu-
gowych, biurowych, przemysłowych, magazynowych i gara-
żowych) odnotowaliśmy zakończenie budowy dokładnie ta-
kiej samej, jak w pierwszym półroczu ubiegłego roku, liczby 
tych obiektów.

Zważywszy, że w drugich półroczach odbieramy zde-
cydowanie większą liczbę obiektów budowlanych, niż w 
pierwszych sześciu miesiącach każdego roku, należy się 
spodziewać, że rok 2010 będzie równie dobry, pod wzglę-
dem liczby budowlanych inwestycji, jak rekordowy pod tym 
względem rok 2008.

Paweł Łukaszewski 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego         

dla Miasta Poznania 

ZnACZne OŻyWIenIe 
nA POZnAŃskICH PlACACH BudOWy
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Przeminęła starożytna Grecja i Rzym. Nie pozostało 
śladu z większości z siedmiu cudów świata. Były nam 

odległe i być może przez to łatwiej się z nimi rozstać. Nie spo-
sób jednak przejść do porządku dziennego nad niszczeniem 
tych świadectw historii kultury materialnej, które choć niepo-
równywalnie mniejszej sławy, jednak były nam bliskie i do-
stępne, były wyrazem naszej dumy, i których magia i piękno 
docierały do nas nieomal każdego dnia. Ot, choćby takich jak 
nowoczesna strzelnica i piękny, ciągle tkwiący w pamięci 
wielu poznaniaków Ogród Strzelecki Bractwa Kurkowego na 
poznańskim Szelągu.

Miejsce magiczne 
Choć Szelągowi, największej sławy i rozgłosu przyniosły 

lata międzywojenne XX wieku, to warto również wiedzieć, 
że to właśnie tutaj, na Szelągu, odkryto najstarsze ślady byt-
ności człowieka na obszarze dzisiejszego Poznania. Mowa 
tu o krzemiennych grotach liściowatych stanowiących ślady 
obecności tzw. kultur mazowszańskich, datowanych na około 
10 tysięcy lat p.n.e. Później, na przełomie V i IV tysiąclecia 
p.n.e. przywędrowały poprzez Śląsk na Szeląg rody plemion 
pochodzących zza Karpat. Były to plemiona o kulturze cera-
miki wstęgowej rytej, a ich nikłym śladem są pozostałości osa-
dy na Szelągu. Odkryto tu także ślady kultury pounietyckiej 
(przedłużyckiej) pochodzące z około 1500 roku p.n.e. To tutaj 
też zlokalizowano osady liczące najprawdopodobniej od kilku 
do kilkunastu chat i cmentarzyska datowane na okresy 1000 
– 650 lat p.n.e. (osada wczesnołużycka), 650 – 400 lat p.n.e. 
(okres wczesnożelazny) i 400 lat p.n.e. (okres przemieszania 
się osadnictwa Wenetów i Neurów kultury wschodniopomor-
skiej). Najbardziej rozległym i stosunkowo bogato wyposażo-
nym cmentarzyskiem na Szelągu było cmentarzysko pocho-
dzące z okresu III-IV/V wieku n.e. Jego charakter sugeruje, że 
mogło towarzyszyć jakiejś większej osadzie. W istocie przyj-
muje się, że na obszarze dzisiejszego Poznania funkcjonowało 
wówczas przynajmniej sześć wiejskich osad, o obszarze do pół 
hektara każde. Tworzyły one najprawdopodobniej dwie małe 
wspólnoty terytorialne: lewobrzeżną z ośrodkiem na Szelą-
gu i prawobrzeżną z ośrodkiem na Komandorii. Ta ostatnia 
zbudowała później, najprawdopodobniej w połowie X wieku, 
gród na dzisiejszym Ostrowie Tumskim. Wtedy to wspólno-
ta terytorialna na Szelągu utraciła dotychczasowe znaczenie 
[1].  Do tego czasu jednak, poznański Szeląg przez tysiące lat 
był swojego rodzaju miejscem magicznym - tyglem miesza-
nia się wielokulturowości i kształtowania słowiańszczyzny. 

Jedną z najstarszych map dokumentujących obszar Szeląga 
jest mapa Karola Grunda (Grunta) z 1780 roku. Najbardziej 
widocznym na niej elementem obszaru Szeląga jest nadają-
cy temu miejscu tajemniczości wielki, nieco kręty, naturalny 
jar długości blisko 250 metrów. Na jego dnie zaznaczony jest 
wijący się strumień wpływający do Warty. Płynie on przez 
Szeląg do dziś. Puszczając nieco wodze fantazji, można przy-
puszczać, że w zamierzchłych czasach, miejsce to leżące nie-
co na odludziu, porośnięte zapewne bujną roślinnością i pięk-
nym starodrzewiem, pełne dzikich zwierząt korzystających 
ze strumienia, jako wodopoju, mogło być swojego rodzaju 
uroczyskiem - miejscem odprawiania magicznych obrzędów.

Nowoczesna strzelnica i piękna architektura 
Ogrodu Strzeleckiego
Tuż po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim i odzyska-

niu niepodległości, „przeprowadzono majoryzację w Bractwie 
na rzecz polskości” i „usunięto zdekompletowany Zarząd nie-
miecki” [2]. Bractwo postanowiło też zbudować swoją nową 
siedzibę na terenie ogrodu na Szelągu. Miała ona obejmować 

Śladami magii i piękna 
dawnego szeląga

Ryc. 1. Wielki naturalny jar  na Szelągu wykorzystany w 1923 r. 
do budowy strzelnicy. Fragment mapy Karola Grunda z 1780 r.
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Strzelnicę i Ogród Strzelecki. W roku 1921 Bractwo Kurko-
we przejęło ogród od miasta na własność. Budowa Strzelnicy 
i Ogrodu Strzeleckiego była nie tylko przejawem niedostat-
ków dotychczasowej strzelnicy na Sołaczu, ale przede wszyst-
kim swojego rodzaju reakcją na przeszło 100-letnią niewolę 
i pozbawianie polskich bractw kurkowych możliwości kulty-
wowania polskości i brackich tradycji. Z inicjatywy Jana Łu-
czaka, I Starszego Bractwa, w 1923 roku na terenie starego 
parku, pobudowano strzelnicę [2]. Wykorzystano w tym celu 
wielki naturalny jar, na którego dnie wił się strumień. Są one 
bardzo dobrze widoczne na mapie Karola Grunda z 1780 r. 
Strzelnicę otwarto uroczyście 23 maja 1923 roku. Była wów-
czas największą i najnowocześniejszą w kraju. Projektując 
roboty ziemne wykorzystano maksymalnie naturalne ukształ-
towanie terenu, ograniczając je do minimum. Owo „naturalne 
ukształtowanie terenu”, pojęcie dość wieloznaczne, nie mogło 
być niczym innym jak naturalnym wielkim jarem wyraźnie 
widocznym na mapie Karola Grunda z 1780 roku. 

W trakcie robót uformowano prostokątny jar długości 175 
m, na którego końcu umieszczono tarcze strzeleckie. Otacza-
jące jar dwunastometrowe wały ziemne, od strony tarcz wypo-
sażone były w kulochwyt wykonany z dwóch usytuowanych 
jedna za drugą, żelbetowych ścian. Parterowa Strzelnica po-
dzielona została pod względem funkcjonalnym na dwie czę-
ści. Pierwsza – przednia, mieściła 37 krytych stanowisk strze-
leckich, a na jej ścianach pozawieszane były tarcze wszystkich 
dotychczasowych królów kurkowych. Druga - tylna, miała 
głównie charakter pomocniczy i mieściła zbrojownię, pusz-
karnię, zakład fryzjerski i biura zarządu Bractwa. Strzelnica 
dostosowana była do strzelania z broni długiej jak również 
ze sztucerów i broni krótkiej. Umożliwiały to dwa betonowe 

przejścia podziemne, którymi 
można było podejść na stano-
wiska strzeleckie tych broni  
[ 3 ].

Niemal dokładnie rok póź-
niej, 24 maja 1924 roku, do-
konano oficjalnego otwarcia 
kolejnego obiektu, będącego 
jeszcze jednym przedmiotem 
dumy poznaniaków – ogro-
du restauracyjnego zwanego 
Ogrodem Strzeleckim. Zało-
żony w naturalnie urokliwym 
miejscu, wyróżniał się nie-
zwykłym pięknem ogrodo-
wej architektury. Prowadziły 
do niego, podobnie jak i do 
zlokalizowanej na jego tere-
nie Strzelnicy, dwa wejścia. 
Główne, szerokie, witało przy-
byszów od strony ulicy Szelą-
gowskiej, drugie, węższe, usy-

tuowane było od strony Warty. 
Całość obszaru ogrodu wyzna-

czały wysokie ozdobne kolumny, zakończone w górnej części 
ozdobnymi kulami i połączone murem z ozdobną balustradą. 
W kolumny z kulami wyposażone były także obydwa wejścia. 
Ogród Strzelecki był bardzo obszerny. Mógł równocześnie 
pomieścić nawet pięć tysięcy gości. W dni świąteczne tętnił 
życiem szczególnie intensywnie. Odbywały się tu koncerty 
orkiestr wojskowych połączone z zabawami organizowanymi 
przez Bractwo Kurkowe jak i różne inne poznańskie towa-
rzystwa. Wśród najznamienitszych gości Strzelnicy i Ogrodu 
Strzeleckiego wymienia się prezydentów Rzeczypospolitej: 
Stanisława Wojciechowskiego (28.04.1924 r.) i Ignacego 
Mościckiego (31.07.1928 r.), a także wielkiego Ignacego Jana 
Paderewskiego (23.11.1924 r.) [3].

Dotychczasowy ogród założony jeszcze przez władze pru-
skie w stylu angielskiego parku krajobrazowego, całkowicie 
przeprojektowano. Niestety nie wiadomo, ani kto tak spraw-
nie zaprojektował połączenie starej architektury krajobrazu 
dawnego ogrodu z nową zabudową, ani kto zaprojektował 
Strzelnicę i Ogród Strzelecki Bractwa Kurkowego w Pozna-
niu. Tych danych nie odnotowano nawet w Księdze Jubile-
uszowej Bractwa z 1929 r. [2], mimo że od chwili powstania 
Ogrodu minęło zaledwie 5 lat. Nie zachował się też projekt 
Ogrodu Strzeleckiego ani żadnego z jego obiektów w tym 
i obiektów małej architektury ogrodowej lokalizowanych 
licznie na przylegających do ogrodu niewielkich naturalnych 
pagórkach. W tej sytuacji jedynymi źródłami pozostają do-
niesienia prasowe, materiały archiwalne Bractwa Kurkowego, 
stare zdjęcia, rysunki i w pewnym stopniu ... plakat. Mowa tu 
o nieistniejącym już dziś plakacie, zapraszającym mieszkań-
ców Poznania do Ogrodu Strzeleckiego na Szelągu, pocho-
dzącym najprawdopodobniej z pierwszej połowy lat 20-tych 

Ryc. 2. Widok na pawilon muzyczny Ogrodu Strzeleckiego na Szelągu. Fot. R.S. Ulatowski 
1927 r., ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania
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XX wieku. Jego niezwykle cenną zaletą jest widok rozplano-
wania poszczególnych obiektów w przestrzeni Ogrodu przy-
ległej do Warty. Pozwala w miarę dokładnie zidentyfikować 
i ustalić położenie oraz uściślić wygląd poszczególnych jego 
obiektów. Jak z niego również wynika, projektant ogrodu wy-
korzystał naturalny układ wysokościowy terenu i całość ogro-
du zaprojektował na trzech poziomach. Różnicę poziomów 
terenu pomiędzy poszczególnymi tarasami kompensowano 
schodami. 

Taras pierwszy, najniższy i o największej powierzchni 
zarazem, pełnił rolę wielkiej restauracji letniej na otwartym 
powietrzu. Na jego trawiastej nawierzchni usytuowane były 
liczne stoliki i krzesła. Stało też kilka znaczniejszych roz-
miarów parasoli, pod którymi mogli się chronić biesiadu-
jący goście. Dwa piękne i obszerne klomby z centralnie na 
nich położonymi palmami dopełniały reszty. Na taras drugi 
wiodły trzy, symetrycznie położone, kilkustopniowe biegi 
schodowe. Każdemu z nich towarzyszyły dwa niskie murki 
oporowe, na których w najwyższym miejscu stawiano ozdob-
ne misy na kwiaty. Przy środkowych schodach umieszczone 

były ławki. Na tarasie drugim, również stały, choć znacznie 
mniej liczne niż na pierwszym, stoliki z krzesłami, stało kilka 
parasoli, rosły ozdobne krzewy oraz w wielkiej donicy stała 
palma. Obszar restauracyjny tarasu drugiego ograniczało po-
łożenie murowanych biegów schodowych na taras pierwszy. 
Istniejąca za czasów pruskich na tarasie trzecim restauracja 
została gruntownie przeprojektowana i przebudowana. Na 
parterze piętrowego budynku restauracji oprócz sali bufeto-
wej zlokalizowano wielką salę jadalną, której ściany pokryte 
zostały pięknymi malowidłami i obwieszone portretami. Do 
sali jadalnej przylegał pokój klubowy Bractwa, a jego ściany 
były przyozdobione licznymi myśliwskimi trofeami. Piętro 
tego budynku mieściło pensjonat, służący gościom 16. jedno 
i dwu–pokojowymi lokalami. Dzierżawca restauracji i pensjo-
natu prowadził ponadto ogród warzywny, szklarnię kwiatów 
i posiadał na zapleczu ogrodu różnego rodzaju pomocnicze 
zabudowania gospodarcze. Były to chlewnie, obory, stajnie, 
wozownia, remiza strażacka, stolarnia i inne. Oprócz restau-
racji i pensjonatu, na najwyższym tarasie znajdował się rów-
nież pawilon muzyczny. Za nim, zlokalizowano dużą, pod-

Ryc. 3. Zaproszenie dla mieszkańców Poznania do Ogrodu Strzeleckiego na Szelągu. Plakat z lat 20. XX w.
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piwniczoną halę bilardową, wyposażoną w bufet, budkę tele-
foniczną i małą, bardzo wówczas modną mleczarnię. Całość 
uzupełniała dwutorowa kręgielnia, zbudowana w poprzek hali 
bilardowej. Także i na tym tarasie rozlokowane były parasole, 
stoliki i krzesła. Biegi schodowe wiodące na taras trzeci, mia-
ły szczególny charakter. Były stosunkowo szerokie, kilkuna-
stostopniowe i niezwykle paradne. Obydwa biegi łączył mur 
oporowy, wyposażony w jego górnej części również w muro-
waną, ozdobną balustradę. Na schodach tych, goście chętnie 
pozowali do pamiątkowych zdjęć. Schody wyposażone były 
w obustronne murowane balustrady ozdobione stylizowanymi 
na antyczne wazami i co najważniejsze, czterema posągami 
królów polskich. Posągi te, na lewym biegu schodowym (pa-
trząc od strony rzeki), przedstawiały Władysława Łokietka 
i Stefana Batorego, a na prawym, Jana III 
Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Władcy ci szczególnie przyczynili 
się do rozwoju Bractw Kurkowych w Pol-
sce, m.in. poprzez nadanie im licznych przy-
wilejów. Posągi były też wyrazem polskości 
tego miejsca. Jak pisze T.K. Wieczorkiewicz 
w Księdze Jubileuszowej [2] - „Tu odrodziło 
się Bractwo w duchu polskim, tu odbył się 
w r. 1924 pierwszy Kongres strzelecki Zjedn. 
Kurk. Bractw Strzeleckich. Zaprowadzono 
nowy porządek strzelań...”. Posągi te jak 
i inne symbole polskości Ogrodu Strzelec-
kiego zostały później zerwane i zniszczo-
ne lub skute przez niemieckiego okupanta 
i zastąpione prostymi elementami architek-
tonicznymi jak np. w przypadku posągów 
królów - ostrosłupami. Co ciekawe, po woj-
nie posągi królów odnalazł i na jakiś czas za-
bezpieczył restaurator Tadeusz Deska, pro-
wadzący do 1950 r. lokal na Szelągu. Póź-
niej, wraz z administracyjnym, ze względów 
politycznych, przerwaniem wszelkich prób 
przywrócenia dawnego charakteru i świet-
ności Szeląga, zaginęły bezpowrotnie [3].

Mimo wojennych zniszczeń z 1945 
roku i całkowitego zapomnienia o tej nie-
gdyś pięknej i tętniącej życiem nadwarciań-
skiej enklawie, będącej tyglem mieszania 
się wielokulturowości i kształtowania sło-
wiańszczyzny oraz miejscem zbiorowego 
kultywowania polskości i brackich tradycji, 
Szeląg pozostał miejscem magicznym, choć 
brutalnie odartym z dawnego piękna. Swo-
imi ruinami i starodrzewiem nadal budzi cie-
kawość i rozpala wyobraźnię. Magia zaklęta 
w ruinach dawnego pięknego Ogrodu Strze-
leckiego Bractwa Kurkowego w Poznaniu, 
nadal działa. Wydaje się, że i dzisiaj z nie-
zwykłą siłą przywołuje nas do siebie. Kto nie 
wierzy, niech pójdzie spacerkiem na Szeląg 

wzdłuż Warty i sam sprawdzi. Może mu Szeląg opowie swoją 
historię i wyszepcze swe tajemnice.

Ryszard Chojnacki

Wykorzystano źródła:
1/ „Dzieje Poznania” pod red. Jerzego Topolskiego, tom 1, PWN 
Warszawa – Poznań 1988 r.
2/ „Księga Jubileuszowa Bractwa Kurkowego w Poznaniu” 1929 r.
3/ „Smutne losy Ogrodu Szelągowskiego” Waldemar Karolczak, 
Grzegorz Sporakowski. 
   Kronika Miasta Poznania, nr 2/98, „Inteligencja poznańska. Histo-
ria i wspomnienia”.
4/ Mapa Karola Grunda z 1780 roku (własność Muzeum Historii 
Miasta Poznania).

Ryc. 4. Widok na restaurację Ogrodu Strzeleckiego na Szelągu. 
Fot. St. Leszczyńskiego 1926  r., ze zbiorów Muzeum Historii 

Miasta Poznania.
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Plan szkoleń
dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2010 roku

L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1. Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji sta-

lowych – normy, materiały i warunki technicz-
ne 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

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

gania formalne dla dokumentacji budowlanej 
i eksploatacyjnej.

2. Umowa na roboty budowlane – obowiązujące 
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

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

gania formalne dla dokumentacji budowlanej 
i eksploatacyjnej.

2. Umowa na roboty budowlane – obowiązujące 
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

4. Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Warunki techniczne wykonywania posadzek 

i okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
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

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

gania formalne dla dokumentacji budowlanej 
i eksploatacyjnej.

2. Umowa na roboty budowlane – obowiązujące 
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

6. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
1. Zasady kształtowania konstrukcji z rusztowań.
2. Konstruowanie obiektów tymczasowych na 

bazie elementów rusztowań.

12.10.2010
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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7. 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
Wykładowca:
prof. Wojciech Grabowski

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

8. 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
tel. 62-76-58-100

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

26.10.2010
od godz. 12.30 

Gniezno, 
(miejsce szkolenia 
– 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

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

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

11. 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

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

gania formalne dla dokumentacji budowlanej 
i eksploatacyjnej.

2. Umowa na roboty budowlane – obowiązujące 
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
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13. Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań
XIII Sympozjum z cyklu: „Współczesne urzą-
dzenia oraz usługi elektroenergetyczne, infor-
matyczne i telekomunikacyjne”.  

17-18.11.2010
godz. 9.00 

Poznań 
Centrum Kongresowe 
Instytutu Ochrony 
Roślin w Poznaniu, 
ul. Węgorka 20

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy: prof. dr hab. inż. 
Aleksandra Rakowska, dr inż. Eu-
geniusz Sroczan, dr inż. Ryszard 
Niewiedział

Informacja:
SEP O. Poznań, Elżbieta Pokrywka
tel. 61-8536514

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

gania formalne dla dokumentacji budowlanej 
i eksploatacyjnej.

2. Umowa na roboty budowlane – obowiązujące 
uregulowania prawne, wymagania praktyki, 
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

15. 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

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

magania norm, zasady wykonania, skutki po-
pełnianych błędów.

2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  
i przeciwwodnych podziemnych części bu-
dynków – 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

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

gania formalne dla dokumentacji budowlanej 
i eksploatacyjnej.

2. Umowa na roboty budowlane – obowiązujące 
uregulowania prawne, wymagania praktyki, 
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

Informujemy, że w dniach 13 - 15.06.2011 r. w Krakowie odbędzie się 7th Internetional Conference 
AMCM2011 „Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures”.

Więcej informacji szczegółowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.amcm2011.pk.edu.pl
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Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i zaświad-
czenia o uczestnictwie. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na 
adres: CUTOB-PZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61-853-68-05 w. 333, 304, fax. 61-853-60-37, email: 
utob-pzitb.poznan@neostrada.pl lub WOIIB, 60-602 Poznań ul. Dworkowa 14, tel. 61-854-20-12, 61-854-20-10, fax. 61-854-
20-11, email: wkp@piib.org.pl

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

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

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

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

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

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

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

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

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

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




