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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Niniejszy Biuletyn oddajemy w Wasze ręce po okresie wyjątkowo intensywnej 
działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Tradycyjnie we wrześniu aktywnie uczestniczyliśmy wspólnie z Zachodniopo-
morską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w konferencji „Rewitalizacja 
obszarów zurbanizowanych” oraz w XII warsztatach nadzoru budowlanego. Była to 
okazja do wspólnego spotkania obu izb w nowych składach osobowych, w ramach 
III kadencji samorządu zawodowego i wymiany dotychczasowych doświadczeń 
w ich działalności. 

Najważniejszym wydarzeniem dla członków naszej izby były obchody Dnia Bu-
dowlanych, które zorganizowaliśmy 1 października br. poprzez delegaturę w Lesznie 
na lotnisku aeroklubu. W uroczystości wzięło udział około 300 członków WOIIB, 
zaproszeni goście z instytucji współpracujących, posłowie oraz Prezydent m. Leszna 
i Starosta leszczyński. 

14 października 2010 r. zorganizowaliśmy w naszej siedzibie przy ul. Dworko-
wej 14 wspólnie z Urzędem Dozoru Technicznego konferencję na temat transportu 
wewnętrznego w budynkach, która wzbudziła duże zainteresowanie ze strony 
przedstawicieli wszystkich branż budowlanych, a 22 października br. drugą konfe-
rencję pod wiodącym tytułem „Budownictwo Szpitalne”, nad którą patronat objęli 
rektorzy Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej. Ta ostatnia odbyła 
się w Centrum Kongresowym UM przy udziale ponad 200 uczestników i spotkała 
się z dużym zainteresowanie środowisk medycznych. 

Natomiast 4 listopada br. w siedzibie WOIIB zorganizowaliśmy wspólnie z Wiel-
kopolską Okręgową Izbą Architektów III warsztaty z cyklu „Projektowanie, jako 
gra zespołowa”. Tym razem swoje projekty w zakresie budownictwa mostowego 
przedstawił znany architekt Stanisław Sipiński.

Aktualnie przygotowujemy się do Targów BUDMA 2011, na których w ramach 
Dni Inżyniera Budownictwa 11.01.2011 r. poprowadzimy sesję na temat euro kodów, 
a w dniu następnym tematem wiodącym będą problemy związane z budownictwem 
po powodziach. Należy podkreślić, że wszystkie zespoły działające w ramach Rady 
WOIIB wykazują się w tej kadencji dużą aktywnością i często niekonwencjonalnymi 
pomysłami. 

Pragnę też poinformować naszych członków, że zakończyliśmy projekt z dotacji 
unijnych pt. „Wielkopolski inżynier XXI wieku” i został on rozliczony w Wielko-
polskim Urzędzie Pracy. Złożyliśmy 2 projekty do konkursu na dalsze dotacje z UE, 
ogłoszenie wyników ma nastąpić do końca br. 

W IV kw. br. odbywają się spotkania w delegaturach i siedzibie WOIIB z nad-
zorem budowlanym i administracją architektoniczno – budowlaną oraz naszymi 
delegatami na zjazdy, których celem jest wymiana poglądów i zapoznanie się z ak-
tualnymi trudnościami w reformowaniu przepisów prawa budowlanego i związanych 
z nim ustaw.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2011 
w imieniu Rady Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa składam wszystkim 
naszym członkom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zadowolenia w pracy zawodowej.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem
 Przewodniczący Rady WOIIB
 mgr inż. Jerzy Stroński
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Wszystkim naszym Czytelnikom, 
Przyjaciołom oraz Sympatykom, 
życzymy spokojnych, pełnych radości 
Świąt Bożego Narodzenia, a także dużo szczęścia, 
uśmiechów i sukcesów w nadchodzącym 2011 roku.

Rada Programowa Biuletynu
i Redaktor naczelny.

Wszystkim członkom Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa
Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnej atmosferze 
oraz wielu miłych chwil
w Nadchodzącym Nowym Roku

składa Rada WOIIB.
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Za zgodą – EURO Poznań 2012 Sp. z o.o.

TARGI BUDMA 2011
DNI INŻYNIERA BUDOWNICTWA

I DZIEŃ – „EUROKODY” 
11.01.2011 r. wtorek sala zielona, pawilon 3.

12.00 - 13.30 
• Nadchodzi czas Eurokodów.
 prof. dr hab. inż. Antoni Biegus – Politechnika Wrocławska 

 Instytut Budownictwa.

II DZIEŃ – „BUDOWNICTWO PO POWODZIACH” 
12.01.2011 r. środa sala zielona, pawilon 3.

10.00- 11.15 
• Oddziaływanie czynników zewnętrznych na obiekty budowlane.
 mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa 

 – Dyrektor Departamentu Głównego Urzędu 
 Nadzoru Budowlanego.

• Budownictwo Wodne w Polsce w ocenie Krajowego Zarządu 
 Gospodarki Wodnej w aspekcie powodzi 2010 r.

 mgr inż. Janusz Wiśniewski – Wiceprezes Krajowego Zarządu
 Gospodarki Wodnej.

11.15 – 11.45 – Przerwa kawowa.

11.45 – 13.00
• Ocena jakościowa i problemy występujące w budownictwie wodnym.
 mgr inż. Zofi a Tymczuk - Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu 

 Melioracji i Urządzeń Wodnych.
• Budownictwo Wodne i Wodno-Melioracyjne w ocenie 

 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
 Budowlanego: ocena, problemy, wnioski.

 mgr inż. Jerzy Witczak – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
 Nadzoru Budowlanego.

SPIS TREŚCI
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1 października o godz. 13.00 w salach Hotelu GLIDING, 
na lotnisku leszczyńskiego aeroklubu, rozpoczęło się 
spotkanie członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa z okazji Wielkopolskiego Dnia 
Budowlanych. W tym roku organizatorami spotkania byli 
członkowie izby skupieni w delegaturze w Lesznie, pod kie-
rownictwem p. Klemensa Janiaka.

Do Leszna przyjechali członkowie WOIIB ze wszystkich 
delegatur, z Poznania oraz zaproszeni goście:

– p. Wiesław Szczepański – poseł na Sejm RP,
– p. Józef Racki – poseł na Sejm RP,
– p. Tomasz Malepszy – Prezydent miasta Leszno,
– p. Krzysztof Piwoński – Starosta powiatu leszczyńskiego,
– p. Jerzy Gładysiak – przedstawiciel Marszałka wojewódz-

twa wielkopolskiego, 
– p. Andrzej Nowak – dyrektor Wydziału Urbanistyki 

i Architektury Urzędu Miasta Poznania,
– p. Marek Czuryło – przedstawiciel Wielkopolskiej Okrę-

gowej Izby Architektów,
– p. Marek Szczęsny – Prezydent Rady Wielkopolskiej 

Izby Budownictwa.

Pan Klemens Janiak przywitał wszystkich gości, Koleżanki 
i Kolegów przybyłych na uroczystości Wielkopolskiego Dnia 
Budowlanych. Poprosił by minutą ciszy uczcić pamięć o tych 
Koleżankach i Kolegach, którzy w minionym roku opuścili na 
zawsze szeregi WOIIB. Następnie oddał głos przewodniczące-
mu Okręgowej Rady WOIIB – p. Jerzemu Strońskiemu.

Honorowi goście.
Od lewej siedzą: Tomasz Malepszy, Krzysztof Piwoński,  

Wiesław Szczepański, Józef Racki.

Wielkopolski Dzień Budowlanych 
Leszno, 01.10.2010 r.

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, pismem z 29 września 2010 r. wystąpiła do Dyrektora 

Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z wnioskiem o przekazanie do izby dokumentów 
wytworzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz jego poprzedników, a dotyczących członków 
WOIIB. Celem tego działania było zgromadzenie w archiwach izby pełnej dokumentacji dotyczącej jej członków oraz 
ułatwienie potwierdzania decyzji uprawnień budowlanych nadanych przed powstaniem samorządu zawodowego.

3 listopada 2010 r. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa otrzymała odpowiedź od Dyrektora 
Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, że w opinii Archiwum Państwowego w Poznaniu 
i zgodnie z zapisem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 97, poz. 673 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42), brak jest możliwości przekazania ww. zasobów.

Pan Jerzy Stroński omówił rolę i zadania samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa, a także przedstawił osiąg-
nięcia izby w minionym roku. Szczególną uwagę zwrócił na:
1. Od 24 września 2009 r. biuro WOIIB mieści się w no-

woczesnej siedzibie przy ul. Dworkowej 14 w Poznaniu. 
Zakupiona przez WOIIB nieruchomość była wybudowana 
w 1948 roku w zabytkowej, najatrakcyjniejszej, zachodniej 
części Poznania, w dolinie Bogdanki, w dzielnicy Sołacz. 
 Powierzchnia parceli wynosi 1135 m2. Siedziba składa 
się z dwóch budynków. Budynek frontowy - opisany, jako 
budynek „A”. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 
823 m2. W budynku „A” mieszczą się biura izby, archiwum 
oraz dwie sale konferencyjne, z których jedna jest salą 
rozpraw dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Budynek 
został wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.

  W głębi parceli usytuowany jest budynek „B” o po-
wierzchni 237 m2, w którym mieści się sala konferencyjna 



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 4/2010 (29)

5www.woiib.org.pl

izby przeznaczona na organizację zebrań i szkoleń, a w pod-
ziemiu salka przeznaczona do obsługi gastronomicznej 
uczestników zebrań i szkoleń oraz zaplecze sanitarne 
i techniczne. W tym budynku również została zamontowana 
winda dla osób niepełnosprawnych.

  Obiekt posiada ok. 20 stanowisk do parkowania na 
parkingu wewnętrznym i zewnętrznym oraz możliwość 
parkowania ok. 50 samochodów na placu przy PST.

  Obiekt spełnia wszystkie funkcje do pracy izby i reali-
zacji wszystkich zadań statutowych.

2. Izba ściśle współpracuje z Międzynarodowym Targami 
Poznański, Politechniką Poznańską przy organizacji 
warsztatów i konferencji naukowo-technicznych podczas 
MTP BUDMA, MTP EXPOPOWER, MTP INSTALACJE 
podejmując tematy, które znajdują bardzo szerokie zainte-
resowanie wśród członków.

  W październiku 2010 r. odbędą się kolejne konferencje. 
14 października konferencja nt. Transportu pionowego w bu-
dynkach organizowana wspólnie z Politechniką Poznańską 
oraz Urzędem Nadzoru Technicznego w Poznaniu.

  22 października odbędzie się już II Konferencja 
Naukowo-Techniczna: Budownictwo szpitalne. Patronat 
naukowy objęli J.M. Rektorzy – Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej.

3. W czerwcu 2010 r. zakończył się projekt szkoleniowy 
„Wielkopolski Inżynier Budownictwa - rozwój kompetencji 
zawodowych w zakresie budownictwa XXI wieku”. W ra-
mach ww. projektu WOIIB otrzymała od Europejskiego 
Funduszu Strukturalnego dotację rozwojową w kwocie 
495 753,00 zł. Aktualnie izba podjęła starania o otrzyma-
nie dotacji na kolejne projekty szkoleniowe realizowane 
w ramach EFS.

4. WOIIB posiada bardzo dobre kontakty z Wielkopolską 
Okręgową Izbą Architektów, z którą wspólnie m.in. or-
ganizuje cykliczne warsztaty „Projektowanie, jako gra 
zespołowa”. Kolejne spotkanie planowane jest na listopad 
2010 r.

5. Izba współpracuje również z Wielkopolską Izbą Budowni-
ctwa utrzymując szerokie kontakty.

6. Izba współpracuje również ze Stowarzyszeniami Naukowo
-Technicznymi skupionymi w ramach Federacji NOT. 
Efektem tej współpracy jest wspólnie opracowywany pro-
gram darmowych szkoleń specjalistycznych dla członków  
WOIIB. Inną formą współpracy izby ze stowarzyszeniami 
był udział członków w konferencjach naukowo-technicznych 
organizowanych na szczeblu krajowym i okręgowym.

7. WOIIB kontynuuje współpracę międzynarodową z francu-
ską federacją BTP. W wyniku tej współpracy zorganizowa-
no dwustronną wymianę uczniów ze szkół budowlanych 
w Gniezna i Francji. W 2011 r. planowana jest kolejna 
wymiana uczniów.

  Przedstawił również zagrożenia dla  samorządów za-
wodowych ze strony wpływających do Kancelarii Sejmu 
projektów nowych ustaw o samorządach zawodowych oraz 
prawie budowlanym. Zwrócił się do obecnych na spotka-

niu posłów o pomoc w zakresie utrzymania samorządów 
zawodowych na obecnym poziomie bez ograniczania ich 
działalności. Poinformował zebranych o najważniejszych 
zadaniach jakie stoją przed samorządem zawodowym 
w nadchodzącym roku.

Po wystąpieniu przewodniczącego Okręgowej Rady WOIIB 
głos zabrali goście.

Poseł Józef Racki, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, 
poinformował zebranych o pracach komisji nad zmianami 
ustawy dotyczącej funkcjonowania samorządów zawodowych. 
Podkreślił istotną rolę samorządów zawodowych w przyzna-
waniu uprawnień oraz dokształcaniu zawodowym członków. 
Zaapelował do członków izby o wspieranie działalności człon-
ków sejmowej komisji w ocenie merytorycznej zasadności 
projektów ustaw, nad którymi komisja pracuje.

Poseł Wiesław Szczepański, przewodniczący Sejmowej 
Komisji Infrastruktury, podziękował za zaproszenie na święto 
Dnia Budowlanych. Stwierdził, że izba inżynierów budow-
nictwa jest samorządem otwartym na nowych członków. 
Świadczy o tym dynamiczny przyrost członków w minionych 
latach. W Wielkopolsce jest ich prawie 10 tys. a w całej Polsce, 
ponad 110 tys. Te liczby świadczą o tym, że jest to otwarty 
samorząd zawodowy.

Przedstawił zebranym działania związane z projektami 
ustawy dotyczącej samorządu zawodowego i ustawy Prawo 
Budowlane. Stwierdził, że w komisji panuje przekonanie, 
iż nie powinno się dokonywać zmian w ustawie dotyczącej 
samorządów zawodowych. Życzył wszystkim budowlańcom 
dalszego dynamicznego rozwoju w nowym roku.
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Prezydent Leszna – p. Tomasz Malepszy – serdecznie po-
witał wszystkich przybyłych na gościnnej ziemi leszczyńskiej. 
Podkreślił rolę branży budowlanej w rozwoju gospodarczym 
całego regionu. Stwierdził, że jak się buduje to się serce ra-
duje.

Życzył wszystkim przedstawicielom branży budowlanej 
osiągania kolejnych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji 
z realizacji podjętych wyzwań. 

Pan Jerzy Gładysiak, przedstawiciel Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego, podziękował za zaproszenie na 
święto Dnia Budowlanych. Podkreślił dużą rolę całej bran-
ży budowlanej w dynamicznym rozwoju całej gospodarki  
w Wielkopolsce. Pogratulował tym wszystkim, którzy za swo-
je realizacje budowlane w minionym roku uzyskali nagrody  
i wyróżnienia.

Życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom dużo zdrowia  
i pomyślności w bezpiecznym wykonywaniu swoich obowiąz-
ków zawodowych.

Pan Andrzej Nowak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Ar-
chitektury Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta 
Miasta Poznania złożył wszystkim członkom izby najserdecz-
niejsze życzenia z okazji Dnia Budowlanych. 

W imieniu członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów przekazał również serdeczne życzenia pomyślności 
w realizacji zawodowych przedsięwzięć. Podkreślił bardzo 
dobrą, wieloletnią współpracę obu izb w różnych dziedzinach 
swojej działalności. Stwierdził, że oba samorządy zawodowe 
są najbardziej otwartymi dla nowych członków w całej Wiel-
kopolsce. 

Pogratulował WOIIB wybudowania wspaniałej, nowoczes-
nej w swoich rozwiązaniach technicznych i architektonicznych, 
nowej siedziby izby.

Prezydent Rady WIB – p. Marek Szczęsny – podkreślił wie-
loletnią dobrą i ścisłą współpracę obu izb branży budowlanej. 
Podziękował za realizację wspólnych przedsięwzięć, którymi 
obie izby mogą się chlubić.

Życzył wszystkim obecnym satysfakcji z realizacji zawo-
dowych przedsięwzięć oraz miłych wrażeń w trakcie tego 
spotkania.

Pan Jerzy Stroński, podziękował za dotychczasową współ-
pracę obu izb budowlanych w Wielkopolsce i przekazał na 
ręce Prezydenta Rady WIB pismo z życzeniami dla członków 
bratniej izby.

Wielkopolski Dzień Budowlanych to okazja do uhono-
rowania najbardziej zasłużonych. W tym roku odznaczenia 
resortowe otrzymali:
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Za zasługi dla budownictwa:
1. Wiesław Buczkowski
2. Henryk Grabowski
3. Andrzej Kędziora
4. Anna Kołłątaj
5. Tadeusz Łuka.
Zasłużony dla transportu:
1. Janusz Stacherski.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa przyznała najbardziej 

aktywnym członkom Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa odznaki honorowe.

Złotą Honorową Odznakę PIIB otrzymali:
1. Jerzy Adaszewski
2. Roman Napierała
Srebrną Honorową Odznakę PIIB otrzymali:
1. Walenty  Adamczewski
2. Zbigniew Bigoszewski
3. Zbigniew Bryłka
4. Wiesław Buczkowski
5. Tomasz Ciekański
6. Łukasz  Gorgolewski
7. Henryk Grabowski
8. Stefan Granatowicz
9. Roman Jabłoński
10. Ryszard Jagła
11. Zygmunt Jagła
12. Waldemar Kaczmarek
13. Zdzisław Kowalski

14. Tomasz Kulczyński 
15. Mirosław Lisowski
16. Edmund Marmur 
17. Marta Nizińska-Juszczak
18. Bogdan Olejniczak
19. Grzegorz Słowek
20. Henryk Szabelski
21. Janusz Szymański
22. Piotr Tomaszewski
23. Jerzy Tykociński
24. Mirosław Węcłaś 
25. Jan Wicorek
26. Jakub Włodarczyk
Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacjami opi-

sującymi dynamiczny rozwój miasta Leszna oraz z historią 
rozwoju dawnego Leszna od XIX do XX w.

Następnie już w luźnej, koleżeńskiej atmosferze potoczyły się 
nieformalne rozmowy. Dzień Budowlanych to także okazja do 
spotkania kolegów przynajmniej raz w roku. Dla tych, którym 
było zbyt mało wrażeń, organizatorzy umożliwili (odpłatne) 
skorzystanie z przelotów samolotem Wilga nad Lesznem. 

30 września 2011 roku, Wielkopolski Dzień Budowlanych 
odbędzie się w Pile. Już dziś serdecznie zapraszamy na to 
spotkanie wszystkich członków Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

 Relacja i zdjęcia:
 Mirosław Praszkowski

9-10-11 września br. w Wałczu w Centralnym Ośrodku 
Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie 
odbyła się, jak co roku Konferencja Techniczna pt.: „Rewita-
lizacja terenów zurbanizowanych” połączona z „Warsztatami 
nadzoru budowlanego”, której organizatorami byli:

Komitet Remontów ZG PZITB przy Zarządzie Oddziału 
w Poznaniu,

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa w Szczecinie,

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
w Poznaniu.

Obradom konferencji przewodniczył prof. UE dr hab. Jerzy 
Olszewski – Przewodniczący Komitetu Naukowego. 

Konferencja adresowana była do szerokiego grona specja-
listów z dziedziny budownictwa, pracowników samorządu 
terytorialnego, praktyków życia gospodarczego, polityków, 
publicystów i studentów, którzy skupiają swoje działania na 
ożywieniu zdegradowanych obszarów i przywróceniu ich do 
życia. Zrealizowanie tego celu było możliwe dzięki pełnemu 

Koferencja w Wałczu 
zaangażowaniu się Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w Wałczu mgr inż. Zbigniewa Augustyniaka oraz 
przygotowaniu przez autorów ciekawych referatów i wystąpień 
obejmujących swoim zakresem kilka interdyscyplinarnych 
grup problemów, na których skupia się rewitalizacja obszarów 
zurbanizowanych we współczesnej Polsce. 

W pierwszym dniu konferencji odbyły się kolejne XII war-
sztaty nadzoru budowlanego w ramach, których uczestniczył 
Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł 
Ziemski, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego Jerzy Witczak oraz poseł Paweł Suski. Omawiano 
na nich ergonomiczne i ekologiczne aspekty budownictwa 
występujące w pracach Nadzoru Budowlanego i Państwowej 
Inspekcji Pracy. Dzień drugi, w nawiązaniu do obchodzonych 
w Polsce Europejskich Dni Dziedzictwa 2010, poświęcony 
był tematyce rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, na 
których  znajdują się obiekty zabytkowe. Słowo wstępne 
wygłosiła dr inż. arch. Beata Makowska – Dyrektor Regional-
nego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.  
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Podczas sesji plenarnej pani Ewa Stanecka – Zachodniopo-
morski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie 
przybliżając wszystkim historię Golców w Kłębowcu, omówiła 
obecny stan zamku – rezydencji szlacheckiej rodziny Golców, 
wybudowanej w Kłębowcu na przełomie XVII i XVIII wieku. 
Pałac w wyniku działań wojennych w 1945 r. spłonął i popa-
dał w ruinę. Obiekt otoczony jest parkiem z pozostałościami 
pięknego starodrzewia, przez który płynie struga Kłębowianka, 
dopływ Dobrzycy. 

We wszystkich wystąpieniach prelegentów i dyskutantów 
zwracano uwagę, że ważnym zagadnieniem w procesie rewi-
talizacji jest uwzględnienie interesów społecznych, co ma się 
przyczynić nie tylko do zapewnienia ludziom optymalnych 
warunków pracy i wypoczynku, lecz także sprzyjać rozwo-
jowi nowych wartości kulturowych dla wszechstronnego 
rozwoju człowieka. Dla realizacji tych celów konieczne jest  
ulepszanie budynków objętych nadzorem konserwatorskim, 
które szczegółowo omó-
wił mgr inż. Zbigniew 
Augustyniak w obowiąz-
kach inwestora i organów 
Nadzoru Budowlanego 
oraz Konserwatora Zabyt-
ków. Praktyczne aspekty 
zastosowania technologii 
betonu natryskowego w re-
waloryzacji konstrukcji 
na przykładzie wiaduktu 
w Poznaniu omówił dr inż. 
Grzegorz Słowek z Poli-
techniki Poznańskiej, a spo-
soby zagospodarowania 
i wykorzystania odpadów 
budowlanych w procesie 
zrównoważonego rozwoju 
dr inż. Jacek Mądrawski 
z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. 

Wystąpienie  inż. Jacka 
Kulasa z CUTOB PZiTB 

Poznania na temat „Fortowa twierdza Poznań” przybliżyło 
uczestnikom konferencji tło historyczne, budowę i układ for-
tyfikacji twierdzy poznańskiej wykorzystania fortyfikacji do 
celów edukacyjnych, turystycznych itp. W zakończeniu sesji 
plenarnej mgr inż. Maciej Sikorski z firmy Orgbud-Serwis 
Poznań omówił „Odpowiedzialność kosztorysanta/projektanta/
inwestora za składowe dokumentacji kosztowej”. Pływackie 
zawody uczestników konferencji o puchar starosty wałeckiego 
wraz z kolacją biesiadną kończyły drugi dzień konferencji 
i sprzyjały koleżeńskim rozmowom i atmosferze wspomnień. 

Obiekty, które utraciły swoją wartość użytkową ogląda-
no w programie techniczno-rekreacyjnym w dniu trzecim. 
W spotkaniu z mieszkańcami Kłębowca, na którym w obec-
ności władz lokalnych gminy Wałcz oraz starosty powiatu 
wałeckiego, dyskutowano na temat zagospodarowania ruin 
pałacu i jego otoczenia. W miejscowości Golce zwiedzano 
zabytkowy kościół z XVII w. pw. św. Antoniego, wykonany 
w konstrukcji szachulcowej, z barokowym wnętrzem i orygi-
nalnymi organami z XVIII w. oraz stary młyn pobudowany 
na początku XX w. W Zdbicach i jej okolicach zwiedzano 
fortyfikacje, które są jednymi z najbardziej znanych obiektów 
wchodzących w skład Wału Pomorskiego, a które w pełni 
wymagają rewaloryzacji. 

Uczestnictwo we wspólnym obiedzie oraz w gminno-
powiatowych dożynkach w miejscowości Szwecja zakończyły 
trzydniową konferencję w Wałczu. Konferencja wałecka to nie 
tylko aspekt naukowy, ale także wymiar praktyczny, okazja 
do koleżeńskich spotkań i pogłębienie wzajemnej współpracy 
zawodowej.

                  Relacja: 
 Daniel Pawlicki
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dźwigów (w tym nadszybia i podszybia) w świetle przepisów 
dozoru technicznego”. 

Dla obecnych na konferencji wykonawców różnych projek-
tów budowlanych były to cenne wskazówki, których wzięcie 
pod uwagę w trakcie procesu budowlanego pozwoli im uniknąć 
sytuacji problematycznych w trakcie odbioru urządzeń przez pra-
cowników UDT. W związku z tym padały szczegółowe pytania 
o stosowanie określonych rozwiązań budowlanych i technicznych 
w realizowanych obiektach.

Współcześnie realizowane obiekty budowlane powinny być 
wyposażone w windy i urządzenia ułatwiające transport we-
wnętrzny osobom niepełnosprawnym ruchowo. Mgr inż. Jacek 
Kurasz z Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu w referacie: 
„Dźwigi i urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych 
w aspekcie działalności Urzędu Dozoru Technicznego” szcze-
gółowo omówił warunki techniczne, jakie powinny spełniać 
nowoczesne urządzenia przeznaczone do transportu tych osób. 

I to wystąpienie spotkało się z bardzo żywą reakcją uczest-
ników konferencji. Padały pytania o podpowiedzi dotyczące 
szczegółowych rozwiązań.

Po referatach swoje osiągnięcia techniczne prezentowali przed-
stawiciele firm zajmujących się produkcją i montażem urządzeń 
dźwigowych w budynkach.

W kuluarowych dyskusjach uczestnicy konferencji potwier-

dzili potrzebę tego typu konferencji. Wspólny pomysł Wielko-
polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Urzędu 
Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu, dotyczący organizacji 
konferencji na ten temat, okazał się strzałem w dziesiątkę. Żywa 
reakcja uczestników i fachowa dyskusja na podejmowane w re-
feratach tematy spowodowała, że Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa w przyszłości podejmie się organizacji 
kolejnego spotkania. 

 Relacja i zdjęcia: Mirosław Praszkowski

Transport wewnętrzny w budynkach usprawnia prze-
mieszczanie się ludzi do pomieszczeń obiektu oraz 
komunikację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi 

piętrami budynku. O tym, jak wielką rolę spełniają wszystkie 
urządzenia do tego przeznaczone oraz  szczegółowych wymaga-
niach technicznych, dyskutowano podczas konferencji technicznej 
zorganizowanej 14.10.2010 r. przez Wielkopolską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa przy współudziale Urzędu Do-
zoru Technicznego Oddział w Poznaniu. Honorowy patronat 
nad konferencją objął J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej prof.  
dr hab. inż. Adam Hamrol.

Konferencja odbyła się w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy 
ul. Dworkowej 14.

Dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak – SARP - przedstawiając 
referat: „Urządzenia transportu wewnętrznego – miejsce i funkcja 
w przestrzeni obiektu” wprowadził uczestników  w temat kon-
ferencji. Rolę transportu wewnętrznego rozumieli już starożytni 
konstruktorzy budowli. Z powodzeniem stosowali różne rozwią-
zania techniczne do przemieszczania ludzi i obiektów zarówno 
w pionie jak i w poziomie. Dzisiejsze urządzenia są udoskonalo-
nymi, na miarę możliwości współczesnej techniki, rozwiązaniami 
stosowanymi w starożytnej Grecji czy też w Rzymie.

Dr inż. Mariusz Dembiński – Politechnika Poznańska – 
w swoim referacie: „Problemy konstrukcyjne w kształtowaniu 
szybów wind w obiektach budowlanych”  omówił różne sposoby 
konstruowania szybów wind w nowoczesnych budynkach.  Swoje 
wystąpienie ilustrował zdjęciami, które prezentowały realizacje 
wind w budynkach użyteczności publicznej, jak i w budynkach 
mieszkalnych.

Mgr inż. Jacek Michalski z Urzędu Dozoru Technicznego 
w Poznaniu przedstawił „Szczegółowe wymagania, jakim powin-
ny odpowiadać pomieszczenia maszynowni, linowni oraz szyby 

Rozwiązania techniczne w zakresie 
transportu wewnętrznego budynków
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22 października 2010 r. w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się 

II Konferencja naukowo techniczna „Budownictwo szpitalne 
– aktualne standardy”, której organizatorem konferencji była 
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Pa-
tronat honorowy, podobnie jak dwa lata temu, objęli J.M. Rek-
torzy: Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu – prof. dr hab. Jacek Wysocki i Politechniki Po-
znańskiej – prof. dr hab. inż. Adam Hamrol. Patronat medialny 

objęła telewizja regionalna WTK. W konferencji uczestniczyło 
ponad 200 osób ze środowiska medycznego i budowlanego. 
Wygłoszone referaty przedstawiały cały proces inwestycyjny 
budownictwa szpitalnego: od projektu budowlanego poprzez 
wszystkie branże, architektoniczną, konstrukcyjna, wszystkie 
instalacje ze szczególnym uwzględnienie klimatyzacji. 

Zacytuję część pierwszego referatu otwierającego konferen-
cję: „W ostatnich latach trudności z pokonaniem biurokratycz-
nych otoczek inwestycji są coraz większe. Niespodziewanie 
zmienia się prawo, tworzone są nowe instytucje, zmieniane 
kompetencje. Na kanwie tego kompletowanie papierów, pie-
czątek, a na dokładkę, w czym przoduje nasze miasto, potwier-
dzanie dokumentów u notariuszy staje się dla nas projektan-
tów coraz bardziej trudne i kosztowne zarówno w pieniądzu 
jak i w czasie.” Czy tak musi być? Czy możemy to zmienić? 
Ile zależy od nas samych? Na co możemy mieć wpływ? 
(a to z pewnością tematy na inną konferencję).

Referaty z branży budowlanej były przeplatane bardzo intere-
sującymi wykładami o tematyce medycznej. Wiele uwagi poświę-
cono gazom medycznym. Okazuje się, że jest to temat, w którym 
jest bardzo dużo do zrobienia, zarówno w istniejących obiektach 
szpitalnych jak i nowobudowanych. Przytoczono przykłady, 

Konferencja naukowo-techniczna 
„Budownictwo szpitalne aktualne standardy”

że pacjent podłączony w szpitalu do gazów medycznych nie do 
końca jest bezpieczny. 

Z ogromnym zainteresowaniem wszyscy wysłuchali re-
feratu mówiącego o bezpieczeństwie pacjenta w oddziałach 
intensywnej terapii, o tym jaki wpływ na to bezpieczeństwo 
mają sprawne instalacje. Dowiedzieliśmy się jak wiele zależy 
również od nas budowlańców, nie tylko od lekarzy. 

Nie sposób było pominąć informacji o aktualnych wymaga-
niach dotyczących pomieszczeń farmaceutycznych. Tę tema-
tykę, poza ustalonym referatem konferencji, uzupełnił swoim 
wystąpieniem Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pan 
Kazimierz Jakubiec. 

Ostatnią prezentacją był referat przedstawicielki Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej mówiący o bieżącym 
nadzorze nad obiektami służby zdrowia.

Poniżej przedstawiam tematy wszystkich referatów oraz na-
zwiska osób, które je przedstawiały.

1. Aspekty prawne i budowlane - mgr inż. Grzegorz Sadow-
ski – Pracownia architektoniczna. 

Prezydium konferencji. Od lewej: dr n.med. Adam Mikstacki,  
mgr Jerzy Stroński, mgr Bogdan Poniedziałek – Kanclerz Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu. W konferencji udział wzięło ponad 200 osób.

mgr inż. Grzegorz Sadowski
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4 listopada 2010 roku odbyły się kolejne, już trzecie, 
warsztaty projektowe z cyklu „Projektowanie, jako 

gra zespołowa”, będące wspólną inicjatywą Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowej 
Izby Architektów w Poznaniu. Uczestników, w liczbie ok.  
50 osób, powitali przewodniczący WOIIB mgr inż. Jerzy 
Stroński oraz przewodniczący WOIA mgr inż. arch. Krzysz-
tof Frąckowiak. Tegoroczne warsztaty były poświęcone mo-
stom, czyli obiektom, które uznawane są zwykle za budowle 
typowo inżynierskie. Prezentowane na spotkaniu cechowały 
się tym, że ich wyróżniająca się forma jest dziełem architekta.

O czterech zrealizowanych w Poznaniu obiektach mosto-
wych, opowiadał ich projektant dr inż. arch. Stanisław Sipiński. 

„Projektowanie, jako gra zespołowa” 
III warsztaty

2. Konstrukcje w budynkach służby zdrowia – mgr inż. Ma-
riusz Chmielewski

3. Bezpieczeństwo pacjenta w oddziałach intensywnej tera-
pii – dr n. med. Adam Mikstacki – Główny Anestezjolog  
Wojewódzki.

4. Uwarunkowania eksploatacyjne współczesnych rozwiązań 
klimatyzacji w szpitalach – dr inż. Mieczysław Porowski – 
Politechnika Poznańska

5. Urządzenia do klimatyzacji precyzyjnej, systemy VRF, 
agregaty wody lodowej i freonowe – energooszczędna pra-
ca urządzeń – wystąpienie sponsora KLIMA-THERM.

6. Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie w szpitalach – wy-
magania, mgr inż. Zenon Makowski

7. Centrale wentylacyjne – wersja w wykonaniu higienicz-
nym dla obiektów służby zdrowia w tym sal operacyjnych 
– wystąpienie sponsora KLIMA-THERM.

8. Sprężone powietrze medyczne w szpitalach – nowe wymo-
gi, stan aktualny, mgr inż. Paweł Olejniczak

dr n.med. Adam Mikstacki – Główny Anestezjolog Wojewódzki

9. Uzdatnianie sprężonego powietrza do celów medycznych  
– DONALDSON – mgr inż. Ryszard Leciej 

10. Aktualne wymagania dla pomieszczeń farmacji – dr n. 
farm. Hanna Jankowiak-Gracz.

11. Instalacje gazów medycznych, jako wyrób medyczny  
– mgr inż. Daniel Świątko – TUV Rheinland.

12. Aktualne wymagania w zakresie instalacji elektrycznych – 
mgr inż. Ryszard Konieczka.

13. Nadzór bieżący nad obiektami służby zdrowia – mgr inż. 
Mariola Bissinger – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Poznaniu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze wszystkimi refera-
tami. Wszystkie materiały znajdują się na stronie internetowej 
WOIIB: www.woiib.org.pl w zakładce AKTUALNOSCI

Zorganizowanie konferencji o tak szerokiej tematyce nie by-
łoby możliwe bez udziału osób zaangażowanych w problema-
tykę budownictwa szpitalnego. W imieniu WOIIB serdecznie 
dziękujemy wszystkim wykładowcom oraz SPONSOROM, 
firmom:

- Skanska S.A.,
- Klima-Therm.
- STRUKTUM SI,
- BREVITER,
- Donaldson,
- BUDOPOL Poznań,
- RAMT – Izolacje, Instalacje.
Dziękujemy za udział w konferencji i już dzisiaj zaprasza-

my na kolejną III Konferencję „Budownictwo szpitalne”, która 
odbędzie się w październiku 2012 roku.

 Mirosława Ogorzelec
 Sekretarz WOIIB

Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia pracowni 
projektowej, którą od blisko dwudziestu lat prowadzi wspól-
nie z prof. dr hab. arch. Ewą Sipińską. Pracowania zajmuje się 
głównie projektowaniem obiektów użyteczności publicznej, 
szpitali, budynków biurowych i budownictwa mieszkaniowe-
go. Projektowanie mostów stanowi dla pracowni wyjątkowe 
wydarzenie o charakterze zawodowej przygody.

Udział w projektowaniu Mostu Teatralnego był po trosze 
dziełem przypadku. Komunalne Biuro Projektów w Pozna-
niu, które zajmowało się tym projektem miało kłopoty z po-
rozumieniem się z Miejskim Konserwatorem Zabytków i do 
pomocy w tych kontaktach poprosiło Pracownię Architekto-
niczną Ewy i Stanisława Sipińskich. Ponieważ Most Teatralny  
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był autorstwa berlińskiej firmy z przełomu XIX i XX wieku, 
przystępując do pracy, architekci przeprowadzili badania hi-
storyczne wszystkich obiektów tego typu w Poznaniu. Kon-
cepcja, która powstała na bazie tych badań, została zaakcep-
towana przez konserwatora. 

Ze względu na ubogi historyczny materiał ikonograficz-
ny – zachowała się jedna stara pocztówka z widokiem mo-
stu – elementy architektoniczne takie jak np. latarnie, pylony 
były raczej interpretacją niż odtworzeniem. Główną część 
mostu zamierzano pierwotnie zaprojektować w technologii 
żelbetowej. Ostatecznie powstało przęsło o długości 52 m, 
o konstrukcji stalowej, na podporach stalowych.  Autorem 
konstrukcji był inż. Włodzimierz Konkiewicz. Obiekt, o łącz-
nej długości 200 m był zrealizowany w 1995 roku w dwóch 
etapach. Remont mostu był podyktowany jego fatalnym 
stanem technicznym, zagrażającym katastrofą. W okresie 
bezpośrednio poprzedzającym remont, most był wykorzysty-
wany właściwie jedynie do ruchu pieszego. Po zakończeniu 
prac, nie tylko uruchomiono na nim ruch tramwajowy i sa-
mochodowy, ale również spełniono wymagania ówczesnych 
norm wojskowych – przez most mogła przejechać kolumna 
czołgów. Projekt uzyskał nagrodę Prezydenta Miasta Pozna-
nia oraz wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki.

Również stan techniczny był powo-
dem remontu południowej nitki Mostu 
Dworcowego. Tym razem Pracownia Ewy  
i Stanisława Sipińskich od początku 
uczestniczyła, jako wiodące biuro projek-
tów, w jego przygotowaniu. Podobnie jak  
w przypadku Mostu Teatralnego, a nawet 
w jeszcze większym stopniu, remont mostu 
w centrum miasta, nad torami kolejowymi 
i ulicą, mostu, po którym jeżdżą tramwaje 
i samochody, przy zachowaniu ciągłości 
ruchu zarówno drogowego jak i kolejowe-
go, był przedsięwzięciem trudnym. Oprócz 
podstawowego projektu modernizacji nale-
żało opracować projekt realizacji skompli-
kowanych logistycznie robót, szczególnie 
tych związanych z czasowym wyłączaniem 
z eksploatacji torowisk, trakcji i peronów 

kolejowych. Przygotowanie opracowań wymagało zaanga-
żowania projektantów reprezentujących różnorodne branże. 
W szczytowym okresie prac projektowych na „liście płac” 
pracowni było 160 osób. 

Podobnie jak Most Teatralny, Most Dworcowy objęty był 
ochroną konserwatorską i również jego projekt poprzedzały 
studia historyczne oraz rysunki koncepcyjne. Jedynymi ele-
mentami mostu, które mogły zostać poddane rewitalizacji 
były trzy przęsła nad ulicą Dworcową i przejściami pieszy-
mi. Miały one ustrój konstrukcyjny belkowy i były, podobnie 
jak kiedyś cały most, elementami nitowanymi. W bocznych 
podporach od strony przejść dla pieszych odtworzono po-
mieszczenia, które pełniły podobne funkcje w okresie przed 
II wojną światową. Pozostałe części mostu musiały być 
nowe. Aby nie rujnować w społecznej świadomości zapisu 
historycznego tych mostów, podstawową wytyczną do pro-
jektu nowych części było zachowanie wysokości przekroju 
takiego, jak w trzech zachowanych przęsłach. 

Dodatkowym czynnikiem determinującym wybór kon-
strukcji był fakt, że cały most miał być dostarczony na miej-
sce koleją. W tej sytuacji zastosowano konstrukcję zespoloną, 
stalową skrzyniową z żelbetową płytą ortotropową na wierz-
chu. We wnętrzu skrzyni poprowadzono sieci magistralne. Jej 
wysokość pozwala na swobodne poruszanie się człowieka. 
Autorem konstrukcji był inż. Świderski, weryfikatorem inż. 
Chudziński, a konsultantem naukowym prof. Wołowicki.

Ponieważ most jest oglądany jedynie z dworca lub z ulicy 
Dworcowej szukano pomysłu na elementy architektoniczne, 
które mogłyby go wyróżniać. Takimi elementami są schody, 
obłożone kamieniem, z indywidualnie projektowanymi balu-
stradami z szybami i oświetleniem, pierwsze na moście w Po-
znaniu windy dla osób niepełnosprawnych, a przede wszyst-
kim latarnie, stanowiące swoisty rytm. Wykorzystywane są 
nie tylko do oświetlenia drogowego, ale również jako słupy 
trakcyjne. W zamierzeniu architekta stanowić miały pewne-
go rodzaju „świetlisty szlak” wytyczony żarówkami na ich 
szczytach i girlandami żarówek rozpiętych na linach łączą-

Most Teatralny – fot. Maciej Fiszer
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cych słupy. Niestety, projekt iluminacji Mostu Dworcowe-
go, podobnie jak wcześniej Mostu Teatralnego nie zostały 
zrealizowane. W owych czasach były środki na eksploatację 
oświetlenia drogowego, nie było podstaw do zapewnienia 
środków na iluminację. Most Dworcowy powstał w 1998 roku 
 i jego łączna długość przekracza 200 m.

Projekt został wyróżniony w konkursie Budowa Roku 
1998 organizowanym przez resort budownictwa i PZITB.

Podobnie jak w przypadku poprzednich kolejny pre-
zentowany most wymagał przebudowy ze względu na stan 
techniczny i także podlegał ochronie konserwatorskiej. 
Most św. Rocha, z charakterystycznymi stalowymi przę-
słami z łukami Langera, którego odbudowa została zapro-
jektowana w 1949 roku przez prof. Lucjana Ballenstedta, 
wpisał się krajobraz miasta. Także w jego anegdotę, przez 
nie całkiem rozsądną tradycję, wędrówki po łukach mostu, 
odbywanej przez studentów z nieodległej Politechniki po 
zdaniu przez nich ważnych egzaminów.  Autorzy w nowym 
projekcie postanowili zachować jego tradycyjny kształt. 
Nowy most zachowuje gabaryty starego, przy tym ma nie-
porównywalnie większą nośność i jest mostem klasy A. Jest 
pierwszym po wojnie poznańskim mostem spełniającym 
wszystkie normy europejskie. Również pod względem insta-
lacji. Na moście są tylko instalacje z nim związane. Infra-
struktura magistralna została poprowadzona pod dnem rzeki  
w odległości kilkunastu metrów od mostu.

Zaprojektowano most o konstrukcji mieszanej. Stalowe 
przęsło nurtowe skonstruowano w oparciu o łuk Langera, 
natomiast przęsła zalewowe są żelbetowe. Ze względu na ko-
nieczność zachowania grubości przęseł zalewowych, z cha-
rakterystycznym sklepieniem, na krótkich odcinkach mostu, 
w prześle nurtowym, występują dwa ustroje – stalowy belko-
wy zespolony z wychodzącym poza podpory ustrojem żelbe-
towym, kablobetonowym. W przypadku tego mostu przęsło 
nurtowe przypłynęło na specjalnej barce Wartą. Następnie 
w skomplikowany sposób zostało uniesione i posadowione 
na podporach.

Autorami konstrukcji byli inż. Filipiak i inż. Jusik z Biura 
Projektów Kolejowych w Poznaniu. 

Przez most prowadzą dwa pasy ruchu samochodowego, 
dwutorowe, wyciszone, wpuszczone torowisko tramwajowe 
oraz usytuowane na zewnątrz ścieżki rowerowe i chodniki dla 
pieszych. Całkowita długość mostu wynosi ponad 230 m. 

Elementami architektonicznymi, wyznaczającymi prze-
strzeń mostu, są wysokie pylony na przyczółkach. Jakość wy-
konania elementów stalowych spełnia wszystkie wymagania 
techniczne, jednak wykonanie krzywizny łuku nie daje pro-
jektantowi pełnej satysfakcji. Łuk wykonano niestety z od-
cinków prostych, jako łamaną.

Charakterystycznymi dla obiektu są indywidualnie zapro-
jektowane latarnie z nowoczesnym oświetleniem drogowym 
i oświetleniem pośrednim. Ten most, w przeciwieństwie do 
dwóch poprzednich, jest pierwszym, na którym udało się do-
prowadzić do realizacji projektu oświetlenia iluminacyjnego 
obiektu, dzięki temu, że instalacja oświetlenia drogowego 
mostu i iluminacji są wspólne. Projektantem instalacji elek-
trycznych mostu, był długoletni współpracownik pracowni 
Ewy i Stanisław Sipińskich, zmarły w ubiegłym roku, dr inż. 
Sabin Kujawa. Most zrealizowano w latach 2002-2004. Pro-
jekt został nagrodzony przez Ministra Transportu i Budowni-
ctwa oraz w przeglądzie ”Projekt inżynierski roku 2004”. 

Kolejnym mostem zaprezentowanym przez dr inż. 
arch. Stanisława Sipińskiego była kładka piesza nad  
ul. abpa Antoniego Baraniaka przy Galerii Malta w Poznaniu. 
Kładka o długości 158 m powstała podczas projektowania 
galerii Malta jako obiekt ujęty w umowie partycypacyjnej 
z miastem. Stanowi ona wyznacznik przestrzenny dla galerii. 
Jest jednym z nielicznych w Europie mostem żelbetowym, 
podwieszonym na dwóch pylonach (wyższy o wysokości 36 
m) na planie krzywej łukowej. Było to szczególne wyzwa-
nie dla projektantów gdyż obciążenia w tego typu konstruk-
cji wywołują zdecydowanie bardziej skomplikowane stany 
naprężeń niż w moście prostoliniowym. W tym przypadku, 
w przeciwieństwie do Mostu św. Rocha, łuki zostały wykona-

ne zgodnie z projektem. Autorami projektu 
budowlanego konstrukcji byli inż. Filipiak 
i inż. Jusik z Biura Projektów Komunika-
cyjnych (d. Biura Projektów Kolejowych), 
a projektu wykonawczego inż. Krzysztof 
Topolewicz z Gdańska. Most oddano do 
użytku w 2009 roku. Galeria Malta wraz  
z kładką została wyróżniona nagrodą  
I stopnia w konkursie „Budowa Roku 
2009” organizowanym przez PZITB.

Jak podkreślił dr inż. arch. Stanisław 
Sipiński, satysfakcję projektantowi daje to, 
że zaprojektowany przez niego obiekt jest 
akceptowany społecznie. Kładka jest miej-
scem, na którym z upodobaniem fotografu-
ją się młodzi ludzie.

Po prezentacji nastąpiła dyskusja. W jej 
trakcie podniesiono sprawę informowania 

Most św. Rocha – fot. Maciej Fiszer
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nież informacja o głównym projektancie. Widzimy w gaze-
tach artykuły, mówiące o planowanych realizacjach, którym 
często towarzyszy zdjęcie wizualizacji obiektu, w których nie 
ma słowa o autorze projektu.  

Stwierdzono także, że prezentowane obiekty mostowe, 
szczególnie zabytkowe, funkcjonujące w przestrzeni miej-
skiej, będące dominantą lub wyróżnikiem w terenie, wśród 
nich takie jak prezentowane podczas warsztatów, wymagają 
udziału architekta w trakcie ich projektowania. Jednak więk-
szość projektowanych mostów to obiekty, spełniające wy-
magania konstrukcyjno-terenowe, będące elementem drogi  
i podporządkowane jej funkcji.      

Dalsza dyskusja toczyła się w kuluarach przy napojach 
i kanapkach. Należy podkreślić, że pomimo utrudnień komu-
nikacyjnych i konkurencji rozgrywanego w tym czasie meczu 
Lecha Poznań i Manchester City liczba uczestników warszta-
tów była znaczna.

Organizatorami warsztatów byli ze strony WOIA mgr inż. 
arch. Katarzyna Weiss, ze strony WOIIB mgr inż. Łukasz 
Gorgolewski.

 Relacja: Łukasz Gorgolewski.

o współautorach projektów – projektantach branżowych. 
Jest oczywistym, że dany obiekt jest w postrzegany społecz-
nie jako dzieło jednego człowieka – głównego projektanta, 
ale należałoby również uhonorować uczestniczących w jego 

tworzeniu innych projektantów - branżowych np. poprzez 
umieszczenie na obiekcie tabliczki z informacją kto brał 
udział w projektowaniu. Niestety często pomijana jest rów-

22 września 2010 r. 
zmarł  nasz kolega  
i członek Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa 
Maciej Radwan. Miał 
zaledwie 44 lata. Pozo-
stawił w żalu dwie córki 
i żonę Dorotę.

Maciej był czło-
wiekiem skromnym, 
a jednocześnie mistrzem 

dowcipu i błyskotliwej puenty. Stanowczy, gdy chodziło  
o wykonywanie swojej pracy i egzekwowanie jej od współ-
pracowników, starał się zawsze rozwiązywać problemy, a nie 
je generować. Ceniliśmy Go za niezwykłą umiejętność roz-
luźniania napiętej atmosfery i przełamywania barier – potra-
fił sprawić, że każdy rozmówca czuł się ważny. W zgiełku  
i pośpiechu codzienności zawsze znajdował chwilę na ulubio-
ną kawę z sernikiem. 

Jako człowiek wszechstronnie wykształcony w wielu dzie-
dzinach, absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale 
Budownictwa Lądowego, biegły sądowy w dziedzinach wy-
ceny nieruchomości i budownictwa, uprawniony rzeczoznaw-
ca majątkowy, specjalista z zakresu zarządzania projektami 
i nadzoru inwestycji, należał i współpracował z organizacjami 
zrzeszającymi specjalistów z różnych dziedzin. Był członkiem 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa 
Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Izby Budownictwa. 

Pod jego nadzorem firma MDR Sp. z o.o., której był 
współwłaścicielem i założycielem, prowadziła i zakończy-
ła z sukcesem wiele inwestycji, które wspierała, świadcząc 

usługi z zakresu pełnobranżowego nadzoru budowlanego,  
inwestycyjnego, project management, m.in. przy takich obiek-
tach jak: Zespół Mieszkalno-Usługowy „Apartamenty przy 
Kościelnej” w Poznaniu, Budynek Biurowo-Apartamentowy 
„Nowe Garbary Office Center” przy ul. Garbary w Poznaniu, 
Centrum Logistyczne „Point Park” w Robakowie k. Poznania, 
salony samochodowe: Volvo, Honda i Jaguar w Poznaniu, sala 
koncertowa Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz 
wielu innych.

25 września pożegnaliśmy Macieja na cmentarzu naramo-
wickim przy ul. Jasna Rola w Poznaniu. Będzie nam Go bra-
kowało.

 Przyjaciele
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17 września 2010 r. odbyło się spotkanie w sie-
dzibie BTP w Epinal z p. Danielem Virionem  

i p. Gerardem Demange, na którym obecni byli również  
przedstawiciele BTP i CFA z Lyonu. Podczas spotkania  
przypomniano strukturę i zasady funkcjonowania Izb Bu-
dowlanych w Polsce i we Francji; omówiono również spra-
wy dotyczące szkolnictwa zawodowego i dofinansowania 
szkół. Uczeń szkoły francuskiej otrzymuje miesięcznie ok. 
700 euro – w porównaniu z uposażeniem ucznia w Polsce 
jest to naprawdę imponująca kwota. 

Po spotkaniu, zwiedziliśmy CFA w Arches; wskazano 
nam warsztat stolarstwa i konstrukcji drewnianych – gdyż 
tej grupy zawodowej dotyczyć będzie tegoroczna wymia-
na. Będzie to 10-osobowa grupa młodzieży (ze strony 

Robocza wizyta we Francji 
polskiej będzie 5 stolarzy i 5 uczniów technikum budow-
lanego). Jak ustalono ze stroną francuską, w tym roku do-
datkowo do Francji pojedzie nauczyciel – inżynier tech-
nologii drewna. Wyjazd uczniów z Polski zaplanowano 
na 28 listopada 2010 roku. Przyjazd grupy francuskiej na  
28 marca 2011 roku.  Zadaniem wspólnego projektu będzie 
postawienie drewnianej konstrukcji na terenie ZSP nr 3. 
Projekt zostanie przygotowany wspólnie ze stroną francuską.

Na koniec zwiedziliśmy targi budowlane w Epinal, 
które są znacznie mniejsze w porównaniu z poznańskimi. 
Wyjazd intensywny, ale owocny i zapowiadający dalszą 
współpracę z Francuzami, przynajmniej na tak dobrym po-
ziomie jak dotychczas.

 Małgorzata Kurkowska
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Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny, 
niewidoczny i śmiertelnie trujący gaz. Powstaje, gdy 

brakuje niezbędnego dopływu powietrza do pomieszczeń, 
w których znajdują się urządzenia spalające substancje or-
ganiczne, na przykład: olej, węgiel, drewno lub gaz ziem-
ny. Brak dopływu powietrza spowodowany jest najczęściej 
szczelnie zamkniętymi oknami i kratkami wentylacyjnymi, 
co ma chronić przed zimnem i zapewnić zmniejszenie zuży-
cia opału, a bardzo często jest powodem tragedii. Równie nie-
bezpieczne dla naszego życia i zdrowia są niesprawne urzą-
dzenia gazowe, piece i kominki. Zasadnicze znaczenie dla 

Rozpoczął się sezon grzewczy 
Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla?

ich prawidłowego działania ma stan techniczny przewodów 
kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 
Niedrożny przewód dymowy lub spalinowy powoduje wzrost 
ilości tlenku węgla, a przy niskich temperaturach, gdy cięż-
kie, zimne powietrze opada na dół, może dojść do zjawiska 
ciągu wstecznego, czyli do sytuacji, w której dym zamiast 
wydostawać się kominem na zewnątrz – pompowany jest 
do mieszkania. Powodem większości tragedii są niesprawne 
urządzenia (na przykład piecyki typu „junkers”), niedrożne 
przewody kominowe, zbyt szczelne okna, czy też zasłonięte 
kratki wentylacyjne.

1. sprawdzajmy stan techniczny wszystkich urządzeń 
grzewczych zarówno tych do  ogrzewania mieszka-
nia, jak i wody - nie tylko przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego,

2. co najmniej raz w roku dokonajmy przeglądu stanu 
technicznego instalacji gazowych oraz przewodów dy-
mowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę 
powierzmy osobom posiadającym niezbędne uprawnie-
nia budowlane lub kwalifikacje, na przykład mistrzowi 
w rzemiośle kominiarskim – w zakresie sprawdzenia 
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewo-
dów spalinowych i wentylacyjnych,

3. starajmy się zapewnić jak największy dopływ powie-
trza do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń, 
w których znajdują się urządzenia opalane paliwem ga-
zowym (metan lub propan-butan), ciekłym (olej, benzy-
na) lub stałym (drewno, koks, węgiel),

4. nie zamykajmy kratek wentylacyjnych i otworów na-
pływowych powietrza, a także otworów w drzwiach 
łazienek,

5. nie uszczelniajmy okien,

6. nie ogrzewajmy mieszkań kuchenkami gazowymi,

7. zaopatrujmy się w czujniki tlenku węgla,

8. niezwłocznie wymieniajmy niesprawne urządzenia 
grzewcze oraz elementy przewodów kominowych 
– na nowe dopuszczone do stosowania w budow-
nictwie i oznaczone przez producenta znakiem CE 
( produkt bezpieczny, niezagrażający życiu!),

9. nie majstrujmy samodzielnie przy urządzeniach grzew-
czych i instalacjach, korzystajmy z usług specjalistów 
– zawsze, gdy zaobserwujemy coś niepokojącego,

10. nudności lub zawroty głowy, to pierwsze objawy za-
trucia tlenkiem węgla – nigdy ich nie lekceważmy, 
natychmiast przewietrzmy mieszkanie i udajmy się do 
lekarza.

Paweł Łukaszewski 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania

Jak zatem uniknąć 
zatrucia tlenkiem węgla? 

Oto katalog niezbędnych czynności
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Spełnienie wymogu użytkowania obiektu budowlanego 
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, wymagania-

mi ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym sta-
nie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmier-
nego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności 
technicznej, wynikającego z art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego, 
jeszcze na przełomie XX i XXI w. stanowiło w zasadzie je-
dyny ustawowy wymóg w stosunku do tradycyjnego właś-
ciciela bądź zarządcy obiektu. Zadowalającymi i najczęściej 
jedynymi z jego strony działaniami była planowa gospodarka 
remontowa zarządzanej substancji budowlanej.

W podświadomości części ww. zarządców, jednak już 
wtedy, przewijały się myśli o obniżeniu kosztów użytkowa-
nia tych obiektów poprzez: szeroko rozumianą termomoder-
nizację, polegającą nie tylko na wymianie stolarki otworo-
wej, dociepleniu miejsc największych strat ciepła, ale i ocenie 
efektywności energetycznej prowadzącej do doboru wielko-
ści kotła grzewczego, właściwych parametrów instalacji czy 
zastąpienia paliwa stałego innym sposobem ogrzewania.

Tutaj rachunek ekonomiczny wskazywał jednoznacznie – 
poniesienie dość wysokich jednorazowych nakładów na ww. 
przedsięwzięcia, to ucieczka na przyszłość od gwałtownie 
rosnących kosztów eksploatacji takich obiektów. Dodatkowo 
z Unii Europejskiej nadchodziły sygnały o obowiązku wdro-
żenia przez nasz kraj przepisów w zakresie sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Podejście takie, chociaż korygowane ww. okolicznoś-
ciami, daleko nie uwzględnia nowoczesnego spojrzenia na 
zarządzaną w taki sposób nieruchomość. Obowiązujące od 
wielu dziesięcioleci na zachodzie standardy w tym obszarze 
zrewolucjonizowały również w Polsce spojrzenie na nieru-
chomość, bowiem już na etapie planowania nakładów inwe-
stycyjnych nieruchomość postrzegana jest, jako zbiór ele-
mentów, o określonym czasie trwałości ich użytkowania oraz 
niezawodności.

Otóż takie spojrzenie traktuje nieruchomość, jako teren 
działki o najdłuższym czasie użytkowania, dalej wyróżnia 
konstrukcję obiektu budowlanego (bardzo często szkieleto-
wą) o czasie użytkowania przez kilka pokoleń oraz elementy 
o znacznie krótszym czasie „życia”, zdefiniowane, jako: ele-
wacja z ociepleniem (która podlegać będzie zmieniającym się 
trendom architektonicznym czy technologiom), wewnętrzna 
przestrzeń użytkowa pozwalająca na dość swobodną jej aran-
żację poprzez zmianę układu ścianek działowych, zależnie od 
inwencji, wymagań kolejnych użytkowników i budżetu za-
rządcy. Odrębnym elementem są tu instalacje, biegnące bez-
kolizyjnie w stosunku do konstrukcji obiektu, które z uwagi 
na ogromny postęp techniczny i cywilizacyjny (alternatywne 
źródła energii, budynki inteligentne) będą podlegały wymia-
nie na bardziej nowoczesne. Instalacji tych będzie przyby-

Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami
wać, stąd dodatkowy wymóg - konieczność łatwej dostępno-
ści do nich.

Powyższe spojrzenie pozwala na zgromadzenie wiedzy 
o planowanej zabudowie nieruchomości w wyrazie nakła-
dów finansowych już w fazie projektowania, kładąc nacisk 
na kluczowe zagadnienia - etap użytkowania oraz eksploata-
cji w określonym horyzoncie czasowym, rozpoczynając od 
pełnego zagospodarowania samej parceli, aż do momentu za-
kończenia użytkowania wzniesionych na niej obiektów, wraz 
z kosztami ich rozbiórki.

Uwzględniając powyższe aspekty, zarządcy obiektów bu-
dowlanych winni zatem zweryfikować swoje dotychczasowe 
konwencjonalne podejście. Od tej pory, bowiem strategia 
ich działań powinna być nakierowana nie tylko na kondy-
cję zarządzanych obiektów ale, w co najmniej takim samym 
stopniu na oczekiwania ich użytkowników. Bynajmniej nie 
odnosi się to tylko do wznoszonych dla celów komercyjnych 
budynków biurowych, o czym poniżej.

Ponieważ na łamach niniejszego periodyku prezentowany 
był cykl artykułów poświęconych ustawowym obowiązkom 
zarządców obiektów budowlanych, tym razem ograniczę się 
jedynie do kilku kwestii nie zawsze w sposób poprawny in-
terpretowany w praktyce przez te osoby.

Myślę, że z całą pewnością część czytelników biuletynu 
ma jeszcze w swej pamięci nieszczęśliwe wypadki, jakie mia-
ły miejsce w 2006 r. na osiedlach mieszkaniowych w Czer-
wonce-Leszczynach oraz w Bytomiu w województwie ślą-
skim (przewrócenie się zjeżdżalni i drabinki) w wyniku, któ-
rych zostało poszkodowanych dwoje dzieci, z których jedno 
zmarło.

Właśnie te wypadki spowodowały, że Główny Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego w dniu 8 czerwca 2006 r. wydał 
komunikat prasowy, w którym przypomniał właścicielom 
i zarządcom nieruchomości o ich ustawowych obowiązkach, 
związanych z zapewnieniem właściwego stanu techniczne-
go i bezpieczeństwa użytkowanych obiektów budowlanych, 
z zaleceniem pilnego przeprowadzenia przeglądów technicz-
nych placów zabaw.

W ww. komunikacie zalecone zostało dokonanie spraw-
dzenia tych obiektów również podczas rocznych przeglądów 
stanu technicznego budynków, których otoczenie stanowią 
m. in. place zabaw, huśtawki, drabinki i zjeżdżalnie, pomi-
mo tego, że nie są one budynkami i budowlami i nie ma for-
malnego obowiązku prowadzenia dla nich „Książek obiektu 
budowlanego”.

Powyższe zalecenie Głównego Inspektora o kontynuacji 
przeglądów okresowych w ww. zakresie nie straciło na ak-
tualności, bowiem podyktowane jest koniecznością przeciw-
działania zagrożeniu bezpieczeństwa użytkowników placów 
zabaw, którymi są głównie dzieci, w sytuacji, gdy obiekty 
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te są narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i nisz-
czące działania czynników występujących podczas ich użyt-
kowania. Z tych samych powodów kontrolom winny zostać 
również poddane elementy boisk sportowych, w tym boisk 
szkolnych (np. bramki), a także stan ich nawierzchni.

Wciąż aktualnym pozostaje ustawowy obowiązek w za-
kresie „Książki obiektu budowlanego” („KOB”). Pomimo, że 
rok 2009 był bardzo płodny w teoretyczne artykuły poświę-
cone temu zagadnieniu, to niejasności pozostały. Dotyczą 
one np. przypadku, gdy zarządca zaprowadził KOB wcześ-
niej nim zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra In-
frastruktury (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134) i jej wzór 
jest odmienny od obowiązującego. Otóż wypełnianie takiego 
dokumentu może być kontynuowane do czasu jego całkowi-
tego zapełnienia i zakończone zostanie wpisem o zamknięciu 
tak prowadzonego dokumentu. Kolejny tom KOB zarządca 
założy wg obowiązującego wzoru, wpisując na stronie tytu-
łowej numer kolejny tomu oraz datę jego założenia.

Należy zwrócić również uwagę na wymóg art. 63 ust. 1 oraz 
art. 64 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, wskazujący na obowią-
zek przechowywania oraz dołączenia do KOB wyszczególnio-
nych tam dokumentów.

Uzupełnienie tego obowiązku wynika również z prze-
pisu zawartego w § 3 pkt 5 rozporządzenia MSWiA z dnia  
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytko-
wania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 
836) gdzie zdefiniowano, co składa się na dokumentację użyt-
kowania budynku mieszkalnego i gdzie w § 9 powtórzono usta-
wowy wymóg o jej gromadzeniu i przechowywaniu. Poza tym 
zarządcy często zapominają, że omawiany obowiązek dotyczy 
także protokołów potwierdzających usunięcie nieprawidłowo-
ści, które zostały stwierdzone podczas kontroli okresowych.

Należnej uwagi wymaga dział IV tego dokumentu, dotyczą-
cy planu sytuacyjnego oraz tak często pomijanego uwidocz-
nienia w sposób graficzny przebiegu trasy instalacji kanaliza-
cyjnej (deszczowej), a także oznaczenia miejsca włączenia do 
kolektora miejskiego, bądź trasy odprowadzenia ścieków np. 
do zbiornika bezodpływowego.

Już tylko na marginesie należy wskazać, że właściciele/za-
rządcy winni uzmysłowić sobie fakt, iż Książka obiektu bu-
dowlanego jest tak naprawdę „książeczką zdrowia obiektu”. 
W aspekcie tego warto mieć na uwadze znajdującą się w oma-
wianym dokumencie tablicę nr 10 z zarejestrowanymi awaria-
mi np. zalaniem obiektu czy jego pożarem. Będą to informacje 
szczególnie wartościowe przy zmianie właściciela/zarządcy 
takiego obiektu.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zmianę rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162,  
poz. 1089) . Najistotniejsze zmiany nastąpiły:

w § 4 ust. 2 gdzie ustawodawca odstąpił od wymogu spo-
rządzania przez właściciela, użytkownika wieczystego lub 
zarządcę oceny stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest w dwóch egzemplarzach,

w § 4 ust. 3 gdzie ustawodawca odstąpił od wymogu prze-
kazywania tak sporządzonej oceny do właściwego organu 
nadzoru budowlanego, wprowadzając jednocześnie obowią-
zek załączenia ww. oceny do KOB,

w § 5 dodał pkt 3, zobowiązując ww. podmioty, aby w ter-
minie 30 dni od przeprowadzonego zabezpieczenia wyrobów 
zawierających azbest, ponownie sporządziły ww. ocenę.

Pozostałe zmiany dotyczą obowiązków nałożonych na 
wykonawcę prac polegających na zabezpieczaniu lub usu-
waniu wyrobów zawierających azbest oraz na wprowadzeniu 
innego wzoru arkusza ww. oceny.

Korzystając z gościnności łamów biuletynu dotknę stosun-
kowo częstego problemu zarządców tych budynków, które 
powstały na przestrzeni kilku dziesięcioleci w różnych tech-
nologiach o różnej konstrukcji, a czasem nawet wysokości  
i tworzą w miarę zwartą bryłę. Obiekty takie, gdy tylko prze-
kroczą powierzchnię zabudowy 2000 m² z wiadomych po-
wodów są w sposób nieuprawniony traktowane przez doko-
nujących okresowych kontroli jako obiekty, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Tymczasem tak 
powstała bryła wymaga starannej analizy jej elementów kon-
strukcyjnych, w tym rozstrzygnięcia kwestii czy występują-
ce dylatacje nie powodują, że nie można jej traktować, jako 
obiektu wielkopowierzchniowego.

Inna częsta sytuacja powstaje, gdy zarządca oddaje 
w dzierżawę budynek bądź jego część, tracąc kontrolę nad 
stanem technicznym np. wewnętrznej instalacji elektrycznej 
czy gazowej. Dotyczy to najczęściej bufetów, kawiarenek, 
stołówek itp. punktów żywienia zbiorowego. Taki wyjątek 
oczywiście mógłby mieć miejsce, ale jedynie w przypadku 
jednoznacznego uregulowania tej kwestii stosownymi zapi-
sami w umowie wspomnianej dzierżawy.

To monotonne wykonywanie obowiązków zarządcy może 
jednak nabrać rumieńców, gdy oto na sąsiedniej, zakładając 
nie do końca zabudowanej, nieruchomości jej właściciel za-
cznie wykazywać inicjatywę przejawiającą się ożywieniem 
inwestycyjnym, wyrażającym się szeroko rozumianymi ro-
botami budowlanymi. Może to być np. przebudowa, remont, 
rozbiórka obiektu budowlanego czy też rozbudowa, odbu-
dowa, nadbudowa, a nawet wznoszenie nowego obiektu bu-
dowlanego.

I w takiej właśnie sytuacji uwidoczni się dojrzała postawa 
profesjonalnego zarządcy, który będzie potrafił poprawnie 
ocenić charakter podjętych przez sąsiada-inwestora działań, 
dla ewentualnej obrony przed ich negatywnymi skutkami 
na zarządzane przez siebie obiekty. Niezbędną w tej sytu-
acji może okazać się pomoc osoby posiadającej stosowne 
uprawnienia budowlane, najlepiej rzeczoznawcy budowla-
nego, który posiadając umiejętność fachowej oceny zjawisk 
technicznych, pokieruje od pierwszych chwil aktywności 
sąsiada, monitorowaniem rozpoczynanych robót budowla-
nych, zwłaszcza, gdy mogą one niekorzystnie wpłynąć na 
zarządzaną nieruchomość, bądź znajdujące się na niej bu-
dynki. Istotnym będzie tu określenie obszaru oddziaływania 
obiektu, ponieważ może się to wiązać z uznaniem zarządcy, 
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jako strony w ewentualnym postępowaniu administracyjnym, 
przed organami administracji architektoniczno-budowlanej 
oraz nadzoru budowlanego. Poza tym kluczowym w sprawie 
będzie ustalenie legalności działań, bowiem inwestor rozpo-
czynając ww. roboty winien spełnić, wynikające z przepisów 
Prawa budowlanego wymogi w tym zakresie.

Opisana staranność, w tym dokumentowanie działań in-
westora, a nawet wniosek do nadzoru budowlanego o spraw-
dzenie legalności rozpoczynanych robót, może spowodować 
zatrzymanie nielegalnych czy szkodliwych robót oraz uła-
twić dochodzenie ewentualnych roszczeń. Będzie to również 
sygnał dla sąsiada, że po przeciwnej stronie ma do czynienia 
z profesjonalnymi działaniami w sprawie.

Jedną z takich sytuacji, pokazaną na zdjęciu, zaaranżo-
wało życie. Oto w bezpośredniej zabudowie domków jedno-

rodzinnych, na potrzeby jak najbardziej słuszne, bo takimi 
są miejsca postojowe dla samochodów osobowych powstał 
parking, bynajmniej nie dla wygody właścicieli domków 
gdyż w bryle każdego z nich znajduje się garaż na dwa sta-
nowiska. Powstał, bo była taka społeczna potrzeba – chodzi 
o potrzebę mieszkańców okolicznych bloków. Znając realia 
poprzedniej epoki wiemy jak się ma ilość miejsc parkingo-
wych zlokalizowanych przy budynkach wielorodzinnych do 
aktualnych potrzeb w tym zakresie. Natomiast wolny do-
tychczas teren spółdzielnia mieszkaniowa nie przeznaczyła 
na tak potrzebne miejsca parkingowe, lecz na dogęszczenie 
„blokowisk” kolejnymi budynkami.

Teraz zachęcam Szanownych Czytelników, aby znaleźli 
się w położeniu właścicieli ww. domków, bowiem na opi-
sanym parkingu schronienie znalazły również samocho-

dy ciężarowe, a okresowo nawet ciężki sprzęt budowlany. 
Najciekawiej jest tu zimą, gdy trwa poranny rozruch owego 
sprzętu.

Opisana sprawa i jej podobne budzą zrozumiałe emocje, 
jednak ograniczona objętość biuletynu z konieczności po-
zwala jedynie zasygnalizować problem.

W uzupełnieniu należy dodać, że należne zainteresowanie 
oraz zapobiegliwość, zarządca winien wykazywać również 
w przypadku, gdy sąsiednia nieruchomość jest całkowi-
cie zabudowana, bowiem prowadzenie robót budowlanych 
np. w obiekcie zabytkowym także wymaga spełnienia wy-
mogów i to wynikających nie tylko z przepisów ustawy Pra-
wo budowlane. Również z ustawowych obowiązków będzie 
musiał wywiązać się sąsiad – inwestor w przypadku rozbiór-
ki obiektu, bądź usuwania elementów zawierających wyroby 

z azbestu, które 
to prace są nie-
bezpieczne dla 
zdrowia oraz 
życia, a obszar 
oddziaływania 
w tym drugim 
przypadku nie 
ogranicza się 
jedynie do są-
siedniej nieru-
chomości.

O d r ę b n ą 
kwestią są kon-
flikty wynika-
jące ze skut-
ków wszelkich 
immisji (hałas, 
pyły, zapachy, 
gazy itp.) oraz 
innych negatyw-
nych działań po-
legających np. 
na prowadzeniu 
robót ziemnych 

w sposób zagrażający nieruchomościom sąsiednim utratą 
oparcia, na kierowaniu np. wód opadowych czy ścieków na 
nieruchomości sąsiednie. W tych przypadkach reguły postę-
powania i rozstrzyganie spraw naruszających wykonywanie 
uprawnień właścicielskich znajduje swoje oparcie w przepi-
sach Kodeksu cywilnego.

Tytuł artykułu kieruje jednak naszą uwagę na te obiek-
ty, które na swoim wyposażeniu, oprócz klasycznie wystę-
pujących w nich instalacji, nasycone są wszelkiego rodzaju 
instalacjami sterowania rozpoczynając od ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji, sygnalizacji ochrony mienia, ochrony 
pożarowej, sterowania oświetleniem, w tym zarządzania 
budynkiem inteligentnym, a kończąc na skomplikowanych 
strukturach globalnych zespołów i systemów sterowania 
i zarządzania informacją.

Przykład parkingu osiedlowego
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Zagadnienia te powiązane są z szeroko rozumianymi udo-
godnieniami dla przyszłych użytkowników nieruchomości 
budowlanych oraz jak za chwilę się okaże umiejętnością za-
rządzania tymi udogodnieniami, które to zaległości na pol-
skim rynku nieruchomości są pospiesznie nadrabiane. Otóż 
sposób nowoczesnego zarządzania nieruchomościami: ko-
mercyjnymi, przemysłowymi i mieszkaniowymi określany 
jest na całym świecie (również w Polsce), jako Facility Ma-
nagement („FM”). Ten zintegrowany system zarządzania bu-
dynkami i nieruchomościami, choć na naszym rynku nie jest 
jeszcze powszechnie znany, rozwija się bardzo dynamicznie, 
a klient i jego wymagania są sprawą kluczową.

Polski rynek FM obejmuje efektywne zarządzanie już nie 
tylko nieruchomościami przemysłowymi, komercyjnymi 
(galerie handlowe, wysokościowe biurowce), centrami logi-
stycznymi, hotelami apartamentowymi, ale także budynka-
mi użyteczności publicznej, budynkami i nieruchomościami 
mieszkaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem aparta-
mentów o dużej wartości i coraz częściej zasobami nowo-
czesnych spółdzielni mieszkaniowych. Następuje tu rozwój 
nowych form i obszarów działalności zgodnie z najnowszymi 
tendencjami, potrzebami i oczekiwaniami rynku, a celem jest 
optymalizacja procesów związanych z użytkowaniem i utrzy-
maniem tych obiektów. Oprócz, w sposób klasyczny rozumia-
nego przez nas, zarządzania wplatają się tu procesy ciągłego 
udoskonalania obsługi instalacji technicznych w obiektach 
budowlanych, zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach 
inteligentnych, cała dziedzina utrzymania czystości, ochrona 
i usługi IT. W opisanym obszarze na krajowym rynku usług 
w dalszym ciągu pokutuje opinia, że niska cena usługi jest 
najważniejsza. Tymczasem profesjonalna usługa charaktery-
zuje się ceną, która odpowiada wymaganiom jakościowym 
zamawiającego.

Duży nacisk kładzie się na przekształcanie i zmianę funk-
cji przestrzeni oraz jej jakość, mając na uwadze jej racjonal-
ne wykorzystanie. Dostrzeżono bowiem, że często myślimy  
w sposób, na jaki „pozwala” nam przestrzeń, w której się 
znajdujemy. Z należną uwagą podchodzi się do komfor-
tu akustycznego w kontekście powszechnego zastosowania 
dźwięku, jako nośnika informacji, w tym sygnalizacji o za-
grożeniach. Wdrożono również zaawansowane systemy ana-
liz zużywania energii przez budynki oraz ich użytkowników, 
co ułatwia sporządzanie świadectw energetycznych. W Pol-
sce jeszcze kilka lat temu oswajaliśmy się z pojęciami audytu 
energetycznego czy inwestycyjnego. Tymczasem w nowo 
funkcjonujących obiektach z uwagi na degradację generacyj-
ną sprzętu, transformację obiektu, zmianę przeznaczenia czy 
rodzaj chronionego mienia sporządza się audyty i to, jak pod-
powiada praktyka, z częstotliwością co trzy lata.

Opisane powyżej „narzędzia pracy” nowoczesnego za-
rządcy przyczyniają się do zapewnienia optymalizacji jego 
działań dla zapewnienia w okresie użytkowania obiektu: jego 
niezawodności, trwałości konstrukcji, a także wysokiej war-
tości użytkowej i zdrowotnej osób w nim funkcjonujących.

Z powyższego wynika, że na równi z bezpieczeństwem 
obiektu traktuje się zapewnienie odpowiedniego komfor-
tu wewnątrz użytkowanych pomieszczeń, co wiąże się ze 
spełnieniem wymogów: odpowiedniej temperatury, wil-
gotności, wymiany powietrza, utrzymania na odpowiednio 
niskim poziomie stężenia czynników szkodliwych i zanie-
czyszczeń w powietrzu, w tym pochodzących z wyrobów 
budowlanych i materiałów wbudowanych w obiekt (do-
puszczalne stężenie pierwiastków promieniotwórczych). 
Wynika stąd aktywność przyszłego właściciela/zarząd-
cy nie tylko w fazie realizacji budynku, ale już na etapie 
projektowania, w tym jego umiejscowienia, mając m. in. 
na uwadze lokalizację na terenie, którego podłoże będzie 
charakteryzować się (określoną w przepisach o ochronie 
radiologicznej) odpowiednio niską roczną dawką graniczą 
promieniowania jonizującego. Takie wyprzedzające dzia-
łania podyktowane są także planowanym wyposażeniem 
obiektu w systemy zabezpieczeń technicznych, bowiem po 
jego wybudowaniu instalacja takich systemów jest dużo 
droższa.

Do tego należy dodać konieczność dążenia do maksy-
malnie wysokiej efektywności wykorzystania przestrzeni 
oraz zasobów i surowców, w tym oszczędności energii, 
przy możliwie minimalnym ich zużyciu.

Wszystko to, jako całość, winno wpisywać się w kon-
cepcję i zasady działania na rzecz zrównoważonego roz-
woju budownictwa, co gwarantować będzie zaspokojenie 
potrzeb naszego pokolenia, bez ograniczania możliwości 
zaspokajania potrzeb pokoleń przyszłych.

Będąc w zgodzie z opisanym, nowoczesnym, zintegro-
wanym system zarządzania budynkami i nieruchomościa-
mi, należałoby uwzględnić coraz częściej wyrażane sta-
nowisko o konieczności wdrożenia dla obiektów (dla któ-
rych występuje obowiązek prowadzenia Książki obiektu 
budowlanego) instrukcji obsługi wraz z monitorowaniem 
procesu ich użytkowania.

Z zaprezentowanego nowoczesnego spojrzenia na za-
rządzaną nieruchomość wynika również potrzeba do-
kształcania się oraz aktualizacji wiedzy niezbędnej do wy-
konywania zawodu zarządcy nieruchomości, bowiem dla 
nowo powstających nieruchomości zatrudniane są osoby 
z kwalifikacjami facility managerów, którzy działają na 
rzecz właściciela nieruchomości oraz w celu ochrony jego 
praw.

Takie spojrzenie na nieruchomość prowadzi do konklu-
zji, iż pole działania nowoczesnego zarządcy nie ogranicza 
się jedynie do zarządzania obiektem oraz bieżącego utrzy-
mania nieruchomości, na które składa się: administracja, 
logistyka, bezpieczeństwo i czystość. W zasięgu jego pro-
fesjonalnych działań równie istotnym elementem jest pod-
noszenie wartości zarządzanej nieruchomości.

Konrad Ochociński
rzeczoznawca budowlany
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Plan szkoleń
dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2010/2011 roku

L.p Temat kursu   Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1.
EUROKODY – 
Projektowanie konstrukcji stalowych  
wg PN-EN 1993-1-1

20.01.2011
godz. 10.00-16.00 

Poznań, 
Siedziba Izby
ul. Dworkowa 14
Budynek B

Organizator:
WOIIB 

Wykładowca:
prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
(Politechnika Wrocławska)

Informacja:
mgr Marzena Jagiełka
tel. 61-854-20-12
wkp@wkp.piib.org.pl

2. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Nadzór nad wykonawstwem konstrukcji stalowych 1. 

i warunki techniczne ich odbioru.
Przykłady wzmocnień lub wymiany elementów 2. 

konstrukcyjnych podczas projektowania i realizacji ro-
bót remontowych w starych budynkach.

27.01.2011 r.
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

3. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 1. 

budowlanych na poziomie: inspektor nadzoru budow-
lanego – inwestor, projektant, użytkownik obiektu bu-
dowlanego.

Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 2. 
budowlanych na poziomie: Starostwo Powiatowe 
i Urząd Miasta – inwestor, projektant.

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, powy-3. 
konawcze – podstawy i zasady sporządzania.

03.02.2011 r.
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

4. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 1. 

budowlanych na poziomie: inspektor nadzoru budow-
lanego – inwestor, projektant, użytkownik obiektu bu-
dowlanego.

Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 2. 
budowlanych na poziomie: Starostwo Powiatowe 
i Urząd Miasta – inwestor, projektant.

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, powy-3. 
konawcze – podstawy i zasady sporządzania.

10.02.2011
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 

5. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 1. 

budowlanych na poziomie: inspektor nadzoru budow-
lanego – inwestor, projektant, użytkownik obiektu bu-
dowlanego.

Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 2. 
budowlanych na poziomie: Starostwo Powiatowe 
i Urząd Miasta – inwestor, projektant.

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, po-3. 
wykonawcze – podstawy i zasady sporządzania.

24.02.2011
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
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6. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 1. 

budowlanych na poziomie: inspektor nadzoru budow-
lanego – inwestor, projektant, użytkownik obiektu bu-
dowlanego.

Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 2. 
budowlanych na poziomie: Starostwo Powiatowe 
i Urząd Miasta – inwestor, projektant.

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, po-3. 
wykonawcze – podstawy i zasady sporządzania.

10.03.2011
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

7. Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań
Seminarium szkoleniowe nt – „Przepisy budowy i eks-
ploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycz-
nych”:

1. Ochrona od przepięć w sieciach elektroenergetycz-
nych.

17.03.2011
godz. 9.00 

Poznań
(miejsce wykładów 
zostanie podane 
na stronie 
www.woiib.org.pl)

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy:

mgr inż. Wiesław Pieprzyk1. 
dr inż. Witold Jabłoński2. 

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

8. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 1. 

budowlanych na poziomie: inspektor nadzoru budow-
lanego – inwestor, projektant, użytkownik obiektu bu-
dowlanego.

Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 2. 
budowlanych na poziomie: Starostwo Powiatowe 
i Urząd Miasta – inwestor, projektant.

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, po-3. 
wykonawcze – podstawy i zasady sporządzania.

24.03.2011
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

9. Branża wodno-melioracyjna – SITWM
Zmiany PRAWA WODNEGO – praktyka stoso-1. 

wania. Linia brzegowa i gospodarowanie gruntami  
pod wodami.

Marzec 2011

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@wkp.piib.org.pl

10. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów bu-1. 

dynków – zakresu dokumentowania dokonanych prze-
glądów wymaganych przez nadzór budowlany.

Warunki techniczno-organizacyjne wykonania ro-2. 
bót rozbiórkowych w budownictwie metodami trady-
cyjnymi i wyburzeniowymi – obowiązujące przepisy, 
wymagane uprawnienia.

07.04.2011
16.00-17.30,
17.40-19.10

Poznań,
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

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

11. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 1. 

budowlanych na poziomie: inspektor nadzoru budow-
lanego – inwestor, projektant, użytkownik obiektu bu-
dowlanego.

Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów 2. 
budowlanych na poziomie: Starostwo Powiatowe 
i Urząd Miasta – inwestor, projektant.

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, po-3. 
wykonawcze – podstawy i zasady sporządzania.

14.04.2011
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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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

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

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

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

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

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

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

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

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,  
e-mail: 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, e-mail: wkp@piib.org.pl

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

12. Branża sanitarna – PZITS Oddział WLKP. – Dele-
gatura w Gnieźnie
Certyfikaty energetyczne po dwóch latach obowiązy-
wania w ocenie autorów metodologii wykonywania.

14.04.2011
od godz. 12.30

Gniezno,
Gnieźnieńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa
ul. Budowlanych 2

Organizator:
PZITS O/WLKP – Delegatura 
PZITS w Gnieźnie

Informacja:
mgr Jolenta Pankowska
del. Gniezno
tel. 61-426-51-30
gniezno@wkp.piib.org.pl

13. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Aktualny stan prawny dotyczący wdrażania w Pol-1. 

sce Eurokodów do projektowania w budownictwie 
i konstrukcjach budowlanych.

Dokumenty niezbędne w fazie odbioru budynku 2. 
i przekazanie budynku do użytku. Warunki rękojmi 
i gwarancji wg obowiązujących przepisów i zawartych 
umów.

5.05.2011
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

14. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Aktualny stan prawny dotyczący wdrażania w Pol-1. 

sce Eurokodów do projektowania w budownictwie 
i konstrukcjach budowlanych.

Dokumenty niezbędne w fazie odbioru budynku 2. 
i przekazanie budynku do użytku. Warunki rękojmi 
i gwarancji wg obowiązujących przepisów i zawartych 
umów.

12.05.2011
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

15. Branża ogólnobudowlana – PZITB
Aktualny stan prawny dotyczący wdrażania w Pol-1. 

sce Eurokodów do projektowania w budownictwie 
i konstrukcjach budowlanych.

Dokumenty niezbędne w fazie odbioru budynku i prze-2. 
kazanie budynku do użytku. Warunki rękojmi i gwarancji 
wg obowiązujących przepisów i zawartych umów.

19.05.2011
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




