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Wielkopolska  Okręgowa  Izba 
 Inżynierów  Budownictwa  (WOIIB )

60-602  Poznań, ul. Dworkowa 14
Sekretariat tel. 61-854-20-10, fax 61-854-20-11
OKK tel. 61-854-20-20, tel./fax 61-854-20-21

ROZ, OSD tel. 61-854-20-13
Sprawy członkowskie: tel. 61-854-20-14
Strona internetowa: www.woiib.org.pl

email: wkp@wkp.piib.org.pl

Biuro Izby czynne:
poniedziałek 13:00-16:00

wtorek, środa, czwartek 11:00-15:00
piątek  9:00-13:00

Delegatury terenowe WOIIB:

Kalisz, ul. Rumińskiego 2 (pok. 204)
tel. 62-757-11-58

Kalisz@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 8:00-13:00

wtorek, czwartek 12:00-17:00

Konin, ul. Spółdzielców 3 (pok. 110)
tel. 63-245-31-34

Konin@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek, wtorek, piątek 

11:00-16:00

Leszno, ul. Sikorskiego 9 a (pok. 8)
tel. 65-520-70-75

Leszno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek 

11:00-16:00

Piła, ul. Browarna 19 (pok. 281)
tel. 67-215-50-38

Pila@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-17:00

wtorek 11:00-17:00
czwartek 13:00-16:00

Gniezno, ul. Tumska 15 (pok. 7) 
Tel.61-426-51-30

Gniezno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek  10:00-15:00

czwartek  12:00-15:00
piątek  8:00-13:00

Dyżury w siedzibie WOIIB:
Zastępca przewodniczącego Rady  

Wielkopolskiej OIIB
mgr inż. Zenon Wośkowiak

w każdy poniedziałek 
w godz. 14:00-16:00 pok. 3

inż. Włodzimierz Draber
w każdą środę w godz. 15:00-16:00, pok. 3

Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Daniel Pawlicki
we  wtorki w godz. 13:00-14:00  pok. 103

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
mgr inż. Przemysław  Barczyński

we wtorki w godz. 14:00-15:00  pok. 101

Ośrodek  Informacji  Technicznej
 tel. 61-854-20-12
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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

29 marca 2011 roku odbędzie się X Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Będzie miał on charakter sprawozdawczy, oce-

niający pracę organów Izby za rok 2010, który dla naszego samorządu był niewątpliwie 
bardzo intensywny i obfitujący w szereg zdarzeń prowadzących do umocnienia roli tej 
organizacji w społeczeństwie wielkopolskim. 

Rok 2011 rozpoczęliśmy od mocnego uderzenia na Targach BUDMA 2011,  
na otwarciu Dni Inżyniera Budownictwa gościli Minister infrastruktury Cezary Gra-
barczyk, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta 
RP Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu Piotr Styczeń oraz posłowie na Sejm RP: 
Janusz Piechociński, Wiesław Szczepański, Andrzej Adamczyk, Jerzy Polaczek.

Zaproponowane przez nas tematy na dwóch sesjach: „Eurokody” i „Budownictwo 
po powodziach” cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją. 

W styczniu br. uczestniczyliśmy dużą grupą w targach Monachium Bau  
w Niemczech. 

Natomiast 10 marca 2011 r. odbyła się konferencja pod nazwą „Jakość w budow-
nictwie”, którą będziemy kontynuować jako cykliczną, co roku. 

24 maja br. zorganizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich 
konferencję naukowo-techniczną „Diody LED” na targach EXPOPOWER, a 9 czerwca 
br. konferencję „Postęp techniczny w ciepłownictwie”. 

Należy też podkreślić, że 9 lutego wręczyliśmy 185 decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych, co świadczy, że jesteśmy samorządem otwartym dla wszystkich pra-
cowników branży budowlanej. 

W II kwartale 2011 r. mamy zamiar nadal współpracować z administracją archi-
tektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym w celu ustalenia wspólnej polityki 
dotyczącej jakości modernizowanego prawa budowlanego. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w imieniu Rady Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składam wszystkim członkom naszego 
samorządu zawodowego życzenia zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy  
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

             
   Z koleżeńskim pozdrowieniem

 Przewodniczący Rady WOIIB
 mgr inż. Jerzy Stroński

Życzenia radosnych 
Świąt Wielkanocnych, 

wypełnionych nadzieją budzącej 
się do życia wiosny. 
Wielu radosnych chwil, 

serdecznych spotkań rodzinnych 
wszystkim członkom Izby 

i czytelnikom Biuletynu 
składa 

Rada WOIIB 
oraz Rada Programowa 

wraz z redaktorem naczelnym.
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Biuletyn Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa

Redaktor naczelny:
Mirosław Praszkowski

Rada Programowa:
Przewodniczący:

doc. dr inż. Marian Krzysztofiak
Sekretarz: inż. Jerzy Gawroniak,

Członek: mgr inż. Stefan Granatowicz,
Członek: mgr inż. Lech Grodzicki,
Członek: mgr inż. Tadeusz Łuka.

Wydawca:
Wielkopolska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa
60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14

tel. 61-854-20-10, fax 61-854-20-11

Opracowanie graficzne i druk:
PPR „TONGRAF” w Pile

al. Wojska Polskiego 32-34
tel. 67-351-19-00

Okładka:
Galeria Malta - Poznań, 
Kładka - Galeria Malta 

Z zasobów Pracowni Architektonicznej 
Ewy i Stanisława Sipińskich.
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WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ POZNAŃSKI

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
POLITECHNIKA POZNAŃSKA 

w dniach 24-25 maja  2011 r. 
podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w Poznaniu 

przy ul. Głogowskiej 14
organizują

II Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu
Energooszczędność w oświetleniu nt.:

DIODY LED

CELEM KONFERENCJI JEST:

W pierwszym dniu - 24 maja 2011 r. przekazanie informacji na temat technologii 
diod LED, zastosowań w oświetleniu zewnętrznym, drogowym, dla kolei  

i transportu publicznego, przedstawienie doświadczeń eksploatacyjnych, wpływu 
na sieć energetyczną, zagrożeń powodowanych przez reklamy LED.

W drugim dniu - 25 maja 2011 r. przedstawienie zastosowania diod LED do ilu-
minacji  obiektów zabytkowych i nowoczesnych, oświetlenia i iluminacji wnętrz, 

oświetlenia przestrzeni publicznych.

KONFERENCJI TOWARZYSZY SALON OŚWIETLENIOWY W KTÓ-
RYM UDZIAŁ WEZMĄ:

AGA LIGHT S.A., ES SYSTEM S.A., KRULEN SP Z O.O., LUG LIGHT 
FACTORY  SP. Z O.O., NARVA POLSKA SP. Z O.O., OSRAM, PHILIPS 

LIGHTING POLAND S.A., SCHREDER POLSKA SP Z O.O., SITECO 
LIGHTING POLAND SP. Z O.O., THORN LIGHTING POLSKA SP. Z O.O.

Patronat: 
Polski Komitet Oświetleniowy,  
Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL Lighting, 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

MATERIAŁY I ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy konferencji otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia OP 
SEP i WOIIB o ukończeniu konferencji.

Wszelkie informacje do dnia 12 maja 2011 r.  
Biuro Oddziału Poznańskiego SEP

61-712 Poznań, ul Wieniawskiego 5/9
Tel: 61-853-65-14,  61-856-02-51, 61-856-03-67

Fax: 61-856-03-68
e-mail: seppoznan@wp.pl
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Porządek obrad X Zjazdu
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu

w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Instytutu Ochrony Roślin
29 marca 2011 r. godz. 10:00

KONFERENCJA „POSTĘP TECHNICZNY W CIEPŁOWNICTWIE”
Organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników 
              Sanitarnych Oddz. Wielkopolski, Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
Współpraca:     Dalkia Poznań S.A.

9 czerwca 2011 r. godz. 10:00-16:00
w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Dworkowa 14

WSTĘP BEZPŁATNY

PROGRAM KONFERENCJI:

WPROWADZENIE: 
Znaczenie odnawialnych źródeł energii dla przyszłości ciepłownictwa – prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
SESJA I 
Odpady komunalne, biomasa i biogaz w ciepłownictwie
SESJA II 
Geotermia
SESJA III 
Energia promieniowania słonecznego

Szczegółowy program konferencji dostępny będzie na stronie internetowej WOIIB - www.woiib.org.pl

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Wystąpienia gości Zjazdu.
6. Zatwierdzenie Regulaminu Okręgowego Zjazdu i Regula-

minu Wyborów.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:

- Komisji Uchwał i Wniosków,
- Komisji Wyborczej,
- Komisji Skrutacyjnej.

8. Sprawozdania:
- okręgowej rady, w tym sprawozdanie finansowe i rozli-

czenie budżetu za 2010 rok,
- okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
- okręgowego sądu dyscyplinarnego,
- okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
- okręgowej komisji rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady 

zawierającego sprawozdanie finansowe oraz rozliczenie 
budżetu za rok 2010.

11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów 
za rok 2010.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
dla okręgowej rady IIB.

13. Przedstawienie programu działalności na 2011 rok.
14. Przedstawienie budżetu okręgowej izby na rok 2011.
15. Dyskusja nad programem działalności i budżetem 

na 2011 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie programu działalności 

na 2011 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu okręgowej izby 

na 2011 rok.
18. Podjęcie uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów.
19. Wybory uzupełniające na:

- członka okręgowej rady,
- członka okręgowej komisji rewizyjnej.

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Wolne wnioski i sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Przerwy w obradach:
12.30-13.15 – przerwa na posiłek
15.00-15.30 – przerwa kawowa
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W tym roku obchodziliśmy dwudziestolecie istnienia Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich - BUDMA. 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa bardzo 
starannie przygotowała się do tych jubileuszowych Targów. Tra-
dycyjnie już, przygotowała ciekawą ofertę wykładów podczas Dni 
Inżyniera Budownictwa, których obrady prowadził przewodniczący 
Rady WOIIB -  mgr inż. Jerzy Stroński. 

Na naszym stoisku w hali nr 3 udzielaliśmy wielu informacji zwią-
zanych z procedurą uzyskania decyzji uprawnień budowlanych, za-
sad odbywania praktyk zawodowych. Bardzo wielu odwiedzających 
nas było spoza Wielkopolski. Odchodzili zadowoleni i wyposażeni 
w niezbędną wiedzę oraz informacje kontaktowe do właściwych 
okręgowych izb. Tu również nawiązaliśmy pierwsze kontakty  
z przedstawicielami hiszpańskiej organizacji zrzeszającej inżynierów 
budownictwa. Jest szansa, że WOIIB poszerzy swoją międzynaro-
dową współpracę. 

Mieliśmy również przyjemność gościć Prezesa Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa prof. Andrzeja R. Dobruckiego.

W tym roku gościem honorowym Dni Inżyniera Budownictwa 
był Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. 

W swoim wystąpieniu przedstawił  plany legislacyjne resortu 
dotyczące infrastruktury. Wyraził nadzieję na szybkie zakończenie 
prac nad nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 
Stwierdził również, że zajęcie przez Trybunał Konstytucyjny sta-
nowiska wobec nowelizacji ustawy Prawo budowlane pozwoli wreszcie znormalizować sytuację w budownictwie i będzie 
pozytywnym sygnałem do dynamicznego rozwoju tej gałęzi gospodarki narodowej.

W uroczystości otwarcia Dni Inżyniera Budownictwa uczestni-
czył Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – prof. Andrzej  
R. Dobrucki, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, a także posło-
wie: Janusz Piechociński, Wiesław Szczepański, Andrzej Adamczyk, 
Jerzy Polaczek oraz sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Olgierd 
Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr 
Styczeń, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiń-
ski, Państwowy Inspektor Pracy Tadeusz Zając. 

Prof. Antoni Biegus z Politechniki Wrocławskiej wygłosił 
referat „Nadchodzi czas Eurokodów”. Eurokody są to wspólne, 
ujednolicone dokumenty odniesienia, które stanowią kluczowe 
ogniwo ładu budowlanego w państwach Unii Europejskiej. Są one 
zbiorem zunifikowanych norm międzynarodowych służących do 
projektowania budynków oraz konstrukcji inżynierskich. Intencją ich 
autorów było wykorzystanie szerokiego doświadczenia w zakresie 
projektowania oraz wyników badań w blisko 20 krajach członkow-
skich Unii Europejskiej.

Drugi dzień Dni Inżyniera Budownictwa rozpoczęła Elżbieta Jani-
szewska – Kuropatwa z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, 
która przedstawiła oddziaływanie nagłych i nieprzewidywalnych 
zmian klimatycznych w Polsce na obiekty budowlane. Omówiła re-
gulacje prawne dotyczące obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych podczas powodzi w 1997 i w 2001 r. Na przykładzie 

MTP BUDMA 2011 
Dni Inżyniera Budownictwa – 11-12.01.2011 r.
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powodzi w 2010 r. omówiła zmiany w przepisach dotyczące remon-
tów, odbudowy i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych wskutek działań żywiołów.

Janusz Wiśniewski z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
omówił budownictwo wodne w Polsce, w ocenie Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, skupiając się głównie na działaniach różnych 
organów państwowych i samorządowych podczas powodzi 2010 r.

Przedstawił również perspektywy działań naprawczych istniejące-
go stanu rzeczy w miarę możliwości budżetu państwa oraz wysiłków 
finansowych poszczególnych województw.

Zofia Tymczuk – dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, w swoim wystąpieniu przedstawiła ocenę 
jakościową i problemy występujące w budownictwie wodnym na 
terenie województwa wielkopolskiego. Omówiła dotychczasowe 
działania oraz ambitne plany i zamierzenia w zakresie poprawy stanu 
gospodarki wodnej, rozwoju infrastruktury wodnej i możliwości 
zapobiegania negatywnym skutkom działania żywiołów.

Jerzy Witczak - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego - przedstawił budownictwo wodne i wodno-melio-
racyjne funkcjonujące na terenie Wielkopolski w ocenie Wiel-
kopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Scharakteryzował techniczne możliwości urządzeń oraz wskazał 
kierunki do koniecznych działań naprawczych w celu zapobieżenia 
negatywnym skutkom żywiołów.

Wszystkie referaty znajdują się na stronie internetowej Izby  
www.woiib.org.pl w zakładce Aktualności. Po kliknięciu w nazwisko 
prelegenta otwiera się prezentacja w wersji PDF.

Duża frekwencja podczas sesji Dni Inżyniera Budownictwa 
świadczyła o dobrym i aktualnym doborze tematyki referatów 
w świetle wydarzeń pogodowych i ogłoszonym na terenie wielu 
powiatów województwa wielkopolskiego stanie pogotowia powo-
dziowego.

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

Informacja ze spotkania z Dziekanami Wielkopolskich  
Uczelni Technicznych

15 lutego 2011 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i z jej inicjatywy, 
odbyło się spotkanie z Dziekanami technicznych uczelni publicznych i niepublicznych z terenu Wielkopolski. Celem 

spotkania była wymiana stanowisk w zakresie treści programów, studiowanych przedmiotów technicznych oraz liczby godzin 
ich nauczania na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Elektrotechnika, Energetyka i Telekomunikacja w kon-
tekście ubiegania się absolwentów tych Uczelni o uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. W czasie dyskusji wyrażono pogląd o konieczności wspólnego działania w celu zapewnienia absolwentom 
podstawowej wiedzy technicznej wymaganej na egzaminach w Uczelniach i Izbie Inżynierskiej na uprawnienia budowlane.

 Uczestnicy spotkania zdecydowali o konieczności dalszej współpracy w dopracowaniu propozycji Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie programów nauczania wraz z liczbą godzin dla kierunków 
objętych ustawą Prawo Budowlane.

Przewodniczący OKK WOIIB
dr inż. Daniel Pawlicki
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W dniach 19 - 21 stycznia br. 
odbył się wyjazd do Mona-

chium na specjalistyczne targi - BAU 
2011. W wyjeździe uczestniczyli: 
Przewodniczący Rady Okręgowej 
WOIIB - Jerzy Stroński, Zastępca 
Przewodniczącego - Włodzimierz 
Draber oraz członkowie izby z całej 
Wielkopolski. W pierwszym dniu 
uczestnicy wizytowali dwa stadiony 
Monachijskie: Stadion Olimpijski  
i Allianz Arena. 

Obiekty olimpijskie są usy-
tuowane w przepięknym parku 
ol impijskim,  wyraźnie  zazna -
czają śmiałą wizję architektury  
i podejścia urbanistycznego igrzysk 
na wielu arenach w jednym miejscu 
na przestrzeni kilku tysięcy hekta-
rów. Stadion Bayernu Monachium  
to popis kunsztu inżynierskiego, prosta w formie ale do-
skonała technicznie budowla sportowa, którą można było 
zwiedzić bardzo dokładnie z dwoma przewodnikami we 
wszystkich zakamarkach - nawet w szatniach piłkarskich.

Mieszkaliśmy w miasteczku Altötting, niemieckiej „Czę-
stochowie”, w zabytkowym hotelu przebudowanym z dawnej 
poczty dyliżansowej. Miasteczko Altötting to miejsce kultu 
maryjnego, cel pielgrzymek do Kaplicy Łask/Gnadenkapelle/ 
z cudowną figurą Matki Bożej.

Drugi dzień wyjazdu to targi budowlane BAU 2011 – 
największa impreza branży budowlanej w tym roku. Ol-

Targi BAU 2011 w Monachium 

brzymia ekspozycja na terenie nowych terenów targowych 
pokazała kierunki rozwoju budownictwa w Niemczech 
- oszczędność energii i budownictwo w zgodzie z naturą.

Szefostwo naszej izby nawiązało kontakt z prezydentem 
bawarskiej izby budowlanej, co być może będzie stanowiło 
zalążek przyszłej współpracy.

Po kilkugodzinnym zwiedzaniu targów pojecha-
liśmy metrem do centrum Monachium, by spacerem 
przejść przez Marienplatz, obejrzeć Stary Ratusz, Nowy 
Ratusz i katedrę. Pracowity dzień został zakończony  
w iście bawarski sposób w najstarszej monachijskiej re-

stauracji Augustiner oczywiście przy 
golonce po bawarsku i dużym piwie.

W drodze powrotnej nie mogliśmy 
ominąć miasteczka Marktl am Inn,  
w którym  urodził się  papież Bene-
dykt XVI. Przeszliśmy też spacerem 
przez centrum Pasawy, a najtwardsi 
piechurzy dotarli do słynnego skrzy-
żowania czterech rzek.

Program wyjazdu był bardzo inten-
sywny ale myślę, że przyniósł wiele 
wrażeń zawodowych, technicznych  
i czysto turystycznych.

Relacja:
Krzysztof Pięta

Zdjęcia:
Jerzy Stroński
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Eurokody są to wspólne, ujednolicone dokumenty 
odniesienia, które stanowią kluczowe ogniwo ładu 

budowlanego w państwach Unii Europejskiej. Są one zbio-
rem zunifikowanych norm międzynarodowych służących do 
projektowania budynków oraz konstrukcji inżynierskich. 
Intencją ich autorów było wykorzystanie szerokiego do-
świadczenia w zakresie projektowania oraz wyników badań 
w blisko 20 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 
Prof. Antoni Biegus z Politechniki Wrocławskiej, 20 

stycznia 2011 r. w siedzibie WOIIB przy ul. Dworkowej 
14, wygłosił referat wprowadzający na temat stosowania 
w Polsce Eurokodów. 

W szkoleniu udział wzięło ponad 100 osób. Liczne pyta-
nia od uczestników szkolenia i żywa dyskusja świadczyły 
o ogromnej potrzebie wyjaśnienia tego zagadnienia.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
zorganizowała już po raz trzeci szkolenie na ten temat. 
Pierwsze odbyło się jeszcze jesienią 2010 r., drugie szko-
lenie – otwarte dla wszystkich chętnych było zrealizowa-
ne podczas Dni Inżyniera Budownictwa w trakcie MTP 
BUDMA 2011.

WOIIB planuje kontynuowanie szkoleń z tego zakresu. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przeglądania 
naszej strony, by znaleźć informację o kolejnych spotka-
niach  z prof. Antonim Biegusem.

Relacja:
Mirosław Praszkowski

Zdjęcia:
Agata Borucka

EUROKODY w Izbie

W listopadzie i w grudniu 2010 roku we wszystkich 
delegaturach odbyły się spotkania z delegatami, 

Naczelnikami Powiatowych Wydziałów Budownictwa  
i Architektury oraz z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru 
Budowlanego.

Spotkania te miały miejsce w:
- Gnieźnie – 26 listopada 2010 r.;
- Kaliszu – 9 grudnia 2010 r.;
- Koninie – 23 listopada 2010 r.;
- Lesznie – 25 listopada 2010 r.;
- Pile – 18 listopada 2010 r.

Spotkania w delegaturach
Tematyka spotkań obejmowała wymogi prawa budowla-

nego i ich stosowanie przez nadzór budowlany i wydziały 
budowlane w terenie z uwzględnieniem uwarunkowań 
miejscowych.

W efekcie ustalono konieczność organizacji spotkań 
w cyklu półrocznym z udziałem przedstawicieli władz 
wojewódzkich.

Przewodniczący Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński
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Ogółem w sesji jesiennej Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
wydała:

1) 185 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
2) 60 decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych

z tytułu niezdania egzaminu.

Do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
które uzyskuje się po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, 

należą: 
- kierownik budowy, 
- kierownik robót, 
- inspektor nadzoru inwestorskiego, 
- projektant, 
- rzeczoznawca, 
- inspektor do spraw przeglądów technicznych, 
- kierownik robót wyburzeniowych.
Aby ubiegać się o uprawnienia budowlane trzeba spełnić dwa 

ogólne warunki: 
po pierwsze – posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych 
pierwszego stopnia (inżynierskie) lub drugiego (magisterskie) 
oparty o odpowiedni program studiów; 
po drugie – odbyć stosowną praktykę zawodową, trwającą 
co najmniej 2 lub 3 lata.
Jesienną sesję egzaminacyjną w 2010 r. przeprowadziła Okrę-

gowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w następującym  składzie:

- dr inż. Daniel Pawlicki - Przewodniczący Komisji
- mgr inż. Andrzej Barczyński - Zastępca Przewodniczącego 
  Komisji
- mgr inż. Szczepan Mikurenda - Zastępca Przewodniczącego 
  Komisji
- mgr inż. Janina Ferenc - Sekretarz Komisji
- prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski - Członek Komisji
- mgr inż. Tomasz Ciekański - Członek Komisji
- mgr inż. Anna Gieczewska - Członek Komisji
- inż. Roman Jabłoński - Członek Komisji
- inż. Zygmunt Jagła - Członek Komisji
- mgr inż. Mirosław Lisowski - Członek Komisji
- mgr inż. Marta Nizińska-Juszczak - Członek Komisji
- mgr inż. Roman Pilch - Członek Komisji 
- dr inż. Grzegorz Ratajczak - Członek Komisji
Na jesienną sesję 2010 r. Zarządzeniami Przewodniczącego 

OKK, zgodnie z regulaminem powołanych zostało 11 Zespołów 
Kwalifikacyjnych i 22 Zespoły Egzaminacyjne. 

Wyniki jesiennej  sesji 2010 r. na uprawnienia budowlane.
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji jesiennej 

2010 r. przyjęła łącznie 257 wniosków o nadanie uprawnień 
budowlanych.

Do egzaminu pisemnego  przystąpiło łącznie 213 osób, z czego 
egzamin zdało 198 osób, tj.  92,96%.

Do egzaminu ustnego dopuszczono 230 osób a wynik pozy-
tywny uzyskało 185 osób,  stanowi to łącznie  80,43%  zdających 
egzamin. 

Uroczyste wręczenie decyzji
 nadania uprawnień budowlanych

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budow-
lanych wraz ze ślubowaniem odbyło się 11 lutego 2011 r.

• o godz. 10:00 dla specjalności: architektonicznej, konstruk-
cyjno-budowlanej, instalacyjnej elektrycznej, kolejowej i teleko-
munikacyjnej,

• o godz. 12:00 dla specjalności drogowej, mostowej
i instalacyjnej sanitarnej w siedzibie Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 w budynku nr B, 
w obecności:

1. mgr inż. Jerzy Stroński - Przewodniczący  Rady WOIIB,
2. dr inż. Daniel Pawlicki - Przewodniczący OKK WOIIB 
    i Zespołu Orzekającego,
3. mgr inż. Janina Ferenc - Sekretarz OKK WOIIB.

Najlepsze wyniki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego 
uzyskali: dr inż. Piotr Frąszczak - specjalność konstrukcyjno-
-budowlana i inż. Krzysztof Maciejewski - specjalność instalacyjna 
sanitarna. Za osiągnięte wyniki zostali wyróżnieni przez Przewod-
niczącego Rady WOIIB pamiątkowym albumem.

Wszystkim, którzy otrzymali uprawnienia budowlane gra-
tulujemy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie WOIIB  
– www.woiib.org.pl w zakładce Aktualności.

Kolejna sesja egzaminacyjna - wiosenna 2011 r. rozpocznie 
się 13 maja  2011 r. 

Przewodniczący OKK WOIIB
dr inż. Daniel Pawlicki
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1. Specjalność architektoniczna – 3 osoby

- do kierowania bez ograniczeń:
1.  mgr inż. arch. Igor Bongarczuk 

- do projektowania  w zakresie ograniczonym:
1. inż. Tomasz Krukowski
2. mgr inż. Maciej Przybylski

2. Specjalność konstrukcyjno-budowlana – 68 osób

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Bartosz Bernard
2. mgr inż. Jakub Berwid
3. mgr inż. Krystian Błaszczyk
4. mgr inż. Maciej Bonikowski
5. mgr inż. Adam Czerwiński
6. mgr inż. Mateusz Filimon
7. mgr inż. Marcin Gałan
8. mgr inż. Radosław Hyla
9. mgr inż. Tomasz Jaroniewski
10. inż. Marek Jarząbek
11. mgr inż. Andrzej Joński
12. mgr inż. Sławomir Karłowski
13. mgr inż. Tomasz Karolak
14. mgr inż. Krzysztof Klapczyński
15. inż. Krzysztof Król
16. mgr inż. Damian Kruchlik
17. mgr inż. Bartosz Kuciak
18. mgr inż. Maciej Lorenz
19. mgr inż. Wiesław Ludzkowski
20. mgr inż. Rafał Łuczak
21. mgr inż. Piotr Marciniak
22. mgr inż. Marcin Nykiel
23. mgr inż. Wojciech Paczkowski
24. mgr inż. Jacek Partyka
25. dr inż. Jerzy Pasławski
26. mgr inż. Arkadiusz Poliwka
27. mgr inż. Marcin Pupiec
28. mgr inż. Łukasz Raszke
29. mgr inż. Przemysław Sadowski
30. mgr inż. Paweł Serek
31. mgr inż. Piotr Sikorski
32. mgr inż. Bartłomiej Sobczak
33. mgr inż. Michał Soboń
34. mgr inż. Małgorzata Stefańska
35. mgr inż. Jakub Świętek

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia 
budowlane w sesji jesiennej 2010 r.

36. mgr inż. Tomasz Urbanek
37. mgr inż. Katarzyna Wawrzyniak
38. mgr inż. Jarosław Wieczorek
39. mgr inż. Maciej Wiśniewski
40. inż. Marcin Wolniewicz
41. mgr inż. Karol Wolski
42. mgr inż. Marcin Zastawny
43. mgr inż. Konrad Ziejewski
44. mgr inż. Monika Zubiak

- do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:

1.  mgr inż. Anna Broż
2.  technik Dariusz Tomczak
3. mgr inż. Krzysztof Wegner 

- do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Piotr Bednarek
2. mgr inż. Anna Chorowska
3. mgr inż. Apolinary Fałek
4. dr inż. Krzysztof Górski
5. mgr inż. Maciej Łukaszewski
6. mgr inż. Piotr Piotrowski
7. mgr inż. Piotr Simiot
8. mgr inż. Jerzy Skoryna
9. mgr inż. Marcin Steffek
10. mgr inż. Łukasz Surmacewicz
11. mgr inż. Łukasz Morawski
12. mgr inż. Jagoda Tesmer
13. mgr inż. Sebastian Wesołowski
14. mgr inż. Marcin Winiecki
15. mgr inż. Piotr Żuchniewicz

- do projektowania  w zakresie ograniczonym:
1. mgr inż. Tomasz Alankiewicz

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

1. dr inż. Piotr Frąszczak
2. mgr inż. Wiktor Konieczny
3. mgr inż. Adam Nowicki
4. mgr inż. Piotr Pieńkowski

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie ograniczonym:

1. mgr inż. Zdzisław Małecki
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3. Specjalność drogowa – 20 osób

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż.  Tomasz Bieliński
2. mgr inż. Kamila Ferlin
3. mgr inż.  Robert Kasprzak
4. mgr inż. Bogdan Kurzawa
5. mgr inż. Łukasz Łowicki
6. mgr inż. Piotr Pacyński
7. mgr inż. Krystian Przybylski
8. mgr inż. Krzysztof  Szczepaniak
9. mgr inż. Iwona Waluszyńska
10 mgr inż. Michał Wasilewski

- do projektowania bez ograniczeń:
1.  inż. Tomasz Borek
2. mgr inż. Filip Grzelak
3. mgr inż. Anna Katarzyńska
4. mgr inż. Piotr Marciniak
5. mgr inż. Leszek Minc
6. mgr inż. Radosław Ruks
7. mgr inż. Piotr Sołecki

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

1. mgr inż. Sylwester Koliński
2. mgr inż. Maciej Kupka
3. mgr inż. Maciej Sługocki
 

4. Specjalność mostowa – 7 osób

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Grzegorz Chechła
2. mgr inż. Krzysztof Szmyt
3. mgr inż. Artur Turas
4. mgr inż. Bartosz Wojtkowiak
5. mgr inż. Weronika Słodkowicz

- do projektowania  w zakresie ograniczonym:
1. inż. Tomasz Toczko
2. technik Jarosław Nowacki

5. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocią-
gowych i kanalizacyjnych – 59 osób

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Michał Balcerek
2. mgr inż. Arkadiusz Bartosik
3. mgr inż. Jędrzej Bekas
4. mgr inż. Jacek Bielicki
5. mgr inż. Łukasz Borowski
6. mgr inż. Grzegorz Fras
7. mgr inż. Marek Fudala
8. mgr inż. Marta Galasińska 

9. mgr inż. Katarzyna Grala 
10. mgr inż. Marcin Hahnel
11. mgr inż. Mariusz Hoffman
12. mgr inż. Anna Kaja
13. mgr inż. Patryk Kałużny
14. mgr inż. Joanna Karpińska
15. mgr inż. Krzysztof Kasprzak
16. mgr inż. Karolina Konik-Schnierl
17. mgr inż. Monika Kowalska
18. mgr inż. Dariusz Krakus
19. mgr inż. Jędrzej Krawczyk 
20. mgr inż. Emilia Krawczyńska 
21. mgr inż. Grażyna Kubiak
22. mgr inż. Joanna Kucznerowicz 
23. mgr inż. Tomasz Sobociński
24. mgr inż. Michał Leśniczak
25. mgr inż. Tomasz Majcher
26. mgr inż.  Patryk Markiewicz
27. mgr inż.  Jakub Mazurkiewicz
28. mgr inż.  Piotr Miężalski 
29. mgr inż. Mikołaj Mrówczyński
30. mgr inż. Agata Olzacka
31. mgr inż. Piotr Paczkowski
32. mgr inż. Tomasz Pilczyński
33. mgr inż. Małgorzata Ratajczak
34. mgr inż. Agnieszka Samolczyk 
35. inż. Sławomir Sieradzki
36. mgr inż. Maciej Siodła
37. mgr inż. Karina Szyperska
38. mgr inż. Tomasz Walendowski
39. mgr inż. Michał Maluszyński
40. mgr inż. Grażyna Witek 

- do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Leszek Adamczyk
2. mgr inż. Magdalena Białecka
3. mgr inż. Sławomir Czapik 
4. mgr inż. Jakub Jabłoński
5. mgr inż.  Bartosz Kamiński  
6. mgr inż. Przemysław Lisiecki
7. mgr inż. Bolko Matuszewski
8. mgr inż. Paweł Michalski
9. mgr inż.  Sylweriusz Nowak

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

1. mgr inż.  Marek Borowiak
2. mgr inż.  Izabela Dudzik-Murawa
3. mgr inż.  Elżbieta Kowalczuk-Roszkiewicz
4. mgr inż.  Joanna Łukanty
5. inż.  Krzysztof Maciejewski
6. mgr inż.  Robert Ochowiak 
7. mgr inż.  Bartłomiej Rurek
8. mgr inż.  Tomasz Wawrzyniak
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- do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:

1. techn. Dariusz Jąkalski
2. inż. Krzysztof Marchewka

6. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 25 osób

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. inż. Marcin Bartczak
2. mgr inż. Maciej Bidziński
3. mgr inż. Błażej Budny
4. mgr inż. Łukasz Durzewski
5. mgr inż. Eryk Dyrka
6. mgr inż. Mariusz Kaminiecki
7. mgr inż. Mariusz Kamiński
8. mgr inż. Jan Kaźmierczak
9. inż. Henryk Kuczmański
10. mgr inż. Jerzy Kupczyk
11. mgr inż. Michał Nowicki
12. mgr inz Katarzyna Romankow
13. mgr inż. Przemysław Rutkowski
14. mgr inż. Krzysztof Skąpski
15. mgr inż. Tomasz Stachurski
16. mgr inż. Sebastian Suchowiak
17. mgr inż. Remigiusz Szarzyński
18. mgr inż. Marek Żelawski
 

- do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Krzysztof Broż
2. mgr inż. Dariusz Pawlak
3. mgr inż. Wojciech Poprawa

4. mgr inż. Natalia Steinke
5. mgr inż. Adrian Olejnik
6. inż. Maciej Wojtyś

- do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:

1. techn. Mariusz Liebelt

7. Specjalność kolejowa – 2 osoby

- do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Tomasz Witkowicz

- do kierowania robotami budowlanymi w zakresie linii, 
węzłów i stacji kolejowych w zakresie ograniczonym:

1. technik Jarosław Grabowski

8. Specjalność telekomunikacyjna – 4 osoby

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Artur Pięta

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń: 

1. mgr inż. Robert Gola
2. mgr inż. Jacek Maciuszonek 

- do kierowania robotami budowlanymi w zakresie urzą-
dzeń stacyjnych w zakresie ograniczonym:

1. techn. Piotr Skory

RAZEM  185 OSÓB
Przewodniczący OKK WOIIB

dr inż. Daniel Pawlicki

Szkolenia dla rzeczoznawców
w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w 2010 roku

W minionym, 2010 roku odbyły się dwa  szkolenia 
dla zawodowo czynnych rzeczoznawców budow-

lanych wszystkich specjalności i zakresów rzeczoznawstwa. 
Szkolenie przygotowała Sekcja ds. rzeczoznawstwa budow-
lanego działająca w ramach Zespołu ds. procesów budowla-
nych. Pierwsze seminarium miało miejsce 8 marca 2010 r.  
i dotyczyło dwóch tematów:

1. Wpływ rzeczoznawców budowlanych na kształtowanie 
orzecznictwa i stabilność rozstrzygnięć organów administra-
cji publicznej, który przygotował i wygłosił mgr inż. Przemysław 
G. Barczyński.*

2. Ekspertyzy sporządzane na potrzeby postępowań ad-
ministracyjnych prowadzonych przez ograna administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, 
który przygotował i wygłosił inż. Jerzy Franczyszyn.*

Powyższe referaty, jako materiały szkoleniowe, otrzymali wszy-
scy uczestnicy szkolenia. 

Było to pierwsze seminarium na które przybyło  41 osób 
na 94 zarejestrowanych rzeczoznawców, co należałoby uznać 
za wynik pozytywny. Po wygłoszonych referatach odbyła 
się dyskusja, z której wynikało, że szkolenia specjalistyczne 
dla rzeczoznawców są celowe i należy ten kierunek szkoleń 
kontynuować. Wyrazem tego stanowiska było przygotowanie 
kolejnego seminarium ściśle związanego z opracowaniami 
ekspertyz technicznych. Takie seminarium miało miejsce  
16 grudnia 2010 r., którego tematem wiodącym była:

Metodologia opracowywania ekspertyz technicznych 
przez rzeczoznawców budowlanych.

 Referat przygotował i wygłosił inż. Zygmunt Jagła.*  
W materiale zwrócono uwagę na podstawowe elementy, któ-
re powinny znaleźć się w opracowaniu będącym ekspertyzą. 
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Przedstawiono także aspekty związane z podstawami formal-
nymi i prawnymi opracowania. Akcentowano konieczność 
pracy zespołowej – udział rzeczoznawców innych branż. 
Zwrócono uwagę na potrzebę posiłkowania się, dla skompli-
kowanych opracowań, badaniami specjalistycznymi (labora-
torium, ITB). W seminarium uczestniczyło 52 rzeczoznawców 
wszystkich specjalności. Tak znaczna frekwencja może tylko 
świadczyć o potrzebie szkoleń specjalistycznych w tej gru-
pie zawodowej. Uczestnicy seminarium zaopatrzeni zostali  
w materiał szkoleniowy w postaci wspomnianego referatu. Po 
wystąpieniu odbyła się dyskusja panelowa, która miała ciekawy  
i zarazem pożyteczny charakter. Dyskusja toczyła się szczególnie 
nad niezdefiniowanymi w Ustawie Prawo budowlane i w prze-
pisach wykonawczych pojęciami: ekspertyza, opinia techniczna 
czy orzeczenie techniczne. Propozycje zdefiniowania tych pojęć 
podjęła Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, po dyskusji w środowisku rzeczoznawców, 
która podjęła Uchwała nr 1/08 z 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
przyjęcia definicji wspomnianych wyżej pojęć technicznych oraz 
określiła krąg osób uprawnionych do ich stosowania. Stanowisko 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa zostało przekazane do Ministra Infrastruktury celem 
nadania dalszego biegu tej sprawie tj. wprowadzenia do Prawa 
budowlanego lub aktów wykonawczych. Pomimo wielokrotnej 
nowelizacji Prawa budowlanego, od tamtego czasu, sprawa nie 
doczekała się pozytywnego rozwiązania. Tak więc stanowisko 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest tylko zaleceniem do sto-
sowania, szczególnie wśród rzeczoznawców, lecz nie jest aktem 
prawnym. Pojęcia te stwarzają na codzień  wiele problemów 
rzeczoznawcom i projektantom co do zakresu i formy opraco-
wania. Należy mieć nadzieję, że temat ten znajdzie pozytywne 
rozwiązanie w najbliższej przyszłości w stosownych zapisach 
Prawa budowlanego. 

Wnioskiem głównym z dyskusji było stwierdzenie, że taka 
tematyka lepiej byłaby zrozumiała, gdyby poparta została 
przykładami dobrych, czy też wzorcowych opracowań eks-
perckich. Należy przyjąć, że realizacja wniosku znajdzie swój 

wyraz w następnych szkoleniach, których Sekcja rzeczoznaw-
cza zamierza w 2011 r. przeprowadzić kolejne dwa seminaria  
w pierwszym i drugim półroczu tego roku. 

Pozostałe wątki dyskusji dotyczyły zmieniających się norm 
dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji (Eurokody), problemów 
wynikających z oceny stanu technicznego obiektów w czasie 
okresowych kontroli,  spraw etyki zawodowej oraz konieczności 
ustawicznego uzupełniania wiedzy przez rzeczoznawców.

Ponieważ szkolenie odbywało się w okresie przedświątecz-
nym, dlatego też składało się z dwóch części tj. szkoleniowej o 
tematyce wspomnianej wyżej  i koleżeńskie spotkanie świątecz-
no-noworoczne. Był opłatek, życzenia świąteczno-noworoczne 
oraz skromny poczęstunek. Szkolenie oraz jego forma zostały 
życzliwie przyjęte przez zebranych.

        Należy również nadmienić, że  szkolenia każdorazowo 
otwierała i słowem wstępnym opatrzyła Przewodnicząca Zespołu 
ds. procesów budowlanych pani mgr inż. Danuta Gawęcka.

Informację opracowali:
 mgr inż. Szczepan Mikurenda*

 mgr inż. Piotr Żywica*   
Zdjęcie: Piotr Żywica    

* Wymienione w tekście osoby są członkami Sekcji rzeczo-
znawstwa budowlanego i posiadają tytuł zawodowy rzeczo-
znawcy.

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli koledzy:

1 Mieczysław Bacik Ostrzeszów
2 Wojciech Błasiński Poznań
3 Roman Tadeusz Rzanny Piła
4 Henryk Sikora Ostrów Wlkp.
5 Piotr Smolibocki Poznań
6 Stanisław Stróżyk Piła
7 Mirosław Władysław Torzewski Orzechowo
8 Jerzy Zalewski Stankowo

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…” 
Ks. Jan Twardowski
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Po raz drugi młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 w Gnieźnie (ZSP nr 3) wzięła udział w 

wymianie młodzieży francusko-polskiej z Centrum Szkolenia 
Zawodowego w Arches k/Epinal (CFA); wyjazd był możliwy 
dzięki zawartemu porozumieniu między Wielkopolską Okrę-
gową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu (WOIIB) a 
Federacją Budownictwa i Prac Publicznych w Epinal (BTP). 
W ramach tej współpracy nasza młodzież wraz z opiekunem  
i koordynatorem tego przedsięwzięcia Małgorzatą Kurkow-
ską przebywała w dniach 28 listopada - 4 grudnia 2010 roku 
w Arches. 

Przygotowany projekt nosi nazwę „Po praktykę do Euro-
py” i jest to odbycie krótkiej praktyki we Francji, jak rów-
nież to co typowe dla każdej 
wymiany młodzieży: wzajem-
na integracja, nowe doświad-
czenia, poznanie zupełnie 
innej kultury. W tym roku 
praktyka odbyła się w pra-
cowni stolarskiej i konstrukcji 
drewnianych; do Francji po-
jechali uczniowie technikum 
budowlanego i zasadniczej 
szkoły zawodowej uczący się 
w zawodzie stolarz. Ucznio-
wie zostali podzieleni na dwie 
grupy: stolarską i konstruk-
torską; w każdej z grup było 
po pięciu Francuzów i Pola-
ków. Zajęcia rozpoczęły się 
od teoretycznego przygoto-
wania z zakresu nazewnictwa 
poszczególnych elementów 
konstrukcji i rodzajów połą-
czeń ciesielskich. Lotaryngia 
i Alzacją ma duże tradycje  
w konstrukcjach drewnianych, 
dlatego też postanowiliśmy 
wykonać zadanie w panują-
cej tutaj konwencji. Zadaniem 
uczniów było przygotowanie 
konstrukcji ściany drewnianej z możliwością osadzenia w niej 
drzwi i wykonaniem konstrukcji zadaszenia nad drzwiami. 
Projekt realizowany był z dużym zaangażowaniem i radością 
wynikającą z efektów pracy; okazało się, że bariery językowe 
są znacznie mniejsze niż myśleliśmy; wspólna praca bardzo 
zbliżyła Francuzów i Polaków. Nad właściwym przebiegiem 
prac czuwali nauczyciele: Remi Pierrat i Mickael Roure.  
Został również opracowany projekt, który będzie realizowany 
w marcu 2011 roku, kiedy to będziemy gościć grupę z Fran-
cji. Na terenie ZSP nr 3 powstanie drewniana konstrukcja 
będąca symbolem jak również miejscem spotkań i wzajem-
nej integracji. Był czas na pracę, ale nie zabrakło wspaniale 
przygotowanych rozrywek. Każdego dnia pracowaliśmy do 

„Po praktykę do Europy”
południa w atelier; popołudniowy program przedstawiał się 
bardzo atrakcyjnie: zwiedzanie Muzeum Obrazków Imagerie 
d’Epinal; obiad w eleganckiej restauracji w Gerardmer; termy 
w romańskich podziemiach w Plombieres-les-Bains; wizyta  
w Nancy – pomnik króla polskiego Stanisława Leszczyń-
skiego, któremu Ludwik XV oddał we władanie Lotaryn-
gię – plac, który Stanisław Leszczyński zbudował w Nancy 
noszący dziś jego imię, uchodzi za jeden z najpiękniejszych 
placów w Europie i jest na liście UNESCO; piesza wycieczka  
w pasma gór wogezyjskich z rakietami (z franc. Raquettes 
czyli rodzaj nart); wieczorami dla zachowania zdrowej rywa-
lizacji bowling i karting. Wrażeń było bez liku, a uśmiech 
wciąż gościł na naszych twarzach.

Francuzi informację o naszym pobycie umieścili na stro-
nie internetowej Centrum Szkolenia Zawodowego (CFA): 
„Cieszymy się, że możemy Was gościć i życzymy Wam uda-
nego pobytu we Francji. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy od-
kryć przed Wami dziedzictwo wogezyjskie i lotaryńskie oraz 
wymienić doświadczenia zawodowe w konstrukcjach drew-
nianych”.

Na oficjalnym spotkaniu przygotowanym przez stronę 
francuską, co dodało rangi naszemu pobytowi – swoją obec-
nością zaszczycili nas przedstawiciele WOIIB w składzie: 
przewodniczący Jerzy Stroński i przewodniczący Zespołu 
ds. kontaktów z zagranicą Krzysztof Pięta. Francuzów re-
prezentowali: prezes Federacji BTP Daniel Virion, dyrekcja 
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W dniach 24 i 25 listopada 2010 roku w Centrum Kon-
gresowym IOR w Poznaniu odbyło się XIII Sympo-

zjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektro-
energetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozja 
te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum 
wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej 
elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, te-
letechników, automatyków, informatyków. Bieżąca edycja 
sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje elektryczne – kla-
syczne i inteligentne”. Tematyka XIII Sympozjum obejmo-
wała następujące zagadnienia: 
• nowe rozwiązania w budowie linii i rozdzielnic elektro-

energetycznych, 
• projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach inteli-

gentnych, 
• zarządzanie obiektem inteligentnym, 
• wybrane zagadnienia zasilania obiektów energią 
 elektryczną.

Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich, Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa oraz Wydział Elektryczny Poli-
techniki Poznańskiej. Instytucją współpracującą było Polskie 
Centrum Promocji Miedzi we Wrocławiu w ramach Programu 
Leonardo Energy. Sympozjum odbywało się pod patronatem 
medialnym Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Or-
ganizacyjnego i Naukowo-Technicznego SEP – SPEKTRUM, 
Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich – INPE 
oraz elektro.info.

XIII Sympozjum odbyło się w roku ważnego wydarzenia 
w życiu Stowarzyszenia Elektryków Polskich – XXXV Wal-

nego Zjazdu Delegatów SEP. Obradował on w dniach 25 ÷ 
26 czerwca 2010 r. w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego  
w Katowicach. Zgodnie z hasłem Zjazdu „Elektryka dla przy-
szłości”, ważne miejsce w dyskusjach zjazdowych znalazły 
problemy rozwoju kraju i udziału w nim elektryki i elektry-
ków. Odzwierciedleniem dyskusji prowadzonej podczas ob-
rad jest przyjęta Uchwała Generalna Zjazdu, która zawiera 
trzy punkty:

1. XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP obradujący  
w dniach 25 i 26 czerwca 2010 r. w Katowicach wyraża 
przekonanie, że dalszy rozwój Polski jest w coraz większym 
stopniu zależny od stanu elektryki, poczynając od koniecznej 
potrzeby powszechnego dostępu do gwarantowanej energii 
elektrycznej, kończąc na problemach dostępu do szerokopas-
mowej sieci Internetu i rozwoju społeczeństwa informacyjne-
go. Elektryka przyszłości to nowoczesne technologie przetwa-
rzania energii pierwotnej, przesyłu energii elektrycznej oraz 
użytkowania energii w postaci końcowej z wykorzystaniem 
inteligentnych układów sterujących. 

2. Bez dobrze wykształconych inżynierów i techników, 
specjalistów we wszystkich dziedzinach szeroko rozumianej 
elektryki, nie będzie możliwa likwidacja zapóźnienia kraju  
w stosunku do przodujących krajów Europy i świata.

3. Zjazd apeluje do wszystkich członków i sympatyków 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich o podjęcie skutecznych 
działań mających na celu dalszy rozwój nauk i technik elek-
trycznych jak i ich praktycznych zastosowań.  

Celem XIII Sympozjum było przedstawienie najnowszych 
osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań syste-
mowych i technologicznych stosowanych w sieciach i insta-

CFA pan Gerard Demange i Raul Marcadella oraz nauczycie-
le: France Maurice, Remi Pierrat, Mickael Roure, Dominique 
Schneider, Jean Luc Nazon.

Już dziś można stwierdzić, że wymiana francusko – pol-
ska nie była wydarzeniem incydentalnym i świadomi jesteśmy 
niewątpliwych korzyści, jakie z niej płyną. Dużym wyzwa-
niem dla nas jest pozyskanie odpowiednich środków na orga-
nizację w/w przedsięwzięcia. Na szczęście nasza praca zostaje 
zauważona - są organizacje i przedsiębiorcy, którzy „chcą się 
pod tym podpisać”; to dzięki WOIIB zaczęła się ta wspaniała 
wymiana; przedłożyliśmy projekt praktyki dla naszej młodzie-
ży Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie i wyszliśmy z tego 
zwycięską ręką – otrzymaliśmy grant; oczywiście nieoceniona 
jest pomoc gnieźnieńskich przedsiębiorców. 

Od Francuzów wiemy, że Polska przestała być dla nich 
nieznanym miejscem, młodzież z Francji już dziś cieszy się na 

przyjazd do Polski, a my jesteśmy z tego dumni. 
Po raz kolejny profesjonalne tłumaczenie zapewniła firma 

AG COMMERCE z Poznania: Agnieszka Kończak i Aneta 
Oleszek.

Mamy nadal wielką nadzieję, że podczas wizyty Francu-
zów w Polsce (marzec 2011) wspólna praca będzie przebie-
gała w jeszcze lepszej komitywie. Stronie francuskiej zależy, 
aby do Polski przyjechała ta sama grupa młodzieży z którą 
pracowała nasza młodzież we Francji. W Polsce uczniowie 
pod kierunkiem swoich opiekunów: Małgorzaty Kurkowskiej, 
Remi Pierrat, Mickael Roure, Dominique Schneider wykonają 
wspólnie przygotowany projekt.

Dziękujemy wszystkim za okazane nam wsparcie i pomoc, 
liczymy na nie w dalszych krokach naszego przedsięwzięcia. 

Małgorzata Kurkowska

SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
- KLASYCZNE I INTELIGENTNE
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lacjach elektrycznych, zarówno w obiektach tradycyjnych jak 
i inteligentnych: mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz 
przemysłowych. Sympozjum stanowiło forum umożliwiające 
zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz wdrażania wy-
ników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonaw-
czej i eksploatacyjnej w obszarze sieci i instalacji elektrycz-
nych. Zakres tematyczny XIII Sympozjum obejmował w spo-
sób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą 
się – wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiek-
tów – w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza 
w warstwie informatycznej. Efektywne zastosowanie technik 
informatycznych przynosi zdecydowane efekty ekonomiczne 
również w obszarze instalacji i sieci elektrycznych. Tym sa-
mym tematyka sympozjum wpisuje się w aktualne kierunki 
działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich nakreślone 
uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów SEP.

Autorami referatów prezentowanych na XIII Sympozjum 
OP SEP i w większości wydanych dru-
kiem w postaci oddzielnego zeszytu 
(ISBN 978-83-919118-8-4) byli pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni wyż-
szych uczelni technicznych, projektan-
ci, pracownicy jednostek innowacyjno-
-wdrożeniowych oraz przedstawiciele 
znaczących producentów, dystrybuto-
rów, a także wykonawców urządzeń dla 
sieci i instalacji elektrycznych obiek-
tów tradycyjnych oraz inteligentnych.  
W sympozjum uczestniczyło blisko 200 
osób, w tym 90 członków WOIIB oraz 
90 studentów Politechniki Poznańskiej  
i uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych.

Radzie Programowej XIII Sympo-
zjum przewodniczyła Profesor Aleksan-
dra Rakowska – Prorektor ds. Nauki Po-
litechniki Poznańskiej. Ponadto w skład 
Rady Programowej weszli: Dziekan 
Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Poznańskiej – profesor Konrad Skowro-
nek, sekretarz naukowy dr inż. Ryszard Niewiedział – Wice-
prezes OP SEP i Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych OP SEP, profesor Władysław Opydo z Insty-
tutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki 
Poznańskiej, dr inż. Andrzej Grzybowski – Przewodniczący 
Sekcji Energetycznej OP SEP oraz dr inż. Eugeniusz Sroczan 
– prezes Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej, jako 
redaktor materiałów sympozjum. Pracami Komitetu Organi-
zacyjnego Sympozjum kierował Prezes OP SEP – Kazimierz 
Pawlicki oraz sekretarz sympozjum – Grażyna Bogacka.

Obrady XIII Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach ple-
narnych, na których zostały zaprezentowane niżej podane re-
feraty.

Sesja I, której przewodniczył Prezes OP SEP – mgr inż. 
Kazimierz Pawlicki:

• Eugeniusz Sroczan (Politechnika Poznańska) – Struktu-
ra instalacji budynku zasilanego z własnego źródła 
energii elektrycznej i cieplnej;

• Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) – Stero-
wanie oświetleniem w systemie KNX - wybrane algo-
rytmy i propozycje ich realizacji;

• Wojciech Leciński (WAGO ELWAG, Wrocław) 
– Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania sterowania 
oświetleniem dla powierzchni biurowych typu „OPEN 
SPACE” na bazie WAGO I/O;

• Leszek Radomski (WAGO ELWAG, Wrocław) – System 
WINSTA firmy WAGO – doskonały sposób na insta-
lację oświetleniową oraz rozprowadzanie energii 
w podłogach technicznych;

• Piotr Begier, Barbara Pomorska (PTPiREE, Poznań) – 
Przygotowania do wdrożenia „smart materingu” 
w Polsce.

Sesja II, której przewodniczył dr inż. Eugeniusz Sroczan – 
Prezes Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej:

• Grzegorz Cupriak (EATON ELECTRIC, Warszawa) 
– Nowości w aparaturze modułowej w ofercie firmy 
EATON ELECTRIC; 

• Ryszard Świetlicki, Antoni Kupisz (CHINT POLAND, 
Łódź) – Parametry techniczne aparatury rozdzielczo-
-sterowniczej firmy CHINT;

• Tomasz Włodarczyk (BAKS – Kazimierz Sielski, 
Karczew) – Profesjonalne systemy nośne do kabli 
i przewodów firmy BAKS (referat prezentował 
Tomasz Redzik);

• Julian Wiatr (WBSPBiL, Warszawa), Edward Skiepko 
(SGSP, Warszawa) – Dobór przewodów do urządzeń 
elektrycznych pracujących również w czasie pożaru;

• Andrzej Białorusow (DEHN Polska, Warszawa) – Nowe 
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podejście do ochrony odgromowej oraz zastosowanie 
skoordynowanego układu SPD.

Sesja III, której przewodniczył dr inż. Ryszard Niewiedział 
– Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 
OP SEP:

• Dorota Płusa (GALMAR Marciniak, Poznań) – Uziom 
fundamentowy kontenerowej stacji elektroenerge-
tycznej jako obiektu budowlanego;

• Konrad Skowronek (Politechnika Poznańska) – System 
zarządzania współczesnym budynkiem a jego „inteli-
gencja”; 

• Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska) 
– Mikrogeneracja ciepła i energii elektrycznej w lokal-
nych systemach zasilania;

• Ryszard Nawrowski, Zbigniew Stein, Maria Zielińska 
(Politechnika Poznańska) – Analiza możliwości wyko-
rzystania prądnic synchronicznych w zespołach 
prądotwórczych spalinowo-elektrycznych;

• Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrod-
niczy, Bydgoszcz) – Wpływ jednostek wytwórczych 
małej mocy na elektroenergetyczną sieć dystrybucyj-
ną SN - badania eksperymentalne;

• Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy, Bydgoszcz) – Charakterystyki zmienno-
ści obciążeń elektrycznych wybranych odbiorców 
zasilanych z sieci niskiego napięcia;

• Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział (PCPM – 
Program Leonardo Energy) – Analizy ekonomiczne 
dla wyboru rozwiązania technicznego linii 
elektroenergetycznej średniego lub niskiego napięcia. 

Sesja IV, której przewodniczył dr inż. Andrzej Grzybowski 
– Przewodniczący Sekcji Energetycznej OP SEP:

• Waldemar Kiwitt, Włodzimierz Szajkowski, Dominika 
Rohde-Serba, Aleksander Arciszewski (ELPROJEKT, 
Poznań) – Nowe rozwiązania w projektowaniu sieci 
niskiego i średniego napięcia;

• Jarosław Szpindler (KROMISS-BIS, Częstochowa) 
– Stalowe słupy rurowe SSE dla linii napowietrznych 
15÷30 kV; 

• Mariusz Wolski (KROMISS-BIS, Częstochowa) 
– Różnorodność rozwiązań słupów rurowych 
dla potrzeb infrastruktury linii wysokich napięć 
(referat prezentował Jarosław Szpindler);

• Michał Garkowski (SCHRÉDER Polska, Warszawa) 
– Uliczne oprawy LED zarządzane inteligentnym 
systemem sterowania OWLET.

Sesja V, której przewodniczył Członek Honorowy SEP 
mgr inż. Stefan Granatowicz – członek Prezydium Zarządu 
Głównego SEP: 

• Krzysztof Sasin (ABB, Warszawa) – Nowy wymiar 
sterowania mieszkaniem – LIVING SPACE;

• Mariusz Nowak (Politechnika Poznańska) 

– Wykorzystanie systemów SCADA do integracji 
i zarządzania systemami automatyki w inteligentnych 
budynkach;

• Andrzej Urbaniak, Zygmunt Kubiak (Politechnika 
Poznańska) – Inteligentne czujniki w instalacjach 
elektrycznych;

• Kornelia Andrychowicz (Hauff-Technik GmbH & Co. 
KG) – Zabezpieczanie otworów wprowadzających 
kable do budynków.

Sesjom plenarnym towarzyszyły krótkie komunikaty 
przedstawicieli firm uczestniczących w XIII Sympozjum,  
a mianowicie: AREVA T&D – Świebodzice, ASTAT – Po-
znań, ELGIS-GARBATKA – Garbatka-Letnisko, EUROPO-
LES – Warszawa, NUUXE RADIOTON – Kraków. Ta ostat-
nia firma komunikat swój poszerzyła o pokaz gaszenia szafki 
typu 22U.

Sesje warsztatowe, zorganizowane po sesjach plenarnych, 
prowadzone były przez specjalistów z poszczególnych firm 
uczestniczących w XIII Sympozjum i ukierunkowane były te-
matycznie na następujące zagadnienia:

• Nowe możliwości projektowania i budowania linii 
napowietrznych średnich i wysokich napięć na bazie 
słupów rurowych KROMISS-BIS (KROMISS-BIS, 
Częstochowa – Jarosław Szpindler);

• Automatyka budynkowa firmy LEGRAND 
(LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śląskie 
– Zbigniew Ciesielski); 

• Podstawowa konfiguracja systemu WAGO 
dla automatyki budynkowej a możliwość integracji 
systemów KNX/EIB, DALI, EnOcean z systemami 
BMS (WAGO ELWAG, Wrocław – Wojciech Leciński).

Podczas XIII Sympozjum czynny był punkt konsultacyj-
ny obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka Rzeczoznaw-
stwa OP SEP i wykładowców Ośrodka Szkoleniowego OP 
SEP oraz ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa,  
na której następujące firmy prezentowały swoją ofertę handlo-
wą: ASTAT – Poznań, BAKS - Kazimierz Sielski – Karczew, 
EATON Electric – Gdańsk, ELGIS-GARBATKA – Garbat-
ka Letnisko, ELPROJEKT – Poznań, EUROPOLES – War-
szawa, GALMAR Marciniak – Poznań, HAUFF-TECHNIK 
GmbH & Co.KG – Herbrechtingen (Niemcy), JEAN MUEL-
LER POLSKA – Warszawa, LEGRAND POLSKA – Ząbko-
wice Śląskie, SCHRÉDER POLSKA – Warszawa, STELEN – 
Poznań, WAGO ELWAG – Wrocław, ZPUE – Włoszczowa.

XIII Sympozjum OP SEP zakończyło się w drugim dniu 
wydaniem zaświadczeń Oddziału Poznańskiego Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich i Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa o uczestnictwie w sympozjum.

       
 Ryszard Niewiedział

Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP
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1.2. Struktura Eurokodów

Eurokody składają się z 10 pakietów (zbiorów) tematycz-
nych, dotyczących projektowania poszczególnych rodzajów 
konstrukcji budowlanych. Oznaczono je symbolem literowym 
EN i liczbowym od 1990 do1999. Budowę strukturalną oraz 
układ powiązań i wzajemnych relacji Eurokodów pokazano na 
rys. 1. Eurokod EN 1990 pełni funkcję nadrzędną, gdyż podano 
w nim podstawy projektowania, określono główne wymagania 
oraz zdefiniowano stany graniczne nośności i użytkowalności 
konstrukcji budowlanych.

Normy europejskie zostały opublikowane w trzech oficjal-
nych wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemie-
ckiej. Wersje krajowe Eurokodów są oznaczane wyróżnikiem 
literowym danego kraju (w przypadku Polski jest to PN), 
który poprzedza symbol Eurokodu. Symbole polskiej wersji 
Eurokodu pokazano na rys. 2.

Pakiety tematyczne Eurokodów od EN 1991 do EN 1999 
mogą być wieloczęściowe. Oznaczone są one wówczas dal-
szymi cyframi określającymi część oraz specyficzny zakres 
Eurokodu (np. 1-1, 1-2, itd. – patrz rys. 3). Dlatego zbiór Eu-
rokodów liczy 58 pozycji. Np. pakiet Eurokodów dotyczących 
oddziaływań PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcje (rys. 
3) składa się 10 części. Bardziej złożone są Eurokody dotyczące 
konstrukcji stalowych PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji 
stalowych które składają się z 18 części.

     Podstawy projektowania konstrukcji z uwzględnieniem 
postulatu niezawodności budowli (metodologiczne zasady pro-
jektowania konstrukcji), ujęto w PN-EN 1990:2004. Eurokod: 
Podstawy projektowania konstrukcji. Jest to norma wiodąca w 
projektowaniu konstrukcji budowlanych według Eurokodów. 
Podano w niej zasady i wymagania dotyczące oceny nośności, 
użytkowalności i trwałości konstrukcji budowlanych. Są to 
działania zorientowane na jakość w ujęciu procesowym (w 
fazie projektowania, realizacji nadzoru).

Państwa UE uznając Eurokody jako normy europejskie 
ustanowiły wspólne dokumenty odniesienia: 

- do wykazywania zgodności obiektów budowlanych z wy-
maganiami bezpieczeństwa (w zakresie nośności, stateczności, 
zagrożenia pożarowego, wymagań dot. wyrobów budowlach);

- ustalenia podstaw do zawierania kontraktów – przy opra-
cowywaniu specyfikacji technicznych do umów na roboty 

NADCHODZI CZAS EUROKODÓW
1. Wprowadzenie

Eurokody są to wspólne, ujednolicone dokumenty odniesienia, które stanowią kluczowe ogniwo ładu budowlanego  
w państwach Unii Europejskiej. Są one zbiorem zunifikowanych norm międzynarodowych służących do projektowa-

nia budynków oraz konstrukcji inżynierskich. Intencją ich autorów było wykorzystanie szerokiego doświadczenia w zakresie 
projektowania oraz wyników badań w blisko 20 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 
Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do wprowadzenia Eurokodów w projektowaniu i realizacji budowli. 

Wykorzystują one i porządkują dotychczasową wiedzę i stwarzają też przesłanki do korzystania z najnowszych, światowych 
osiągnięć nauki w tej dziedzinie.

Rys. 1. Schemat  ideowy i układ powiązań Eurokodów

Rys. 2. Symbole polskiej wersji Eurokodów

Rys. 3. Schemat PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziaływania 
na konstrukcje
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budowlane i usługi inżynierskie;
- ustalenia podstawy opracowywania zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(norm EN i aprobat technicznych ETA).

Zawartość Eurokodu do stosowania w krajach członkow-
skich Unii Europejskiej przedstawiono na rys. 4. 

 Normy krajowe wdrażające Eurokody muszą zawierać peł-
ny tekst Eurokodów i ich Załączników w postaci opublikowa-
nej przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny). Muszą 
więc one zawierać pełny teks materiału źródłowego (dosłowne 
tłumaczenie bez żadnych zmian). Mogą one być poprzedzone 
krajową stroną tytułową i krajowym wstępem, a także mogą 
być uzupełnione Załącznikiem Krajowym, zawierającym 
wszystkie specyficzne zmiany wartości liczbowych w postaci 
parametrów ustalonych przez krajowe władze normalizacyjne.

Parametry, których wartości mogą być ustalone przez kra-
jowe organizacje normalizacyjne określone są w każdej części 
Eurokodu. Zwykle mogą one dotyczyć wartości charaktery-
stycznych różnic w warunkach klimatycznych (np. obciążenia 
śniegiem, wiatrem), wyboru poziomu bezpieczeństwa z uwagi 
na trwałość konstrukcji oraz ogólnie klas (materiałów i kon-
strukcji), lub stosowanych metod obliczeń. 

Są one pozostawione w poszczególnych częściach Eurokodu 
do wyboru przez krajowe organizacje normalizacyjne. Za-
łączniki Krajowe zawierają parametry ustalone przez krajowe 
władze normalizacyjne, których wartości liczbowe są różne niż 
w wersji opublikowanej przez CEN.

Załączniki Krajowe nie mogą zmieniać lub modyfikować 
treści poszczególnych Eurokodów z wyjątkiem wyraźnie 
wskazanych sytuacji, kiedy możliwy jest „wybór” parame-
trów ustalonych przez krajowe organizacje normalizacyjne. 
Oznacza to, że np. współczynniki bezpieczeństwa zalecane  
w Eurokodach mogą być zmieniane w Załącznikach Kra-
jowych. Wobec tego należy się spodziewać, że Załączniki 
Krajowe poszczególnych krajów UE będą się różnić. 

W Polsce większość Eurokodów już ustanowiono i mają 
one status norm polskich. Jako obowiązujące są stosowane od 
03.2010 r. Aktualnie występuje koegzystencja dotychczaso-
wych norm PN-B i polskich Eurokodów PN-EN. Przewiduje 
się, że w najbliższym czasie ze zbioru norm krajowych zosta-
ną wycofane wszystkie normy PN-B, które będą rozbieżne  
z Eurokodami.

Nadchodzi więc czas stosowania Eurokodów. Jak w przy-
padku każdego nowego wyzwania występują lęki i obawy 
przed zmianami. Są one jednak nieuzasadnione, gdyż nie 
zmieniła się logika, statyka, wytrzymałość materiałów itd., 
a wiedza w dziedzinach budowlanych była systematycznie 
uaktualniana w dotychczasowych normach krajowych PN. Po-
nadto występuje duże powinowactwo podstaw merytorycznych 
dotychczasowych norm PN-B z Eurokodami. Ich wdrażanie 
powinny poprzedzić działania edukacyjne (dostosowanie 

programów nauczania) działania wspomagające (szkolenia, 
studia podyplomowe, seminaria, publikacje, informatyzacja).

3. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych 
    wg PN-EN 1990

3.1. Wprowadzenie 
Niezawodność jest zasadniczym kryterium jakości i głów-

nym postulatem formowanym w projektowaniu, realizacji 
i eksploatacji budowli. Podstawowymi przesłankami do jej 
zapewnienia są: projektowanie i wykonawstwo obiektu 
budowlanego zgodnie z aktualną wiedzą oraz Eurokodami,  
a przede wszystkim zarządzanie inwestycją ukierunkowane na 
jakość. Właśnie te zagadnienia – metodologiczne zasady pro-
jektowania konstrukcji, ujęto w PN-EN 1990:2004. Eurokod: 
Podstawy projektowania konstrukcji. Jest to norma wiodąca w 
projektowaniu konstrukcji budowlanych, służąca do: - oceny 
oddziaływań i ich kombinacji, - identyfikacji modelu materiału 
i zachowania się konstrukcji, - oceny wartości liczbowych 
parametrów niezawodności.

Podano w niej zasady i wymagania dotyczące oceny noś-
ności, użytkowalności i trwałości konstrukcji. Przedstawiono 
przede wszystkim procedury działań organizacyjno-prawnych 
związanych z zapewnieniem niezawodności budowli – okre-
ślone jako zarządzanie niezawodnością. 

3.2. Wymagania podstawowe
Obiekty budowlane należy zaprojektować i wykonać w taki 

sposób, aby w zamierzonym okresie użytkowania, z należytym 
poziomem niezawodności i bez nadmiernych kosztów,

 przejmowała wszystkie oddziaływania i wpływy, które 
mogą wystąpić podczas wykonania i użytkowania. W tym celu 
wg PN-EN 1990 należy zapewnić jej odpowiednią: 
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• nośność (wytrzymałość – zdolność przenoszenia 
oddziaływań, a także odporność ogniową),

• użytkowalność (zdolność użytkową w sensie sztywności),
• trwałość w projektowanym okresie użytkowania tj.

kontrolowaną deteriorację (pogorszenie się stanu 
konstrukcji podczas jej eksploatacji) przez właściwe 
utrzymanie w trakcie użytkowania, 

• integralność strukturalna, czyli nie uleganie nadmiernym 
zniszczeniom w wypadku zdarzeń wyjątkowych (np. 
wybuch, uderzenie) tj. nie uleganie zniszczeniom, których 
konsekwencje (szkody) byłyby niewspółmierne 
do początkowej przyczyny.

Kanwę metodologiczną - sprawdzanie niezawodności 
konstrukcji budowlanych wg PN-EN 1990 stanowi znana już  
i powszechnie stosowana metoda stanów granicznych i współ-
czynników częściowych.

Aby zminimalizować potencjalne zniszczenie konstrukcji 
budowlanej należy przyjąć jedno lub kilka z następujących 
zabezpieczeń:

• ograniczyć, eliminować lub redukować zagrożenia, 
na które może być narażona,

• wybrać ustrój nośny, który jest mało wrażliwy 
na rozpatrywane zagrożenie,

• przyjąć takie rozwiązania ustroju nośnego, by przetrwał 
mimo awaryjnego uszkodzenia pojedynczego elementu 
lub pewnej jego części,

• unikać, tak dalece jak to możliwe, ustrojów konstrukcyj-
nych, które mogą ulec zniszczeniu bez uprzedzenia,

• wzajemnie powiązać (stężyć) elementy konstrukcji.

Niezawodność konstrukcji – zdolność bezawaryjnego funk-
cjonowania w przewidzianym, tzw. projektowanym okresie 
użytkowania – jest zasadniczym kryterium jakości i głównym 
(normatywnym) postulatem formułowanym w odniesieniu do 
konstrukcji.

    Projektowy okres użytkowania to przyjęty w projekcie 
przedział czasu, w którym konstrukcja ma być użytkowana 
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem i przewidzianym 
sposobem jej utrzymania, bez potrzeby napraw. Zgodnie 
z PN-EN 1990 jest on przyjmowany stosownie do rodzaju 
obiektu budowlanego wedle pięciu kategorii (1÷5) poczynając 
od konstrukcji tymczasowych (kategoria do 10 lat) a koń-
cząc na budynkach monumentalnych (kategoria do 100 lat).  
W przypadku zwykłych, powszechnie stosowanych konstrukcji 
budowlanych zalecany projektowy okres użytkowania wynosi 
50 lat.

1.3.3. Zarządzanie niezawodnością
 
Główne przesłanki zapewnienia niezawodności konstrukcji 

wg PN-EN 1990 to:

• projektowanie – zgodne z Eurokodami,
• wykonanie – zgodne z właściwymi normami 

przywołanymi w Eurokodach,
• zarządzanie – zorientowane na jakość (według ISO 

19001:2000 Systemy zarządzania jakością – podejście 
procesowe) tj. stosowanie odpowiednich procedur 
nadzoru i kontroli w całym procesie budowlanym.

  
W zarządzaniu niezawodnością konstrukcji można przyj-

mować różne jej poziomy.
W wyborze poziomu niezawodności konstrukcji, uwzględ-

niania się: możliwe przyczyny i/lub postacie stanów granicz-
nych, możliwe konsekwencje zniszczenia takie jak zagrożenie 
życia, szkody, zranienia, straty materialne, reakcje społeczne  
na zaistniałe zniszczenia, a także koszty i procedury oraz 
postępowanie niezbędne z uwagi na ograniczenia ryzyka 
zniszczenia.

Można stosować zróżnicowane poziomy niezawodności  
w postaci 3. klas niezawodności (RCX), którym odpowiadają 
3. klasy konsekwencji (CCX) – rys. 5. 

Dla ustalonych klas RCX oraz CCX dobiera się: 
poziom nadzoru projektowania (DSLY) i poziom inspekcji 

wykonawstwa (ILY).

Zaleca się przy tym, aby poziom wymagań był nie niższy 
niż klasa niezawodności i konsekwencji (Y  X) 
gdzie Y, X = 3, 2, 1.

W zależności od uwarunkowań można przyjąć klasę nie-
zawodności konstrukcji RC3 (zaostrzoną), RC2 (przeciętną) 
lub RC1 (niższą). W przypadku zwykłych, powszechnie stoso-
wanych konstrukcji przyjmuje się uwarunkowania przeciętne 
(Y = X = 2). 

Klasy niezawodności konstrukcji i wymagania dot. jakości 
w procesach projektowania i realizacji, powinny być uzgod-
nione oraz sprecyzowane w specyfikacji projektu.

W celu różnicowania niezawodności można ustalić klasy 
konsekwencji zniszczenia konstrukcji (CCX), na podstawie 

Rys. 5. Schemat identyfikacji klas niezawodności, klas kon-
sekwencji zniszczenia oraz poziomu nadzoru projektowania  
i poziomu inspekcji wykonawstwa.
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(1)
gdzie: 

E
d
(F

d
) – wartość obliczeniowa efektu oddziaływań 

tj. sił wewnętrznych (np. M, N, V) obliczonych 
dla obciążeń obliczeniowych F

d
,

R
d
 – wartość obliczeniowa odpowiedniej nośności konstruk-

cji (przekroju, elementu).
Ocenę bezpieczeństwa konstrukcji (1) w normach oblicza 

się jako stopień wykorzystania nośności jej przekrojów lub 
elementów

(2)

Rozpatrując stany graniczne użytkowalności (SLS) należy 
wykazać, że spełnione są odpowiednie kryteria sztywności 
konstrukcji dotyczące:

• ugięć, deformacji (wpływających na wygląd, komfort 
użytkowników lub funkcję konstrukcji – w tym funkcjo-
nowanie urządzeń),

• drgań (powodujących dyskomfort ludzi lub/i ogranicza-
jących zdatność użytkową konstrukcji),

• lokalnych uszkodzeń (wpływających negatywnie 
na wygląd, trwałość lub funkcjonowanie konstrukcji).

Związane z użytkowalnością konstrukcji kryteria sztyw-
ności (dotyczące takich parametrów jak: ugięcia, deformacje, 
częstości drgań, lokalne uszkodzenia) sprawdza się ze wzoru

   E
d,ser

(F
k
)C

d
,       (3)

gdzie: 
E

d,ser
(F

k
) – wartość efektu oddziaływań (parametry sztyw-

nościowe obliczone dla obciążeń charakterystycznych F
k
),

C
d
 – graniczna wartość obliczeniowa odpowiedniego para-

metru dotyczącego użytkowalności.

3.5. Wartości obliczeniowe nośności i współczynniki częś-
ciowe

W uproszczonym ujęciu aplikacyjnym, nośność obliczenio-
wą elementu według zasad przyjętych w Eurokodach można 
przedstawić w następującej postaci

(4)
gdzie:

C – charakterystyka geometryczna przekroju pręta;
np. C = A – w przypadku rozciągania (A – pole 
przekroju pręta), C = W – w przypadku zginania 
(W – wskaźnik zginania przekroju pręta),

a – współczynnik niestateczności ogólnej pręta np. współ-
czynnik wyboczeniowy χ, współczynnik zwichrzenia          

          L,
f
k
  – wartość charakterystyczna parametru wytrzymałościo-

wego materiału (np. granicy plastyczności stali f
y
, 

wytrzymałości stali na rozciąganie f
u
),

γ
Mi

 – współczynnik częściowy dla materiału (do oceny stanu 
granicznego nośności, który uwzględnia dodatkowo 
niepewność modelu i odchyłki wymiarowe przekroju). 

analizy skutków jej zniszczenia lub nieprawidłowości funk-
cjonowania. 

Kryterium klasyfikacji konsekwencji jest ważne z uwagi 
na następstwa zniszczenia ustroju nośnego lub jego elementu 
konstrukcyjnego. Obliczeniowo różnicowanie klas niezawod-
ności konstrukcji uzyskuje się za pomocą m.in. współczyn-
ników K

Fi
 do współczynników częściowych γ

F
 stosowanych  

w kombinacjach obciążeń podstawowych dla stałych sytuacji 
obliczeniowych. Wynoszą one K

F1
 = 0,9 - dla RC1, K

F2
 = 1,0 

- dla RC2, K
F3

 = 1,1 - dla RC3. 
Zaleca się przyjęcie poziomów nadzoru projektowania oraz 

poziomów inspekcji wykonawstwa powiązanych z klasami 
niezawodności.

3.4. Podstawy obliczeń stanów granicznych
Podstawę metodologiczną - sprawdzanie niezawodności 

konstrukcji budowlanych wg PN-EN 1990 stanowi znana 
już i powszechnie stosowana metoda stanów granicznych  
i współczynników częściowych.

 

Stany graniczne to stany, po przekroczeniu których kon-
strukcja nie spełnia jej kryteriów projektowych. Rozróżnia 
się stany graniczne:

• nośności (związane z katastrofą lub inną formą zniszczenia 
konstrukcji nośnej,

• użytkowalności (po przekroczeniu których konstrukcja 
przestaje spełniać stawiane jej wymagania użytkowe np.: 
deformacje, drgania).

W projektowaniu metodą stanów granicznych należy roz-
patrzyć wszystkie możliwe (właściwe) sytuacje obliczeniowe 
i oddziaływania oraz wykazać, iż żaden z właściwych stanów 
granicznych nie jest przekroczony. 

Zgodnie z PN-EN 1990 sprawdzając kryteria stanów gra-
nicznych nośności (wytrzymałości), ocenia się zapewnienie 
bezpieczeństwa konstrukcji z punktu widzenia zagrożenia ży-
cia ludzi, a także zawartości obiektu (jego wartości materialnej, 
kulturowej itp.).  Rozróżnia się następujące stany graniczne 
nośności (ULS) oraz formy zniszczenia:

ULS – EQU - utrata równowagi konstrukcji lub jakiejkolwiek 
jej części, uważanej za ciało sztywne,

ULS – STR - zniszczenie na skutek nadmiernego odkształcenia, 
przekształcenia się w mechanizm, zniszczenia 
materiałowego, utratę stateczności konstrukcji  
lub jej części, łącznie z podporami i fundamen-
tami, 

ULS – GEO - zniszczenie lub nadmierne deformacje podłoża,
ULS – FAT - zniszczenie zmęczeniowe.

W ocenie stanów granicznych STR/GEO kryteria nośności 
mają następującą postać 

E
d
(F

d
)R

d
,

E
d 1.

R
d

R
d
=a  C .

f
i,k ,γ
M
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Współczynnik częściowy dla materiału γ
Mi

 przyjmuje się 
w zależności od analizowanego stanu wytężenia konstrukcji. 
Np. w przypadku konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993: 
Eurokod 3 przyjmuje się 

M0
, 

M1
,
 


M2
,...,

 


M7 
. W ocenie nośno-

ści wg Eurokodów współczynniki materiałowe 
Mi

 występują  
w obliczeniach zawsze w sposób „jawny”. Ich wartości mogą 
być przyjmowane (przez krajowe organizacje normalizacyjne) 
w Załącznikach Krajowych do Eurokodów.

3.6. Rodzaje oddziaływań i współczynniki częściowe
Dla potrzeb analizy prognozowanego wytężenia konstruk-

cji, w kontekście oddziaływań oraz ich kombinacji bada się 
sytuacje obliczeniowe.

Kombinacja oddziaływań – to zbiór wartości obliczenio-
wych przyjętych do sprawdzenia niezawodności konstrukcji, 
kiedy w rozpatrywanym stanie granicznym występują jedno-
cześnie różne oddziaływania (w celu wyznaczenia np. max/
max sił wewnętrznych w konstrukcji).

 
Sytuacje obliczeniowe – to zbiór warunków fizycznych, 

reprezentujących rzeczywiste warunki w określonym prze-
dziale czasowym, dla którego wykazuje się w obliczeniach, 
że odpowiednie stany graniczne nie zostały przekroczone. 
Rozróżnia się sytuacje obliczeniowe:

• trwałą (użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem) 
- której miarodajny czas trwania jest tego samego rzędu 
co planowany okres eksploatacji ustroju,

• przejściową (chwilowe warunki podczas budowy i napra-
wy), której czas trwania jest znacznie krótszy niż przewi-
dziany okres użytkowania konstrukcji,

• wyjątkową (wyjątkowe warunki: pożar, uderzenie,
wybuch) – odnosząca się do wyjątkowych warunków 
użytkowania konstrukcji lub jej eksploatacji,

• sejsmiczną – uwzględniającą trzęsienie ziemi.

Ze względu na ich zmienność w czasie na oddziaływania 
(obciążenia) dzieli się na:

• stałe G - w tym ciężar własny, a także oddziaływania 
pośrednie (np. nierównomierne osiadanie, skurcz),

• zmienne Q - użytkowe, technologiczne, śnieg, wiatr,
• wyjątkowe A - wybuchy, uderzenia, trzęsienie ziemi itp.
Wartości obliczeniowe oddziaływań F

d
 są określone za-

leżnościami

   F
d
 = γ

f
F

rep 
,  (5)

gdzie:
F

rep
 – odpowiednia wartość reprezentatywna oddziaływania 

obliczona ze wzoru
   F

rep 
= F

k
 ,        (6)

F
k
 – wartość charakterystyczna oddziaływania,


f
 – współczynnik częściowy dla oddziaływań, uwzględnia-

jący możliwość niekorzystnych odchyleń wartości 
oddziaływań od wartości reprezentatywnych,

 – współczynniki kombinacyjne oddziaływań zmiennych:  
 = 1,0 lub  = 0 - dla wartości kombinacyjnej, 

1
 - dla 

wartości częstej oraz 
1
 - dla wartości prawie stałej.

W ocenie wytężenia konstrukcji rozróżnia się jedno wiodące 
oddziaływanie zmienne oraz związane z tym oddziaływanie 
zmienne (inne niż wiodące). Reprezentatywną wartością od-
działywania wiodącego (głównego, zasadniczego) jest wartość 
charakterystyczna F

k
.

Reprezentatywne wartości towarzyszących oddziaływań 
zmiennych są odniesione do wartości charakterystycznej 
oddziaływania F

k
 , za pomocą współczynników 

i
. Służą one  

do określenia wartości charakterystycznych obciążeń zmien-
nych:

• kombinacyjnych:  
0
F

k
– sprawdzanie stanów granicznych 

nośności i nieodwracalnych stanów granicznych 
użytkowalności,

• częstych: 
1
F

k
 – sprawdzanie stanów granicznych nośności

z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych 
i odwracalnych stanów granicznych,

• quasi-stałych: 
2
F

k
 – sprawdzanie stanów granicznych 

nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych 
i nieodwracalnych stanów granicznych użytkowalności.

Wybrane wartości współczynników 
1
 podano tabl. 1.

3.7. Obliczeniowe efekty oddziaływań w stanie granicznym 
nośności

     W celu ustalenia miarodajnych do projektowania efektów 
oddziaływań bada się kombinacje obciążeń w analizowanej 
sytuacji projektowej. W kombinacji składowych oprócz od-
działywań stałych, uwzględnia się główne (wiodące) oddzia-
ływanie zmienne (bez redukcji; 

0 
= 1,0) oraz towarzyszące, 

zredukowane oddziaływania zmienne ze współczynnikami 

Oddziaływania 
0


1


2

Obciążenie zmienne w budynkach mieszkalnych 0,7 0,5 0,3
Obciążenie zmienne w budynkach biurowych 0,7 0,5 0,3
Obciążenie powierzchni magazynowych 1,0 0,9 0,8
Obciążenie śniegiem w miejscowościach położonych na wysokości H>1000 m ponad poziomem morza 0,7 0,5 0,2
Obciążenie śniegiem w miejscowościach położonych na wysokości H<1000 m ponad poziomem morza 0,5 0,2 0
Obciążenie wiatrem 0,6 0,2 0

Tabl. 1. Zalecane wartości współczynników kombinacyjnych 
1
 wg PN-EN 1990
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0,i 

< 1,0. 
Wg PN-EN 1990 obliczeniowe efekty oddziaływań E

d
 na kon-

strukcje (dla STR) można przedstawić w następującej postaci

                                                         
E

d
 = 

G,j
G

k,j
 ˝+˝ 

p
P ˝+˝ 

Q,1
Q

k,1
 ˝+˝ 

Q,i


0,i
Q

k,i 
,     (7)

gdzie:
G

k,j 
– charakterystyczne oddziaływanie stałe j,

P
k
 – charakterystyczne oddziaływanie sprężające,

Q
k,1

 – charakterystyczne oddziaływanie zmienne i,


G,j
 – współczynnik częściowy obciążenia stałego j,


Q,i

 – współczynnik częściowy obciążenia zmiennego i,


0,i
 – współczynnik dla wartości kombinacyjnej obciążenia 

towarzyszącego,
˝+˝  – oznacza należy uwzględnić „z”,
 – oznacza łączny efekt oddziaływań.

Wartości współczynników obciążeń 
i
 przy sprawdzaniu noś-

ności konstrukcji wynoszą: 
Gj,sup 

= 1,35 , 
Gj,inf

 = 1,00 , 
Q,1 

=
 


Q,i 

= 1,50 (lub 0) gdzie: 


Gj,sup

 – współczynnik obciążenia, gdy występuje niekorzystne 
oddziaływanie stałe – wartość wyższa,   


Gj,inf 

– współczynnik obciążenia, gdy występuje korzystne 
oddziaływanie stałe - wartość niższa.

Symbol ˝+˝ w (7) należy interpretować jako kombinację sche-
matów obciążeń, w celu ustalenia maksimum/maksimorum sił 
wewnętrznych w przekrojach krytycznych ustroju nośnego.
Ekstremalne siły wewnętrzne ustala się systematycznie ana-
lizując (7). 
W przypadku typowych budynków w których występują 
schematy obciążeń: stałe G (rys. 6a), wiatrem W (rys. 6b), 
śniegiem S (rys. 6c), użytkowe Q (rys. 6d), można wyróżnić  

towarzyszące oddziaływania zmienne

wiodące oddziaływanie zmienneoddziaływania stałe

j1 i>1

Rys. 6. Schematy obciążeń budynku

4 kombinacje podstawowe.
W sprawdzaniu stanu granicznego nośności tego budynku (rys. 
6) i ustalaniu efektów działania obciążeń E

d
, współczynniki ob-

ciążeń γ
i
 i współczynniki redukcyjne 

0,i
 (podane w nawiasach 

((8)(11)) są następujące:

• kombinacja 1 – obciążenia stałe G + obciążenie wiatrem W 
jako wiodące + zredukowane zmienne obciążenia towarzy-
szące (śniegiem S i użytkowe Q):

  E
d,1

=G . (1,35)+W . (1,50)+S . (1,50 . 0,5)+Q . (1,50 . 0,7),   (8)

• kombinacja 2 – obciążenia stałe G + obciążenie śniegiem 
S  jako wiodące + zredukowane zmienne obciążenia towarzy-
szące (wiatrem W i użytkowe Q ):

  E
d,2

=G . (1,35)+S . (1,50)+W . (1,50 . 0,6)+Q . (1,50 . 0,7),   (9)

• kombinacja 3 – obciążenia stałe G + obciążenie użytkowe Q 
jako wiodące + zredukowane zmienne obciążenia towarzyszące 
(wiatrem W i śniegiem S):

      E
d,3

=G . (1,35)+Q . (1,50)+W . (1,50 . 0,6)+S . (1,50 . 0,5),      (10)

• kombinacja 4 – minimalne obciążenia stałe G + maksymalne 
obciążenia wiatrem W:

      E
d,4

=G . (1,00)+W . (1,50),        (11)

Sprawdzając stan graniczny użytkowalności w (8)(11) nale-
ży przyjąć współczynniki obciążeń γ

i
 = 1,00 i współczynniki 

redukcyjne 0,i 
.

prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
Politechnika Wrocławska
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ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
NA OBIEKTY BUDOWLANE

1. WPROWADZENIE 

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się nasilenie wystę-
powania w Polsce coraz częstszych, nagłych i nieprzewidywal-
nych zmian klimatycznych, które bezpośrednio wpływają na 
powstawanie poważnego zagrożenia bezpieczeństwa obiektów 
budowlanych, bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi oraz zna-
czących strat dotyczących ludzi i ich mienia. W wyniku tych 
zmian klimatycznych występują huragany, ponadprzeciętne 
opady śniegu oraz liczne wezbrania wód nie mieszczące się 
w korytach rzek powodujące powodzie, zwłaszcza groźne  
i niszczące na terenach o intensywnym zagospodarowaniu terenu. 

Te niekorzystne zjawiska atmosferyczne stają się bezpo-
średnią przyczyną tzw. losowych katastrof budowlanych, 
spowodowanych m.in. nadmiernym obciążeniem śniegiem lub 
silnymi wiatrami, co potwierdza ich udział w ogólnej liczbie 
odnotowywanych katastrof budowlanych, w tym przykładowo:

- w 2005 r. na ogólną liczbę 132 odnotowanych katastrof 
budowlanych – 49 katastrof zostało spowodowanych  
silnymi wiatrami i nadmiernymi opadami deszczu, 

- w 2006 r na ogólną liczbę 338 odnotowanych katastrof 
budowlanych – 185 katastrof zostało spowodowanych 
nadmiernym obciążeniem śniegiem lub silnymi wiatrami, 

- w  2007 r. na ogólną liczbę 520 odnotowanych katastrof 
budowlanych – 342 katastrofy zostały spowodowane  
silnymi wiatrami,

- w 2008 r. na ogólną liczbę 1113 odnotowanych katastrof 
budowlanych – 1003 katastrofy zostały spowodowane  
silnymi wiatrami i osuwiskami,

- w 2009 r. na ogólną liczbę 269 odnotowanych katastrof 
budowlanych – 131 katastrof zostało spowodowanych 
silnymi wiatrami i nadmiernymi opadami deszczu.

Szczególnie dotkliwe, w aspekcie skali i zakresu występo-
wania zagrożeń i strat okazały się: powodzie w lipcu 1997 r. 
w Polsce zachodnio-południowej oraz w lipcu i sierpniu 2001 r. 
na terenie 5 województw: pomorskiego, świętokrzyskiego, 
małopolskiego i lubelskiego,  opady śniegu w 2003 r., a także   
powódź  w maju – lipcu 2010 r.

  Doświadczenia z tych wydarzeń spowodowały konieczność 
wprowadzenia niezbędnych uzupełnień i zmian w przepisach 
związanych z utrzymywaniem obiektów budowlanych podczas 
wystąpienia i po ustaniu ekstremalnych warunków atmosfe-
rycznych  oraz z odbudową obiektów zniszczonych wskutek 
działań żywiołu.

2. SZCZEGÓLNE REGULACJE PRAWNE DOTY-
CZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNISZCZO-
NYCH LUB USZKODZONYCH WSKUTEK POWODZI 
W 1997 r. I W 2001 r.

Powódź, która wystąpiła w lipcu 1997 r. spowodowana 
była opadami o niespotykanej skali sumy opadów dobowych 
o wielkościach powyżej:

- 100 mm w trójkącie: Jelenia Góra – Warszawa 
- Nowy Sącz,                                             

- 200 mm w górach Sudetach i Karpatach (od Karpacza 
na zachodzie po Dunajec i  Białą Tarnowską na wschodzie),                                                                                                                                    

- 250 mm punktowo w górnych partiach dorzecza Nysy 
Kłodzkiej, Małej Wisły, Soły, Raby i Dunajca.

Doświadczenia z tej powodzi, a w szczególności organów 
nadzoru budowlanego  w dokonywaniu przeglądów i kwali-
fikowaniu zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi 
obiektów budowlanych  do ich remontu lub odbudowy umoż-
liwiły  przygotowanie ustawy z 17 lipca 1997 r. o szczegól-
nych zasadach remontów i odbudowy obiektów budowlanych  
zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi  (Dz. U. Nr 
80, poz. 492). Ustawa ta wprowadziła uproszczenia procedur 
w procesie budowlanym związanych z odbudową zniszczeń 
popowodziowych, dotyczących m.in.: ograniczenia zakresu 
projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę, 
przeniesieniu na organ nadzoru budowlanego sprawdzeń pro-
jektów, skróceniu z 30 do 7 dni terminu wniesienia sprzeciwu 
przez organ do zgłoszenia inwestora o przystąpieniu do robót 
budowlanych, dopuszczenie przy wykonywaniu remontów 
stosowania innych wyrobów budowlanych niż użyto w stanie 
pierwotnym, zwolnieniu remontów i odbudowy obiektów 
regulacji rzek nawet od obowiązku dokonywania zgłoszenia 
wykonywania robót. Jednakże dokument ten obowiązywał do 
końca 1997 r.

W wyniku ekstremalnych opadów deszczu, odnotowa-
nych w lipcu i sierpniu 2001 r. wystąpiły ogromne szkody 
na terenie 5 województw: pomorskiego, świętokrzyskiego, 
małopolskiego i lubelskiego. Jednocześnie coraz częściej 
występowały anomalie pogodowe, powodujące zniszczenia 
lub uszkodzenia obiektów budowlanych nie tylko wskutek 
powodzi ale także i innych zjawisk, takich jak: osunię-
cia ziemi i szczególnie silne wiatry. Ocena skali i zasięgu 
zniszczeń i uszkodzeń obiektów budowlanych w wyniku 
nasilającego działania tych żywiołów była dokonywana  
z udziałem organów nadzoru budowlanego.

W tej sytuacji  została przygotowana i uchwalona ustawa  
z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 
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remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906).

Ustawa ta stanowiła podstawę do wprowadzenia i urucho-
mienia uproszczonego trybu postępowania przed organami 
architektoniczno-budowlanymi w sytuacji zaistnienia żywiołu 
poważnie zagrażającego ludziom, mieniu i środowisku. 

Ustaliła ona zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiek-
tów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek 
wystąpienia żywiołu, które dotyczyły m.in.:

- upoważnienia Prezesa Rady Ministrów do określenia gmin 
i miejscowości, w których stosuje się w okresie nie dłuższym 
niż 12 miesięcy szczególne zasady odbudowy, remontów  
i rozbiórek obiektów budowlanych,

- wyłączenia stosowania ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym w odniesieniu do obiektów objętych działaniem 
ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i roz-
biórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku działania żywiołu,

-  powołania, przy każdym organie administracji architektonicz-
no-budowlanej, Zespołu Opiniowania Dokumentacji, tj.  projektów 
architektoniczno-budowlanych i zgłoszeń dotyczące odbudowy, 
remontów i rozbiórek zniszczonych lub uszkodzonych 
obiektów budowlanych, z udziałem przedstawicieli orga-
nów, takich, jak: nadzór budowlany, Inspekcja Sanitarna, 
Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Pra-
cy, Państwowa Straż Pożarna, Służby Ochrony Zabytków, 
Służby Geodezyjne i kartograficzne oraz stosownie do potrzeb 
– nadzoru górniczego.

3. WPŁYW ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH W USTAWIE  PRAWO 
BUDOWLANE

Niezależnie od powyższych szczególnych regulacji praw-
nych, w ustawie Prawo budowlane uwzględniono dodatkowe 
przepisy, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa  użytko-
wania obiektów budowlanych podczas i po wystąpieniu 
oddziaływania na nie szczególnie niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych (nadmiernie ulewne deszcze lub opady śniegu, 
huragany itp.). Regulacje te zostały wprowadzone ustawą z 10 
maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 665), w której przede 
wszystkim zwiększono wymagania w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. 

Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie:
- nałożenia na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązku 

zapewnienia bezpiecznego użytkowania także w razie 
wystąpienia szczególnie niekorzystnych dla obiektu 
czynników zewnętrznych,

- wprowadzenia obowiązku przeprowadzania dodat-
kowych kontroli użytkowanych obiektów budowlanych 
tj. dwukrotnie w roku: przed i po zimie w odniesieniu 
do budynków o pow. zabudowy powyżej 2000 m2 
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 

przekraczającej 1000 m2  oraz okresowej kontroli 
tzw. 5-letniej w sytuacji wystąpienia szczególnie 
niekorzystnych dla obiektu czynników (np. zaleganie 
śniegu, oblodzenie, osuwiska ziemne itp.),

- możliwości wydania decyzji o czasowym zakazie 
użytkowania obiektu (lub jego części), jeżeli obiekt 
ten może stwarzać zagrożenia lub jest użytkowany 
w sposób zagrażający bezpieczeństwu (niezależnie 
od przyczyn wywołujących stan zagrożenia); decyzja 
ta podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być 
wydana ustnie,

- zobowiązania osoby przeprowadzającej kontrolę 
(obowiązkową), dotyczącą usunięcia nieprawidłowości 
stwarzających zagrożenie ze strony użytkowanego obiektu, 
do przekazania kopii protokołu do właściwego organu  
nadzoru budowlanego, który po jego otrzymaniu przepro-
wadza niezwłocznie kontrolę sprawdzającą,

- wprowadzenia ewidencji zawiadomień prowadzonych 
przez właściwe organy nadzoru budowlanego o dodatko-
wych kontrolach, prowadzonych w związku z wystąpie-
niem szczególnie niekorzystnych  dla obiektu budowlanego 
czynników,

- w sytuacji wystąpienia katastrofy budowlanej, umożliwie-
nie wydania nakazu zabezpieczenia i uporządkowania 
miejsca katastrofy oraz wykonania niezbędnych czynno-
ści i robót z tym związanych; nakaz ten wydany przez 
nadzór budowlany podlega natychmiastowemu wykonaniu 
(w razie potrzeby również w drodze wykonania zastępcze-
go) i może być ogłoszony ustnie.

Wymaga podkreślenia, że bezpośrednio po wejściu w życie 
tych przepisów, organy nadzoru budowlanego przeprowadziły 
przed 30 listopada 2007 r. ogółem 5 666 kontroli obiektów. 
W wyniku tych kontroli: udzielono 90 mandatów karnych, 
wszczęto postępowania w sprawie nieodpowiedniego stanu 
technicznego obiektów oraz wszczęto czynności wierzyciela 
o charakterze nie pieniężnym.

Ponadto organy nadzoru sporządziły wykaz 15 353 obiek-
tów, które zostały objęte nowym obowiązkiem. Organy te 
otrzymały również 12 917 zawiadomień od  osób przeprowa-
dzających kontrole okresowe, w tym o 125 obiektach o złym 
stanie technicznym, mogącym spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia. W stosunku do 
119 zawiadomień organy nadzoru podjęły natychmiastowe  
działania mające na celu likwidację powstałych zagrożeń 
bezpieczeństwa.

4. OBIEKTY BUDOWLANE PODCZAS I PO POWODZI 
    W 2010 R.

Na początku drugiej połowy maja w rzekach południowej 
części kraju wystąpił nagły wzrost stanów wody, spowodo-
wany najczęściej lokalnymi, krótkotrwałymi opadami, często 
intensywnymi.  Spływające z terenów górskich wody opadowe 
spowodowały gwałtowne wzrosty w górnych dopływach Wisły, 
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Odry i Warty,  powodując powstawanie i przemieszczanie się 
fal wezbraniowych  na tych rzekach, w wyniku których dobowe 
przyrosty stanu wody przekraczały 300 cm. 

Jednocześnie przekroczenie stanów alarmowych utrzymy-
wało się ponad kilkanaście dni, zaś stany alarmowe trwały 
nawet kilka dni.

Dodatkowo, w sytuacji gdy woda utrzymywała się jeszcze  
w wielu zalanych miejscach, wystąpiły kolejne intensywne 
opady deszczu w ostatnich dniach maja i na początku czerwca, 
zwłaszcza w dorzeczu górnej Wisły i górnej Odry. Powstała 
druga fala wezbraniowa na Odrze była znacznie niższa od 
pierwszej (majowej) i tylko lokalnie stwarzała zagrożenie 
powodziowe. Natomiast w dorzeczu górnej Wisły, wskutek 
wyższych niż na pozostałym obszarze opadów zostały przerwa-
ne wały przeciwpowodziowe, zwiększając straty powstałe na 
terenach wcześniej zalanych (zatopionych) w maju. Na środ-
kowym odcinku Wisły, w wyniku jej zasilenia spływającymi 
wodami Sanu, ponownie wystąpiły zalania terenów uprzednio 
zatopionych i nowe uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.

4.1.  Monitoring obiektów budowlanych na terenach obję-
tych powodzią w maju i w czerwcu 2010 r. 

W sytuacji wystąpienia powyższych niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych, w wojewódzkich i powiatowych 
inspektoratach nadzoru budowlanego zostały utworzone ze-
społy do oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych podczas powodzi. Do dzia-
łań tych, koordynowanych przez Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego, zostały włączone również organy nadzoru 
budowlanego z województw, w których nie wystąpiło zagro-
żenie powodziowe. W sprawach oceny stanu technicznego 
obiektów uszkodzonych lub zniszczonych podczas powodzi  
działało ok. 200 zespołów kontrolnych, złożonych z pracow-
ników wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru 
budowlanego z całego kraju oraz 13 zespołów z GUNB. 
Opracowano wytyczne, opublikowane na stronach interne-
towych GUNB i wszystkich WINB, dotyczące postępowania  
z obiektami budowlanymi, które uległy zalaniu podczas 
powodzi oraz dane kontaktowe z organami nadzoru budow-
lanego w każdym województwie. Przedstawiciele organów 
nadzoru działali również w wojewódzkich i powiatowych 
centrach kryzysowych oraz współpracowali z innymi służbami,  
a w szczególności z Państwową Strażą Pożarną i Policją.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się  
do Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z prośbą  
o włączenie się członków Izby do powyższych działań.

Prezes i Sekretarz Generalny PZITB wystosowali apel  
do członków Stowarzyszenia o honorowy (nieodpłatny) udział 
w pracach, związanych z dokonywaniem ocen i ekspertyz tech-
nicznych obiektów budowlanych zniszczonych i uszkodzonych 
na terenach objętych powodzią. 

Z informacji, przedstawionych na początku sierpnia przez 
wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego wynika,  

że wskutek powyższych działań dokonano przeglądów obiek-
tów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku 
powodzi, którymi objęto: 

- 22 702  budynki,
- 73 odcinki dróg o długości 1 600 km, w ciągu 914 dróg,
- 633 drogowe obiekty inżynierskie (mosty, przepusty,  

tunele),
- 72   ulice w miastach,
- 237 odcinków wałów przeciwpowodziowych o dł. 

1,3 tys. km,
- 298 innych obiektów (np. przepompownie), 
- 72 odcinki sieci uzbrojenia terenu (głównie sieci: kanaliza-

cji, wodociągowe oraz elektroenergetyczne, cieplne, 
gazowe) o łącznej długości 37 km.

4.2. Zmiany w przepisach dotyczących remontów, odbu-
dowy i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych wskutek oddziaływania żywiołu. 

W przygotowanej i uchwalonej ustawie z 6 sierpnia  
2010  r. o szczególnych zasadach odbudowy  remontów i roz-
biórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. nr 149, poz. 996) wprowadzono regulacje,  które głównie 
mają na celu umożliwienie:

- odbudowy zniszczonych obiektów na innych terenach, 
gdzie nie występują ponowne zagrożenia żywiołem, 

- przeniesienia mieszkańców z terenów zagrożonych 
oddziaływaniem żywiołu  na tereny inne i nie zagrożone, 
poprzez opracowanie i uchwalenie miejscowych planów 
odbudowy, w procedurze znacznie uproszczonej w stosun-
ku do obowiązującej,

- przyspieszenia pozyskiwania gruntów na realizację planu 
odbudowy poprzez odrębne regulacje dotyczące wyda-
wania decyzji wywłaszczeniowej i zatwierdzania podziału 
nieruchomości, 

-  ustalenia zasad obowiązujących przy odbudowie obiektów 
w dotychczasowym miejscu w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa ich użytkowania,

- uchwalenia przez gminy aktów prawa miejscowego w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ich mienia, 

- wprowadzenia instrumentów finansowych dla ułatwienia 
odbudowy zniszczonych obiektów (np. zwolnienia z podat-
ku od osób fizycznych, dopłaty do oprocentowania kredy-
tów na zakup gruntów pod odbudowę i in.). 

 
Wymaga podkreślenia, że w szczególny sposób w tych pro-

pozycjach zostały potraktowane tereny osuwiskowe, na których 
wystąpiły zniszczenia i wynikłe z nich straty, szacowane w wys. 
ok. 2,9 mld euro (wg MSWiA).

Ponadto, przygotowano ustawę z dnia 8 lipca 2010 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwe-
stycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (dz. U. Nr 
143, poz. 963). Ustawa ta wprowadziła do systemu prawnego 
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rozwiązania, które pozwalają na uproszczenie i przyspieszenie 
prac, związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji 
związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

5. PODSUMOWANIE

Zmienne i coraz częściej występujące, trudne do przewidze-
nia ekstremalne zjawiska atmosferyczne,  powodują ogromne 
straty materialne i niematerialne. Przykłady także innych państw 
potwierdzają, że nie można w pełni uchronić się przed oddzia-
ływaniem żywiołów, takich jak powódź, osuwiska, huragany, 
a jedynie odpowiednio przygotować się na ich przyjęcie. 

 Do  działań w tym względzie należą przedstawione powyżej 
regulacje prawne, dotyczące:

- postępowania z użytkowanymi obiektami  w sytuacji 
wystąpienia szczególnie niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytko-
wania i likwidacji zagrożeń dla ludzi i ich mienia,

- postępowania z obiektami uszkodzonymi lub zniszczonymi 
wskutek oddziaływania żywiołu.

Nie mniej istotną rolę w przeciwdziałaniu wystąpieniu za-
grożeń oraz ograniczaniu ich skutków po wystąpieniu żywio-
łów pełnią określone w przepisach ustawy Prawo budowlane 
podmioty:

- odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego, 
a w szczególności osób wykonujących samodzielną funkcję 
techniczną, 

- za bezpieczeństwo w projektowaniu i budowie obiektów 
budowlanych, które mogą być narażone na oddziaływanie 
żywiołów,

- odpowiedzialności właścicieli i zarządców obiektów 
budowlanych – za utrzymywanie obiektów budowlanych 
we właściwym stanie technicznym i ich bezpieczeństwa, 
zarówno podczas ich eksploatacji, jak i podczas 
wystąpienia zjawisk niekorzystnie oddziaływujących 
na te obiekty,

- wprowadzenia procedur dotyczących uproszczeń i przy-
spieszenia w przygotowaniu do realizacji budowli 
przeciwpowodziowych. 

Elżbieta JANISZEWSKA-KUROPATWA

„Nie pracuję. Lubię to co robię”.

Nowy Tomyśl, prawie 16-tysięczne miasto w zachodniej 
części Wielkopolski, słynące z produkcji chmielu oraz 

znane jako miasto wikliniarzy. Jest to również miasto, w którym 
spotkałem budowlańca pełnego zamiłowania do historii starożyt-
nej, człowieka aktywnego sportowo, który na wszelkie niespo-
dzianki losu odpowiada sobie filozoficznie: „Dopóki dziwimy się 
to jesteśmy młodzi” - Waldemara Piętę.

Mgr inż. Waldemar Pięta jest absolwentem Wydziału Bu-
downictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki 
Poznańskiej w specjalności Urządzenia sanitarne z 1983 roku. Od 
1987 r. posiada uprawnienia budowlane do kierowania pracami w 
zakresie sieci instalacji sanitarnych, a od 1994 r. uprawnienia do 
projektowania w zakresie sieci wod-kan oraz niepełne w zakresie 
pozostałych instalacji, natomiast od 2009 r. pełne upr. w zakresie 
wszystkich sieci instalacji sanitarnych. Razem z żoną Marią, ab-
solwentką Technologii i Organizacji Budownictwa tego samego 
wydziału prowadzi Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych. 
Jest też wspólnikiem firmy wykonawczej funkcjonującej na rynku 

od ponad 20 lat. Młodszy syn Karol, absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu pracuje razem z nimi. Starszy syn 
– Szymon, jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska 
Uniwersytetu Przyrodniczego.

Poprosiłem o odpowiedź na 5 pytań.

Wybrałem zawód inżyniera, gdyż …

Waldemar Pięta: 
W 1976 r. ukończyłem Technikum Gospodarki Wodnej  

w Sulechowie. Szkoła ta dała mi dobre podstawy wiedzy, by 
dalszą naukę kontynuować na Wydziale Inżynierii Środowiska.  
W tym czasie takie wydziały o wysokim poziomie posiadały dwie 
politechniki: we Wrocławiu i w Poznaniu. Mój starszy o cztery 
lata brat, który też był absolwentem tego technikum studiował 
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ja 
też wybrałem tę uczelnię, ale chciałem studiować na Wydziale 
Budownictwa w specjalności konstrukcje budowlane. 

Chcąc załatwić swoje sprawy wysłałem dokumenty na adres, 

W tym numerze Biuletynu rozpoczynamy prezentację sylwetek inżynierów budownictwa – ludzi z pasją, z terenu Wiel-
kopolski. W kolejnych edycjach chcemy pokazywać ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania i pasje oraz osiągnięcia 
zawodowe. 

Mam nadzieję, że ta nowa propozycja spotka się z Państwa ciepłym przyjęciem.
Redaktor naczelny

WIELKOPOLSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA
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który znajdował się w domu. Gdy otrzymałem 
pozytywną odpowiedź zorientowałem się, że 
jestem studentem Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska. Dziś nie żałuję tej pomyłki. Łączę 
swoje pasje. Interesuję się historią starożytną, 
a w szczególności zastosowanymi wtedy roz-
wiązaniami sanitarnymi, budowlanymi i dro-
gowymi. Jestem pod wrażeniem zastosowanych 
rozwiązań technicznych w tamtych czasach. 
Wiele z nich dziś byłoby trudno zrealizować. 
Niektóre współczesne rozwiązania dotyczące 
sieci kanalizacyjnych zostały sprawdzone już 
wcześniej. Okazało się, że 3 tys. lat p.n.e. w osa-
dach ludności zamieszkującej Szkocję istniały 
wydzielone, zamykane pomieszczenia sanitarne. 
Nieczystości z tych domów były odprowadzane 
siecią rur do zlewisk wodnych. 

Zwykłem mawiać: „Ja nie pracuję. Ja robię 
to co lubię”.

W moje ślady poszedł starszy syn Szymon. Tak więc jest to 
trochę rodzinny wybór.

Osiągnięcia zawodowe i prywatne.

W.P. W naszym zawodzie mówimy, że „Nasze sukce-
sy przykrywa ziemia”. Odpowiadając poważnie, uważam,  
że moich sukcesem jest moja pozycja w środowisku zawodowym. 
Prowadząc firmę projektową oraz wykonawczą, a także zajmując 
się nadzorami, bardzo rzadko startuję w przetargach. Inwestorzy 
zlecając nam pracę w ten sposób obdarzają nas zaufaniem, na 
którego zdobycie pracujemy już ponad dwadzieścia lat. Wiedzą 
o tym, że podejmując się wykonania prac wykonujemy je so-
lidnie, na wysokim poziomie technicznym i za rozsądną cenę. 
Wybierając mnie na inspektora nadzoru wiedzą o tym, że zawsze 
będę reprezentować ich interesy współpracując z kierownikiem 
budowy w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu końcowego.

Jako przykład swojego sukcesu zawodowego mogę podać 
wybudowanie górującego nad Nowym Tomyślem wieżowego 
zbiornika wody o pojemności 1500 m3 rozwiązującego ciągłość 
dostawy wody do całej gminy. Nie byłoby to możliwe bez 
ogromnego zaangażowania ówczesnych władz samorządowych 
oraz drugiego inspektora nadzoru p. Piotra Brychcego. Zrealizo-
waliśmy także w latach dziewięćdziesiątych jedne z pierwszych w 
Polsce sieci kanalizacji podciśnieniowej w gminie Nowy Tomyśl 
oraz w gminie Kłaj w ówczesnym województwie krakowskim. 
Sukcesy te przykrywa jednak gruba warstwa ziemi.

Do sukcesów możemy też zaliczyć modernizację kotłowni 
wraz z układami solarnymi w Straży Pożarnej w Nowym Tomy-
ślu, za którą uzyskaliśmy wyróżnienie w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie w kategorii modernizacja roku.

W okolicznych gminach różni inwestorzy wiedzą, że jak będą 
mieli problemy z instalacjami sanitarnymi to mogą zwrócić się 
do nas z prośbą o pomoc. Trudno jest poprawiać po kimś, ale 

rzetelność inżynierska nakazuje mi pomóc tym 
inwestorom. Czasem są to osoby prywatne 
a czasem instytucje czy też firmy. Uważam, 
że nie mogę tych inwestorów pozostawić sa-
mym sobie z ich problemami. I tak już poszło  
w świat.

Sukcesem zawodowym i prywatnym jest 
też z pewnością fakt, że firma wykonawcza 
założona w roku 1990 przez czterech wspólni-
ków funkcjonuje nieprzerwanie do dziś w nie-
zmienionym składzie. Natomiast największym 
sukcesem prywatnym jest ponad trzydziestoletni 
udany związek małżeński; mam cichą nadzie-
ję, że żona jest podobnego zdania. Ponadto 
naszym sukcesem prywatnym jest lokalizacja 
domu rodzinnego (zaprojektowanego przez 
żonę). Po wielu latach mieszkania w blokach 
mogliśmy wreszcie wybudować dom marzeń,  
z piękną lokalizacją. Mieszkamy tuż przy par-Kontrola prac na budowie.

Waldemar Pięta z synem Karolem omawia szczegóły projektu.
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ku. Za nami jest już cisza, piękna przyroda i spokój domowego 
ogniska. Od ponad dwóch miesięcy szczycę się jeszcze jednym 
sukcesem. Mam piękną wnuczkę Alicję, której ojcem jest mój 
młodszy syn Karol. 

Za swój sukces uważam również swoją aktywność sportową. 
Od ponad dwudziestu lat w każdą środę oraz w każdą niedzie-
lę o godz. 12:00 spotykamy się by pograć w piłkę nożną lub  
w piłkę siatkową. Dla nas nie ma znaczenia pora roku, pogoda. 
To już jest tradycja, ale także potrzeba silnej więzi środowi-
skowej. Moi synowie biorą udział w biegach maratońskich. 
Zawsze staramy się im towarzyszyć i wspierać ich na trasie. 
Przy okazji również zwiedzamy różne kraje. I wtedy odzywa 
się moja pasja historyczna. Poznaję zabytki architektoniczne  
i rozwiązania techniczne w nich zastosowane.

Za swoje szczególne osiągnięcie uważam pokonanie hi-
storycznej trasy maratonu śladami Fillipidesa w okrągłą rocz-
nicę 2500 lat od pamiętnego biegu. Był to dla mnie ogromny 
sprawdzian hartu ducha, gdyż wcześniej odniosłem kontuzję, 
która wykluczała mnie z tego biegu. Zawziąłem się i dokona-
łem tego. Zasmakowałem w tym rodzaju wysiłku fizycznego  
i myślę, że jeszcze przede mną jest jeszcze kilka innych biegów 
na podobnym dystansie.

Inżynier budownictwa według mnie to …

W.P. To przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Obo-
wiązujące przepisy, a w szczególności Prawo budowlane nakłada 
na nas bardzo wiele różnorakich obowiązków. Odpowiedzialność 
za ludzi, za terminową realizację procesu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami. 

Jest to przede wszystkim zawód zaufania publicznego. Powinien 
być rzetelnie wykonywany z wykorzystaniem najnowszej wiedzy 
technicznej. Uważam, że inżynier budownictwa powinien się usta-
wicznie dokształcać i rozwijać swoje umiejętności. Moim zdaniem, 
uprawnienia budowlane powinny być nadawane na okres 5-10 lat. 
Po tym czasie powinniśmy poddawać się kolejnej weryfikacji 
naszej wiedzy i umiejętności. Wielu z nas, po otrzymaniu decyzji  
o nadaniu uprawnień, zatrzymało się w swoim rozwoju zawodo-
wym na roku otrzymania decyzji.

Często w swoich działaniach zawodowych stykam się  
z różnymi działaniami moich poprzedników. Czasem aż się włos 
na głowie jeży. Ktoś zaprojektował, ktoś zrealizował, ktoś inny 
nadzorował te działania. A gdzie odpowiedzialność zawodowa? 
Czasem jestem przerażony bezmyślnością.

Osobnym problemem jest sprawowanie opieki nad praktykami 
zawodowymi. W swoich działaniach zawodowych spotykam się 
z różnymi działaniami, które ocierają się o patologię. Tak być 
nie może jeśli poważnie traktujemy swój zawód, wszakże nasi 
następcy powinni być lepsi od nas.

Interesuję się …

W.P. Moją pasją jest historia starożytna. Gdy już jestem 
zmęczony działaniami zawodowymi i gdy chcę się intelektu-
alnie zrelaksować zamykam się z książkami i przenoszę się  

w tamte czasy. Potrzebuję tylko książek, wolnego czasu. Och, 
czasem mogłaby być jeszcze butelka dobrego czerwonego wina 
wytrawnego. To są piękne chwile i zapewniają mi szybką rege-
nerację. 

Drugim moim hobby jest sport. Już wcześniej o tym 
wspominałem. Ostatnio zacząłem aktywniej brać udział  
w przedsięwzięciach Nowotomyskiego Klubu Biegacza. Jest to 
konsekwencja połknięcia bakcyla biegów maratońskich. Mogę 
sobie pozwolić na pasje mimo niedoboru wolnego czasu, gdyż 
mam bardzo tolerancyjną małżonkę.

Bardzo zależy mi na …

W.P. Do czasów nowożytnych pozostały 34 łuki triumfal-
ne wzniesione w starożytności. Rozsiane są po Europie, Azji  
i Afryce. Na 8 już byłem i zrobiłem dokumentację fotogra-
ficzną. Są piękne. Pozostało jeszcze 26. Bardzo bym chciał  
je wszystkie zobaczyć.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:
Mirosław Praszkowski

Na mecie biegu maratońskiego z synem Karolem.
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L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca
1 Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

Seminarium szkoleniowe nt – „Przepisy budowy 
i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenerge-
tycznych”:

1. Ochrona od przepięć w sieciach elektroenergetycz-
nych.

17.03.2011
godz. 9:00 

Poznań
(miejsce wykładów zo-
stanie podane na stronie 
www.woiib.org.pl)

Organizator:
SEP O. Poznań

Wykładowcy:
1. mgr inż. Wiesław Pieprzyk
2. dr inż. Witold Jabłoński

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

2 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów bu-
dowlanych na poziomie: inspektor nadzoru budowlanego 
– inwestor, projektant, użytkownik obiektu budowlanego.
2. Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów budow-
lanych na poziomie: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta 
– inwestor, projektant.
3. Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, powyko-
nawcze – podstawy i zasady sporządzania.

24.03.2011
16:00-17:30
17:40-19:10

Leszno, 
Dom Technika 
ul. Sikorskiego 9 a

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostra-
da.pl

3 Branża wodno-melioracyjna – SITWM

1. Zmiany PRAWA WODNEGO – praktyka stosowania. 
Linia brzegowa i gospodarowanie gruntami pod wodami.

25.03.2011
10:00

Poznań,

(miejsce wykładów zo-
stanie podane na stronie 
www.woiib.org.pl)

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

4 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów budyn-
ków – zakresu dokumentowania dokonanych przeglądów 
wymaganych przez nadzór budowlany.
2. Warunki techniczno-organizacyjne wykonania robót 
rozbiórkowych w budownictwie metodami tradycyjnymi 
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@neostra-
da.pl

5 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów bu-
dowlanych na poziomie: inspektor nadzoru budowlanego 
– inwestor, projektant, użytkownik obiektu budowlanego.
2. Problemy przestrzegania i interpretacji przepisów budow-
lanych na poziomie: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta 
– inwestor, projektant.
3. Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, powyko-
nawcze – 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@neostra-
da.pl

Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w 2011 roku
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6 Branża sanitarna – PZITS Oddział WLKP - Delegatura 
w Gnieźnie

Certyfikaty energetyczne po dwóch latach obowiązywania 
w ocenie autorów metodologii wykonywania.

14.04.2011
od godz. 12:30

Gniezno,
Gnieźnieńska Spół-
dzielnia 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

7 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Aktualny stan prawny dotyczący wdrażania w Polsce eu-
rokodów do projektowania w budownictwie i konstrukcjach 
budowlanych.
2. Dokumenty niezbędne w fazie odbioru budynku i przeka-
zanie 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 Spół-
dzielnia Mieszkaniowa
ul. Budowlanych 2

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostra-
da.pl

8 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Aktualny stan prawny dotyczący wdrażania w Polsce eu-
rokodów do projektowania w budownictwie i konstrukcjach 
budowlanych.
2. Dokumenty niezbędne w fazie odbioru budynku i przeka-
zanie 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@neostra-
da.pl

9 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Aktualny stan prawny dotyczący wdrażania w Polsce eu-
rokodów do projektowania w budownictwie i konstrukcjach 
budowlanych.
2. Dokumenty niezbędne w fazie odbioru budynku i przeka-
zanie 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@neostra-
da.pl

10 Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Energooszczędność 
w oświetleniu” (podczas EXPOPOWER – 2011)

24.05.2011
9:00

Poznań, 
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy:
1. dr inż. Małgorzata 
Górczewska

Informacja:
SEP O. Poznań
Elżbieta Pokrywka
nr tel. 61-853-65-14

11 Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

Konferencja Naukowo-Techniczna NT. „Instalacje elek-
tryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” (podczas 
EXPOPOWER – 2011)

25.05.2011
9:00

Poznań, 
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy:
1. dr hab. inż. Aleksandra 
Rakowska, prof. nadzw.
2. dr inż. Ryszard Niewiedział

Informacja:
SEP O. Poznań
Elżbieta Pokrywka
nr tel. 61-853-65-14
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12 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Aktualny stan prawny dotyczący wdrażania w Polsce eu-
rokodów do projektowania w budownictwie i konstrukcjach 
budowlanych.
2. Dokumenty niezbędne w fazie odbioru budynku i prze-
kazanie budynku do użytku. Warunki rękojmi i gwarancji 
wg obowiązujących przepisów i zawartych umów.

26.05.2011
16:00-17:30
17:40-19:10

Leszno, 
Dom Technika 
ul. Sikorskiego 9 a

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostra-
da.pl

13 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Rozwiązanie problemów wynikających z zakłóceń  
w prawidłowym działaniu wentylacji grawitacyjnej w budyn-
kach wielorodzinnych powodowanych np. wymianą stolarki, 
instalowaniem dodatkowych urządzeń wentylacyjnych itp.

2. Ochrona przed szkodliwym oddziaływaniem promienio-
wania elektromagnetycznego, radonu i innych rodzajów 
promieniowania wg obowiązujących przepisów.

02.06.2011
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@neostra-
da.pl

14 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Aktualny stan prawny dotyczący wdrażania w Polsce eu-
rokodów do projektowania w budownictwie i konstrukcjach 
budowlanych.

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

09.06.2011
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@neostra-
da.pl

15 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Aktualny stan prawny dotyczący wdrażania w Polsce eu-
rokodów do projektowania w budownictwie i konstrukcjach 
budowlanych.

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

16.06.2011
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@neostra-
da.pl

16 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest.
2. Wymagania wg obowiązujących przepisów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy oraz ewidencja 
i usuwanie odpadów.

08.09.2011
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@neostra-
da.pl

17 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Odpowiedzialność zawodowa Kierowników budów, robót, 
obiektów.
2. Prawidłowe prowadzenie Książek Obiektów Budowla-
nych.

15.09.2011
16:00

Leszno, 
Dom Technika
ul. Sikorskiego 9 a

Organizator:
Delegatura w Lesznie

Informacja:
Tel. 65-520-70-75 
leszno.wkp@wkp.piib.org.pl

18 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Przykłady efektywnego wykorzystania występujących  
w Polsce wód geotermalnych do celów grzewczych. Opła-
calność wykorzystania tego źródła energii.
2. Aktualne przepisy z zakresu ochrony środowiska obo-
wiązujące w fazie planowania, projektowania i realizacji 
obiektów budowlanych.

15.09.2011
11:30-13:00 
13:10-14:40

Gniezno, 
Gnieźnieńska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa
ul. Budowlanych 2

Organizator:
CUTOB-PZITB

Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostra-
da.pl
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19 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Przykłady efektywnego wykorzystania występujących  
w Polsce wód geotermalnych do celów grzewczych. Opła-
calność wykorzystania tego źródła energii.
2. Aktualne przepisy z zakresu ochrony środowiska obo-
wiązujące w fazie planowania, projektowania i realizacji 
obiektów budowlanych.

22.09.2011
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@neostra-
da.pl

20 Branża wodno-melioracyjna – SITWM

1. Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Odry.

Wrzesień 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

21 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Przykłady efektywnego wykorzystania występujących 
w Polsce wód geotermalnych do celów grzewczych. 
Opłacalność wykorzystania tego źródła energii.
2. Aktualne przepisy z zakresu ochrony środowiska obo-
wiązujące w fazie planowania, projektowania i realizacji 
obiektów budowlanych.

13.10.2011
16:00-17:30
17:40-19:10

Leszno, 
Dom Technika
ul. Sikorskiego 9 a

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

22 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Odporność ogniowa dachów płaskich. Warunki ppoż. 
wykonania pokryć z papy.
2. Bezpieczeństwo pożarowe w procesie projektowania 
i realizacji obiektów budowlanych – wg aktualnych przepi-
sów. Przykłady rozwiązań materiałowych.

20.10.2011
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@neostra-
da.pl

23 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Przykłady efektywnego wykorzystania występujących 
w Polsce wód geotermalnych do celów grzewczych. Opła-
calność wykorzystania tego źródła energii.
2. Aktualne przepisy z zakresu ochrony środowiska obo-
wiązujące w fazie planowania, projektowania i realizacji 
obiektów budowlanych.

03.11.2011
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@neostra-
da.pl

24 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Przykłady efektywnego wykorzystania występujących 
w Polsce wód geotermalnych do celów grzewczych. 
Opłacalność wykorzystania tego źródła energii.
2. Aktualne przepisy z zakresu ochrony środowiska obo-
wiązujące w fazie planowania, projektowania i realizacji 
obiektów budowlanych.

17.11.2011
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@neostra-
da.pl
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L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca
25 Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

XIV Sympozjum z cyklu: „Współczesne urządzenia oraz usłu-
gi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne”.

23-24.11.2010
9:00 

Poznań, 
(miejsce wykładów zo-
stanie podane na stronie 
www.woiib.org.pl)

Organizator:
SEP O. Poznań

Wykładowcy:
1. dr hab. inż. Aleksandra Ra-
kowska
2. dr inż. Eugeniusz Sroczan
3. dr inż. Ryszard Niewiedział

Informacja:
SEP O. Poznań
Elżbieta Pokrywka
Tel. 61-853-65-14

26 Branża wodno-melioracyjna – SITWM

1. Wybrane zagadnienia z hydrauliki rzek nizinnych.

Listopad 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

27 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Przykłady efektywnego wykorzystania występujących 
w Polsce wód geotermalnych do celów grzewczych. 
Opłacalność wykorzystania tego źródła energii.
2. Aktualne przepisy z zakresu ochrony środowiska obo-
wiązujące w fazie planowania, projektowania i realizacji 
obiektów budowlanych.

01.12.2011
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

28 Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Posadowienie budynków na gruntach słabych 
i podmokłych.
2. Sposoby wzmacniania ław fundamentowych w przypad-
kach nadbudowy lub w sytuacjach awaryjnych.

08.12.2011
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

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

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

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

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

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

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

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

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

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia 
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.
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Restytucja Zamku Królewskiego 
w Poznaniu

W listopadzie 2010 roku, po pokonaniu licznych prze-
ciwności formalnych, rozpoczęły się prace przy 

restytucji Zamku Królewskiego w Poznaniu.
Zamek Królewski w Poznaniu jest jedynym znaczącym za-

bytkiem miasta nie odbudowanym po zniszczeniach ostatniej 
wojny. Jest to zabytek o wielkiej wartości historycznej, świad-
czący o stołeczności Poznania w czasach Polski Piastowskiej. 
Jest jedną z trzech głównych siedzib królewskich w Polsce. 
Zamek Królewski w Poznaniu jest miejscem narodzin godła 
Polski.

Od 2002 roku działa w Poznaniu Komitet Odbudowy Zamku 
Królewskiego, powołany przez 18 organizacji społecznych.

Do 2010 roku pozyskał 1,2 mld zł od osób fizycznych i firm. 
Pozwoliło to na wykonanie badań archeologicznych, technicz-
nych i opracowanie projektu budowlanego, zatwierdzonego 
do realizacji przez władze Miasta i uzyskanie pozwolenia  
na budowę.

Odbudowa Zamku będzie miała szczególne znaczenie dla 
Poznania, wobec wielkich imprez, które odbędą się w najbliż-
szych latach, m.in. w 2012 roku Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej.

Prosimy przy rozliczeniu rocznym, o przekazanie 1% po-
datku dochodowego od osób fizycznych na fundusz odbudowy 
Zamku.

W formularzu PIT-37 w pozycji 124 należy wpisać nazwę 
Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, w po-
zycji 125 – KRS 0000144819, a w pozycji 126 – kwotę, którą 
się przeznacza na daną Organizację Pożytku Publicznego  
(1% podatku lub mniejsza).

Podobnie należy postąpić w przypadku PIT-28 i PIT-36.
Urząd Skarbowy sam przekaże zadeklarowaną kwotę  

na konto Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego  
w Poznaniu.

 
Z góry dziękujemy za pomoc w odbudowie najstarszej  

rezydencji królewskiej w Polsce.

   Zarząd
Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu

Poznań, marzec 2011 r.

Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu
Organizacja Pożytku Publicznego
ul.  Kramarska 32. PL 61-765 Poznań
tel. 61-663-23-42
Konto: 71 1020 4027 0000 1802 0032 8948
Biuro czynne w czwartki od godz. 16:00 do 18:00 

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIE-
RÓW BUDOWNICTWA ZACHĘCA DO WPŁAT NA RE-
STYTUCJĘ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W POZNANIU.




