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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

17 i 18 czerwca bieżącego roku odbył się jubileuszowy X Zjazd Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa, na którym uzupełniono wakujące 
miejsca w Radzie Krajowej i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

Na Zjeździe były próby podwyższenia składki, które w głosowaniu nie uzyska-
ły akceptacji. Nasi delegaci z WOIIB byli przeciwni takim rozwiązaniom bowiem 
uważamy, że podwyższenie składek w obecnym okresie nie jest konieczne. 

1 lipca br. wręczyliśmy decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych 202 oso-
bom, które zdały egzamin w sesji wiosennej. Uroczystość zakończono ślubowa-
niem i okolicznościowymi zdjęciami grupowymi naszych potencjalnych członków. 

W dniach 24-26 maja br. na targach Expopower zorganizowaliśmy wspólnie 
z SEP Oddział w Poznaniu 2 sesje naukowo-techniczne cieszące się olbrzymim 
zainteresowaniem fachowców z branży elektrycznej. Te targi weszły już na stałe 
do naszych planów działalności. 

Natomiast 9 czerwca br. w naszej siedzibie odbyła się już XV Konferencja „Po-
stęp techniczny w ciepłownictwie”, którą zorganizowaliśmy wspólnie z PZITS-em 
i firmą Dalkia. Stwierdzono, że należy utrzymać cykliczność tej konferencji na ba-
zie doświadczeń głównych dystrybutorów energii cieplnej w Polsce. 

Sprawom samorządu zawodowego była poświęcona konferencja na Wydzia-
le Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
która odbyła się 27 maja br. z udziałem przedstawicieli 19 izb zrzeszających 
osoby uprawiające zawody zaufania publicznego. Na tej konferencji stwierdzo-
no jednoznacznie, że samorząd zawodowy jest w Polsce, jako kraju demokra-
tycznym, potrzebny i wszelkie zagrożenia w jego działaniu zależą wyłącznie od 
polityków tworzących prawo. W związku z powyższym doprowadziliśmy do 
spotkania z parlamentarzystami Wielkopolski w celu omówienia naszej dzia-
łalności i przybliżenia problemów, z jakimi spotyka się nasza społeczność przy 
realizacji procesu budowlanego w oparciu o istniejące absurdalne przepisy. 
Naszymi gośćmi byli posłowie: Krystyna Łybacka, Adam Szejnfeld, Michał 
Stuligrosz, Wiesław Szczepański, Janusz Tomczak, Paweł Arndt i senator Piotr 
Gruszczyński. 

W ostatnim okresie przeprowadziliśmy też w Lesznie, Gnieźnie i Koninie spot-
kania naszych delegatów z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego 
i dyrektorami wydziałów budownictwa w celu omówienia spraw związanych ze 
stosowaniem Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. Wnioski z tych 
spotkań przekazaliśmy do Komisji Prawno-Regulaminowej i do senatora Piotra 
Gruszczyńskiego, który będąc gorącym zwolennikiem naszego samorządu będzie 
je przedstawiał w parlamencie. 

Należy też podkreślić ścisłą współpracę naszej izby z architektami. Wspólnie  
z SARP-em i Wielkopolską Izbą Architektów wysłaliśmy do mediów i prezydenta 
m. Poznania pisma w obronie klinów zieleni, które są systematycznie ograniczane 
przez działanie deweloperów. Uważamy, w imieniu społeczeństwa poznańskiego, 
że zgody na takie działanie z naszej strony nie ma.

30 września 2011 r. o godz. 13.00 w Pile organizujemy doroczne obchody Wielko-
polskiego Dnia Budowlanych, na które zapraszam wszystkich członków Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Będzie to kolejna okazja do spotka-
nia budowlańców z całej Wielkopolski, wymiany doświadczeń, podsumowania naszej 
działalności oraz zacieśniania kontaktów koleżeńskich podczas tej imprezy. 

 Z serdecznym pozdrowieniem 
mgr inż. Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB
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Drodzy Czytelnicy!

Od tego numeru Biuletynu wprowadzamy dwie nowe, stałe pozycje. 
Pierwszą z nich jest - cykl – wywiad z… Jak każe tradycja dziennikar-
ska inauguracyjny wywiad jest z przewodniczącym Okręgowej Rady 

WOIIB. Kolejne rozmowy w następnych numerach Biuletynu.
Druga pozycja – Wielkopolskie skarby architektury. W Wielkopolsce mamy 

wiele wspaniałych obiektów historycznych, które są pięknie zachowane, odrestau-
rowane lub zrewitalizowane. Czasem przejeżdżamy obok nich nieświadomie, nie 
wiedząc o ich istnieniu. Na naszych łamach będziemy pokazywać większe i mniej-
sze architektoniczne perełki z terenu Wielkopolski. Podpowiemy gdzie warto się 
wybrać. Dziś zapraszamy do Pałacu Myśliwskiego księcia Antoniego Radziwiłła 
w Antoninie.

Mam nadzieję, że te propozycje spotkają się z Państwa uznaniem. Zapraszam do 
lektury.

Redaktor naczelny
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X Krajowy Zjazd
Sprawozdawczy PIIB

Dwudniowy X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB 
odbył się 17-18 czerwca br. w Warszawie. Obrady 
Krajowego Zjazdu otworzył prezes Izby mgr inż. 

Andrzej Dobrucki. Głównym tematem Zjazdu było podsu-
mowanie działalności samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w Polsce, przedstawienie sprawozdań wszystkich 
organów Izby i udzielenie im absolutorium. W obradach udział 
wzięli także przedstawiciele administracji państwowej, zagra-

nicznych organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa 
(ECCE) Europejska Rada Inżynierów Budownictwa, Bułgar-
ska Izba Inżynierów Budownictwa, Czeska Izba Inżynierów 
Budownictwa oraz delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń 
naukowo-technicznych. 

W czasie pierwszego dnia obrad ważnym punktem było 
udzielenie absolutorium Radzie Krajowej i wszystkim organom 
oraz dokonanie wyborów uzupełniających do Krajowej Rady 
i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. W ich wyniku członkiem 
Krajowej Rady został wybrany Włodzimierz Szymczak (Ma-
zowiecka OIIB), do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Zofia 

Zwierzchowska (Dolnośląska OIIB). W związku z rezygnacją 
Andrzeja Bratkowskiego z funkcji Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej, na jego miejsce został wybrany 
Andrzej Myśliwiec (Kujawsko-Pomorska OIIB). 

W czasie Zjazdu delegaci naszej Izby uczestniczyli aktywnie 
w pracach Komisji Zjazdowych. Kol. Mirosława Ogorzelec 
jako sekretarz Prezydium Zjazdu, kol. Janina Ferenc w Ko-
misji Uchwał i Wniosków, kol. Klemens Janiak w Komisji 

Mandatowej. 
Drugi dzień Zjazdu roz-

poczęto uroczystością wrę-
czenia złotych i srebrnych 
odznak honorowych PIIB 
zasłużonym działaczom sa-
morządu inżynierskiego. 
Z naszej Izby honorowe 
odznaki otrzymali – złote: 
kol. kol. Danuta Gawęcka, 
Włodzimierz Draber, Tade-
usz Łuka, Szczepan Miku-
renda, srebrne: Przemysław 
Barczyński, Andrzej Mi-
kołajczak. Następnie obra-
dy zdominowały dyskusje 
dotyczące podwyższenia 
składki członkowskiej, pro-
jektu budżetu na rok 2012 
oraz zakupu dostępu do 
norm dla wszystkich człon-
ków PIIB. Zjazd po długiej 
i merytorycznej dyskusji, 
w której głos zabrali m.in.: 
kol. kol. Mirosław Karolak 
i Klemens Janiak, uchwalił 

i przyjął po korekcie budżet na 2012 rok. Uchwalono także 
powołanie zespołu negocjacyjnego, który przygotuje pro-
pozycje dostępu do norm dla członków naszego samorządu. 
Przedstawiono także wnioski zgłoszone przez X Okręgowe 
Zjazdy i skierowane do rozpatrzenia na Zjeździe Krajowym 
oraz wnioski zgłoszone przez delegatów na X Krajowym 
Zjeździe PIIB.

W atmosferze wypełnienia przez delegatów obowiązków 
postawionych przez Zjazd Sprawozdawczy WOIIB na Zjeździe 
Krajowym PIIB nastąpił powrót do codziennych obowiązków 
zawodowych. 

  Delegat - Daniel Pawlicki

Delegaci z WOIIB
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 Mirosław Praszkowski

Panie przewodniczący rozmawiamy w połowie 2011 
roku. Za nami dwa zjazdy: Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Krajowy 

Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Proszę o krót-
kie podsumowanie efektów tych zjazdów.

Jerzy Stroński
Podczas obu zjazdów dokonano wyborów uzupełniają-

cych do składów poszczególnych organów. Zjazd PIIB odbył 
się w spokojnej i wyważonej atmosferze. Nie było wielkich 
zawirowań, zajmowano się sprawami istotnymi dla funkcjo-
nowania Izby jako całości, podejmowano uchwały związa-
ne z życiem codziennym wszystkich izb okręgowych. Mniej 
było dyskusji na tematy związane z nowelizacją ustawy Pra-
wo budowlane i ustawy o zamówieniach publicznych.

M.P. Wielkopolska Okręgowa Izba inżynierów Budowni-
ctwa prowadzi szerokie działania informacyjne wśród wiel-
kopolskich parlamentarzystów w tych sprawach, jednocześ-
nie monitorując poczynania posłów.

Jerzy Stroński
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

cyklicznie organizuje spotkania z wielkopolskimi parlamen-
tarzystami. 14 czerwca br. podczas spotkania w siedzibie 
WOIIB z przewodniczącym Sejmowej Komisji „Przyjazne 
Państwo” – posłem Adamem Szejnfeldem, mieliśmy oka-
zję przedstawić strukturę Izby i omówić główne kierunki 
działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
w Wielkopolsce, który skupia w swych szeregach ponad 10 
tys. członków. W całej Polsce jest nas ponad 115 tysięcy. 
Te informacje wywarły na panu pośle duże wrażenie. 

Podczas spotkania szczególnie silnie podkreślaliśmy nasz 
sprzeciw przeciwko nazywaniu nas „korporacją”. Jesteśmy 
samorządem otwartym, do którego może przystąpić każdy 
kto posiada uprawnienia budowlane. Jednym ze statutowych 
obowiązków naszej Izby jest przygotowanie chętnych do eg-
zaminów i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych do 
uzyskania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. 

Oczywiście poruszaliśmy również nurtujące nas sprawy 
związane z nowelizacją ustawy Prawo budowlane i usta-
wy o zamówieniach publicznych. Po dyskusji poseł Adam 
Szejnfeld zobowiązał się do dokładnego przyjrzenia się po-
ruszanym przez nas problemom, a także losom omawianych 
nowelizacji ustaw.

M.P. Panie przewodniczący, w przyszłym roku będziemy 
obchodzić dziesiątą rocznicę powołania do życia samorzą-
du zawodowego inżynierów budownictwa. Z tej perspektywy 
proszę powiedzieć, czy w Polsce jest potrzebny samorząd za-
wodowy inżynierów budownictwa?

Jerzy Stroński
Na ten temat szeroko dyskutowaliśmy 27.05.2011 r. pod-

czas ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 
przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja była 
podzielona na dwa panele: Samorząd gospodarczy i Samo-
rząd zawodowy. Brałem udział w pracach panelu dotyczące-
go samorządu zawodowego. 

Od momentu przemian ustrojowych w Polsce, samorząd 
zawodowy postrzegany był jako element państwa demokra-
tycznego. U podłoża tworzenia samorządów legła potrzeba 
ochrony pewnych zawodów, które ze względu na dobro spo-
łeczne, wymagają najwyższych kwalifikacji profesjonalnych 
i nienagannej postawy etycznej. Od kilku lat pojawiają się 
różne argumenty, których celem jest poddanie w wątpliwość 
zasadność funkcjonowania samorządów zawodowych w Pol-
sce. Podczas naszej dyskusji ostro występowaliśmy prze-
ciwko tego typu poczynaniom. Izba nasza jest samorządem 
otwartym i jej funkcjonowanie nastawione jest na potrzeby 
swoich członków. W tym także bardzo ważne – kształcenie 
ustawiczne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ety-
kę zawodową w profesjonalnym działaniu. W ubiegłym roku 
w szkoleniach organizowanych przez WOIIB wzięło udział 
ponad 35% naszych członków. Podejmujemy działania by 
w kolejnych latach procent ten był jeszcze wyższy.

Wszyscy uczestnicy dyskusji ostro występowali przeciwko 
używaniu określenia „korporacja” w stosunku do samorządu 
zawodowego, gdyż jest ono nieadekwatne do naszych struk-

Wywiad z przewodniczącym 
Okręgowej Rady WOIIB
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tur organizacyjnych, celów naszego działania i obowiązków 
statutowych. Izba reprezentuje samorząd zawodowy i przede 
wszystkim zawód zaufania publicznego. Takich izb, jak nasza, 
jest w Polsce dziewiętnaście, co daje ponad 600 tys. członków. 

Podczas konferencji podkreślono bardzo wyraźnie, że sa-
morząd gospodarczy i samorząd zawodowy, jako elementy 
państwa demokratycznego, są niezbędne do dalszego rozwo-
ju kraju. Należy zwracać szczególną uwagę na wystąpienia 
przedstawicieli niektórych ugrupowań politycznych, które 
w okresach przedwyborczych szermują hasłami likwidacji 
samorządów zawodowych lub pozbawienia ich części upraw-
nień, np. nadawania uprawnień budowlanych.

Współpraca WOIIB z parlamentarzystami z Wielkopolski 
pozwoliła wyhamować działania niektórych posłów z Komi-
sji „Przyjazne Państwo” i mamy nadzieję, że zmieniła optykę 
patrzenia na nasz samorząd u wielu polityków.

M.P. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa, jako jedna z nielicznych izb okręgowych, posiada 
oddziały terenowe nazywane delegaturami. Jakie były cele 
powołania delegatur, jak one funkcjonują i co z ich funkcjo-
nowania wynika dla członków Izby?

Jerzy Stroński
W trakcie pierwszej kadencji funkcjonowania samorządu 

zawodowego powołaliśmy do życia 4 delegatury: w Kaliszu, 
w Koninie, w Lesznie i w Pile. Podczas drugiej kadencji po-
wstała piąta delegatura w Gnieźnie. Celem ich powołania 
było przybliżenie struktur Izby do członków rozsianych po 
całej Wielkopolsce. Dzięki temu, by załatwić swoje sprawy 
członkowskie nie muszą jechać do biura w Poznaniu, gdyż 
większość spraw załatwią na miejscu w delegaturach. W sie-
dzibach terenowych znajdą pozycje z literatury fachowej, 
norm branżowych oraz dostęp do Internetu. 

Co pół roku spotykamy się z członkami by porozmawiać 
o podstawowych problemach zawodowych i organizacyjnych. 
W trakcie spotkań omawiamy trudne sprawy, z którymi spoty-
kają się nasi członkowie, sprawy związane z funkcjonowaniem 
Izby. Jest to potrzebne, gdyż wiele z nich możemy rozwiązać 
na miejscu, tak by członkowie byli usatysfakcjonowani. 

 Na takie spotkania zapraszamy również przedstawicieli 
administracji państwowej, powiatowej i miejskiej z danego 
regionu oraz przedstawicieli nadzoru budowlanego. Udział 
w spotkaniach biorą też parlamentarzyści z danego regionu. 
Stanowią forum wymiany poglądów i często dość ostrych 
sporów merytorycznych. Spotkania z udziałem parlamenta-
rzystów mają też dodatkową wartość, gdyż przedstawicie-
le naszego parlamentu bezpośrednio stykają się z efektami 
swoich działań ustawodawczych. Na bieżąco są informowani 
o niedociągnięciach stanowionego prawa lub o zagrożeniach, 
które niosą ze sobą projekty nowych ustaw.

Jednym z podstawowych zadań organizacyjnych Izby 
jest organizowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych dla 
naszych członków. Stawiamy sobie za cel kształcenie usta-
wiczne tak realizowane, by członkowie zawsze otrzymywali 
najlepszą wiedzę techniczną, poznawali nowoczesne rozwią-

zania technologiczne. Dlatego w delegaturach organizujemy 
również szkolenia specjalistyczne dla naszych członków. 

M.P. Oprócz szkoleń programowych Izba jest organizato-
rem wielu różnych konferencji naukowo-technicznych. W tym 
roku zrealizowano …

Jerzy Stroński
Co roku organizujemy Dni Inżyniera Budownictwa, które 

odbywają się w ramach największych targów budowlanych 
w Europie Środkowej – Międzynarodowych Targów Poznań-
skich BUDMA. Są to dwudniowe warsztaty specjalistyczne. 
Zawsze rozpoczynają się w pierwszym dniu targów, inau-
gurując ich rozpoczęcie. W trakcie pierwszych zajęć naszy-
mi gośćmi są wtedy ministrowie poszczególnych resortów, 
parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej 
i samorządowej z terenu Wielkopolski.

W tym roku gościliśmy Ministra Infrastruktury - Cezarego 
Grabarczyka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
- Olgierda Dziekońskiego, podsekretarza stanu w Minister-
stwie Infrastruktury Piotra Stycznia, Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego, Państwowego 
Inspektora Pracy Tadeusza Zająca, Wojewodę Wielkopol-
skiego – Piotra Florka, a także posłów: Janusza Piechociń-
skiego, Wiesława Szczepańskiego, Andrzeja Adamczyka, 
Jerzego Polaczka. W uroczystości otwarcia Dni Inżyniera 
Budownictwa uczestniczył Prezes Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa – Andrzej R. Dobrucki.

Pierwszego dnia Dni Inżyniera Budownictwa głównym 
tematem były Eurokody, a drugiego dnia omawiano proble-
matykę budownictwa po powodziach. Jak zawsze podczas 
naszych warsztatów sale wykładowe szczelnie wypełniły się 
chętnymi członkami PIIB, a także osobami spoza izby, któ-
rych zainteresowała zaproponowana problematyka.

Drugimi dużymi targami, podczas których organizujemy 
również konferencje naukowo-techniczne są MTP EXPOPO-
WER. W tym roku, w dniach 24–25 maja współorganizowa-
liśmy konferencję naukowo-techniczną „Energooszczędność 
w oświetleniu. Diody LED”, w której uczestniczyło ponad 650 
osób. W naszej siedzibie zorganizowaliśmy dwie konferencje: 
w kwietniu – „Jakość w budownictwie”, a w czerwcu – „Postęp 
techniczny w ciepłownictwie”. „Postęp w ciepłownictwie” to 
już XV. edycja tej konferencji, którą wcześniej organizował 
poznański oddział PZITS wraz z firmą DALKIA. Tym razem 
wspólnie podjęliśmy się organizacji konferencji i spotkała się 
ona z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Jesteśmy współorganizatorami, razem z Uniwersytetem 
Medycznym w Poznaniu, konferencji naukowo-technicznej 
„Budownictwo szpitalne”, która stała się już naszą wizy-
tówką i weszła do dwuletniego harmonogramu organizacyj-
nego. Szeroki odzew środowiska medycznego na poruszane 
problemy spowodował, że za rok zorganizujemy już trzecią 
edycję tej konferencji. Wspólnie z Wielkopolską Okręgową 
Izbą Architektów organizujemy od kilku lat warsztaty pn.: 
„Projektowanie, jako gra zespołowa”. Podczas spotkania 
architektów, konstruktorów i budowniczych różnych branż 
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omawiany jest proces realizacji budynków w Poznaniu, które 
zostały uhonorowane Statuetką Baptisty di Quadro. Całość 
realizacji pokazuje, że proces inwestycyjny wymaga dobrej 
współpracy zarówno projektantów jak i wykonawców.

Z izbą architektów współpracujemy nie tylko przy rea-
lizacji tego projektu. Połączyliśmy siły by walczyć o kliny 
zieleni w Poznaniu, które są niestety zabudowywane. 
Mamy nadzieję, że ten wspólny front pozwoli je ura-
tować dla lepszego rozwoju miasta Poznania i przede 
wszystkim dla dobra jego mieszkańców.

M.P. Panie przewodniczący, dużo miejsca poświę-
cił pan współpracy z dyrekcją Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Jak ta współpraca rozwijała 
się przez lata?

Jerzy Stroński
Nasza współpraca trwa od pierwszej kadencji 

władz Izby. Na początku były to targi: BUDMA i IN-
STALACJE. Później doszły targi EXPOPOWER. 
Współpraca z dyrekcją targów jest na stałym, wyso-
kim poziomie. Podczas targów mamy możliwość pre-
zentacji naszych uwag i postulatów przedstawicielom 
rządu i parlamentu, gdyż jest to najlepsze forum do 
dyskusji branżowej przy okazji targowych spotkań. 
Dla obu instytucji, MTP i WOIIB, jest to współpraca stra-
tegiczna. Tu akurat cytuję prezesa MTP, który tak właśnie 
określił naszą współpracę.

My ze swej strony będziemy dążyć do dalszej, tak dobrej 
współpracy z MTP przy organizacji targów: BUDMA, IN-
STALACJE (co dwa lata) i EXPOPOWER. Z rocznym wy-
przedzeniem wspólnie ustalamy tematykę wiodącą kolejnej 
edycji targów branżowych. Nie zdradzę tajemnicy gdy po-
wiem, że BUDMA 2012 ma dotyczyć energii jądrowej, czyli 
ewentualnej budowy elektrowni atomowej w Polsce. Szcze-
gółową tematykę konferencji opracowujemy wspólnie z Poli-
techniką Poznańską, która wspiera nas przy organizacji wielu 
konferencji naukowo-technicznych.

M.P. Panie przewodniczący, mówił pan, że Izba organi-
zuje wiele konferencji naukowo-technicznych. Do ich organi-
zacji potrzebne jest wsparcie środowisk naukowych. Z jakimi 
ośrodkami naukowymi Izba współpracuje?

Jerzy Stroński
Mamy bardzo dobrą współpracę z Politechniką Poznań-

ską i jej wydziałami: Wydziałem Budownictwa i Wydzia-
łem Elektrycznym oraz z Wydziałem Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest to ścisła 
współpraca przy organizacji różnego rodzaju konferencji na-
ukowo-technicznych. Dotyczy ona również współdziałania 
w zakresie kształcenia kandydatów i nadawania uprawnień 
budowlanych. Dwa miesiące temu zorganizowaliśmy wspól-
ne spotkanie dziekanów tych wydziałów by omówić zmia-
ny programowe studiów, które pozwolą absolwentom tych 
uczelni lepiej przygotować się do zdobywania uprawnień bu-
dowlanych. Nasza propozycja spotkała się z żywym zaintere-

sowaniem środowiska akademickiego. Uniwersytet Przyrod-
niczy zaprosił nas na posiedzenie Rady Wydziału Ochrony 
Środowiska aby szczegółowo przybliżyć nasze propozycje 
zmian programowych wszystkim pracownikom naukowym.

M.P. Poproszę o przybliżenie najważniejszych osiągnięć 
Izby w 2011 roku.

Jerzy Stroński
Przede wszystkim MTP BUDMA 2011. W ocenach wielu 

uczestników tych targów dobór tematyki i poziom warsztatów 
był bardzo wysoki. Rangi naszym przedsięwzięciom nadała 
również szczególnie szeroka reprezentacja władz państwo-
wych i przedstawicieli parlamentu podczas pierwszego dnia 
warsztatów. Stało się już tradycją tych targów, że tuż po ich in-
auguracji otwierający targi przybywają do nas na Dni Inżynie-
ra Budownictwa. Jest to sukces wypracowany przez kilka lat 
organizowania tego przedsięwzięcia. Również bardzo wysoko 
oceniam przebieg konferencji podczas MTP EXPOPOWER. 
Podczas tych targów zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem Za-
łożyciela Salonu Oświetleniowego MTP EXPOPOWER. 

Do sukcesów naszej działalności należy również zaliczyć 
kontakty zagraniczne. Od kilku lat ściśle współpracujemy 
z francuska federacją BTP z regionu Vosges. Partnerskie wy-
miany poglądów na organizację samorządów w obu krajach 
odbywają się na zasadzie wzajemnych wyjazdów i kontaktów. 
W ramach tej współpracy powstał projekt rozszerzenia współ-
pracy o szkolnictwo zawodowe. Niestety, w Polsce jest prob-
lem ze szkolnictwem zawodowym. Udało się nam namówić 
do tego pomysłu dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 3 w Gnieźnie. Odbyły się już dwie dwustronne tury wymia-
ny uczniów na praktyki zawodowe w obu krajach. Ich efek-
tem zawsze jest realizacja jakiegoś trwałego przedsięwzięcia 
budowlanego lub konstrukcyjnego w siedzibie danej szkoły. 
Cieszymy się, że ta współpraca rozwija się tak dobrze.

Jestem przekonany, że do sukcesów naszej działalności 
możemy zaliczyć ścisłą współpracę z wielkopolskimi parla-
mentarzystami. Dzięki wielorakim kontaktom mogliśmy ich 
zapoznać z zasadami funkcjonowania samorządu zawodo-
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wego, jego strukturą i celami organizacyjnymi. To dzięki tej 
współpracy udało się nam spowolnić działania niektórych po-
lityków w zakresie pomysłów ustawodawczych dotyczących 
ograniczenia roli samorządów zawodowych.

Kolejnym naszym sukcesem jest siedziba Izby. Od półto-
ra roku mamy swoją siedzibę, która jest bardzo nowoczes-
na i spełnia wymagania wszystkich członków. Jest również 
odpowiednio przygotowana do obsługi niepełnosprawnych 
ruchowo członków. Mamy swoją dużą salę konferencyjną, 
w której organizujemy szkolenia i konferencje naukowe. 
Mamy również bardzo nowoczesne archiwum, które za-
spokoi potrzeby Izby na najbliższe 25 lat. Aby to wszystko 
osiągnąć musieliśmy wesprzeć proces inwestycyjny kredy-
tem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że zobowiązania kredytowe 
mamy spłacone w 80%. Do końca przyszłego roku chcemy 
rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec 
banku. To jest nasz wielki sukces. Gdy zaczynaliśmy była to 
grupa ludzi, nie do końca przekonana co do potrzeby tej in-
westycji i naszych możliwości finansowych. Dziś, z podnie-
sionym czołem, mogę mówić o sukcesie. W ocenie Skarbnika 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wszelkie działania 
finansowo-gospodarcze naszej Izby powinny stanowić wzór 
do godnego naśladowania przez inne izby okręgowe. Po tych 
wszystkich trudach, to naprawdę ogromna satysfakcja. Tak 
zawodowa, jak i po prostu ludzka.

Samodzielne, własne siedziby mają tylko 4 izby okręgo-
we: łódzka, dolnośląska, małopolska i nasza. Dodatkowym 
atutem naszej siedziby jest jej lokalizacja w zabytkowo-re-
kreacyjnej dzielnicy Poznania. Jest też bardzo dobry dojazd 
miejskimi środkami komunikacji, mamy też własny duży 
parking.

M.P. Panie przewodniczący, jakie są plany do końca przy-
szłego roku? Będzie to rok bardzo szczególny – dziesięciole-
cie istnienia Izby.

Jerzy Stroński
Naszym ambitnym założeniem jest zwiększenie poziomu 

efektywności szkoleń specjalistycznych. Zdajemy sobie spra-
wę, że będzie to trudne, ale realizacja trudnych wyzwań spra-
wia ludziom największą satysfakcję.

Chcemy zrealizować wszystkie zaplanowane konferencje 
naukowo-techniczne: „Jakość w budownictwie”, „Budow-
nictwo szpitalne” czy też konferencje współorganizowane 
z Urzędem Dozoru Technicznego. Te konferencje rozwija-
ją zawodowo naszych członków i zapewniają im dostęp do 
najnowocześniejszych rozwiązań naukowych i technicznych 
w poszczególnych dziedzinach życia zawodowego.

Od lat współpracujemy z Zachodniopomorską Okręgową 
Izbą Inżynierów Budownictwa przy organizacji w Wałczu 
konferencji na temat rewitalizacji w budownictwie. Jedno-
cześnie są też organizowane warsztaty powiatowych inspek-
torów nadzoru budowlanego.

Główne kierunki naszego działania będą skupiały się na: 
szkoleniu członków, kontynuacji ścisłej współpracy z ośrod-
kami naukowymi w Poznaniu, bardzo dobrej współpracy 

z MTP oraz wszystkimi innymi organizacjami rządowymi, 
samorządowymi i pozarządowymi. Na pewno będziemy kon-
tynuować współpracę z wielkopolskimi parlamentarzystami.

W 2012 roku przypada dziesiąta rocznica powstania sa-
morządu zawodowego inżynierów budownictwa. Pierwszy 
zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa odbył się 18 maja 2002 roku. Tak więc, w przyszłym 
roku – 18 maja 2012 r. będziemy obchodzić X-lecie istnie-
nia naszej Izby. Chcemy zorganizować szczególnie uroczy-
ste podsumowanie naszej działalności, które odbędzie się 
w Operze Poznańskiej. 

M.P. Cztery lata temu z inicjatywy Izby reaktywowano 
Wielkopolski Dzień Budowlanych. Co w tym roku?

Jerzy Stroński
W tym roku to uroczyste spotkanie ludzi zawodowo zwią-

zanych z budownictwem organizuje delegatura w Pile. W po-
przednich lata organizatorami były delegatury w: Kaliszu, 
Gnieźnie, Koninie i Lesznie.

Podczas tych spotkań chcemy uhonorować szczególnie 
zasłużonych członków odznaczeniami resortowymi oraz iz-
bowymi, w obecności władz miejskich i samorządowych 
danego regionu. Tegoroczne obchody Wielkopolskiego Dnia 
Budowlanych objął swoim patronatem Prezydent Miasta 
Piły. Będzie to także czas na rozmowy z wielkopolskimi par-
lamentarzystami o podstawowych sprawach naszego samo-
rządu zawodowego, ale przede wszystkim czas i miejsce na 
koleżeńskie spotkania integracyjne, wymianę poglądów i do-
świadczeń różnych branż zawodowych. Z naszego doświad-
czenia wynika, że są takie branże, które spotykają się prawie 
w komplecie przy okazji  naszego Dnia Budowlanych. Dlate-
go też przyjęliśmy zasadę, że w kolejnych latach organizują 
te spotkania nasze delegatury terenowe. To święto stało się 
już naszą tradycją i chcemy ją nadal kontynuować.

M.P. Panie przewodniczący, czego należałoby życzyć 
Izbie na następne dziesięciolecie działalności?

Jerzy Stroński
Tak, dziesięciolecie to jest najkrótszy okres planowa-

nia strategicznego. Życzyłbym sobie i całej Wielkopolskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, by w dalszym 
ciągu tak dynamicznie się rozwijała. By była dużą izbą.

Życzyłbym również, by nie następowały gwałtowne zmia-
ny prawa, które ograniczałyby funkcjonowanie samorządu. 
Dużo życzliwości ze strony władz parlamentarnych, władz 
rządowych i samorządowych, tak krajowych jak i z terenu 
Wielkopolski. Przy tej życzliwości i wsparciu wszystkich na-
szych członków wierzę, że Izba nadal będzie się rozwijała.

M.P. Panie przewodniczący, gratulując wielkopolskiej go-
spodarności, wszystkim członkom Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa życzę, by te oczekiwania na 
najbliższe dziesięciolecie spełniły się. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Konferencje „Postęp techniczny w ciepłownictwie” 
sięgają korzeniami do 1971 r., wtedy to odbyła się 
w Poznaniu  I  Konferencja z tego cyklu – nosząca 

podtytuł „Ciepłownie z kotłami La Monta”.
Nazwę „Postęp techniczny w ciepłownictwie” potrak-

towaliśmy jako pewien symbol – kierunek, a każdorazowo 
wpisywana była w kolejne konferencje aktualna treść – tren-
dy, jakie dyktował postęp techniczny w tej dziedzinie nauki 
i techniki, no i aktualne możliwości ekonomiczne.

Głównym twórcą i organizatorem omawianego cyklu 
jest Wielkopolski (wcześniej poznański) Oddział Polskiego 

Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Zarząd 
Oddziału w Poznaniu. Współorganizatorami – partnerami od 
„zawsze” były: Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki 
Poznańskiej i dawniej Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej w Poznaniu, potem noszące nazwę Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej, a następnie ich naturalny spad-
kobierca i kontynuator Dalkia Poznań S.A.

Współorganizatorem XV. Konferencji, w pewnym sensie 
Jubileuszowej, która odbyła się 9 czerwca 2011 r. w siedzibie 
Izby – była także Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa, zrzeszająca (obligatoryjnie) osoby pełniące 
tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; pro-
jektanta, kierownika budowy (robót) i inspektora nadzoru in-
westorskiego, są to osoby przeważnie z wyższym wykształ-
ceniem technicznym – wykonujące twórczo zawód inżyniera. 

Należałoby tu koniecznie wspomnieć o ludziach nie-
zwykle zasłużonych dla omawianego cyklu konferencji, jej 

współtwórców, a mianowicie nieżyjących już: kol. mgr inż. 
Janusza Domazera, wieloletniego dyrektora WPEC i zarazem 
przez 2-kadencje (1969-75) prezesa Oddz. PZITS w Pozna-
niu, kol. mgr inż. Jana Guckiego, kilkakrotnie przewodniczą-
cego Komitetu Organizacyjnego Konferencji, wieloletniego 
wiceprezesa Z.O. PZITS w Poznaniu. Obaj byli wybitny-
mi w środowisku poznańskim specjalistami ciepłownictwa 
i ogrzewnictwa. Niezwykle zasłużonymi w zakresie kierowa-
nia naukowego pracami konferencji są: emerytowany  już, 
ale nadal czynny zawodowo profesor Ferdynand Dembecki 
i profesor Edward Szczechowiak, pierwszy były, a drugi 

obecny dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska 
Politechniki Poznańskiej – wybitni i uznani spe-
cjaliści w omawianej tematyce nauki i techniki.

Należy tu podkreślić, że mimo, iż obecna konfe-
rencja nosiła podtytuł „Odnawialne źródła energii 
w ciepłownictwie” – to tematyka ta była poruszana 
na tych konferencjach już od 1993 r. po zmianach 
polityczno-społeczno-gospodarczych, które na-
stąpiły w 1989 r. w naszym kraju. A już w 1996 r. na 
IX. konferencji omawiane były niekonwencjo-
nalne źródła energii w ciepłownictwie.

XII konferencja w 2002 r. nosiła podty-
tuł „Ciepłownictwo, a rozwój zrównoważo-
ny”, a więc rok po ukazaniu się nowego Prawa 
Ochrony Środowiska (27 kwietnia 2001 r.), gdy 
sformułowanie „rozwój zrównoważony”, za-
częło prawnie obowiązywać w Polsce. Na XIII 
konferencji w 2004 r. omawiano m.in. wyko-

rzystanie biomasy dla celów grzewczych oraz szeroko mó-
wiono nt. kotłowni opalanych zrębkami drzewnymi. Zresztą 
o wykorzystaniu biomasy mówiono też już na XI konferencji 
omawianego cyklu w 2000 r. Jak więc widać tytuł konferen-

XV Krajowa konferencja naukowo-techniczna
„Postęp techniczny w ciepłownictwie” – Odnawialne 

źródła energii w ciepłownictwie
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cji „Postęp techniczny w ciepłownictwie” – był i jest ade-
kwatny do treści, którymi były wypełnione poszczególne 
konferencje.

I nie inaczej było na XV Krajowej Konferencji „Postęp 
techniczny w ciepłownictwie” – Odnawialne źródła energii 
w ciepłownictwie, nad którą patronat honorowy objął JM Rek-
tor Politechniki Poznańskiej – 
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol.

Kierownictwo naukowe nad 
konferencją sprawował prof. dr 
hab. inż. Edward Szczechowiak, 
a komitet naukowy stanowili 
także: prof. PP Tomasz Mróz, 
dr hab. inż. Zbigniew Bagiński 
oraz mgr inż. Michał Klimas.

Konferencję otworzył oraz 
omówił krótko jej genezę i te-
matykę poprzednich konferen-
cji, a także powitał uczestników 
konferencji Prezes Oddziału 
PZITS a zarazem Przewodni-
czący Komitetu Organizacyjne-
go – mgr inż. Jan F. Lemański.

W wykładzie wprowadza-
jącym – „Znaczenie odnawial-
nych źródeł energii dla przy-
szłości ciepłownictwa” – prof. 
dr hab. inż. Edward Szcze-
chowiak przedstawił obecne wykorzystanie niekonwencjo-
nalnych źródeł energii w ogrzewnictwie i ciepłownictwie. 
Omówił możliwości wykorzystania energii promieniowania 
słonecznego, energii jądrowej, energii wiatru, energii geoter-
malnej, przypływów i odpływów mórz oraz wykorzystania 
biomasy – obecnie i w przyszłości.

Konferencja podzielona była na trzy sesje tematyczne:

I sesja – Odpady komunalne, biomasa i biogaz w cie-
płownictwie

Pierwszy wykład – Problemy prawne w zakresie wykorzy-
stania odpadów i biomasy do produkcji energii – wygłosił 
prof. dr hab. Marek Górski – Uniwersytet Łódzki, Uniwersy-
tet Szczeciński.

O Finansowaniu inwestycji wykorzystujących biomasę 
i odpadach komunalnych do produkcji energii – mówi-
ła Danuta Rostowska – przedstawicielka Banku Ochrony 
Środowiska S.A.

Problematykę dotyczącą Osadów ściekowych i ich ter-
micznego wykorzystania – omówiła dr inż. Barbara Kozłow-
ska z Politechniki Łódzkiej.

W panelu dyskusyjnym najnowocześniejsze rozwiązania 
techniczne swoich firm prezentowali: Bartłomiej Pawluk – 
DALKIA  i  Grzegorz Ojczyk – HERZ.

II sesja – Geotermia płytka i głęboka
W tej części konferencji problematykę Geotermii płytkiej 

i głębokiej w ogrzewaniu i chłodzeniu przedstawili naukow-
cy Politechniki Poznańskiej: dr inż. Radosław Górzeński 
i mgr inż. Michał Szymański. 

W panelu dyskusyjnym o osiągnięciach i nowoczesnych 
rozwiązaniach technicznych w tej dziedzinie firmy VIESS-
MANN mówił Karol Szejn.  

III sesja – Energia promieniowania słonecznego (EPS)
Problematykę Wykorzystania EPS w ogrzewnictwie i cie-

płownictwie uczestnikom konferencji przedstawił dr inż. An-
drzej Górka z Politechniki Poznańskiej.

Poruszana podczas konferencji tematyka spotkała się z ży-
wym odbiorem wśród uczestników. Szczególnie gorąco była 
ona omawiana podczas przerw. Praktycy wymieniali swoje 
uwagi z przedstawicielami nauki, komentując omawiane za-
gadnienia.

Posumowania przebiegu obrad XV Krajowej Konferen-
cji Naukowo-Technicznej „Postęp w ciepłownictwie” do-
konał przewodniczący Rady WOIIB, członek Prezydium 
ZO PZITS w Poznaniu – mgr Jerzy Stroński, a konferencję 
zamknął Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrze-
szenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – mgr inż. Jan  
F. Lemański.

W konferencji udział wzięło 75 osób, zaś problemy porusza-
ne w czasie obrad i w kuluarach, związane tematycznie z kon-
ferencją są niezwykle istotne nie tylko dla branży inżynierii 
sanitarnej (inżynierii środowiska) ale  i dla całego środowiska 
inżynierów budownictwa, a także dla rozwoju gospodarczego 
kraju w koegzystencji z rozwojem zrównoważonym niezbęd-
nym dla ochrony środowiska.

Opracował 
Jan F. Lemański

Zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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29 czerwca odbyło się III Seminarium dla rzeczo-
znawców budowlanych zorganizowane przez 
Sekcję Rzeczoznawstwa przy Zespole ds. Pro-

cesów Budowlanych. Przedmiotem szkolenia były dwa tematy:
1. Prezentacja i omówienie treści i formy ekspertyzy na pod-

stawie przykładowego opracowania rzeczoznawcy.
2. Sporządzanie preliminarza kosztów ekspertyz technicz-

nych w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac 
Projektowych oraz doświadczenie własne.

Pierwszy z tematów został przygotowany przez dr inż. 
Grzegorza Słowka, pracownika naukowego Politechniki Po-
znańskiej i rzeczoznawcę budowlanego. Drugi temat przygo-
tował mgr inż. Piotr Żywica, rzeczoznawca budowlany pro-
wadzący własne biuro projektowe.

Na seminarium w grudniu 2010 r. podane zostały metodo-
logiczne podstawy opracowania ekspertyz budowlanych bez 
poparcia teorii konkretnym przykładem, co wynikało z ukła-
du czasowego szkolenia. Fakt ten uwzględniono przygotowu-
jąc tematykę szkolenia na kolejne – trzecie już w kolejności 
– seminarium. Wykładowca przedstawił przykład ekspertyzy 
dotyczący stanu technicznego komina żelbetowego w elek-
trowni opalanej węglem brunatnym. Komin miał ca 100 m 
wysokości. Wykonany na początku lat 50. jako żelbetowy, 
uległ znacznej destrukcji. Zachodziła potrzeba określenia 
stanu technicznego i ustalenie koniecznych napraw. Najistot-
niejszym elementem ekspertyzy było postawienie  diagno-
zy uszkodzeń, ich wielkości, rozmieszczenia na wysokości 
komina i na ich podstawie zaproponowano  projekt jego na-
prawy. Praca zarówno eksperta jak i następnie firmy wyko-
nawczej, była trudna i odpowiedzialna z racji specyfiki kon-
strukcji obiektu  (praca na wysokości, a więc i konieczność 
zachowania maksymalnego bezpieczeństwa dla ludzi).

Te zagadnienia przedstawione zostały przez wykładow-
cę, z racji ograniczeń czasowych, z pewnymi skrótami, co  
nie miało jednak wpływu na merytoryczną stronę wykładu. 
Wykład został przyjęty z dużym zainteresowaniem ze strony 
słuchaczy rzeczoznawców, a po jego zakończeniu wzbudził 
merytoryczną dyskusję. 

Drugi temat wiązał się nierozerwalnie z ekspertyzą od 
strony poprawnego oszacowania kosztów jej opracowania. 
W wykładzie podano dwa sposoby podejścia do tego za-
gadnienia. Pierwszy to oparcie wyceny na podstawie Śro-
dowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, w których 
występuje stosowny rozdział i tabela traktujący ten temat, 
w którym na podstawie parametrów technicznych takich jak 
kubatura czy też powierzchnia możliwe jest ustalenie normo-
godzin nakładów pracy na sporządzenie ekspertyzy. Metoda 
jest w miarę prosta i pozwalająca szybko i dokładnie ustalić 
koszty ekspertyzy, nie nadaje się jednak do obiektów linio-

Szkolenie dla rzeczoznawców
wych, ponieważ tabela nie zawiera takiego parametru jak 
np. długość czy średnica rurociągu. Dlatego też wykładow-
ca przedstawił drugą metodę kalkulacji wynagrodzenia rze-
czoznawcy na podstawie analizy pracochłonności i kosztów. 
Metoda jest bardziej pracochłonna, ale na jej podstawie moż-
na określić bardzo dokładnie koszty ekspertyzy, które przed-
stawione zlecającemu mogą stanowić przedmiot dalszych ne-
gocjacji. Po wygłoszeniu wykładu odbyła się merytoryczna 

dyskusja, w której podkreślano celowość, a nawet koniecz-
ność mówienia o właściwej wycenie kosztów ekspertyz. 
Sprawa jest bardzo istotna w aspekcie kształtowania rynku 
ekspertyz. Wolny rynek nie oznacza dowolności w wycenach  
ekspertyz, a poprawna ich wycena to również gwarancja do-
brze wykonanego zlecenia. Dyskutanci zwracali uwagę na 
odpowiedzialność zawodową z tytułu wadliwie wykonanych 
ekspertyz, szczególnie gdy ekspertyza okazywała się nie wy-
czerpywać tematu (zaniżony zakres w stosunku rzeczywi-
stych potrzeb) z powodu niedoszacowania kosztów i w kon-
sekwencji wykonanie niepełnego jej zakresu. Takie podejście 
do tematu rodzi z reguły konflikt ze zleceniodawcą i stawia 
pod znakiem zapytania wiarygodność rzeczoznawcy. W dys-
kusji zwrócono również uwagę na wyceny takich opracowań 
sporządzanych dla sądów przez biegłych sądowych. Uznano 
to jako trzeci sposób podejścia do wyceny kosztów ekspertyz. 
Z wykładu nasunął się również wniosek, że sprawa wyceny 
ekspertyz powinna być przedmiotem stałego monitorowania 
w środowisku rzeczoznawców budowlanych.

Ze szkolenia skorzystało 38 rzeczoznawców, którzy otrzy-
mali materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładow-
ców, a na zakończenie zaświadczenia o uczestnictwie w se-
minarium.  Informację przygotował:

Szczepan Mikurenda 
Przewodniczący Sekcji Rzeczoznawstwa     
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Spotkania w delegaturach
W delegaturach Izby – 29 czerwca w Lesznie i 8 lipca w Gnieźnie – odbyły się spotkania dyrektorów Wydzia-

łów Urbanistyki i Architektury, pracowników Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i delegatów 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie tych spotkań sformułowano następujące wnioski:

1. Zmienić kryteria wyboru oferenta wg prawa zamówień publicznych przy rozstrzyganiu przetargów, obecnie 
zasadniczym kryterium jest wysokość ceny, wybiera się wykonawcę, który oferuje najniższą cenę, a to bardzo 
często oznacza złego wykonawcę pod względem fachowości, rzetelności, uczciwości.

2. Wprowadzić w Prawie Budowlanym obowiązek wykonywania projektu wykonawczego.

3. Skrócić i ułatwić drogę inwestora w pozyskiwaniu pozwoleń na budowę tak, aby nie musiał chodzić kilka razy 
do urzędu.

4. Wprowadzić obowiązek podawania rzędnych dróg, ulic itp. w szczegółowych planach zagospodarowania prze-
strzennego.

5. Stworzyć lobby budowlane, aby fachowcy - praktycy mieli większy wpływ na stworzenie realnego i możliwego 
do stosowania prawa budowlanego.

6. Prawo Budowlane w obecnej wersji jest za szczegółowe, powinno być proste i zrozumiałe takie, jak to np. 
z 1928 roku, na którym mogło pracować kilka pokoleń.

7. Urzędy i urzędnicy nie mogą nadążyć za zmianami, które w wielu przypadkach wzajemnie się wykluczają. 

Opracowanie:
Balbina Konieczna

Jak co roku, decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 13 maja br. rozpo-
częła się ogólnokrajowa wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. W Wielkopolskiej Okręgowej 
Izbie Inżynierów Budownictwa w Poznaniu egzaminy przeprowadziła Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w na-

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

Na wiosenną sesję egzaminacyjną 2011 r. Zarządzeniem Przewodniczącego OKK, zgodnie z regulaminem powołanych 
zostało 11 zespołów kwalifikacyjnych i 22 zespoły prowadzące egzaminy pisemne i ustne. 

 
 

Wiosenna sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie 

Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w 2011 r.
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Wyniki wiosennej sesji  2011 r. na uprawnienia budowlane
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji wiosennej 2011 r. przyjęła łącznie 258 wniosków o nadanie upraw-

nień budowlanych, w tym 192 wnioski o przeprowadzenie kwalifikacji:
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 85
w specjalności drogowej   27 
w specjalności mostowej   12  
w specjalności instalacyjnej sanitarnej  32 
w specjalności instalacyjnej elektrycznej 34 
w specjalności kolejowej     1 
w specjalności telekomunikacyjnej    1

oraz 66 wniosków z poprzednich postępowań.

Do egzaminu pisemnego w sesji wiosennej przystąpiło łącznie 206 osób, z czego egzamin ten zdało 198 osób, co stanowi 
96,12%. Do egzaminu ustnego przystąpiły 234 osoby a wynik pozytywny uzyskały 202 osoby, co stanowi 86,32% dopuszczonych 
do egzaminu. Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyły w sesji wiosennej 2011 r. 202 osoby.
Wręczenie decyzji

Uroczyste wręczenie decyzji  o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2011 r. odbyło się  1 lipca 2011 r. 
w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 – budynek B, w obecności:

1. mgr inż. Jerzy Stroński przewodniczący Rady WOIIB,
2. Grażyna Lisiecka  Biuro WOIIB,
3. dr inż. Daniel Pawlicki przewodniczący OKK WOIIB i Zespołu Orzekającego,
4. mgr inż. Janina Ferenc Sekretarz OKK WOIIB,
5. mgr Anna Karpowicz   Biuro OKK WOIIB.

•	 o godz. 10.00 dla specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i mostowej. Wśród tych specjalności 
najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał mgr inż. Piotr Kmiecik.

•	 o godz. 12.00 dla specjalności: drogowej, kolejowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i telekomuni-
kacyjnej. Najlepsze wyniki z egzaminów wśród tych specjalności uzyskał mgr inż. Mirosław Kończak.

Wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane gratulujemy i życzymy wielu inżynierskich sukcesów w codzien-
nej pracy zawodowej.

Kolejna sesja egzaminacyjna – jesienna 2011 r. rozpocznie się 25 listopada 2011 r. Dokumenty na postępowanie 
kwalifikacyjne w jesiennej sesji będą przyjmowane od 20 lipca do 25 sierpnia 2011 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy 
ul. Dworkowej 14 pok. 102, z zastosowaniem nowej procedury. W celu wzajemnego poszanowania czasu pracy i poprawy 
organizacji przyjmowania wniosków na uprawnienia budowlane, osoby ubiegające się o nadanie uprawnień począwszy od 
sesji jesiennej 2011 r. proszone są o wcześniejsze elektroniczne zarejestrowanie się. Przyjmowanie dokumentów odbywać się 
będzie w terminie zadeklarowanym i przyjętym przez program rejestracji elektronicznej.

Informuję, że termin przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych przed każdą sesją jest zdetermino-
wany wymogami proceduralnymi ich dotrzymania wg przepisów prawnych – Kodeksu Postępowania Administracyjnego – 
w tym zawiadomienia kandydatów o wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, możliwości odwołań czy możliwości dotrzymania 
terminów wypełnienia postanowień w zakresie dokumentowania praktyki i możliwości przystąpienia do tej sesji egzamina-
cyjnej, na którą składano dokumenty. 

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

– do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. arch. Otylia Danielewicz-
Labacka

2. Specjalność konstrukcyjno- 
budowlana – 84 osoby

– do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Joanna Bangrowska
2. mgr inż. Artur Baran
3. mgr inż. Wojciech Baraniak
4. mgr inż. Ewa Blomberg
5. mgr inż. Piotr Borowiak
6. mgr inż. Agata Buczkowska-Woźny
7. mgr inż. Sylwia Budzyńska 
 -Łojko
8. mgr inż. Michał Cenkier
9. mgr inż. Damian Ciesielski
10. mgr inż. Jarosław Ciołek
11. mgr inż. Marcin Czajka
12. mgr inż. Paweł Czyżyk
13. mgr inż. Colin Deskur
14. mgr inż. Karol Dobrowolski
15. mgr inż. Łukasz Filas
16. mgr inż. Paweł Filipiak
17. mgr inż. Michał Fuliński
18. mgr inż. Norbert Goldmann
19. mgr inż. Alicja Gołębicka
20. mgr inż. Marcin Gołębicki
21. mgr inż. Łukasz Górczak
22. mgr inż. Karina Grzeszkowiak- 
 Gabruk
23. mgr inż. Marcin Jung
24. mgr inż. Dariusz Juraś
25. mgr inż. Kamila Kaczmarek
26. mgr inż. Tomasz Konieczka
27. mgr inż. Monika Krawczyk
28. mgr inż. Tomasz Kruszona
29. mgr inż. Miłosz Kuśnierczak
30. mgr inż. Artur Lejk
31. mgr inż. Łukasz Ligocki
32. mgr inż. Maciej Łuczak
33. inż. Mikołaj Marcinkowski

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane 
w sesji wiosennej 2011 r.

34. inż. Ewa Martyńska
35. mgr inż. Maciej Meller
36. mgr inż. Dominik Michalewicz
37. mgr inż. Zbigniew Milwicz
38. mgr inż. Krzysztof Moryson
39. mgr inż. Arkadiusz Najdek
40. mgr inż. Marcin Nawrocki
41. mgr inż. Jarosław Niedźwiedź
42. mgr inż. Sławomir Owczarzak
43. mgr inż. Szymon Paszkowiak
44. mgr inż. Piotr Pawlisiak
45. mgr inż. Sebastian Pecyna
46. mgr inż. Maciej Piasecki
47. mgr inż. Filip Pijanowski
48. mgr inż. Paweł Ratajczak
49. mgr inż. Krzysztof Rzanny
50. mgr inż. Damian Sierocki
51. mgr inż. Rafał Sikorski
52. mgr inż. Robert Stachowiak
53. mgr inż. Jakub Stasiuk
54. mgr inż. Anna Szóstak
55. mgr inż. Łukasz Szymański
56. mgr inż. Jacek Świentczak
57. mgr inż. Tomasz Toboła
58. inż. Bożena Urbańska
59. mgr inż. Rafał Urycki
60. mgr inż. Grzegorz Walkowiak
61. mgr inż. Adam Wojtaszek
62. mgr inż. Tomasz Zarębski
63. mgr inż. Bogdan Zastawny
64. mgr inż. Anna Zielonka

– do kierowania robotami budowla-
nymi w zakresie ograniczonym:
65. mgr inż. Maciej Kobylacki
66. mgr inż. Rafał Łosak 
67. tech. Grzegorz Pęcherzewski

– do projektowania bez ograniczeń: 
68. dr inż. Mariusz Dembiński
69. mgr inż. Maciej Graczyk
70. mgr inż. Łukasz Kierzek
71. mgr inż. Piotr Knioła
72. mgr inż. Joanna Krupecka
73. mgr inż. Łukasz Marcinkowski
74. mgr inż. Przemysław Orcholski
75. mgr inż. Piotr Sudoł
76. mgr inż. Marcin Susek

77. inż. Malwina Szuba-Gleba
78. mgr inż. Andrzej Szurkowski
79. mgr inż. Malwina Tabor

– do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograni-
czeń:
80. mgr inż. Piotr Kmiecik
81. mgr inż. Tomasz Modrzejewski

– do projektowania w zakresie ogra-
niczonym:
82. mgr inż. Filip Ciołkowiak
83. inż. Tomasz Nyćkowiak
84. inż. Adrian Wawrzyniak

3. Specjalność drogowa – 32 osoby

– do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Bartosz Banach
2. mgr inż. Marcin Bieniak
3. mgr inż. Adam Czerwonka
4. mgr inż. Łukasz Dyl
5. mgr inż. Piotr Głowa
6. mgr inż. Jarosław Jarysz
7. mgr inż. Filip Kasperkiewicz
8. mgr inż. Bogusław Kierat
9. mgr inż. Paweł Knurek
10. mgr inż. Bogusław Konopko
11. mgr inż. Bartosz Kraszewski
12. mgr inż. Radosław Kulus 
13. mgr inż. Maciej Lizik
14. inż. Zbigniew Nawrot
15. mgr inż. Agnieszka Oleksiejuk
16. mgr inż. Dorian Piechowiak
17. mgr inż. Łukasz Przyjemski
18. mgr inż. Karolina Sierpowska
19. mgr inż. Katarzyna Skalska- 
 Szymaniak
20. inż. Kazimierz Skałecki
21. mgr inż. Róża Szuławy

– do kierowania robotami budowla-
nymi w zakresie ograniczonym:
22. tech. Sławomir Machaj
23. tech. Joanna Szwed
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– do projektowania bez ograniczeń:
24. mgr inż. Alicja Głowacka
25. mgr inż. Filip Ignaszewski
26. mgr inż. Kamil Kasprzak
27. mgr inż. Marcin Kubacki
28. mgr inż. Grzegorz Łukaszczuk
29. mgr inż. Aleksander Sagan
30. mgr inż. Stanisław Semrau
31. mgr inż. Tomasz Wiśniewski

– do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograni-
czeń:
32. inż. Michał Chdyk 

4. Specjalność mostowa – 9 osób

– do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Michał Dobecki
2. mgr inż. Łukasz Jankowski
3. mgr inż. Andrzej Jaroszyk
4. mgr inż. Tomasz Pikuła
5. mgr inż. Michał Słodkowicz

– do projektowania bez ograniczeń: 
6. mgr inż. Artur Rosiak
7. mgr inż. Małgorzata Szymczak
8. mgr inż. Waldemar Zagożdżon

– do kierowania robotami budowla-
nymi w zakresie ograniczonym: 
9. inż. Tomasz Lebizon

5. Specjalność instalacyjna w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń ciepl- 
nych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych – 
33 osoby

– do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Paweł Dębowski
2. mgr inż. Tomasz Gaertig
3. mgr inż. Sławomir Haraj
4. mgr inż. Marta Jankowska
5. mgr inż. Beata Jerzy
6. mgr inż. Przemysław Kałucki
7. mgr inż. Paweł Karmelita
8. mgr inż. Błażej Karpiński
9. mgr inż. Janusz Krzymiński
10. mgr inż. Michał Łabędzki
11. mgr inż. Magdalena Parzybut
12. mgr inż. Jacek Ruminkiewicz
13. inż. Szymon Sidoruk

14. mgr inż. Marek Sobkowiak
15. mgr inż. Patryk Sobkowiak
16. mgr inż. Sebastian Stefanowski
17. mgr inż. Tomasz Turczynowski
18. Mariusz Wawrzyniak
19. mgr inż. Robert Wizner
20. mgr inż. Adam Woltyński
21. mgr inż. Arkadiusz Wrzosek

– do projektowania bez ograniczeń:
22. mgr inż. Jakub Biskupski
23. inż. Artur Chatliński
24. mgr inż. Mateusz Józefowski
25. mgr inż. Karol Krzywoszyński

– do projektowania i kierowania ro-
botami budowlanymi bez ograniczeń:
26. mgr inż. Paweł Bąkowski
27. mgr inż. Mirosław Borsukiewicz
28. mgr inż. Łukasz Klessa
29. mgr inż. Mirosław Kończak
30. mgr inż. Rafał Podanowski
31. mgr inż. Tomasz Przepióra
32. mgr inż. Jerzy Sołtysik

– do kierowania robotami budowla-
nymi w zakresie ograniczonym:
33. mgr inż. Dawid Plenzler

6. Specjalność instalacyjna w zakre-
sie sieci instalacji i urządzeń elek-
trycznych i elektroenergetycznych 
– 38 osób

– do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Jerzy Balwiński
2. mgr inż. Mariusz Barczok
3. mgr inż. Damian Furman
4. mgr inż. Mariusz Gurdek
5. mgr inż. Tomasz Kochanowicz
6. mgr inż. Jacek Kolenkiewicz
7. mgr inż. Krzysztof Kołodziej
8. mgr inż. Marek Kulczycki
9. mgr inż. Marcin Lisiak
10. mgr inż. Karol Ludwiczak
11. mgr inż. Przemysław Łukasiewicz
12. mgr inż. Wojciech Maćkowiak
13. mgr inż. Łukasz Matuszak
14. mgr inż. Wojciech Mazurek
15. mgr inż. Grzegorz Nawodziński
16. mgr inż. Andrzej Oleszak
17. mgr inż. Szymon Skrzypczak
18. mgr inż. Łukasz Stawecki
19. mgr inż. Mariusz Walczak

20. mgr inż. Maciej Waligórski
21. mgr inż. Przemysław Wardęga

– do kierowania robotami budowla-
nymi w zakresie ograniczonym: 
22. tech. Dariusz Goiński

– do projektowania bez ograniczeń: 
23. mgr inż. Radomir Adryan
24. mgr inż. Łukasz Mądrzycki
25. mgr inż. Arkadiusz Olejniczak
26. mgr inż. Dawid Rotman
27. mgr inż. Krystian Siciński
28. mgr inż. Michał Szafrański
29. mgr inż. Maciej Śliwa
30. mgr inż. Jakub Wieja
31. mgr inż. Łukasz Wojtaszek
32. mgr inż. Rafał Zbiegień
33. dr inż. Wojciech Żmudziński

– do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograni-
czeń: 
34. mgr inż. Maciej Niewiada
35. mgr inż. Bogusław Pańczyniak
36. mgr inż. Przemysław Ratajczyk
37. inż. Piotr Włoszyński

– do projektowania w zakresie ogra-
niczonym: 
38. tech. Ryszard Nowakowski 

7. Specjalność kolejowa – 1 osoba
– do projektowania bez ograniczeń: 

1. mgr inż. Zofia Kamińska Witka

8. Specjalność telekomunikacyjna  
– 4 osoby

– do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Przemysław Głowiński

– do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograni-
czeń: 
2. mgr inż. Wiesław Libner
3. mgr inż. Andrzej Sarnowski

– w telekomunikacji przewodowej do 
kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie ograniczonym II stopnia:
4. tech. Sebastian Królewicz

RAZEM  202 OSOBY
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Streszczenie: Parametry jakościowe lamp i opraw LED 
przesądzają o ich coraz szerszym stosowaniu w oświetleniu 
wnętrz. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań 
dotyczących oceny parametrów użytkowych lamp LED oraz 
wybrane realizacje oświetleniowe z ich wykorzystaniem.

I. WPROWADZENIE
Lampy LED są obecnie jednym z podstawowych źró-

deł światła wykorzystywanych w dekoracyjnym oświetleniu 
wnętrz i obiektów architektonicznych. Niewielkie rozmiary, 
różnorodność barw, łatwość sterowania, możliwość prawie 
dowolnego kształtowania opraw oraz wyjątkowa efektyw-
ność i trwałość, przesądzają o ich szerokim stosowaniu. 

W ostatnim okresie, dzięki poprawie skuteczności 
świetlnej i jakości barwy światła, lampy LED znajdują za-
stosowanie w realizacji oświetlenia użytkowego – zarówno 
zewnętrznego jak i oświetlenia wnętrz. Jest to szczególnie 
istotne, jeśli uwzględni się dążenie do poprawy energoo-
szczędności wszystkich systemów zużywających energię.

Racjonalizacja wykorzystania energii elektrycznej sta-
nowi element strategii Unii Europejskiej dotyczącej przeciw-
działania globalnym zmianom klimatycznym. Przyjęty w 2008 
roku pakiet energetyczno-klimatyczny wymaga wprowadzenia 
przez poszczególne państwa UE regulacji, które do roku 2020 
doprowadzą m.in. do oszczędności zużywanej energii o 20%.

Podstawowym sposobem realizacji celu indykatywne-
go, dotyczącego oszczędności energii, jest poprawa efektyw-
ności jej wykorzystania dzięki wycofywaniu przestarzałych 
produktów i systemów oraz zastępowaniu tych rozwiązań 
przez nowe, energooszczędne, powstające dzięki wdrażaniu 
nowych technologii [1]. Oświetlenie wnętrz w bilansie oszczę-
dzanej energii powinno mieć znaczący udział, zwłaszcza jeśli 
uwzględnić, że w ogólnym zużyciu energii elektrycznej na cele 
oświetlenia w biurach zużywa się ok. 50% energii, w szpita-
lach 20% - 30%, w szkołach 10% - 15%, w przemyśle 15% [8]. 
Z tego zestawienia wynika, że największe potencjalne możli-
wości uzyskania znaczących oszczędności dotyczą pomiesz-
czeń oświetlonych świetlówkami liniowymi. Konieczność 
wprowadzania energooszczędnych lamp wynika bezpo-
średnio z realizacji wymagań związanych z Dyrektywami 
i Rozporządzeniami UE [2, 4, 5, 6, 7]. Wymagania te dotyczą 
również diod elektroluminescencyjnych.

II. UŻYTKOWE OŚWIETLENIE WNĘTRZ 
     Z ZASTOSOWANIEM LED

Świetlówki liniowe są podstawowym źródłem świat-
ła stosowanym w oświetleniu wnętrz użyteczności publicz-

EXPOPOWER 2011
Zastosowanie diod LED w oświetleniu wnętrz

nej oraz niskich pomieszczeń przemysłowych. Najefektyw-
niejsze świetlówki, pracujące w elektronicznych układach 
stabilizacyjno-zapłonowych osiągają skuteczność świetlną 
ponad 100 lm/W. Efektywność oświetlenia z ich wykorzysta-
niem zależy też od strat mocy w stateczniku i od sprawności 
układu optycznego oprawy. Jej miarą może być skuteczność 
świetlna oprawy. 

Zamienniki świetlówek z diodami LED mają w obu-
dowie zamontowane układy zasilania. W eksploatowanych 
oprawach, zastąpienia świetlówek lampami LED wymaga 
dokonania zmian w układzie połączeń. Ze względów bezpie-
czeństwa, zasilanie lamp LED należy doprowadzić do opraw-
ki z jednej, oznakowanej końcówki lampy.

Lampy LED Tube dostępne są w wersji z transpa-
rentnym kloszem – rys. 1 i z kloszem opalowym – rys. 3. 
W pierwszym przypadku o rozsyle strumienia świetlnego 
lampy decyduje głównie optyka samych diod, w drugim ro-
dzaj klosza. 

Dla porównania lamp LED z analogicznymi oprawami 
świetlówkowymi, pomierzono ich podstawowe parametry fo-
tometryczne i elektryczne, a wyniki zestawiono w tabeli 1 (dla 
dwóch lamp z każdego rodzaju). Wyznaczono także prze-
strzenne rozsyły światłości – rys. 2 i rys. 4.

Rys. 1. Widok lampy LED Tube TR

Rys. 2. Krzywa światłości lampy
LED Tube TR
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nej oraz niskich pomieszczeń przemysłowych. Najefektyw-
niejsze świetlówki, pracujące w elektronicznych układach 
stabilizacyjno-zapłonowych osiągają skuteczność świetlną 
ponad 100 lm/W. Efektywność oświetlenia z ich wykorzysta-
niem zależy też od strat mocy w stateczniku i od sprawności 
układu optycznego oprawy. Jej miarą może być skuteczność 
świetlna oprawy. 

Zamienniki świetlówek z diodami LED mają w obu-
dowie zamontowane układy zasilania. W eksploatowanych 
oprawach, zastąpienia świetlówek lampami LED wymaga 
dokonania zmian w układzie połączeń. Ze względów bezpie-
czeństwa, zasilanie lamp LED należy doprowadzić do opraw-
ki z jednej, oznakowanej końcówki lampy.

Lampy LED Tube dostępne są w wersji z transpa-
rentnym kloszem – rys. 1 i z kloszem opalowym – rys. 3. 
W pierwszym przypadku o rozsyle strumienia świetlnego 
lampy decyduje głównie optyka samych diod, w drugim ro-
dzaj klosza. 

Dla porównania lamp LED z analogicznymi oprawami 
świetlówkowymi, pomierzono ich podstawowe parametry fo-
tometryczne i elektryczne, a wyniki zestawiono w tabeli 1 (dla 
dwóch lamp z każdego rodzaju). Wyznaczono także prze-
strzenne rozsyły światłości – rys. 2 i rys. 4.

Rys. 1. Widok lampy LED Tube TR

Tabela 1. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i fotometrycznych lamp LED Tube, 
TR - transparentnej, O - opalowej

Typ
LED

Dł.
[cm]

Moc
[W]

Strumień świetlny
[lm]

Skuteczność 
świetlna [lm/W]

Współczynnik
mocy [-]

T8 TR 9W 60 9,2 800
(826, 808) 87 0,90 

T8 O 9W 60 9,2 700
(696, 734) 76 0,90

T8 TR 20W 120 19,7 1850
(1850, 1870) 94 0,93

T8 O 20W 120 19,7 1750
(1750, 1760) 89 0,93

T8 TR 22W 150 21,5 2100
(2125, 2110) 98 0,94

T8 O 22W 150 21,5 2000
(2005, 2017) 93 0,94

 Dla oceny efektywności energetycznej lamp LED Tube, w zestawieniu z świetlówkami, należy uwzględnić moc całych 
opraw, a nie tylko moc samych lamp. Z tego względu, obliczone na podstawie pomiarów skuteczności świetlne lamp LED 
Tube 22W, porównano ze skutecznościami świetlnymi opraw świetlówkowych 58W (sprawność 0,87) o analogicznych rozsy-
łach (typowe odbłyśniki lakierowane). Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 5.

Rys. 3. Widok lampy LED Tube Opal

Rys. 4. Krzywa światłości lampy
LED Tube Opal

Rys. 5. Skuteczności świetlne oprawy 
świetlówkowej 58W z odbłyśnikiem 
lakierowanym R, ze statecznikiem 
magnetycznym (IC) i elektronicznym (EL)
oraz lamp LED Tube 22W z kloszem 
opalowym (O) i transparentnym (TR)
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Z wyliczeń wynika, że obecnie dobrej jakości lam-
py LED mają o ok. 20% wyższą skuteczność świetlną, 
niż dobrej jakości oprawy świetlówkowe, co wskazuje na 
możliwość ich stosowania, mimo wysokiej ceny, wszędzie 
tam, gdzie oświetlenie jest eksploatowane w sposób prak-
tycznie ciągły – tj. np. w obiektach handlowych, obiek-
tach przemysłowych itp. Przykładem takiego zastosowa-
nia lamp LED Tube, jest ogólne oświetlenie marketu we 
Wrześni – rys.6.

III. ILUMINACYJNE OŚWIETLENIE WNĘTRZ 
       DIODAMI LED

W wielu wnętrzach oświetlenie pełni funkcje nie 
tylko użytkowe, ale również iluminacyjne, jeśli przez ilu-
minację rozumieć działania oświetleniowe nakierowane 
na budowanie nastroju dostosowanego do okolicznościo-
wych potrzeb, eksponowanie światłem elementów i detali 
architektonicznych. Niewątpliwie do takiej kategorii należą 
wnętrza obiektów sakralnych. Stosowane tam dotychczas 
żyrandole i kinkiety z źródłami żarowymi, zastępowanymi 
przez świetlówki kompaktowe i liniowe, zapewniają nie-
wystarczające oświetlenie, dające ograniczone możliwości 
dostosowania ilości światła do potrzeb.

Potrzeba stworzenia atmosfery skupienia z jednoczes-
nym rozłożeniem akcentów oświetleniowych odpowiednio 
do potrzeb liturgii i sytuacji okazjonalnych powoduje, że 
dobrym rozwiązaniem oświetleniowym staje się stosowanie 
nowoczesnych opraw o odpowiednich parametrach tech-
nicznych i fotometrycznych. Wykorzystuje się w nich nowe, 
energooszczędne i trwałe źródła światła o odpowiednio do-
branych – szerokich lub ukierunkowanych rozsyłach. 

Uzyskanie odpowiednich efektów oświetleniowych, 
nakierowanych na budowanie nastroju przez odpowiednie 
akcentowanie i eksponowanie wystroju wnętrza możliwe jest 
przy wykorzystaniu źródeł światła charakteryzujących się 
wysoką skutecznością świetlną przy stosunkowo niewielkich 
rozmiarach. Takimi cechami charakteryzują się diody LED. 

Sufity, gzymsy, wnęki, itp. detale architektoniczne 
można wyeksponować liniowymi źródłami LED. Do oświet-
lenia wybranych detali architektonicznych lub elementów 
wystroju i wyposażenia wnętrza można stosować lampy 
LED o ukierunkowanych rozsyłach strumienia świetlnego. 
Przykład takiego rozwiązania oświetlenia, zastosowane-
go w nowej kaplicy, wybudowanej w kościele w Poznaniu, 
przedstawiono na rys. 7 i rys. 8. Do oświetlenia wnęk w sufi-
cie i w ścianach wykorzystano taśmy LED o mocy 4,5W/mb, 
z możliwością regulacji strumienia świetlnego. Do oświetle-

Rys.6. Oświetlenie marketu we Wrześni z wykorzystaniem lamp LED Tube



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2011 (32)

19www.woiib.org.pl

nia obrazu w ołtarzu, tabernakulum i samego ołtarza, wyko-
rzystano reflektorki LED o mocach 2W i 3,5W. 

Rys. 7. Oświetlenie wnętrza kaplicy diodami LED

Rys. 8. Oświetlenie wnętrza kaplicy diodami LED

IV. PODSUMOWANIE

Już obecnie oprawy LED znajdują szerokie zastoso-
wanie w oświetleniu wnętrz. Dotyczy to zarówno oświetlenia 
iluminacyjnego, jak i użytkowego. Decyduje o tym różno-
rodność dostępnych typów lamp, coraz wyższa skuteczność 
świetlna, coraz lepsza jakość światła, wysoka trwałość – 
praktycznie niezależna od częstości włączeń, możliwość ste-
rowania oraz, w szerokim zakresie, niezależność parametrów 
pracy od warunków zasilania.

Należy oczekiwać, że dotychczas stosowane lampy 
sukcesywnie będą zastępowane przez diody elektrolumine-
scencyjne.

Małgorzata Górczewska
Politechnika Poznańska,

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
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Michał Stuligrosz – poseł na Sejm RP od 2001 
roku. Urodzony i wykształcony w Poznaniu. 
Geodeta i geograf, absolwent Wydziału Nauk 

Geograficznych i Geologicznych UAM. Wieloletni członek 
Chóru Poznańskich Słowików pod dyrekcją prof. Stefana Stu-
ligrosza. W latach 1990-2001 radny Rady Miasta Poznania, 
m.in. przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej.

Mirosław Praszkowski
Panie pośle, w Sejmie trwają prace nad dwoma projek-

tami ustaw: Prawo atomowe i O przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie energetyki jądrowej. W poprzednim 
stuleciu podejmowano w Polsce próbę stworzenia energetyki 
jądrowej. Jak się skończyło, wiemy. Czy te prace to przykład 
nowego spojrzenia na energetykę jądrową w Polsce?

Michał Stuligrosz
I tak, i nie. Tak, gdyż w świadomości społecznej brak jest 

Z posłem Michałem Stuligroszem 
o energetyce jądrowej i nie tylko…

poczucia, że przyszłe potrzeby energetyczne kraju mogą być 
w praktyce zaspokojone tylko przez rozwój energetyki jądro-
wej. Tej niestety w Polsce nie mamy.

Nie, gdyż zmieniła się atmosfera społeczna do realizacji 
tego typu inwestycji. Dziś już wiemy, że dla kraju takiego jak 
Polska, opartego na węglu, nie ma innej alternatywy niż ener-
getyka jądrowa. Społeczności lokalne są dziś zainteresowane 
by to właśnie na ich terenie lokalizować inwestycje związa-
ne z energetyką jądrową. Zmieniła się optyka patrzenia na 
tego typu inwestycje. Pozwolą one tym regionom na lepszy 
rozwój ekonomiczny poprzez rozwój samych miejscowości, 

nowe możliwości inwestycyjne da-
nych gmin i tworzenie wielu miejsc 
pracy w trakcie budowy, jak i później 
w trakcie eksploatacji elektrowni.

M. P.
Wielkopolska Okręgowa Izba In-

żynierów Budownictwa razem z Mię-
dzynarodowymi Targami Poznański-
mi przygotowuje w ramach Dni In-
żyniera Budownictwa podczas MTP 
BUDMA 2012 dwudniowe warsztaty 
poświęcone przyszłości energetyki 
jądrowej w Polsce. Wielu Polaków 
zadaje sobie pytania, w świetle mi-
nionych wydarzeń związanych z ka-
tastrofą w Japonii oraz niebezpiecz-
nymi wydarzeniami w USA – skażenie 
środowiska naturalnego i zagrożenie 
życia ludzi, czy w Polsce potrzebne 
są elektrownie jądrowe i czy jesteśmy 
technicznie na to przygotowani?

Michał Stuligrosz
Polska leży w takiej strefie geo-

graficznej, w której nie musimy oba-
wiać się takich wydarzeń jakie miały 
miejsce w Japonii. 

Funkcjonujemy w gospodarce światowej i wszystko co się 
dzieje w świecie może również i dotknąć nas bezpośrednio. 
Dziś, nikt nie powie otwarcie, że nie grożą nam, choć hipo-
tetycznie, ataki ze strony różnych ugrupowań ekstremistycz-
nych. Trzeba jednak powiedzieć, że tego typu konstatacje nie 
powinny powstrzymywać nas przed możliwościami rozwoju 
technicznego i technologicznego kraju, rozwoju energetyki 
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dla dobra naszych obywateli. Wszystkie kraje sąsiednie po-
siadają już tego typu inwestycje kilkanaście lat.

M.P.
Czy w trakcie debaty sejmowej rozważano również prob-

lemy związane z zagospodarowaniem odpadów z elektrowni 
jądrowych?

Michał Stuligrosz
Przyjmuje się w całej dyskusji, że jeśli Polska podejmie 

decyzje o rozwoju energetyki jądrowej, to wtedy zostaną za-
kupione najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i tech-
nologiczne związane z samą inwestycją, jej funkcjonowa-
niem. W pakiecie tym również musi być zawarta technologia 
składowania odpadów. Rząd kompleksowo traktuje rozwią-
zanie tych spraw. Zostanie wybrany najlepszy oferent gwa-
rantujący najlepsze technologie i najnowocześniejsze rozwią-
zania techniczne.

M.P.
Mówi pan o wyborze ofert. Czy będzie się on odbywać 

w oparcie o aktualnie obowiązującą ustawę o zamówieniach 
publicznych, gdzie najważniejszym kryterium wyboru jest 
cena? Jakie są efekty tak podejmowanych wyborów widzimy 
na przykładzie autostrady A2. Jak długo będziemy czekać na 
nową ustawę?

Michał Stuligrosz
Od ponad dwudziestu lat, na różnych szczeblach mojej ak-

tywności zawodowej i samorządowej, musiałem stykać się 
z tą ustawą i na jej podstawie dokonywałem różnych wybo-
rów wykonawców. Mam nadzieję, że gdy dojdzie do rozpa-
trywania ofert związanych z energetyką jądrową, będzie obo-

wiązywać ustawa o zamówieniach publicznych, w której wa-
runkiem podstawowym dokonania wyboru nie będzie oferent 
najtańszy, ale gwarantujący najwyższy poziom techniczny 
i technologiczny realizacji inwestycji. Wśród coraz większej 
grupy posłów rozwija się przekonanie, że to najwyższy czas 
by zmienić tę wadliwą ustawę. 

M.P.
Mam nadzieję, że w pewnych działaniach ustawodawczych 

wrócimy do naszego porzekadła ludowego – „biednego na 
tanie buty nie stać” – i ta mądrość będzie obowiązywać 
w działalności gospodarczej.

Dziękując za rozmowę, chcę pana prosić by ze względu na 
częste kontakty z naszą Izbą był pan również ambasadorem na-
szego twierdzenia, że samorząd zawodowy inżynierów budow-
nictwa nie jest korporacją. Jesteśmy otwartym samorządem 
zawodowym. I taką informację prosimy propagować w sejmo-
wych kuluarach wśród posłów i polityków różnych opcji.

Michał Stuligrosz
Bardzo sobie cenię kontakty z Waszą Izbą. Współpracuję 

z wieloma samorządami zawodowymi, a z racji wcześniej-
szego wykonywania zawodu geodety często kontaktowałem 
się z ludźmi związanymi z budownictwem. Stąd ta moja sym-
patia do tej grupy zawodowej. Samorządy powstałe po roku 
2001 sprawdzają się lepiej niż te, które istniały wcześniej. 
Bardziej dbają o swoich członków i o ich rozwój zawodowy.

Deklaruję dalszą współpracę i próbę reprezentowania inte-
resów samorządów inżynierskich. Wśród coraz większej licz-
by posłów utrwala się przekonanie, że samorządy inżynier-
skie są gwarancją odpowiedniej jakości i etyki zawodowej.

Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Mirosław Praszkowski
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Kalisz – dawne miasto wojewódzkie. W roku 2007 
minęło 750 lat od nadania Kaliszowi praw miej-
skich, a 2010 r. kaliszanie obchodzili niespoty-

kany w Polsce i w tej części Europy jubileusz – 1850 lat od 
pierwszej wzmianki Klaudiusza Ptolemeusza o „Kalisii”, 
miejscowości, która była początkiem grodu i dzisiejszego 
miasta. W Kaliszu rozmawiam z członkiem naszej izby, który 
od końca lat siedemdziesiątych XX w. współtworzył budow-
nictwo przemysłowe w kraju i  w regionie kaliskim.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Jan Małecki, urodził się 
w Kaliszu, w którym ukończył Technikum Samochodowe. 
Pasja do kierunku technicznego, między innymi związana ze 
sprzętem budowlanym i środkami transportu, wyniesiona ze 
szkoły średniej, zadecydowała, że studia podjął na Wydziale 
Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu na 
kierunku budownictwo wodne.

Inżynier z naukową pasją
Wielkopolski Inżynier Budownictwa

Żonaty – żona Grażyna, specjalista ds. ekonomiczno-
księgowych, córka Izabela – mgr inż. inżynierii środowiska 
w zakresie klimatyzacji, ogrzewnictwa i instalacji sanitar-
nych, doktorantka Wydziału Inżynierii Środowiska i Poli-
techniki Wrocławskiej.

    
Poprosiłem o odpowiedzi na 5 pytań.

Wybrałem zawód inżynieria, gdyż…

Zdzisław Małecki:
W technikum interesowałem się naukami matematyczno

-fizycznymi oraz technicznymi. Z przedmiotów humani-
stycznych lubiłem historię. Dzięki dobremu przygotowaniu 
w szkole średniej technicznej oraz pasji do zainteresowań 
technicznych wybrałem kierunek studiów na Wydziale 
Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 
W 1977 roku uzyskałem tytuł magistra inżyniera melioracji 
wodnych w specjalności budownictwo wodne. 

Po studiach ukończyłem Szkołę Oficerów Rezerwy uzy-
skując stopień wojskowy podporucznika.

Następnie powróciłem do Kalisza, gdzie podjąłem pra-
cę w latach 1978-1980 w Przedsiębiorstwie Robót Inżynie-
rii Miejskiej „Inżynieria” Ostrów Wlkp. w Kierownictwie 
Grupy Robót w Kaliszu na stanowisku starszy inżynier bu-
dowy. W okresie od 1980-1984 roku na stanowisku Kierow-
nika Zespołu Budów, pracowałem w Przedsiębiorstwie Ro-
bót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „Izokor-Instal” 
Płock, kierując Kierownictwem Zespołu Budów w Kaliszu, 
które zorganizowałem od podstaw. W tym okresie uzyska-
łem uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych (1982 
r.) oraz ukończyłem studia podyplomowe „Eksport budowni-
ctwa” w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warsza-
wie – Wydział Handlu Zagranicznego (1983 r.).

W latach 1984-1986, pracowałem w Biurze Kompletacji 
Dostaw Eksportowych „Instalexport” Warszawa, na budowie 
eksportowej w Niemczech na stanowisku kierownika budowy.

Po powrocie z budowy eksportowej, podjąłem pracę w la-
tach 1986-1989 w Przedsiębiorstwie Robót Specjalistycz-
nych „Dekar” Wrocław, kierując Kierownictwem Grupy 
Robót w Kaliszu, które zorganizowałem także od podstaw. 
W tym czasie uzyskałem dalsze uprawnienia budowlane 
projektowo-wykonawcze, a mianowicie w specjalnościach: 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych 
(1988 r.) oraz konstrukcyjno-budowlanej (1989 r.). Mając 
znaczną praktykę inżynierską na budowach w kraju i poza 
granicami, udokumentowaną uzyskanymi uprawnieniami 
budowlanymi, w roku 1989 podjąłem pracę w Wojewódz-

Zdzisław Małecki, w tle Zbiornik zaporowy Murowaniec  
k. Kalisza - fot. Izabela Małecka
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kiej Dyrekcji Inwestycji w Kaliszu na stanowisku starszego 
inspektora nadzoru budowlanego robót ogólnobudowlanych 
i instalacyjnych gdzie pracowałem do roku 1990.

Następnie w latach 1990-1992 podjąłem pracę na stano-
wisku dyrektora naczelnego w Biurze Handlu Zagranicznego 
we Wrocławiu „Dekarexport”, kierując budowami eksporto-
wymi realizowanymi na rynkach zagranicznych, a mianowi-
cie w takich krajach jak: Niemcy, Rosja, Czechy, Słowacja, 
Węgry, Austria.

W roku 1992 powołałem własną firmę pod nazwą Za-
kład Budowlano-Usługowy i Handlu „Euroexbud” z siedzibą 
w Kaliszu.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w., za-
uważyłem, że zawód inżyniera jest niedoceniany w okresie 
tworzenia gospodarki rynkowej. W tym okresie inicjatywę 
w gospodarce przejęli specjaliści z zakresu marketingu i za-
rządzania, finansiści i częściowo ekonomiści. Równolegle 
nowatorskie rozwiązania technicznego zaczęli wdrażać z róż-
nym skutkiem często pseudofachowcy budowlani, natomiast 
doświadczeni technicy i inżynierowie budowlani i instala-
cyjni, znaleźli się często na tzw. „pobocznicy”. Mając duże 
doświadczenie zawodowe inżynierskie „nie dałem pola” 
pseudobudowlańcom wdrażając nowe technologie, a ponad-
to podjąłem działania zmierzające do otwarcia przewodu 

doktorskiego w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wydział 
Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, co uwieńczo-
ne zostało uzyskaniem stopnia naukowego doktora (2004 r.) 
w dyscyplinie: kształtowanie środowiska, w specjalności na-
ukowej: gospodarka wodna gleb. 

Następnie w roku 2009 w Instytucie Melioracji i Użytków 
Zielonych w Falentach uzyskałem stopień naukowy doktora 
habilitowanego w dyscyplinie: inżynieria i ochrona środowi-
ska, kształtowanie środowiska, specjalność naukowa: zbior-
niki wodne, gospodarka wodna, inżynieria środowiska.

Ponadto w 2010 roku uzyskałem uprawnienia budowlane 
projektowo-wykonawcze w specjalności: konstrukcyjno-bu-
dowlanej w zakresie obiektów gospodarki wodnej i meliora-
cji wodnych. 

W roku 2010 Zakład Budowlano-Usługowy i Handlu 
„Euroexbud” w Kaliszu, został przekształcony w Instytut 
Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „Eu-
roexbud”.

Instytut realizuje działalność naukową w zakresie: in-
żynierii i ochrony środowiska, inżynierii brzegowej zbior-
ników wodnych, hydrauliki zbiorników wodnych i rzek, 
geotechniki oraz działalność projektowo-produkcyjną w za-
kresie: wentylacji, klimatyzacji, odpylania i ciepłownictwa; 
robót specjalistycznych (m.in. antykorozyjnych, termoizo-
lacyjnych, blacharsko-dekarskich, akustycznych, ślusarsko
-spawalniczych, ochrony konstrukcji betonowych i żelbe-
towych, przeciwwilgociowych); inżynierii ekologicznej 
i wodnej robót ogólnobudowlanych (fundamenty, konstruk-
cje żelbetowe i stalowe).

W czasie swojej pracy zawodowej ukończyłem kilka-
naście specjalistycznych kursów organizowanych w kraju 
i poza granicami przez wyspecjalizowane instytuty i firmy.

Moja działalność zawodowa, naukowa, społeczna to: or-
ganizator i prezes Oddziału Ziemi Kaliskiej Polskiego To-
warzystwa Inżynierii Ekologicznej, członek Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Społecz-
nej Komisji ds. zagospodarowania Dorzecza Warty, członek 
Sekcji Systemów Gospodarki Wodnej i jakości Wód Komi-
tetu Gospodarki Wodnej PAN, członek Sekcji Gospodaro-
wania Wodą i Eksploatacji Systemów Melioracyjnych PAN, 
członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki itp.   

Osiągnięcia zawodowe i prywatne.
Zdzisław Małecki:

Za istotne ze swoich osiągnięć zawodowych uważam po-
zyskanie, w następstwie wieloletniej praktyki zawodowej, 
umiejętności organizacyjnych oraz nawiązywania stosun-
kowo dobrego kontaktu i relacji z zespołem pracowników 
współpracujących ze mną oraz przedstawicielami inwestora. 
Bez większego wysiłku nawiązuję pomost z odbywającymi 
w instytucie praktykantami oraz podejmującymi pracę mło-
dymi inżynierami.

Za duże osiągnięcie inżynierskie uważam udział w wy-
konawstwie (projektowaniu) budowy m.in.: zbiornika 
retencyjnego Pokrzywnica (1978 r.), kolektora wodno-Grodzisko Zawodzie. Pierwszy od lewej Zdzisław Małecki
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kanalizacyjnego „Dobrzec” wraz z przepustem pod ulicą 
Poznańską w Kaliszu, sieci (magistrali) ciepłowniczych 
w Kaliszu i Koninie, systemu odwadniającego kopalnię 
węgla brunatnego wraz z budową zbiornika wodnego, 
kotłów bloku energetycznego elektrowni i obiektów ma-
szynowni i chłodni wodnych (Jänschwalde, Niemcy), na-
prawa konstrukcji żelbetowych kablobetonowych i struno-
betonowych hal produkcyjnych (Z.P.J. Wistil, Ceramika 
„Winiary” – Kalisz), fundamentu żelbetowego pod gnio-
townik wykonywany w sąsiedztwie stóp żelbetowych we-
wnątrz hali produkcyjnej (Ceramika „Winiary” Kalisz), 
odwodnienie wykopów przy występowaniu wyjątkowo 
niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych (kurzaw-
ka) przy wykonywaniu robót ziemnych (kolektor sanitar-
ny „Dobrzec”), modernizacja oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej ścieków (Winiary Kalisz), w tym wdrażanie 
technologii związanej z neutralizacją fosforu oraz napra-
wa uszkodzonych elementów żelbetowych (karbonatyza-
cja betonu), modernizacja obiektów hydrotechnicznych 
i zbiorników wodnych (Węgry – Budapeszt), naprawa 
i częściowa odbudowa (roboty ogólnobudowlane, żel-
betowe, instalacyjne i sieciowe, konserwacyjne) obiektu 
zabytkowej Filharmonii (Litwa – Wilno), instalacje: wen-
tylacyjne i klimatyzacyjne, odpylające, osuszające wraz  
z wdrażaniem nowych technologii („Winiary – Nestle” 
Kalisz, Z.M. Werbliński, Gołuchów – Dębniałki, Mleczar-
nia CEKO Goliszew).

Mój dotychczasowy dorobek naukowy, wdrożeniowy 
i inżynierski z zakresu inżynierii środowiska i kształtowania 
środowiska oraz budownictwa hydrotechnicznego składa się 
z ponad 123 pozycji, w tym m.in.: 5 monografii (1 współ-
autorska), 1 rozprawa naukowa, 35 oryginalnych prac twór-
czych, 15 pozostałych publikacji naukowo-technicznych,  
1 podręcznik, 1 patent, 1 wniosek patentowy, 2 wynalazki, 
12 prac publikowanych w materiałach konferencyjnych, 54 
prace (wybrane) niepublikowane (projekty, ekspertyzy) itd.

Za swój prywatny sukces uważam wspierającą się rodzi-
nę. W swoim założeniu zakładam, że córka Izabela, poprowa-
dzi dalej firmę, tym bardziej, że posiada praktykę zawodową 
inżynierską usankcjonowaną uprawnieniami budowlanymi 
pełnymi projektowo-wykonawczymi w specjalności instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wen-
tylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz posiada ukończone studia doktoranckie.

Inżynier budownictwa według mnie to…
Zdzisław Małecki

Inżynier budownictwa w specjalnościach: konstrukcyj-
no-budowlanej i instalacyjno-inżynieryjnej w mojej ocenie 
karierę zawodową powinien rozpocząć od wykonawstwa 
którego czasookres praktyki zawodowej wraz z pracą zwią-
zaną z pełnieniem samodzielnej funkcji w budownictwie po 
uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych powinien 
wynosić min. 5 lat. Po tym okresie uprawnionemu inżynie-
rowi w zakresie wykonawstwa można powierzać bardziej 

skomplikowane tematy techniczne do realizacji. Natomiast 
uprawnionemu inżynierowi w zakresie projektowania, w mo-
jej ocenie, trudniejsze zadania projektowe powinno się po-
wierzać po upływie 10-letniej praktyki (wykonawczej min. 5 
lat i projektowej min. 5 lat).

Inżynier budownictwa w gospodarce rynkowej cha-
rakteryzującej się dużą konkurencyjnością realizując 
zlecony projekt zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej 
(budowlanej) powinien wskazywać inwestorowi najbar-
dziej optymalne rozwiązanie pod względem technicznym 
i ekonomicznym. Wskazane jest także zaproponowanie 
zamawiającemu innego rozwiązania mającego znamiona 
lepszego, z wykorzystaniem technologii dotyczącej no-
woczesnych rozwiązań technicznych, niż to wynika z za-
wartych wytycznych zamawiającego. Istotnym ważnym 
elementem jest także uwzględnienie kosztów eksploatacji 
wraz z prognozowaniem wzrostu kosztów napraw (szcze-
gólnie dotyczy to elementów automatyki w budownictwie 
inżynieryjno-instalacyjnym). Inżynier budownictwa powi-

Gołuchów. Zdzisław Małecki (po prawej stronie) 
z prof. Janem Siutą
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aktywność studentów w trakcie ich realizacji. W przeciw-
nym razie w mojej ocenie Polska Izba Inżynierów Budow-
nictwa, powinna ten problem – związany ze stosunkowo ni-
skim przygotowaniem zawodowym przyszłych inżynierów 
– zauważyć i podjąć stosowne działania na etapie dopraco-
wania procedur związanych z uzyskiwaniem odpowiednich 
uprawnień budowlanych. Chciałbym również, aby inżynier 
budowlany nadal zachował swoją rolę w kształtowaniu 
urbanistycznym naszego otoczenia, a poprzez to spełniał 
wymogi estetyczne ludzi. Oczekuję także od inżynierów 
budownictwa ażeby w swoich rozwiązaniach techniczno 
-projektowych zmierzali także do kompromisu pomiędzy 
naukami technicznymi a przyrodniczymi. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:

Mirosław Praszkowski

nien ciągle poszerzać swoją wiedzę poprzez dokształcanie 
oraz doskonalić swoją profesję zawodową biorąc udział 
w konferencjach (seminariach) naukowo-inżynierskich. 
Niepokoi także fakt, że uczelnie techniczne w kraju przy-
gotowują w ostatnim czasie inżynierów posiadających 
znaczną wiedzę teoretyczną, a w większości przypadków 
dość niską wiedzę praktyczną. Jako uprawiony inżynier 
i naukowiec upatruję przyczynę m.in. w znikomym udziale 
w procesie kształcenia uprawionych inżynierów (naukow-
ców). Nie sposób też nie zauważyć, że w większości przy-
padków podczas praktyk zawodowych (studenckich i po 
studiach) realizowane jest zdobywanie doświadczenia tyl-
ko w pewnych zakresach specjalności budowlanej i często 
w sposób daleko odbiegający od wymaganych standardów 
związanych z praktyką inżynierską. Inżynier budownictwa 
nadzorujący realizację procesu budowlanego i zaangażo-
wany w sprawy organizacyjne budowy, nie może zapomi-
nać o najważniejszym elemencie wykonawstwa, a miano-
wicie: bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie. 
Ponadto początkujący inżynier budownictwa powinien 
wykazywać się pokorą w stosunku do doświadczonych in-
żynierów, ale zarazem nie zwalniać się z prezentowania 
swoich innych rozwiązań inżynierskich i organizacyjnych 
podpartych wiedzą i dociekliwością w rozwiązywaniu 
technicznych problemów.

Interesuję się…
Zdzisław Małecki

Wolne chwile lubię spędzać w terenie, robiąc zdjęcia 
i zbierając informację pod przyszłe moje publikacje na-
ukowe dotyczące inżynierii wodnej, a szczególnie doty-
czące ochrony środowiska i zagrożeń powodziowych oraz 
pomników przeszłości związanych z historią regionu kali-
skiego. W ramach zainteresowań naukowych dotyczących 
kontynuowania badań związanych z przemieszczaniem się 
wód przed strefę aeracji gleby i badań dotyczących stanu 
mikrośrodowiska w instalacjach sanitarnych, prowadzę we 
własnym laboratorium określone obserwacje (pomiary). 
Na ile mi czas pozwala wyjeżdżam z rodziną na wyciecz-
ki plenerowe oraz, ostatnio stosunkowo rzadko, chodzę na 
imprezy kulturalne. Pomimo, że nie mam wykształcenia 
historycznego to moją pasją jest historia naszego naro-
du (regionu) z okresu końca XVIII w. do 1956 r. XX w. 
Jestem autorem dwóch szkiców monograficznych zwią-
zanych z okresem poprzedzającym I wojnę światową jak 
i wrześniem 1939 roku i kilkunastu artykułów historycz-
nych oraz kilku publikacji historyczno-archeologicznych. 

Bardzo zależy mi na…
Zdzisław Małecki

Bardzo zależy mi na zwiększeniu udziału uprawnionych 
inżynierów (naukowców) w procesie kształcenia zawodo-
wego studentów, co pozwoli lepiej przygotować młodych 
inżynierów do pracy zawodowej. Ponadto należy położyć 
większy nacisk na praktyki zawodowe i znacznie większą 

Stanowisko badawcze do pomiaru przemieszczającej się 
wody zstępującej - wsiąkającej w warunkach terenowych
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W Wielkopolsce są takie miejsca, dzięki którym 
zmieniamy choć na chwilę tempo swojego ży-
cia. Przystajemy zauroczeni przyrodą, niezwy-

kłymi pałacami, ich wnętrzami i historią z nimi związaną. 
Między Ostrowem Wielkopolskim a Ostrzeszowem znajduje 

się miejscowość Antonin położona nad sztucznym jeziorem 
Szperek zasilanym przez Rów Helenowski i Rów Niedźwie-
dzi; wśród lasów porastających piaszczysty, wydmowy teren 
Obniżenia Milicko-Głogowskiego.

Wieś w XIX w. wchodziła w skład ordynacji przygodzi-
ckiej i należała do księcia Antoniego Radziwiłła (od jego 
imienia wzięła swoją nazwę) i jego żony Luizy Hohenzollern 
pochodzącej z pruskiej rodziny panującej, bratanicy Frydery-
ka Wielkiego.

Antoni Radziwiłł (1755-1833) ordynat nieświeski, oły-
cki i przygodzicki, był politykiem zaangażowanym w spra-
wy polskie i pełnił w latach 1815-31 funkcję Namiestnika 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Reprezentował on pozy-
cje ugodowe, ale przyczyniło się to do spowolnienia procesu 
germanizacji Wielkopolski. Był również uznanym kompozy-
torem i melomanem. Napisał operę do „Fausta” Goethego, 
której prawykonanie odbyło się w Berlinie w 1816 r. 

Pałac myśliwski 
książąt Radziwiłłów

Książę Antoni Radziwiłł postanowił wybudować tu swój 
pałac myśliwski w stylu romantycznego klasycyzmu. Pro-
jekt oraz poprowadzenie budowy zlecił znanemu na rynku 
niemieckim architektowi – Karolowi Fryderykowi Schinkie-
lowi. Architekt chętnie przyjmował zlecenia arystokracji na 

budowę bądź przebudowę pałaców 
i zamków. Projektował również bu-
dowę pałacu w Owińskach. Jego 
szkice wykorzystano przy przebudo-
wie zamku w Kórniku.

Pałac był budowany w latach 
1822-1824, prace wykończeniowe 
trwały do 1826 roku. Wśród pięknie 
utrzymanej części parkowej zwie-
dzający spostrzegają budowlę czte-
rokondygnacyjną, drewnianą, która 
została wzniesiona na planie krzy-
ża greckiego. Ośmioboczny korpus 

Wielkopolskie skarby architektury
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W Antoninie przebywał w 1827 r. i we wrześniu 1829 r. 
Fryderyk Chopin. Dla księcia i jego córki Wandy, którą 
uczył gry na fortepianie, Chopin skomponował Introdukcję 
i Poloneza C-dur op. 3 na wiolonczelę i fortepian, później 
dedykował księciu Trio g-moll op. 8 na fortepian, skrzypce 
i wiolonczelę. 

Właśnie tu odbywa się Międzynarodowy Festiwal „Cho-
pin w barwach jesieni”. Przy wejściu do pałacu stoi pomnik 
kompozytora, jest też specjalna pamiątkowa tablica. 

Radziwiłłowie władali majątkiem do końca ostatniej 
wojny. Potem, w szczęśliwie niezniszczonym pałacu, ludo-
wa władza urządziła magazyn oraz ośrodek kolonijny. Zde-
wastowane i opuszczone wnętrza uratował od zapomnienia 
zmarły kilka lat temu Jerzy Waldorff. Po remoncie, w drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych, urządzono tu hotel, restaura-
cję oraz ośrodek pracy twórczej.

Opracowanie i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

główny, do boków którego dobudowano cztery założone na 
kwadratach, trójkondygnacyjne skrzydła. Korpus główny 
nakryty wysokim, ośmiopłatowym dachem namiotowym. 
Skrzydła nakryte dachem dwuspadowym. 

Wnętrze korpusu głównego zajmuje wielka trójkondyg-
nacyjna sala (hol myśliwski) nakryta ozdobnym stropem 
wspartym na jednym środkowym filarze, mieszczącym 
przewód kominowy. Komin ten w postaci gotyckiej wie-
życzki, wyrasta ponad dach zwieńczony tarasem z balu-
stradą. Wystrój sali z dekoracjami malarskimi ze scenami 

polowań, o cechach rustykalnych, podkreśla charakter wnę-
trza służącego jako miejsce zebrań, odpoczynku i uczt po 
łowach. W jednym ze skrzydeł mieści się klatka schodowa 
prowadząca na balkony, znajdujące się na pierwszym i dru-
gim piętrze środkowej sali. Balkony pełnią funkcje komuni-
kacyjne łącząc się z pokojami mieszkalnymi znajdującymi 
się w bocznych skrzydłach, ale również można z nich podzi-
wiać całość przemyślanej koncepcji architektonicznej wnę-
trza. Na parterze znajduje się tu restauracja, gdzie można 
dobrze zjeść, wypić pyszną kawę i delektować się naprawdę 
wyśmienitymi ciastami oraz lodami. A do tego podziwiać 
wspaniałe trofea myśliwskie ozdabiające kominek, który 
znajduje się w centralnej części i wznosi się aż po sam dach 
budynku. Powiem tradycyjnie – ja też tam byłem i pyszną 
kawę piłem. Polecam zarówno dobrą kuchnię, jak również 
relaksujące spacery po zadbanym parku otaczającym pałac.
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Siłą napędową dawnych urządzeń młyńskich były 
woda i wiatr. O młynach wodnych pisał już przeszło 
2000 lat temu (27-23 r. p.n.e.) rzymski architekt – 

Witruwiusz. W pracy „O architekturze ksiąg dziesięć” dedy-
kowanej Imperatorowi Cezarowi Augustowi (30-14 r. p.n.e.) 
rozdział V księgi X zatytułowanej „O machinach” – poświęcił 
młynom wodnym [1]. Choć zasada pracy koła wodnego już 
wtedy była znana, to na jego rozpowszechnienie w europej-
skiej gospodarce trzeba było czekać przeszło tysiąc lat. Okres 
„od pomysłu do przemysłu” był w tym wypadku wyjątkowo 
długi. Później poszło już szybciej, a koła wodne miały coraz 
więcej zastosowań: budowano młyny do mielenia mąki, rozbi-
jania rudy, ziarna na kaszę, słodu czy nasion oleistych, także do 
ubijania sukna, piłowania drewna, poruszania miechów w pie-
cach hutniczych, szlifowania, a nawet do produkcji prochu. Na 
terenie Wielkopolski młyny wodne pojawiły się w XIII wieku.

 
Produkcja prochu na Szelągu

 
Produkcja prochu przybierała na znaczeniu wraz z rozwo-

jem produkcji broni palnej. W latach 1570-1590 w Poznaniu 
działało już dwóch rusznikarzy [2]. Jak wynika z inwenta-
ryzacji, w  dniu 7 X 1626 r. na poznańskim ratuszu znajdo-
wało się m.in. 311 muszkietów i 45 hakownic, a w jatkach 
chlebowych 31 dział i 18 hakownic [3]. Poza tym sporo 
broni znajdowało się w rękach prywatnych, oraz członków 
Bractwa Kurkowego. Zapotrzebowanie na proch w Poznaniu 
było więc znaczne.

Produkcja prochu wymagała dokładnego zmielenia i ujed-
norodnienia składników. Po przesianiu, mieszano je w sto-
sunku wagowym równym 75% saletry potasowej, 10% siarki 
i 15% węgla drzewnego. Mieszanina nosiła nazwę  „prochu 
czarnego” [4]. Pierwsze młyny prochowe, pojawiły się na te-
renie Polski w XIV i XV wieku [5]. W przeciwieństwie do 
zbożowych, wyposażonych w obrotowe kamienie młyńskie, 
prochowe posiadały tzw. stępy [6]. Najważniejszym ich ele-
mentem były stępory czyli drewniane młoty (ubijaki, tłuczki) 
obite spiżową blachą, służące do rozdrabniania składników 
i ubijania prochu umieszczonego w spiżowych moździe-

Dawne budowle hydrotechniczne

Młyn prochowy 
Mikołaja Schillinga

na poznańskim Szelągu

rzach. Użycie spiżu (brąz o zaw. ca 85% miedzi) zabezpie-
czało proces przed iskrzeniem, co miało podstawowe znacze-
nie dla bezpieczeństwa produkcji. Do budowy stęp używano 
twardych gatunków drewna, jak np. dębu. Wprawianie drew-
nianych młotów w ruch następowało wskutek podbijania ich 
przez specjalne kliny. Wykonane z twardego drewna, nabite 
były w obracającej się wewnątrz młyna osi koła wodnego. 
Ciekawym źródłem wiedzy na temat wyposażenia i stanu 
technicznego młyna prochowego jest opis wizji prochowni 
na Foluszu przeprowadzonej w dniu 6 maja 1634 roku przez 
szafarzy miejskich [3]. 

Etymologia nazw osad w obrębie Poznania ma najczęś-
ciej charakter topograficzny, służebny lub własnościowy. 
Nazwa założonego w XVI wieku folwarku o nazwie Szeląg, 
położonego na terenie wsi miejskiej Winiary, pochodzi od 
nazwiska jego założyciela i właściciela – Mikołaja Schillin-
ga [7]. Pierwsza informacja nt. produkcji prochu na Szelągu 
pochodzi z roku 1518 [8]. Jak podaje źródło cyt.: „W Szelągu 
pod Poznaniem, którego właścicielem był ród Szyllingów, 
powstała pierwsza manufaktura produkująca proch strzel-
niczy”. Kolejnych i licznych danych nt. młyna na Szelągu 
dostarczają opisy i lustracje Poznania z XVI-XVIII wieku 
[3]. Są to m.in. dane dotyczące podatków królewskich, po-
datków należnych wojewodzie poznańskiemu czy dochodów 
proboszcza parafii św. Wojciecha. I tak w rejestrze poboru 
królewskiego z roku 1583 (poz. 17) czytamy cyt.: „S. Adal-
berti parochia” i dalej „Schiling10, a quarta media gr 4,od stę-
py proszownej gr 15.” (10 „Szeląg. Mikołaj Schilling, kupiec 
poznański wystawił tu młyn prochowy.”). Zapis ten nie po-
zostawia żadnych wątpliwości, co do istnienia młyna na Sze-
lągu, ilości kół wodnych (jedno), jego wyposażenia (stępa) 
i rodzaju prowadzonej produkcji (proch). Kolejnych danych 
dostarcza taryfa podatku łanowego wojewody poznańskie-
go. Pod datą 1619 (poz. 30), figuruje zapis cyt.: „Parochia  
s. Adalberti” i dalej „Szeling1 civitatis Posnaniensis, a molen-
dino unius rotae gr 12.” (1 Szeląg nad Wartą”). Zapis wska-
zuje, że młyn na Szelągu w roku 1619 był już własnością 
miasta Poznań i nie funkcjonował jako młyn prochowy lecz 
zbożowy z jednym kołem wodnym. Pozwala to przypusz-
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czać, że młyn prochowy mógł funkcjonować przez cały XVI 
wiek. Najliczniejszych danych dostarcza rejestr dochodów 
proboszcza parafii św. Wojciecha, w których młyn ten jako 
zbożowy pojawia się w latach 1635, 1653, 1658 i 1699. Jak 
podaje Kaniecki [9] za Gołaskim, również w roku 1790 na 
mniejszym niż Bogdanka i Wierzbak (!) dopływie Warty, ist-
niał młyn w Szelągu.  Na tle tego dobrze udokumentowanego  
zbioru pisemnych materiałów źródłowych (1518, 1583, 1619, 
1635, 1653, 1658, 1699 i 1790) określających jednoznacznie 
lokalizację młyna na Szelągu, zwraca uwagę wewnętrznie 
sprzeczna relacja Józefa Łukaszewicza [2], który pomyłkowo 
„przeniósł” młyn Podolny z Wierzbaka na Szeląg!

  
Szelągowska enigma
  
Choć wiemy, że młyn prochowy Szyllinga zlokalizowa-

ny był na Szelągu, to informacji o jego dokładnej lokaliza-
cji brak. Nie ma go na żadnej z XVII-wiecznych map, gdyż 
żadna nie obejmuje obszaru Szeląga. Obszar ten pojawia się 
zaledwie symbolicznie na mapie Jana Rzepeckiego z 1728 
roku. Zaznaczono na niej zabudowania stojące nad Wartą pod 
wysoką skarpą i oznaczono nr „46” co zgodnie z objaśnie-

niami oznacza „Praedium Szeląg” (tłum. własne.: „majątek 
ziemski/posiadłość  Szeląg”). Młyna na niej nie zaznaczono, 
mimo oznaczenia lokalizacji innych młynów. Charaktery-
styczne też, że po doszczętnym zniszczeniu folwarku przez 
rosyjską piechotę w roku 1759, w szczegółowo wymienia-
nych stratach nie wspomina się o młynie ani słowem! Czyżby 
wówczas także go tam nie było? Kolejną i dokładną mapą 
obejmującą Szeląg była  mapa Karola Grunda z 1780 roku, 
ale na niej także brak tak młyna jak i folwarku. Dopiero na 
mapie Jana Bończy-Krzewskiego z roku 1785, znajdujemy 
zaznaczone na czerwono koło młyńskie czyli młyn na Szelą-
gu. Obok niego zaznaczone są zabudowania w kształcie od-
wróconej do góry nogami litery „L”. Literą „V” oznakowano 
Szeląg. Obecność młyna na Szelągu i wielu zabudowań pod 
skarpą potwierdza też mapa nieznanego autora z roku 1820. 
Informacje, których źródłem są mapy, są zbieżne z informa-
cjami ze źródeł pisanych, w których odnotowano funkcjono-
wanie młyna ostatni raz w roku 1699 i po raz kolejny dopiero 
w roku 1790!  Biorąc pod uwagę nietrwałość tego typu bu-
dowli wykonywanych najczęściej z drewna i okresowy (cza-
sami bardzo długi) brak jakichkolwiek o nich informacji, nie 
sposób przyjąć, że młyn prochowy z 1518 roku i ten zbożowy 

Strumień na Szelągu – dzisiaj bez nazwy
Fot. R. Chojnacki

Umocniony wylot szelągowskiego strumienia do Warty 
Fot. R. Chojnacki
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z 1785 czy 1820 roku to te same młyny. Nie mamy także 
żadnej pewności, że  mimo ich lokalizacji na Szelągu były 
one położone w tym samym miejscu. Niepewność tę potęgu-
ją liczne wojny i powodzie, podczas których wiele młynów 
na wiele lat ulegało zniszczeniu lub poważnemu uszkodze-
niu. Losom tym mogły też ulegać kolejno budowane młyny 
na Szelągu. Gdzież więc mógł być zlokalizowany pierwszy 
młyn prochowy Mikołaja Schillinga?  Spróbujmy sami roz-
wiązać tę zagadkę. 

Już na wstępie powstają dwa zasadnicze pytania: o jaki 
dopływ Warty może tu chodzić i które miejsce dawnej to-
pografii Szeląga w rejonie folwarku Schillinga byłoby miej-
scem najodpowiedniejszym do budowy młyna. Przydatna 
tu będzie znajomość przebiegu lokalnych cieków wodnych,  
zasad budowy, lokalizowania i funkcjonowania młynów, 
a także znajomość dawnej i dzisiejszej topografii Szeląga. 
Przypomnijmy – jak podaje Kaniecki za Gołaskim [9], młyn 
na Szelągu wymieniany w 1790 roku zlokalizowany był na 
jednym z mniejszych dopływów Warty. Mniejszych niż 
Bogdanka i Wierzbak.  Spróbujmy się zatem pokusić, o tak 
właśnie – pokusić, o podjęcie próby dokładnej lokalizacji 
tego strumienia. 

Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie podjąłem poszuki-
wania cieków wodnych na XVII i XVIII-wiecznych mapach 
na obszarach Szeląga i do niego zbliżonych. Uzupełniłem je 
wizją lokalną na Szelągu. W ich wyniku stwierdziłem obec-

ność tylko jednego, stosunkowo niewielkiego, lewobrzeżne-
go dopływu Warty – dzisiaj bez nazwy.  Nie ulega zatem wąt-
pliwości, że wszystkie młyny na Szelągu, pobudowane były 
na jednym i tym samym strumieniu. Strumień ten płynący do 
dziś [rys. 1] i [rys. 2], zaznaczony po raz pierwszy na mapie  
Karola Grunda  z 1780 roku [rys. 3] przepływał dawniej tuż 
obok folwarku Mikołaja Schillinga. Jego źródło najprawdo-
podobniej położone jest na Wzgórzu Winiarskim, na którym 
dawniej mogły występować aż trzy poziomy wód grunto-
wych i występowały liczne źródła zboczowe o dużej wydaj-
ności [9]. Nie jest zatem wykluczone, że kiedyś szelągowski 
strumień mógł się charakteryzować większym przepływem 
niż dzisiaj. Do zmniejszenia przepływu mogła się przyczynić 
budowa Cytadeli, podczas której istotnie zmieniono stosunki 
gruntowo-wodne na tym obszarze. Wielkość zlewni strumie-
nia mogła wówczas ulec zmniejszeniu. Jak wynika z map, 
strumień płynął na dnie długiego, blisko 250 -metrowego 
jaru. Poziom zwierciadła strumienia na przestrzeni wieków 
mógł się wcinać w grunt stopniowo, w miarę erozji wodnej 
koryta. Zapewne cały jar z wyraźnie ukształtowanym u jego 
wylotu silnym przewężeniem powstał właśnie w ten sposób. 
Dzisiejsze ukształtowanie tego terenu w niczym nie przypo-
mina przedstawionego na mapach Rzepeckiego i Grunta. Jak 
można wnioskować z mapy Rzepeckiego, na Szelągu wzdłuż 
brzegów Warty ciągnęła się wysoka skarpa. Jej obecność  
i  rozmiary potwierdzają mapy Bończy-Krzewskiego i Grun-
da. Na Szelągu, jeszcze za czasów pruskich – podczas za-
kładania na jego obszarze parku krajobrazowego w stylu an-
gielskim, najprawdopodobniej dokonano też pewnych zmian 
ukształtowania terenu.  Dalsze zmiany przeprowadzono  
w  latach 1924–1925, niwelując skarpę i tworząc trzy kolejno 
opadające ku Warcie kompensowane schodami tarasy. Skar-
pę, w jej zdaje się zbliżonej do naturalnej wielkości, można 

Jar na Szelągu -fragment mapy Karola Grunda z 1780 r. 
Widoczne silne przewężenie jaru u jego wylotu, rozlewisko  
i wijący się strumień wpadający do Warty  
Własność Muzeum Historii Miasta Poznania

Wysoka skarpa na Szelągu, najprawdopodobniej w zbliżonej 
do pierwotnej wysokości.  Fot. R. Chojnacki
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zaobserwować na Szelągu patrząc od strony Warty, po lewej 
stronie dawnego Ogrodu Strzeleckiego [rys. 4].

I tu wreszcie pojawia się miejsce i czas na próbę odpowie-
dzi na drugie postawione wcześniej pytanie. Przypomnijmy 
je: „które miejsce dawnej topografii Sze-
ląga w rejonie folwarku Schillinga byłoby 
miejscem najodpowiedniejszym do budo-
wy młyna?”. Aby na nie odpowiedzieć, 
spróbujmy podsumować dotychczasowe 
rozważania. Napływ wody ze strumienia 
dopływającego z wysokiej wówczas skar-
py i niezbyt głębokiego jeszcze jaru (XVI 
wiek) oraz jego stosunkowo mniejsze 
natężenie przepływu wskazują, że młyn 
prochowy Schillinga, jak i szereg innych 
wybudowanych w tym miejscu młynów 
co najmniej do czasu pogłębienia się jaru 
i przeprowadzenia pierwszych niwelacji 
terenu, najprawdopodobniej były młynami 
korzecznymi (nasiębiernymi) zasilanymi 
wodą spadającą z góry [rys. 5]. Nie wyma-
gają one aż tak silnego przepływu jak pod-
siębierne, gdyż woda napełnia ich korytka 
i to jej ciężar obraca kołem. Jak to wyraźnie 
widać na planie Grunda, na dnie jaru stru-
mień tworzy rozlewisko, które być może 
stanowiło swojego rodzaju staw młyński 
[rys. 3]. W tych warunkach, postawienie niewielkiej tamy 
z regulowanym przepustem w przewężeniu wylotu jaru po-
zwalałoby, przy stosunkowo niewielkich nakładach, na reten-
cjonowanie wody w jarze i dłuższe i równomierniejsze funk-
cjonowanie młyna w ciągu roku. Także na mapie Bończy-
Krzewskiego jar, choć zaznaczony zaledwie schematycznie, 
oznakowany został kolorem niebieskim co oznacza, że jest 
wypełniony wodą! Potwierdza to tezę o możliwości wyko-
rzystywania jaru jako stawu młyńskiego. Jeżeli za ukształ-
towanie obszaru Szeląga w 1518 r. przyjąć ukształtowanie 
przedstawiane na mapie Grunda (1780 r.), to przy założeniu, 
że młyn był wyposażony w koło korzeczne, musiał być tak-
że położony nie tylko u podnóża skarpy ale nawet głębiej, 
tuż pod samym lejkowatym przewężeniem jaru, z którego 
z góry spływał strumień. Wszystkie wyszczególnione tu ele-
menty (stosunkowo niewielki i płytki strumień spływający 
z wysokiej skarpy, jar pełniący rolę stawu młyńskiego, tama 
z przepustem w przewężeniu jaru i młyn korzeczny pod skar-
pą) łączą się w jedną spójną pod względem hydrotechnicz-
nym całość. Te naturalne uwarunkowania musiały być brane 
przez ówczesnych budowniczych młyna pod uwagę. Jak się 
wydaje, spójność ta jest silną stroną stawianej hipotezy, że 
najlepszym miejscem na zlokalizowanie młyna korzecznego 
na strumieniu w Szelągu było miejsce zaraz za lejkowatym 
przewężeniem wylotu jaru – czyli zaraz u podnóża skarpy! 
Tam też należy upatrywać lokalizacji pierwszego młyna pro-
chowego w Szelągu. I na tym można już chyba zakończyć 
nasze dociekania w tej ciekawej materii.

Choć młyny były dość prymitywnymi urządzeniami pod 
względem technicznym i mało ciekawymi obiektami pod 
względem architektonicznym, to jednak miały swój urok. Na-
dawał im go widok poruszających się kół wodnych i spadają-

cej z nich spienionej wody. W powietrzu czuło się zapach to-
warzyszący jej natlenianiu. Uroku dodawały  także charaktery-
styczne odgłosy pracującego młyna – szelest i plusk spadającej 
wody, uderzenia stęporów, skrzypienie żaren i obracającego 
się koła. Dzisiaj czarnego prochu nikt już nie produkuje, a po 
młynie na Szelągu nie ma ani śladu. Jednak jak opowiadają za-
puszczający się tu na nocne połowy starzy wędkarze, podobno 
nocą na Szelągu nadal słychać skrzypienie pracującego młyna, 
odgłosy krzątającego się młynarza i szelest spadającej na koło 
młyńskie wody. Prawda to czy może tylko nocne wędkarskie 
bajanie? Nie zwlekaj, idź na Szeląg. Najlepiej, przekonaj się 
sam i posłuchaj o czym nocą szemrze szelągowski strumyk.

Ryszard Chojnacki

1. „O architekturze ksiąg dziesięć”  Marcus Vitruvius Pollio, 27 – 23 r. p.n.e.,  
PWN 1956 r.
2. „Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych cza-
sach.” Przez Józefa  Łukaszewicza. Tom I. W Poznaniu 1838.
3. „Opisy i lustracje Poznania z XVI – XVIII wieku” Marian J. Mika,  1960,  
PTH Poznań.
4. „Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna” Wyd. „Gutenberg”, Kra-
ków 1931, Tom XIV.
5. „Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku” WP, Wa-wa 
1981, tom. I.
6. „Kultura Ludowa Wielkopolski” pod red. J. Burszty, Wyd. Poznańskie, 
Poznań 1960 r., tom I, rozdz. „Młynarstwo” Czesław Łuczak.
7. „Dzieje Poznania” pod red. Jerzego Topolskiego, PWN, Warszawa-Po-
znań 1988, tom I.
8. „W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do r. 1918”
Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, Wydawnictwo Poznańskie, 1969
9. „Poznań. Dzieje miasta wodą pisane” Alfred Kaniecki s. 358, Wyd. PTPN, 
Poznań 2004.

Dwukolny młyn nasiębierny (poruszany wodą spadającą z góry) na rzeczce 
Bogdance w Poznaniu. Obraz malowany gwaszem na papierze przez Karola 
Albertiego, ok. 1795 r. Własność Muzeum Narodowego w Poznaniu.
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W dniach od 14 lutego do 30 czerwca 2011 
roku przeprowadziliśmy kontrolę sposobu 
utrzymania i stanu technicznego użytkowa-

nych stadionów. Kontrolą zostało objętych 9 obiektów, za-
rządzanych przez 8 zarządców. 

Najwięcej czasu zajęła nam kontrola Stadionu Miej-
skiego przy ulicy Bułgarskiej. Jej zakres, oprócz zagadnień 
technicznych, obejmował również sprawdzenie sposobu tzw. 
utrzymania zimowego obiektu. Powierzchnia zadaszenia 
każdej z jego trybun przekracza 1000 m2, zatem stadion ten 
zaliczany jest do kategorii obiektów wielkopowierzchnio-
wych i powinien być poddawany dwukrotnym w ciągu roku 
kontrolom stanu technicznego i szczególnym zabiegom za-
pewniającym bezpieczeństwo jego użytkowników. Ponieważ 
zarządca Stadionu Miejskiego, dyrektor Poznańskich Ośrod-
ków Sportu i Rekreacji całkowicie lekceważył obowiązki 
w tym zakresie, a tym samym stworzył realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa użytkowników stadionu – 24 lutego 2011 
roku poinformowałem prokuraturę o nie wypełnianiu przez 
niego ustawowych obowiązków. 

Pozostałe nieprawidłowości w stanie technicznym Sta-
dionu Miejskiego zostały zawarte w wystąpieniu pokontrol-
nym z 22 marca 2011 roku i przekazane dyrektorowi POSiR. 
Usunięcie wszystkich nieprawidłowości, zgodnie z „harmono-
gramem usuwania usterek”, zaplanowano na koniec czerwca 
2011 roku, ale część z nich usunięto już w kwietniu tego roku. 

Wyniki kontroli 8 pozostałych stadionów są nastę-
pujące: 3 stadiony znajdują się w nieodpowiednim stanie 
technicznym i są to 2 stadiony TS Olimpia (żużlowy i lek-
koatletyczny) oraz stadion KS Warta Poznań. Stwierdziliśmy 
tam zaawansowaną korozję masztów oświetleniowych i ele-
mentów utrzymujących siedziska lub w ogóle brak siedzisk, 
uszkodzone tablice elektroniczne wyników, ubytki prze-
szkleń w budynku spikera zawodów, ślady zacieków na ścia-

nach budynków, wystające ponad poziom terenu pokrywy 
kanalizacyjne oraz wyłączone z użytkowania pomieszczenia 
sanitarne. W pozostałych pięciu obiektach usterek nie stwier-
dziliśmy, poza kilkoma usterkami na stadionie AWF Poznań, 
nieprawidłowości w stanie technicznym. 

Ważną kwestią, która była przedmiotem naszej kontro-
li było także sprawdzenie, czy zarządcy stadionów przepro-
wadzają okresowe przeglądy ich stanu technicznego, a więc 
czy posiadają wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas ich 
użytkowania. W przypadku pieciu obiektów stwierdziliśmy 
nie przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicz-
nego, co świadczy o braku elementarnej wiedzy zarządców 
o stanie bezpieczeństwa na tych stadionach. Z obowiązku 
przeprowadzania, określonych w prawie budowlanym, prze-
glądów stanu technicznego nie wywiązywali się zarządcy sta-
dionów: Miejskiego, Warty, AZS, Posnanii i Polonii. 

W efekcie przeprowadzonych kontroli zostały wszczę-
te postępowania administracyjne w sprawie stanu techniczne-
go 3 stadionów (2 stadionów Olimpii oraz stadionu Warty), 
jedno postępowanie w sprawie Stadionu Miejskiego przy 
ulicy Bułgarskiej jest kontynuowane, a w przypadku 5 obiek-
tów, w których nie dokonywano przeglądów stanu technicz-
nego – zobowiązaliśmy zarządców do bezzwłocznego ich 
przeprowadzenia i przedstawienia w Inspektoracie protoko-
łów potwierdzających ten fakt. Po dostarczeniu protokołów 
z przeglądów stanu technicznego zostaną podjęte decyzje –
adekwatne do wniosków w nich zawartych.  

Szczegółowe dane dotyczące wyników kontroli, za-
warte są w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej infor-
macji oraz umieszczone na stronie www.pinb.poznan.pl.

Paweł Łukaszewski, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania  

Wyniki kontroli 
sposobu utrzymania i stanu technicznego 

poznańskich stadionów
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w 2011 roku

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

1. Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Odpowiedzialność zawodowa kierowników  
budów, robót, obiektów.

2. Prawidłowe prowadzenie Książek Obiektów 
Budowlanych.

15.09.2011
16:00
Leszno,
Dom Technika
ul. Sikorskiego 9a

Organizator:
Delegatura w Lesznie
Informacja:
Tel. 65-520-70-75 
leszno.wkp@wkp.piib.org.pl

2. 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 
obowiązujące w fazie planowania, projektowania  
i realizacji obiektów budowlanych.

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

Gniezno,
Gnieźnieńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa
ul. Budowlanych 2

Organizator:
CUTOB-PZITB

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

3. 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 
obowiązujące 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@neostrada.pl

4. Branża wodno-melioracyjna – SITWM

1. Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Odry.

29.09. 2011
10:00

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

5. Branża elektroinstalacyjna – SEP 
1. Zmiany w normach dotyczących instalacji 

niskiego napięcia z PN-IEC 60364 na PN-
HD60364.

6.10.2011
10:00 
Kalisz, 
Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25 

Organizator:
SEP w Kaliszu 

Informacja:

SEP Oddz. Kalisz
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6. 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 
obowiązujące w fazie planowania, projektowania  
i realizacji obiektów budowlanych.

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

Leszno, 
Dom Technika
ul. Sikorskiego 9a

Organizator:
CUTOB-PZITB

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

7. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

1. Uregulowania prawne w zakresie budowy, 
dopuszczenia do użytkowania i eksploatacji 
rusztowań.

2. Bezpieczny montaż i eksploatacja rusztowań 
budowlanych – procedury odbioru i nadzoru 
eksploatacji rusztowań.

20.10.2011
16:00-19:00 

Kalisz, 

ul. Rumuńskiego 2 

Organizator:
WOIIB Del. w Kaliszu + PIGR
Wykładowca:
mgr inż. Danuta Gawęcka
Informacja:
Mgr inż. Alicja Syrocka
Tel. 62-757-11-58
kalisz@wkp.piib.org.pl

8. 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 przepisów. 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@neostrada.pl

9. 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 
obowiązujące 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@neostrada.pl

10. 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 
obowiązujące 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@neostrada.pl

11. Branża elektroinstalacyjna – SEP 
1.  Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń 

elektroenergetycznych w tym stacji 
transformatorowych pod względem ochrony 
przeciwpożarowej.

2.  Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego  
i gwarantowanego.

17.11.2011
10:00 

Kalisz, 
Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25 

Organizator:
SEP w Kaliszu 

Informacja:

SEP Oddz. Kalisz
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

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

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

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

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

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

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

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

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@neo-
strada.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.

12. Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

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

23-24.11.2010
9:00 

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

Organizator:
SEP O. Poznań, Wykładowcy:
1. dr hab. inż. Aleksandra 

Rakowska
2. dr inż. Eugeniusz Sroczan
3. dr inż. Ryszard Niewiedział

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

13. Branża wodno-melioracyjna – SITWM

1. Wybrane zagadnienia z hydrauliki rzek nizinnych.

25.11. 2011
10:00
Poznań,
Budynek Wydz. 
Melio. i Inż. Środo.
Uni. Przyrodniczego
ul. Piątkowska 94 A,
Sala 111

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

14. 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 
obowiązujące 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

15. Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Posadowienie budynków na gruntach słabych  
i podmokłych.

2. Sposoby wzmacniania ław fundamentowych 
w przypadkach 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




