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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła rok 
2012 od nawiązania współpracy z niemiecką izbą działającą na terenie 

Brandenburgii. Podczas pierwszego spotkania w siedzibie WOIIB uzgodniono,  
że w I kwartale br. podpiszemy porozumienie o współpracy. 

20 stycznia 2012 r. wręczyliśmy 217 decyzji o nadaniu uprawnień budowla-
nych, co świadczy o otwartym charakterze naszego samorządu zawodowego i co 
znalazło odbicie w audycji „Puls dnia” telewizji WTK. 

Najważniejszym wydarzeniem dla Izby były Dni Inżyniera Budownictwa 
na Targach BUDMA 2012. Pierwszego dnia Targów zorganizowaliśmy se-
sję dotyczącą budownictwa związanego z energetyką jądrową, pod przewod-
nictwem Pana prof. Janusza Wojtkowiaka - dziekana Wydziału Budownictwa  
i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Gośćmi tej sesji byli: Wojewo-
da Wielkopolski - Piotr Florek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
- Wojciech Jankowiak, podsekretarze stanu w Ministerstwie Transportu Budowni-
ctwa i Gospodarki Morskiej - Janusz Żbik i Piotr Styczeń, posłowie na sejm RP: Ja-
nusz Piechociński, Jerzy Polaczek, Andrzej Adamczyk, Bartłomiej Bodio, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego - Robert Dziwiński i Prezes Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa - Andrzej Dobrucki. 

Drugiego dnia sesja poświęcona była budownictwu drogowemu i cieszyła się 
dużym zainteresowaniem naszych członków. 

25.01.2012 w siedzibie naszej Izby przy ul. Dworkowej 14 odbyło się posiedze-
nie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zbliża się termin XI Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB, który odbędzie się  
27 marca 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu 
przy ul. Węgorka. Zjazd podsumuje wyniki pracy wszystkich organów Izby za rok 
2011, oceniając efekty działalności samorządu zawodowego. 

Natomiast 21 maja b.r., w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, będziemy 
uroczyście obchodzić X-lecie powstania Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Na to spotkanie już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich 
członków naszego samorządu. Uroczystość ta będzie okazją do zaprezentowania 
osiągnięć Izby w pierwszym dziesięcioleciu istnienia i przybliżeniu społeczeństwu 
Wielkopolski zaszczytnego zawodu zaufania publicznego jaki reprezentujemy. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu Rady Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składam wszystkim naszym członkom  
i sympatykom życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia z wykonywanej pra-
cy w zawodzie budowlańca. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
mgr inż. Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB

Wszystkim członkom Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa - czytelnikom Biuletynu

radosnych i ciepłych Świąt Wielkanocnych,
spokoju i szczęścia rodzinnego 

życzą:
Rada WOIIB,

Rada Programowa Biuletynu
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1. Otwarcie Zjazdu.

2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu  i Prezydium Zjazdu.

3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowej.

5. Wystąpienia gości Zjazdu.

6. Zatwierdzenie Regulaminu Okręgowego Zjazdu.

7. Wybór Komisji Zjazdowych:

- Komisji Uchwał i Wniosków,

- Komisji Skrutacyjnej.

8. Sprawozdania:

- okręgowej rady, w tym sprawozdanie finansowe i rozliczenie budżetu 

za 2011 rok,

 - okręgowej komisji kwalifikacyjnej,

 - okręgowego sądu dyscyplinarnego,

 - okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,

 - okręgowej komisji rewizyjnej.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady  zawierającego 

sprawozdanie  finansowe  oraz  rozliczenie  budżetu  za rok  2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla okręgowej rady 

IIB.

13. Przedstawienie  programu  działalności na  2012  rok.

14. Przedstawienie  budżetu okręgowej izby na rok 2012 rok.

15. Dyskusja nad programem działalności i budżetem  na  2012 rok.

16. Podjęcie  uchwały w sprawie  programu  działalności na  2012  rok.

17. Podjęcie  uchwały w sprawie  budżetu  okręgowej  izby na  2012 rok.

18. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  odznak honorowych  PIIB  dla

przewodniczącego  i członków okręgowej  komisji rewizyjnej.

19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

20. Wolne wnioski i sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

Przerwy  w  obradach:

12:30 – 13:15 - przerwa na posiłek

15:00 – 15:30 - przerwa kawowa 

Porządek obrad XI Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa  w  Poznaniu

w  Centrum  Kongresowo-Dydaktycznym  Instytutu 
Ochrony Roślin - 27 marca 2012 r.  godz. 10:00
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa bardzo starannie przygotowała się do te-

gorocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich 
BUDMA. Tradycyjnie już, przygotowała ciekawą ofertę 
wykładów podczas Dni Inżyniera Budownictwa. Pierwszy 
dzień – 24.01.2012 r. - poświęcony był energetyce jądrowej  
i możliwościach jej rozwoju w Polsce. 25 stycznia – drugiego 
dnia – tematem wiodącym był rozwój dróg w Wielkopolsce 
jako szansa rozwoju regionu. Sesje wykładowe prowadził 
przewodniczący Rady WOIIB - mgr inż. Jerzy Stroński. 

Na naszym stoisku w hali nr 3 udzielaliśmy wielu infor-
macji związanych z procedurą uzyskania decyzji uprawnień 
budowlanych, zasad odbywania praktyk zawodowych. Bar-
dzo wielu odwiedzających nas było spoza Wielkopolski. 
Odchodzili wyposażeni w niezbędną wiedzę oraz informacje 
kontaktowe do właściwych okręgowych izb.

Gościliśmy również Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa Andrzej R. Dobruckiego

W tym roku nasze warsztaty odwiedzili honorowi goście: 
1. Janusz Żbik – wiceminister transportu, budownictwa 

i gospodarki morskiej.
2. Piotr Styczeń – wiceminister transportu, 

budownictwa i gospodarki morskiej.
3. Janusz Piechociński – poseł RP.
4. Andrzej Adamczyk – poseł RP.
5. Jerzy Polaczek – poseł RP.
6. Bartłomiej Bodio – poseł RP.

W uroczystości otwarcia Dni Inżyniera Budownictwa 
uczestniczył Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, Wi-
cemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech 
Jankowiak, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
– Andrzej R. Dobrucki a także: Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego Robert Dziwiński, Zastępca GINB – Jacek 

Szer oraz Prezes MTP – An-
drzej Byrt.

Prof. dr hab. inż. Janusz 
Wojtkowiak dziekan Wydzia-
łu Budownictwa i Instytutu 
Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Poznańskiej wygłosił 
referat „Energetyka jądrowa 
i odnawialne źródła ener-
gii – sojusz czy konkuren-
cja?” W swoim wystąpieniu 
przedstawił zebranym kla-
syfikację nośników ener-
gii. Omówił odnawialne 

MTP BUDMA 2012 
Dni Inżyniera Budownictwa – 24-25.01.2012 r.

źródła energii, prezentując ich obecne zaangażowanie  
w produkcję energii elektrycznej oraz perspektywy na przy-
szłość i w ich świetle możliwości wykorzystania energii ją-
drowej w Polsce. Przedstawił wady i zalety obu rozwiązań 
przy produkcji energii elektrycznej. Prezentując ewentualne 
miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej w Polsce 

wskazał na realne możliwości 
ich wykorzystania i wpływu na 
gospodarkę kraju.

Mgr inż. Zbigniew Wiegner 
– w swoim wystąpieniu przed-
stawił uczestnikom warszta-
tów „Doświadczenia polskich 
przedsiębiorstw budowlanych 
na budowie EJ Olkiluoto  
3 w Finlandii”. 

Przedstawiając główne eta-
py powstawania kompleksu 
elektrowni jądrowej omówił 
problemy, z którymi bory-

kali się budowniczowie elektrowni. Wśród wykonawców 
było wielu Polaków. Były to bezpośrednio zaangażowane 
firmy, które realizowały zamówienia specjalne, wykonywa-
ły poszczególne prace budowlane, montażowe. Polacy byli 
również zatrudniani jako podwykonawcy różnych firm za-
granicznych. Wiele firm z naszego kraju zdobyło doświad-
czenia przy wznoszeniu obiektów elektrowni jądrowej. Ich 

doświadczenie można będzie 
wykorzystać podczas budowy 
elektrowni jądrowej w Polsce.

Dr inż. Wiesław Go-
-rączko – Wydział Techno-
logii Chemicznej Politechni-
ki Poznańskiej – w referacie 
„Polski program energetyki 
jądrowej – technologiczna  
i ekologiczna szansa rozwo-
ju kraju” omówił Program 
Polskiej Energetyki Jądrowej, 
który obejmuje lata 2011 – 
2030, przebieg procesu pa-

liwowego od wydobycia surowca aż do utylizacji odpadów 
radioaktywnych. Zwrócił również uwagę, że energetyka 
jądrowa generuje również rozwój naukowy i technologicz-
ny kraju, napędza całą gospodarkę narodową. Ważnym ele-
mentem prezentacji były zagadnienia związane z ekologią  
i ochroną środowiska naturalnego podczas korzystania  
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z energetyki jądrowej.
Dr inż. Krzysztof Sroka 

– prodziekan Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Poznań-
skiej – w  prezentacji „Wa-
runki rozwoju rozproszonej 
generacji w Polsce” omówił:

1. Problemy dotyczące aktu-
alnej struktury sektora wytwa-
rzania energii elektrycznej:

• w znaczącej części prze-
starzała technologia 

(wysoka emisja),
• niedopasowanie geograficznie do potrzeb 

gospodarki,  
słaba efektywność (sprawność),

 • duża monokultura węglowa (o niskim potencjale 
inwestycyjnym),

• mała elastyczność. 

2. Niezbędne inwestycje:
• czyste technologie węglowe, 
• elektrownie jądrowe, 
• wysokosprawne źródła gazowe,
• rozwój generacji rozproszonej. 

Sformułował generalny wniosek - Rozwój generacji roz-
proszonej przynosi szereg korzyści w energetyce, jednak 
powszechność tego zjawiska wymagać będzie rozwiązania 
wielu problemów.

25 stycznia 2012 r. – drugi dzień Dni Inżyniera poświę-
cony był ocenie stanu i perspektyw rozwoju nowoczesnych 
dróg w Polsce oraz w Wielkopolsce.

Marcin Nowacki – za-
stępca dyrektora Departamentu 
realizacji inwestycji GDDKiA 
– w prezentacji „Nowoczes-
ne drogi bazą nowoczesnej 
Polski” omówił aktualny stan 
realizacji „Programu budowy  
dróg krajowych na lata 2011 – 
2015”. Część swego wystąpie-
nia poświęcił rozwojowi dróg 
ekspresowych i autostrad, na 
których dużą wagę kładzie się 
na zapewnienia bezpieczeń-
stwa wszystkim uczestnikom 

ruchu. Ważnym tego elementem jest wyeliminowanie z ru-
chu pojazdów przeciążonych, a co za tym idzie nadmiernie 
niszczących nawierzchnie już zbudowanych dróg.

Mgr inż. Marek Napierała – dyrektor poznańskiego od-
działu GDDKiA – w prezentacji „Drogi ekspresowe w Wiel-
kopolsce szansą rozwoju regionu” przedstawił kolejne etapy 
rozwoju dróg ekspresowych, budowy obwodnic miast a także 

budowy autostrady A 2. Omó-
wił również „Program budowy 
dróg krajowych na lata 2011 
– 2015” oraz inwestycje, które 
będą realizowane poza progra-
mem budowy dróg.

W podsumowaniu swojego 
wystąpienia stwierdził: 

Każdy wybudowany ki-
lometr autostrady  i drogi 
ekspresowej jest olbrzymim 
impulsem dla rozwoju gospo-
darki regionu. Szczególnie jest 
to widoczne poprzez realizację 

inwestycji w okolicach węzłów drogowych.
Prezentacja p. Marka Napierały zainicjowała bardzo żywą 

dyskusję. Padały pytania o stan realizacji już rozpoczętych 
inwestycji drogowych w Wielkopolsce oraz o kolejne, jak-
że niezbędne dla sprawnego funkcjonowania społeczności 
miast, przez które przebiegają drogi ekspresowe. 

Dr inż. Grzegorz Rataj-
czak w prezentacji „Bariery 
w planach modernizacji sieci 
drogowych – punkt widzenia 
projektanta” omówił główne 
przeszkody, które utrudnia-
ją sprawne funkcjonowanie 
projektantów (osoby fizyczne  
i biura projektowe) w procesie 
inwestycyjnym. Zaliczył do 
nich:

1. Przetargi na prace 
projektowe.

2. Umowy na prace 
projektowe.

3. Relacje Zamawiający – Konsultant w czasie realizacji 
projektu.

4. Relacje Wykonawca robót budowlanych – Konsultant 
(etap realizacji projektu – budowa).

5. Relacje Konsultant a strony postępowania administra-
cyjnego (administracja publiczna, operatorzy sieci
właściciele gruntów, itp.).

6. Przepisy prawne, zarządzenia wewnętrzne Zamawiają-
cych.

Dobra frekwencja podczas sesji Dni Inżyniera Budow-
nictwa, żywa dyskusja i szczegółowe pytania, które padały  
w szczególności podczas drugiego dnia warsztatów świad-
czyła o aktualnym doborze tematyki referatów.

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

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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25 stycznia 2012 r. w sie-
dzibie Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa w Poznaniu odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Rady Kra-
jowej PIIB. Przybyłych na obrady 
serdecznie powitał przewodniczący 
Rady WOIIB – Jerzy Stroński.

Prezes PIIB – Andrzej R. Do-
brucki serdecznie pogratulował 
WOIIB sprawnie zrealizowanych 
warsztatów podczas Dni Inżyniera 
– BUDMA 2012 z bardzo ciekawą, 
aktualną dla całej gospodarki kraju 
tematyką prelekcji.

W trakcie obrad Rady Krajo-
wej skarbnik PIIB – Andrzej Jawor-
ski omówił realizację budżetu PIIB  
w 2011 roku. Następnie R. Dobro-
wolski poinformował  o terminach 
tegorocznych zjazdów okręgowych. 

Prezes PIIB przedstawił stan 
prac legislacyjnych  zmierzających 
do ograniczenia ilości zawodów re-

Posiedzenie Rady Krajowej PIIB
w Poznaniu.

gulowanych z 380 do ok. 
140.

Rada Krajowa przy-
jęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia uchwały 
Prezydium Krajowej Rady 
z dnia 11 stycznia 2012 r., 
dotyczącej zawarcia umo-
wy generalnej obowiąz-
kowego ubezpieczenia 
OC członków izby z STU 
Ergo-Hestia S.A. Od stycz-
nia 2012 r. nowa opłata dla 
członków z tego tytułu wy-
nosi 83 zł i jest o 13 zł niż-
sza od poprzedniej stawki.

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Wręczenie decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych

Do samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
ctwie, które uzyskuje się po zdaniu egzaminu kwali-

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

dwa ogólne warunki: po pierwsze – posiadać dyplom ukoń-
czenia studiów wyższych pierwszego stopnia (inżynierskie) 
lub drugiego (magisterskie) oparty o odpowiedni program 
studiów; po drugie – odbyć stosowną praktykę zawodową, 
trwającą co najmniej 2 lub 3 lata.

Jesienną sesję egzaminacyjną w 2011 r. przeprowadziła 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB pod przewod-
nictwem dr. inż. Daniela Pawlickiego.

Wyniki jesiennej sesji 2011 r. na uprawnienia budow-
lane.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji jesien-
nej 2011 r. przyjęła łącznie 281 wniosków o nadanie upraw-
nień budowlanych, w tym 218 wniosków o przeprowadzenie 
kwalifikacji:

w specjalności architektonicznej     1
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  115
w specjalności drogowej    39 
w specjalności mostowej    11 
w specjalności instalacyjnej sanitarnej    70 
w specjalności instalacyjnej elektrycznej    41
w specjalności telekomunikacyjnej      4
oraz 63 wnioski z poprzednich postępowań. 

Do egzaminu pisemnego w sesji jesiennej przystąpiły 
łącznie 222 osoby, z czego egzamin ten zdało 216 osób, co 
stanowi 97,30%.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 251 osób a wynik pozy-
tywny uzyskało 217 osób, co stanowi 86,45%, dopuszczo-
nych do egzaminu. 

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy-
tywnym zaliczyło w sesji jesiennej 2011 r - 217 osób.

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych odbyła się 20 stycznia 
2012 r. w siedzibie WOIIB przy ul. Dworkowej w Poznaniu. 

Po uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień bu-
dowlanych nastąpił akt ślubowania.
Najlepsze wyniki uzyskali:
- mgr inż. Piotr Tarasiewicz – specjalność konstrukcyjno-
-budowlana,
- mgr inż. Michał Dutkiewicz – specjalność konstrukcyjno-
-budowlana.

Kolejna sesja egzaminacyjna - wiosenna 2012 r. rozpo-
cznie się 25 maja 2012 r. Dokumenty na postępowanie kwa-
lifikacyjne w wiosennej sesji przyjmowano od 23 stycznia 
do 09 lutego 2012 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. 
Dworkowej 14 pok. 102. 

Informuję również, że w celu wzajemnego poszanowania 
czasu pracy i poprawy organizacji przyjmowania wniosków 
na uprawnienia budowlane, osoby ubiegające się o nadanie 
uprawnień proszone są o wcześniejsze elektroniczne zareje-
strowanie się. Przyjmowanie dokumentów odbywać się bę-
dzie w terminie zadeklarowanym i przyjętym przez program 
rejestracji elektronicznej.

Termin przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień 
budowlanych przed każdą sesją jest zdeterminowany wy-
mogami proceduralnymi. Wynika on z przepisów prawnych 
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego – w tym zawia-
domienia kandydatów o wyniku przeprowadzonej kwalifika-
cji, możliwości odwołań czy możliwości dotrzymania termi-
nów wypełnienia postanowień w zakresie dokumentowania 
praktyki i możliwości przystąpienia do tej sesji egzaminacyj-
nej, na którą składano dokumenty. 

Przewodniczący OKK WOIIB     
dr inż. Daniel Pawlicki 
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Lista osób, które otrzymały decyzje o nadaniu 
uprawnień budowlanych.

Specjalność konstrukcyjno-budowlana do kierowania 
– bez ograniczeń:
1 mgr inż. Andrzej Bartkowiak

2 inż. Piotr Bednarek

3 mgr inż. Alicja Bieganek

4 mgr inż. Tomasz Ciesielski

5 mgr inż. Joanna Czabańska

6 mgr inż. Marek Czeryba

7 mgr inż. Tomasz Czubak

8 mgr inż. Grzegorz Dużyński

9 inż. Marcin Gładyś

10 mgr inż. Dawid Goclik

11 mgr inż. Dawid Gołdyn

12 mgr inż. Michał Gościnny

13 mgr inż. Łukasz Górski

14 mgr inż. Piotr Grajek

15 mgr inż. Tomasz Grobelny

16 mgr inż. Krzysztof Grzesikiewicz

17 mgr inż. Piotr Ignyś

18 mgr inż. Damian Iwaniec

19 mgr inż. Tomasz Jachalski

20 mgr inż. Agnieszka Jastrzębska

21 mgr inż. Karolina Jerzak

22 mgr inż. Krzysztof Kaczmarek

23 mgr inż. Łukasz Kaczmarek

24 mgr inż. Mateusz Kaczmarek

25 mgr inż. Piotr Kaczmarek

26 mgr inż. Jarosław Kaliski

27 mgr inż. Wojciech Kawecki

28 mgr inż. Jacek Kędziora

29 mgr inż. Tomasz Klefas

30 mgr inż. Karol Kliman

31 mgr inż. Michał Kłobus

32 mgr inż. Wojciech Kmiecik

33 mgr inż. Marcin Kochanowski

34 inż. Justyna Kubacka

35 mgr inż. Paulina Kwaśniewska

36 mgr inż. Piotr Litwin

37 mgr inż. Maciej Mańkowski

38 mgr inż. Dariusz Norberciak

39 mgr inż. Marcin Podgórski

40 mgr inż. Jarosław Przbyszewski

41 mgr inż. Arkadiusz Reimann

42 mgr inż. Tomasz Rembicki

43 mgr inż. Arkadiusz Rybak

44 mgr inz Wojciech Skorupiński

45 mgr inż. Paweł Stachowiak

46 mgr inż. Sławomir Strączek

47 mgr inż. Łukasz Surmacewicz

48 mgr inż. Tomasz Szostak

49 mgr inż. Małgorzata Szperka

50 mgr inż. Marek Świerczak

51 mgr inż. Piotr Tarasiewicz

52 mgr inż. Magdalena Trocha

53 mgr inż. Łukasz Trzaskawka

54 mgr inż. Bartosz Wawrzyński

55 mgr inż. Maja Wylegała

Specjalność konstrukcyjno-budowlana do projektowania 
– bez ograniczeń:
56 mgr inż. Mariusz Boks

57 mgr inż Przemysław Drzewiecki

58 mgr inż. Jacek Gieczewski

59 inż. Ewa Gorwa 

60 mgr inż. Arkadiusz Guźniczak

61 mgr inż. Adam Helak

62 mgr inż. Łukasz Idziak

63 mgr inż. Grzegorz Kaszkowiak

64 mgr inż. Piotr Krzywoszyński

65 mgr inż. Andrzej Matusiak

66 mgr inż. Dominika Mejbaum

67 mgr inż. Mariusz Milczarek

68 mgr inż. Piotr Sokołowski

69 mgr inż. Jędrzej Walkowiak

70 mgr inż. Tomasz Bartkowiak

71 mgr inż. Łukasz Bieńczak

72 mgr inż. Paweł Frąckowiak

73 mgr inż. Łukasz Jankowski

74 mgr inż. Jan Mielcarek
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75 mgr inż. Jacek Muller

76 mgr inż. Waldemar Szaban

77 mgr inż. Tomasz Świderski

78 mgr inż. Anna Witkiewicz

Specjalność konstrukcyjno-budowlana do kierowania – 
zakres ograniczony
79 inż. Katarzyna Figaszewska-Stronka

80 technik Leszek Flack

81 tech. Maciej Grys

82 inż. Dominik Napieralski 

Specjalność konstrukcyjno-budowlana do projektowania 
i kierowania – zakres ograniczony:
83 technik Piotr Malczewski

Specjalność drogowa do kierowania – bez ograniczeń:

84 mgr inż. Marcin Barszcz

85 mgr inż. Jarosław Biernacik

86 mgr inż. Jacek Durczak

87 mgr inż. Przemysław Kaleta

88 mgr inż. Anna Katarzyńska

89 mgr inż. Józef Król

90 mgr inż. Tomasz Kujawa 

91 mgr inż. Krzysztof Maciuszonek

92 mgr inż. Marcin Matysik

93 mgr inż. Roman Mikulski

94 mgr inż. Emanuel Nawrocki

95 mgr inż. Jan Niedziałkowski

96 mgr inż. Jakub Pawelec

97  inż. Damian Plewiński

98 mgr inż. Marcin Rybczyński

99 mgr inż. Jakub Tanaś

100 mgr inż. Czesław Wardeński

Specjalność drogowa do projektowania – bez ograniczeń:

101 mgr inż. Michał Bień

102 mgr inż. Marcin Filipiak

103 mgr inż. Marcin Kasałka 

104 mgr inż. Monika Kaźmierczak

105 mgr inż. Krzysztof Kufel

106 mgr inż. Radosław Pietruszewski

107 mgr inż. Małgorzata Prysiażna

108 mgr inż. Andrzej Pryszczewski

109 mgr inż. Katarzyna Rałowiec

110 mgr inż. Paweł Żyniewicz

Specjalność drogowa do projektowania i kierowania – 
bez ograniczeń:
111 mgr inż. Janusz Idkowiak

112 mgr inż. Krzysztof Olszewski

Specjalność drogowa do projektowania – zakres ograni-
czony:
113 inż. Karol Galant

114 technik Sebastian Ludwiniak

Specjalność mostowa do kierowania – bez ograniczeń:

115 mgr inż. Kamila Bakinowska

116 mgr inż. Wiktor Kurzyk

117 mgr inż. Michał Maciejewski

118 mgr inż. Lilianna Piśmienna

119 mgr inż. Jakub Urbańczyk

120 mgr inż. Rafał Urycki

Specjalność mostowa do projektowania – bez ograniczeń:

121 mgr inż. Patrycja Jakowczyk

122 mgr inż. Przemysław Kwacz

Specjalność sanitarna do kierowania – bez ograniczeń:

123 mgr inż. Filip Arcimowicz

124 mgr inż. Aleksandra Aszyk

125 mgr inż. Przemysław Braciak

126 inż. Andrzej Brzeziński

127 mgr inż. Anna Cackowska

128 mgr inż. Adam Dziekiewicz

129 mgr inż. Bartosz Funka

130 mgr inż. Wojciech Guzek

131 mgr inż. Magdalena Grabarkiewicz

132 mgr inż. Agnieszka Horyza

133 mgr inż. Małgorzata Jankowska

134 mgr inż. Łukasz Kalinowski

135 mgr inż. Wojciech Kasprzak

136 mgr inż. Karol Kistowski

137 mgr inż. Jarosław Madej

138 mgr inż. Patrycjusz Maj

139 mgr inż. Mieczysław Markowski

140 mgr inż. Agnieszka Michalska

141 mgr inż. Daniel Piotr Paczka

142 mgr inż. Anna Piórkowska

143 mgr inż. Adam Pisarek

144 mgr inż. Artur Różewicz

145 mgr inż. Marcin Spurtacz
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146 mgr inż. Marzena Strzyżewska

147 mgr inż. Maciej Sugiera

148 mgr inż. Krzysztof Szyszkowski

149 mgr inż. Aleksandra Świątek

150 inż. Artur Talaga

151 mgr inż. Adam Walkowiak

152 mgr inż. Błażej Wenc

153 mgr inż. Stanisław Zamorski

154 mgr inż. Katarzyna Zgrabczyńska

Specjalność sanitarna do projektowania – bez ograni-
czeń:
155 mgr inż. Agata Brzeźniak

156 mgr inż. Piotr Bączkiewicz

157 mgr inż. Anna Budziak

158 mgr inż. Małgorzata Grzewka

159 mgr inż. Anna Jabłońska

160 mgr inż. Łukasz Kaczmarek

161 mgr inż. Zuzanna Kaczmarek

162 inż. Paweł Kopacz

163 mgr inż. Joanna Laskowska

164 mgr inż. Anna Lisiecka

165 mgr inż. Anna Mroskowiak

166 mgr inż. Magdalena Robaszyńska-Markiewicz

167 mgr inż. Magdalena Rosikiewicz

168 mgr inż. Julia Szczepańska

169 mgr inż. Paweł Urbański

170 mgr inż. Ewelina Wojciechowska

171 mgr inż. Alicja Żurawska

Specjalność sanitarna do projektowania i kierowania – 
bez ograniczeń:
172 mgr inż. Magdalena Bartkowiak

173 mgr inż. Anastazja Biegańska

174 mgr inż. Michał Dutkiewicz

175 mgr inż. Dariusz Flis

176 mgr inż. Anna Janusz

177 mgr inż. Dorota Jasińska

178 mgr inż. Małgorzata Konik

179 mgr inż. Piotr Korboński

180 mgr inż. Łukasz Lewiński

181 mgr inż. Damian Mendyk

182 mgr inż. Jarosław Piętka

183 mgr inż. Anna Szafrańska

Specjalność sanitarna do projektowania – zakres ogra-
niczony:
184 mgr inż. Damian Łopuszewski

Specjalność elektryczna do kierowania – bez ograniczeń:

185 mgr inż. Bartosz Balcerek

186 mgr inż. Krzysztof Blicharz

187 mgr inż. Krzysztof Brodziński

188 mgr inż. Marek Dondajewski

189 mgr inż. Piotr Fabian

190 mgr inż. Jacek Gregor

191 mgr inż. Paweł Kryszak

192 mgr inż. Adam Lachowicz

193 mgr inż. Adam Lewandowski

194 mgr inż. Michał Nerka

195 mgr inż. Adrian Olejnik

196 mgr inż. Mariusz Oźminkowski

197 mgr inż. Wiesław Paech

198 mgr inż. Maciej Rudnicki

199 mgr inż. Jacek Ryncewicz

200 mgr inż. Tomasz Skotarczak

201 mgr inż. Maciej Wójcik

Specjalność elektryczna do projektowania – bez ogra-
niczeń:
202 mgr inż. Krzysztof Chojan

203 mgr inż. Piotr Furmaniak

204 mgr inż. Dariusz Furmanowicz

205 mgr inż. Przemysław Głowacki

206 mgr inż. Remigiusz Końca

207 mgr inż. Tomasz Malik

208 mgr inż. Rafał Olszewski

209 mgr inż. Jacek Piechalak

210 mgr inż. Radosław Rodwald

211 mgr inż. Piotr Smela

212 mgr inż. Bartosz Wacław

213 mgr inż. Tomasz Wilkowojski

Specjalność elektryczna do projektowania i kierowania 
– bez ograniczeń:
214 mgr inż. Bartosz Białczyk

215 mgr inż. Mariusz Jędrzejczak

216 mgr inż. Wojciech Leśny

Specjalność telekomunikacyjna do kierowania – bez 
ograniczeń:
217 mgr inż. Marcin Maciuszonek
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W minionym 2011 roku odbyły się dwa szkolenia, 
oznaczone kolejno seminarium nr III i seminarium 

nr IV. Uczestniczyli w nich zawodowo czynni rzeczoznawcy 
budowlani wszystkich specjalności skupieni w Wielkopol-
skiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Szkolenie 
przygotowała Sekcja ds. Rzeczoznawstwa Budowlanego 
działająca w ramach Zespołu ds. Procesów Budowlanych. 
Pierwsze seminarium miało miejsce w dniu 29 czerwca 
2011 r. i zostało szerzej omówione w Biuletynie WOIIB Nr 
3/2011/ Dział z życia izby str.11 - Szkolenie dla rzeczoznaw-
ców/. 

W planie pracy sekcji rzeczoznawstwa było kolejne 
seminarium przewidziane na grudzień połączone ze spotka-
niem świąteczno-noworocznym. Tematyka tego szkolenia 
dotyczyła przeprowadzania przeglądów okresowych obiek-
tów budowlanych, jakie nakazuje przeprowadzać właścicie-
lom lub zarządcom Prawo budowlane w Rozdziale 6 „Utrzy-
manie obiektów budowlanych”, a w szczególności art. 62  
i dalsze. Sprawa przeprowadzania okresowych przeglądów 
rocznych i pięcioletnich jest dobrze znana nie tylko rzeczo-
znawcom budowlanym, ale wszystkim, którzy mogą, z ra-
cji posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych, takie 
przeglądy przeprowadzać. Seminarium miało nieco inny 
cel a mianowicie zwrócenie uwagi na problem jakości tych 
przeglądów od strony bezpieczeństwa obiektów budow-
lanych. Wiąże się to z potrzebą „uczulenia” wykonawców 
przeglądów na stan techniczny obiektów, które w przeszłości 
zostały poddane remontom lub przebudowom czy rozbudo-
wie. Wykonywane roboty nie zawsze uwzględniają aktual-
ny stan techniczny obiektu, co może mieć ujemny wpływ 
na jego statykę a co zatem idzie bezpieczne użytkowanie. 
Przykładem takim namacalnym jest wykonywanie elewacji 
na budynkach wysokich czy średniowysokich wykonanych 
w technologii wielkiej płyty. Dodanie dodatkowego obcią-
żenia może skutkować awariami budowlanymi lub nawet 
katastrofą budowlaną, które niestety zdarzają się ze skutka-
mi śmiertelnymi, a są spowodowane nierzetelnym przygo-
towaniem takich robót a w dalszej konsekwencji bylejako-
ści w przeprowadzaniu wymaganych Prawem budowlanym 
przeglądów okresowych. Seminarium miało zwrócić uwagę, 
szczególnie rzeczoznawcom, aby informowali właścicieli 
lub zarządców nieruchomości o potrzebie gruntownego zba-
dania stanu technicznego takiego obiektu, przed poddaniem 
go remontom lub przebudowie. Chodzi o to aby osoba, która 
w przyszłości będzie przeprowadzać kontrole okresowe była 
świadoma stanu technicznego takiego obiektu, który w ja-
kimś stopniu został zakryty i tym samym zniekształca jego 
aktualny stan techniczny. 

Dlatego też przewodnią tematyką IV seminarium było: 
„Kontrole okresowe obiektów budowlanych w aspekcie 
ich bezpiecznego użytkowania”.

Wykładowcą był inż. Zygmunt Jagła wieloletni rzeczo-
znawca i zarazem współpracownik Sekcji Rzeczoznawstwa 
Budowlanego.

Szkolenie otworzył przewodniczący WOIIB kol. mgr 
inż. Jerzy Stroński, który zwrócił uwagę na potrzebę zwięk-
szenia ilości osób pełniących samodzielną funkcję technicz-
ną rzeczoznawcy budowlanego zwłaszcza w specjalnościach 
instalacyjnych.

Przewidując zainteresowanie uczestników szkolenia te-
matem postanowiono przeznaczyć część czasu na dyskusję 
panelową. Bezpośrednim przyczynkiem do tej dyskusji był 
sam referat wygłoszony przez inż. Zygmunta Jagłę oraz ar-
tykuł pt. Bezpieczne kontrole budowlane inż. Janusza Ga-
lewskiego. Przewidywania organizatorów okazały się trafne  
a dyskusja to potwierdziła. Dyskutanci wskazywali na róż-
ne przyczyny jakościowo słabych przeglądów, a główną  
z nich wskazywano na zaniżone koszty tych opracowań.  
W konsekwencji zlecający chce jak najtaniej uzyskać wy-
konanie przeglądu w postaci stosownego protokołu a wy-
konawca w tej sytuacji sprzedaje swą pracę niskiej jakości  
w relacji do wynagrodzenia oferowanego przez zlecają-
cego. W efekcie za niewielkie pieniądze oferent otrzymu-
je niskiej jakości opracowanie. Opracowujący nie bierze 
jednak pod uwagę odpowiedzialności jaka spada na niego 
za nierzetelne wykonanie przeglądu. Prowadzić to może  
w konsekwencji do takiej katastrofy budowlanej jaka wy-
darzyła się w Katowicach, w której zginęło 65 niewinnych 
osób. Zawód inżyniera i technika budowlanego są zawodami 
zaufania publicznego i nie powinno dochodzić do sytuacji,  
w wyniku których to zaufanie jest nierozważnie wystawiane 
na szwank.

Na zakończenie odbyło się spotkanie świąteczno-nowo-
roczne. Obejmowało ono rozmowy kuluarowe oraz życzenia 
świąteczne i noworoczne. Życzyliśmy sobie, aby mimo prob-
lemów i trudności, Nowy Rok był pomyślny dla środowiska 
budowlanego. W szkoleniu wzięło udział 42 rzeczoznawców 
ze wszystkich specjalności. Uczestnicy szkolenia otrzymali 
materiały szkoleniowe w postaci przygotowanych referatów 
a na zakończenie zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Pragnieniem zebranych była chęć kontynuacji szkoleń 
dla rzeczoznawców budowlanych w roku następnym. Sekcja 
Rzeczoznawstwa przy Zespole ds. Procesów Budowlanych 
WOIIB planuje zorganizowanie w 2012 r. dwóch seminariów 
– w miesiącu czerwcu i grudniu. Wszyscy rzeczoznawcy zo-
staną o terminach powiadomieni pisemnie z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

 

 Informację przygotował:
Szczepan Mikurenda

Przewodniczący Sekcji Rzeczoznawstwa.

Szkolenia dla rzeczoznawców 
w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa w 2011 roku.
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Wnętrze Opery Lwowskiej

Lwów – 2-5 lutego 2012 r.
Zespół ds. współpracy z zagranicą WOIIB zorganizo-

wał w dniach 2-5.02.2012 r. wyjazd członków naszej 
Izby do Lwowa na Ukrainie, którego głównym celem było 
zwiedzenie nowego stadionu piłkarskiego przygotowywane-
go na EURO 2012. Przy okazji w programie przewidziano 
zwiedzanie zabytków Lwowa i okolic. Ruszyliśmy w trasę  
2 lutego o godz. 6:00 rano do Przemyśla aby być najbliżej 
przy granicy z Ukrainą. Tu mieliśmy pierwszy nocleg. Na-
stępnego dnia rano wyruszyliśmy ku granicy z Ukrainą. Od-
prawa graniczna, jak na warunki ukraińskie, trwała stosun-
kowo krótko bo zaledwie 45 minut. Do Lwowa dotarliśmy 
w godzinach przedpołudniowych i po spotkaniu z przewod-
nikiem rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. W tym dniu zwie-
dziliśmy: odnowiony dworzec kolejowy, cerkiew św. Jura, 
starówkę Lwowa, wały królewskie, Rynek, katedrę z piękną 
renesansową kaplicą Boimów, katedrę Ormiańską. 

Pomimo przenikliwego zimna, uczestnicy byli zadowole-
ni. Późnym popołudniem dotarliśmy do Hotelu Sychów. Na-
stępnego dnia po śniadaniu odważni przy temperaturze mi-
nus 28 stopni wyruszyli na zwiedzanie zamków w okolicach 
Lwowa. Zwiedziliśmy zamek Olesko, miejsce gdzie urodził 
się Jan III Sobieski.

 Następnym obiektem miał być zamek w Podhorcach ale 
warunki drogowe uniemożliwiły dojazd do zamku i musieli-
śmy zrezygnować z tego obiektu. Zrezygnowaliśmy również 
z pozostałych obiektów i wróciliśmy do Lwowa. Zwiedza-
liśmy cmentarz Łyczakowski, który robi duże wrażenie. Tu 
znaleźć można spory kawałek polskiej historii, znajdują się 
groby wielu znakomitych Polaków. Byliśmy miedzy innymi 
przy grobie Marii Konopnickiej i Gabrieli Zapolskiej.             

Ostatnim miejscem, które zwiedzaliśmy tego dnia był 
Cmentarz Orląt Lwowskich. Tu zostali pochowani obrońcy 
Lwowa. Przechodząc wzdłuż kwater poległych przekonali-
śmy się, ze obrońcami Lwowa byli bardzo młodzi ludzie.        

Z cmentarza wróciliśmy do hotelu. W hotelu zorganizo-
wano dla nas wieczór ukraiński z zespołem muzycznym, no  
i oczywiście degustowaliśmy potrawy ukraińskie. W ostat-
nim dniu zwiedzaliśmy stadion wybudowany na EURO 2012.

Stadion praktycznie jest skończony ale brakuje wyposaże-
nia w meble i nie jest w pełni zagospodarowany. Jeżeli chodzi 
o wykonawstwo to można się dopatrzyć wielu usterek (nie-
równe stopnie schodowe, siedziska łatwe do wyrwania przez 
kibiców itp.). Murawę boiska wykonano we wrześniu ubie-
głego roku i tak naprawdę nigdy nie była sprawdzona i nie 
wiadomo ile razy będzie jeszcze wymieniana. Koszt budowy 
stadionu przy swej prostocie podobno był 2,5 razy większy 
niż budowa stadionu w Warszawie. Otoczenie stadionu sta-
nowi krajobraz księżycowy, ale wszyscy zapewniają że na 
EURO 2012 wszystkie roboty będą zakończone. Dowiedzie-
liśmy się, że jesteśmy pierwszą grupą z Polski która zwiedza 
ten stadion.

Następnie udaliśmy się do centrum Lwowa i zwiedzaliśmy 
gmach Opery Lwowskiej. Wnętrze to perełka najlepiej poka-
zują to załączone fotografie.
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Po wyjściu z Opery Lwowskiej udaliśmy się pod pomnik 
Adama Mickiewicza i tu zrobiliśmy ostatnie wspólne zdjęcie.

To było ostatnie miejsce, które powinniśmy zaliczyć  
i stąd udaliśmy się na obiad. Po obiedzie wyruszyliśmy  
w drogę powrotną bezpośrednio do Poznania. Wyruszyliśmy 
o godz. 14:00 miejscowego czasu, a do Poznania dotarliśmy 
o godz. 4:00 rano następnego dnia. Wróciliśmy pełni wrażeń 
szczególnie ci, którzy byli po raz pierwszy we Lwowie.

Relacja i zdjęcia:
Włodzimierz Draber

EXPOPOWER 2012
Już po raz szósty, w dniach 8 – 10 maja 2012 r., od-

będą się w Poznaniu Międzynarodowe Targi EXPO-
POWER, które stały się jednym z najważniejszych obok 
bielskiego Energotabu spotkań branży elektroenergetycznej  
w kraju. Wśród około 400 wystawców i firm reprezentowa-
nych, uczestniczących w targach, będą wiodący przedstawi-
ciele branży energetycznej i elektrotechnicznej, obejmujący 
wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej oraz 
oświetlenie. Udział wielu znaczących na rynku krajowym  
i zagranicznym firm oświetleniowych występujących w ra-
mach salonu oświetleniowego, konferencja oświetleniowa  
i wystąpienia firmowe będą znaczącym wydarzeniem szcze-
gólnie dla architektów i projektantów, którzy w dobie zacho-
dzących zmian w oświetleniu przy wprowadzaniu technologii 
LED, mają okazję zapoznania się z nowymi możliwościami 
oświetlenia wnętrz, terenów zewnętrznych, budynków i ar-
chitektury.
 Tradycyjnie wśród wystawców obecnych będzie wielu lide-
rów rynku. Dla zwiedzających targi profesjonalistów będą 
liczne nowości prezentowane na stoiskach. Targi to bowiem 
doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi produk-
tami i technologiami, które wprowadzane są na polski rynek. 
Wystawcy EXPOPOWER zawsze prezentują swoje najnow-
sze rozwiązania.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi EXPOPO-
WER będzie bogaty program konferencji i spotkań przygo-
towywanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie we 
współpracy z partnerami branżowymi, w których czynny 
udział bierze Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa.
- Pierwszego dnia, tj. 8 maja 2012 r. Wielkopolska Okręgo-
wa Izba Inżynierów Budownictwa przy współudziale z Od-
działem Poznańskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich  
i Politechniką Poznańską organizują III Konferencję Na-
ukowo Techniczną z cyklu „Energooszczędność w oświet-
leniu” n.t. Efektywność energetyczna w oświetleniu 
- Nowe wymagania i możliwości. Postęp, jaki dokonał się  
w produkcji LED powoduje, że stają się one źródłem świat-

ła efektywnym energetycznie i przyjaznym dla środowiska. 
Parametry jakościowe lamp i opraw LED przesądzają o ich 
szerszym stosowaniu zarówno w oświetleniu zewnętrznym, 
jak i oświetleniu wnętrz. Program tego wydarzenia, obejmu-
je również doświadczenia w sterowaniu oświetleniem ulicz-
nym, kryteria doboru słupów oświetleniowych oraz oświetle-
nie terenów kolejowych.
- Tematyka konferencji, z pewnością zainteresuje: projektan-
tów i eksploatatorów oświetlenia drogowego i wnętrz, pro-
jektantów oświetlenia terenów przemysłowych, kolejowych, 
wykonawców elektrycznych robót budowlano-montażo-
wych, zarządców dróg i użytkowników instalacji oświetle-
niowych, architektów oraz pracowników różnych urzędów.
Drugiego dnia tj. 9 maja 2012 r. SEP wspólnie z WOIIB  
i Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej or-
ganizują X Konferencję Naukowo Techniczną z cyklu 
„Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia”. Temat tegorocznej edycji to Wybrane Zagadnie-
nia Stacji Elektroenergetycznych, w której przedstawione 
zostaną zagadnienia dotyczące przekładników prądowych  
i napięciowych SN i WN wraz z kryteriami doboru, energoo-
szczędne transformatory o rdzeniu z blach amorficznych oraz 
oszczędności w stratach energii przy wyborze transformato-
rów rozdzielczych SN/nn.
- Tematyka konferencji przeznaczona jest w szczególności 
dla projektantów, eksploatatorów i wykonawców elektrycz-
nych robót budowlano – montażowych oraz pracowników 
nadzoru robót elektrycznych.

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

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia bardzo ciekawej 
ekspozycji targów EXPOPOWER i udziału w organizowa-
nych tam konferencjach i spotkaniach technicznych. Szcze-
gółowe informacje na temat programu konferencji i spotkań 
znajdują się na stronie www.expopower.pl.

Stefan Granatowicz
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W dniach 23 i 24 listopada 2011 roku w Centrum Kon-
gresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu 

odbyło się XIV Sympozjum z cyklu „Współczesne urządze-
nia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i in-
formatyczne”. Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią 
tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między 
specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, 
energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, 
informatyków. Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: „Ak-
tualne problemy budowy i eksploatacji sieci oraz instala-
cji elektrycznych”. Tematyka XIV Sympozjum obejmowała 
następujące zagadnienia: 

• projektowanie i eksploatacja sieci rozdzielczych 
i dystrybucyjnych, 

• projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach 
inteligentnych, 

• zarządzanie obiektem inteligentnym, 
• wybrane zagadnienia zasilania obiektów energią 

elektryczną.
Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Sto-

warzyszenia Elektryków Polskich, Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa oraz  Wydział Elektryczny 
Politechniki Poznańskiej. Sympozjum odbywało się pod 
patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, 
Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo Technicznego SEP 
– SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich – INPE oraz elektro.info.
Autorami referatów prezentowanych na XIV Sympozjum 

OP SEP i w większości wydanych drukiem w postaci od-
dzielnego zeszytu (ISBN 978-83-932767-1-4) byli pracow-
nicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych 
(Politechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej 
Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz  przedstawicie-
le znaczących producentów, dystrybutorów, a także wyko-
nawców urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiek-
tów tradycyjnych oraz inteligentnych. W sympozjum  uczest-
niczyło ponad 200 osób z całej Polski, w tym 95 członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
oraz około 90 studentów Politechniki Poznańskiej i uczniów 
Zespołów Szkół Elektrycznych.

Obrady XIV Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach ple-
narnych, na których zostały zaprezentowane niżej podane 
referaty.

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

• Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) – Wy-
brane zagadnienia współpracy pomiędzy systemem KNX 
a niektórymi instalacjami budynkowymi;

• Daniel Szewczuk (WAGO ELWAG, Wrocław) – Auto-
matyka budynkowa WAGO I/O System - aplikacje ste-
rowania w budynkach z wykorzystaniem sieci Ethernet, 
BACnet, LON oraz standardów KNX, DALI, EnOcean, 
M-bus, Modbus;

• Leszek Radomski (WAGO ELWAG, Wrocław) –  
WAGO WINSTA -  system elastycznego zasilania i komu-
nikacji obiektowej w budynkach;

• Tomasz Włodarczyk (BAKS - Kazimierz Sielski, Kar-
czew) – Profesjonalne systemy nośne do kabli i przewo-
dów firmy BAKS (referat prezentował Marcin Sobolewski).

Sesja II, której przewodniczył Członek Honorowy SEP 
mgr inż. Stefan Granatowicz – Wiceprezes ZG SEP:

• Dariusz Antosiuk (ABB, Warszawa) – Nowoczesne wy-
łączniki niskiego napięcia firmy ABB (referat prezentował 
Marcin Gałach);   

• Piotr Lachowski, Kamil Piekutowski (ABB, Warszawa) 
– Retrofit rozdzielnic SN i wykorzystanie zintegrowanego 
wyłącznika eVD4 w rozdzielnicach okapturzonych;

• Remigiusz Chmielewski (JEAN MUELLER Polska, 
Warszawa) – Rozłączniki SASILplus w rozdzielnicach ni-
skiego napięcia (referat prezentował Waldemar Zamożnie-
wicz) 

• Julian Wiatr (WBSPBiL, Warszawa) – Wymagania do-

AKTUALNE PROBLEMY BUDOWY I EKSPLOATACJI 
SIECI ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Otwarcie XIV Sympozjum przez Prezesa OP SEP  
– kol. Kazimierza Pawlickiego
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– Zastosowanie LED oraz sterowanie oświetleniem w pro-
jektowaniu efektywnych systemów oświetleniowych.

Sesjom plenarnym towarzyszyły krótkie komunikaty 
przedstawicieli firm uczestniczących w XIV Sympozjum,  
a mianowicie: ETI POLAM – Pułtusk, Benning Power Elec-
tronics – Głosków, Schneider Electric Energy Poland – Świe-
bodzice, LENA LIGHTING – Środa Wlkp. Sesje warsztato-
we, zorganizowane po sesjach plenarnych, prowadzone były 
przez specjalistów z poszczególnych firm uczestniczących  
w XIV Sympozjum i ukierunkowane były tematycznie na na-
stępujące zagadnienia:

• Osprzęt do linii napowietrznych, kablowych i teleko-
munikacyjnych firmy SICAME Polska (SICAME Polska 
- Warszawa);

• Kompensacja mocy biernej i nowy osprzęt elektro-
instalacyjny (LEGRAND POLSKA – Ząbkowice Śląskie); 

• Przegląd aplikacji WAGO dla budownictwa – syste-
my HVAC, oświetlenie i opomiarowanie zużycia mediów 
(WAGO ELWAG – Wrocław);

• Sterowanie oświetleniem w obiektach biurowych – 
praktyczne aspekty projektowania oraz pokaz sterowa-
nia oświetleniem w oparciu o system opraw „INTEGRA” 
(LENA LIGHTING – Środa Wlkp.);

• Nowoczesne systemy oświetleniowe firmy PHILIPS 
(PHILIPS LIGHTING POLAND – Piła).

Podczas XIV Sympozjum czynny był punkt konsulta-
cyjny obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka Rzeczo-
znawstwa OP SEP i wykładowców Ośrodka Szkoleniowego 
OP SEP oraz ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa, 
na której 14 firm zaprezentowało swoją ofertę handlową.

XIV Sympozjum OP SEP zakończyło się w drugim dniu 
wydaniem zaświadczeń Oddziału Poznańskiego Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich i Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa o uczestnictwie w sympozjum.

       
 Ryszard Niewiedział

Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP
Zdjęcia: T. Gorczyca

tyczące lokalizacji budynkowych stacji transfor-
matorowych pod względem ochrony przeciwpo-
żarowej;

• Krzysztof Wincencik  (DEHN Polska, Warsza-
wa) – Ochrona przepięciowa instalacji elektrycz-
nych i teletechnicznych w budynku zgodnie z za-
pisami norm z serii PN-EN 62305.

Sesja III, której przewodniczył Członek Honoro-
wy SEP – prof. dr hab. inż. Zbigniew Stein:

• Witold Jabłoński (Politechnika Wrocławska) 
– Normalizacja międzynarodowa  i europejska 
oraz zasady stosowania polskich norm;

• Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) – Zmienność ob-
ciążenia linii elektroenergetycznych SN z różną 
strukturą odbiorców;

• Eugeniusz Sroczan – Symulacja zmienności obciążenia 
w mikrosieci zawierającej elektrownie zasilane energią 
odnawialną;

• Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział (Wyższa 
Szkoła Kadr Menedżerskich, Konin) – Straty energii elek-
trycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.  

Sesja IV, której przewodniczył dr inż. Andrzej Grzybow-
ski – Przewodniczący Sekcji Energetyki OP SEP:

• Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przy-
rodniczy, Bydgoszcz) – Problemy identyfikacji elementów 
systemu elektroenergetycznego powodujących wzrost 
wyższych harmonicznych napięć;

• Radosław Wiśniewski (ASTAT, Poznań) – Zastosowa-
nie stacjonarnych analizatorów PQI-D i PQI-DA do mo-
nitorowania jakości energii elektrycznej w stacjach zasi-
lających;

• Leszek Witkowski (ASTAT, Poznań) – Automatycz-
nie strojona cewka Petersena firmy EGE z regulatorem  
A. Berle;

• Rafał Sitkiewicz, Maciej Hoppel (SIEMENS, Warsza-
wa) – Automatyka zabezpieczeniowa z użyciem GOOSE 
w standardzie IEC-61850 na przykładzie RS Grzybowa 
w Rybniku;

• Marek Skoczylas (SAB SOLUTIONS, Września) – Inte-
ligentne systemy zarządzania budynkiem.

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

• Michał Filipiak, Łukasz Putz (Politechnika Poznańska) 
– Wymagania normatywne w projektowaniu instalacji 
elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej;

• Damian Głuchy, Tomasz Jarmuda, Dariusz Kutz, Kon-
rad Skowronek, Grzegorz Trzmiel (Politechnika Poznańska) 
– Współpraca systemu fotowoltaicznego z układem zasila-
nia w energię w budynku inteligentnym;

• Zbigniew Michalski (LENA LIGHTING, Środa Wlkp.) 

Sala obrad XIV Sympozjum
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Konferencja zorganizowana 25.01.2012 r. na targach 
BUDMA w Poznaniu przez Fundację Wszechnicy 

Budowlanej została podzielona na 3 części. Na początku 
omówione zostały wstępne założenia do rządowego projektu 
nowej ustawy Prawo budowlane. 

Nowa ustawa ma uwzględniać rozwiązania, które uspraw-
nią i przyspieszą przebieg procesu budowlanego oraz wpro-
wadzą przyjazne dla inwestorów procedury sytuowania 
obiektów budowlanych gwarantujące poszanowanie atrybu-
tów własności i interesu publicznego zgodnie z konstytucyjną 
zasadą praworządności.

Mają również zostać uproszczone procedury administra-
cyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa we 
wszystkich fazach procesu budowlanego (ustalenia lokaliza-
cyjne, projektowanie, budowa, utrzymanie i rozbiórka obiek-
tu budowlanego) poprzez m.in. zwiększenie odpowiedzial-
ności uczestników tego procesu i podniesienie sprawności 
działania organów nadzoru budowlanego.

W szczególności zamierza się wprowadzić następujące 
istotne zmiany w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):

1. Znaczące poszerzenie zakresu obiektów i robót budow-
lanych nie wymagających ingerencji administracyjno-praw-
nej na gruncie Prawa budowlanego (m.in. zaliczenie prze-
budowy do katalogu robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę);

2. Przeniesienie problematyki lokalizacji obiektów bu-
dowlanych w sytuacji braku miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, z ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym do ustawy - Prawo budowlane (Pb);

3. Ograniczenie zakresu obiektów budowlanych wymaga-
jących uzyskania pozwolenia na użytkowanie poprzez m.in. 
zmniejszenie listy kategorii określonej art. 55 pkt 1 aktualnej 
ustawy Pb, do których są zaliczone powyższe obiekty;

4. Opłata legalizacyjna z tytułu zalegalizowania samo-
woli budowlanych może zostać ustalona na poziomie 50 % 
wartości samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego,  
a organem egzekucyjnym ma być Naczelnik Urzędu Skar-
bowego;

5. Reorganizacja nadzoru budowlanego poprzez utworze-
nie 100 Okręgowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego  
w miejsce istniejących obecnie ok. 300 Powiatowych Inspek-
toratów Nadzoru Budowlanego, w których ma pracować po 
ok. 20 pracowników.

6. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela 
obiektu budowlanego albo wyegzekwowanie od właścicie-
la wykonania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wraz  
z uporządkowaniem terenu (obecnie na podstawie art. 67 Pb) 

i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (obecnie na pod-
stawie art. 66 Pb) oraz zastosowania niezbędnych środków 
zabezpieczających w przypadku konieczności niezwłocznego 
podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeń-
stwa dla ludzi lub mienia (obecnie zgodnie z art. 69 Pb), to 
wówczas zobowiązanym do wykonania powyższych obo-
wiązków ma być właściwa gmina, która będzie mogła ob-
ciążyć hipotekę dot. tej nieruchomości kosztami związanymi  
z realizacją tych dodatkowych obowiązków (analogia do od-
powiednich przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami).

Ponadto rozważana jest propozycja wprowadzenia dodat-
kowego uczestnika procesu budowlanego w postaci spraw-
dzającego (osoba fizyczna lub podmiot), do obowiązków 
którego należałoby sprawdzenie projektu budowlanego  
i przeprowadzanie kontroli budowy w trakcie maksymalnie 
5-ciu etapów jej realizacji określonych w projekcie budow-
lanym.

W celu likwidacji kontrowersyjnych spec-ustaw, rozważa-
na jest również propozycja ustalenia oddzielnej procedury dla 
realizacji inwestycji tzw. koniecznych o szczególnym znacze-
niu dla polityki Państwa, w tym ujętych w programach rzą-
dowych, która nawiązuje do wcześniejszych projektów tego 
typu rozwiązań z przed kilku lat. 

W drugiej części konferencji omówiono propozycje Pol-
skiej Izby Architektów w sprawie założeń do Kodeksu Bu-
dowlanego, którego struktura aktów prawnych powinna od-
powiadać metodologii procesu planowania przestrzennego, 
projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji. Taki mo-
delowy kodeks powinien uwzględniać aż trzy fazy procesu in-
westycyjnego, takie jak: faza regulacyjna (planowania prze-
strzennego), urbanistyczno-architektoniczna i techniczno-re-
alizacyjna, a nie tylko rozróżnianą obecnie fazę regulacyjną  
i techniczno-realizacyjną.

W fazie regulacyjnej zapewniającej objęcie regulacjami 
cały obszar podstawowej jednostki terytorialnej, dokonuje 
się identyfikacji otoczenia i uwarunkowań oraz wyznaczenia 
warunków i granic aktywności w sferze środowiska zabudo-
wanego.

W drugiej fazie urbanistyczno-architektonicznej następuje 
identyfikacja celu inwestycyjnego i konstytuuje się sposób 
realizacji przedsięwzięcia w postaci tzw. Projektu Inwesty-
cyjnego.

Natomiast w ostatniej fazie techniczno-realizacyjnej nastą-
piłoby opracowanie operacyjne i techniczne przedsięwzięcia 
oraz jego realizacja (uzyskanie Zgody Inwestycyjnej na pod-
stawie Projektu Inwestycyjnego, rejestracja projektu budow-
lanego dopuszczająca rozpoczęcie robót budowlanych).

W ostatniej trzeciej części konferencji zwrócono uwagę na 

Sprawozdanie z konferencji na targach BUDMA 2012
w sprawie najnowszych zmian w przepisach budowlanych
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zmianę art. 59 Pb, która weszła w życie z dniem 01.01.2012 r. 
oraz na zmianę przepisów art. 35 i art. 38 ustawy Prawo bu-
dowlane, które wejdą w życie odpowiednio w dniach 29.04 
i 01.07.2012 r. (patrz odpowiednio Dz. U. z 2011 r. Nr 185, 
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, Nr 94, poz. 551).

Następnie omówiony został m.in. kontrowersyjny przepis 
art. 57 ust. 1a ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który wpro-
wadza dodatkowy wymóg dopuszczenia do legalnego użyt-
kowania budynku, polegający na dodatkowym oświadczeniu 
kierownika budowy o dokonaniu pomiarów powierzchni 
użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych,  
w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (nor-
ma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budow-
nictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchnio-
wych i kubaturowych”).

Z kolei zwrócono uwagę na art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy  
o efektywności energetycznej, który dotyczy obiektów bu-
dowlanych posiadających indywidualne nieodnawialne źród-
ło ciepła. 

Na zakończenie omówiono projekt ustawy o zmianie usta-
wy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, 
który wprowadza zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Eu-
ropejskiej zmiany polegające m.in. na opracowaniu audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno na etapie przed 
dopuszczeniem do budowy lub przebudowy drogi w trans-
europejskiej sieci drogowej jak i przed dopuszczeniem do jej 
użytkowania.

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali poinformowani  
o możliwości wzięcia udziału w 1-dniowych szkoleniach  
o tematyce dot. realizacji inwestycji drogowych, procesu in-
westycyjnego i budowlanego w zabytkach, wyrobów budow-
lanych, decyzji środowiskowych, ustalania warunków zabu-
dowy, prawa wodnego, pozwolenia na budowę i utrzymania 
obiektów budowlanych, które organizuje Fundacja Wszech-
nicy Budowlanej w okresie od 8 lutego do 10 maja 2012 r.   

  
mgr inż. Przemysław Grzegorz Barczyński

rzeczoznawca budowlany
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

– koordynator
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PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

1. Opis Książki Obiektu Budowlanego (KOB)

Książka Obiektu Budowlanego wg wzoru załączo-
nego do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 03 lipca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1134) ma 
format A-4 i posiada 74 ponumerowane strony. Obecnie 
drukowana jest książka (KOB) z 76 przesznurowanymi 
stronami. Na ostatniej stronie wydrukowana jest treść 
powyższego rozporządzenia wykonawczego, które jest 
podstawowym aktem prawnym określającym sposób 
prowadzenia KOB.  To rozporządzenie zostało wydane 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu-
dowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami), zobowiązującej właś-
cicieli lub zarządców do prowadzenia KOB dla każdego 
obiektu budowlanego, którego projekt architektoniczno-
-budowlany wymaga sprawdzenia pod względem zgod-
ności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjal-
ności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Przepisy cyt. wyżej rozporządzenia nie nakładają 
obowiązku opieczętowania książki przez właściwy or-
gan nadzoru budowlanego oraz nie określają szczegó-
łowo sposobu jej zabezpieczenia przed niedopuszczalą 
wymianą stron lub jej usunięciem. Takim zabezpiecze-
niem ma być numeracja stron oraz taki sposób trwałego 
oprawienia książki, który nie pozwoliłby na wymianę 
jakiejś strony bez pozostawienia widocznego śladu tej 
czynności. Aby jednak zwiększyć skuteczność tego 
zabezpieczenia wskazane jest przesznurowanie książ-
ki oraz jej opieczętowanie i podpisanie przez zarządcę 
obiektu, pod dopisaną na tylnej okładce informacją ile 
książka zawiera ponumerowanych stron.
Przepisy nie zabraniają również wprowadzenia do-
datkowych kopii stron do egzemplarzy KOB drukowanych  
w celach sprzedaży rynkowej. 

KOB posiada układ tabelaryczny składający się z jedena-
stu tablic określających różne występujące w trakcie użyt-
kowania obiektu istotne zdarzenia i okoliczności dotyczące 
przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, re-
montów, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, któ-
rych charakterystyczne dane wraz z ich krótkim opisem po-
winny być wpisane chronologicznie w kolejnych wierszach  
i kolumnach do odpowiadających im pod względem tema-
tycznym poszczególnych tablic.

W tablicy nr 4 w dziale VI należało w nawiasie dopisać 
pkt 3 do ust. 1 w art. 62 Pb, który nie został uwzględniony we 
wzorze KOB stanowiącym załącznik do cyt. wyżej rozporzą-
dzenia MI z 2003 r. oraz w drukowanych książkach (KOB) 
dostępnych obecnie na rynku.

Poza bowiem dotychczasowymi kontrolami 1-rocznymi  
i 5-letnimi (tzw. generalnymi), obowiązuje z dniem 
20.06.2007 r. przeprowadzanie kontroli okresowych co naj-
mniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja i do 30 
listopada, dla budynków o powierzchni zabudowy przekra-
czającej 2000 m2 oraz dla innych obiektów budowlanych (bu-
dowli) o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. 
W związku z powyższym powinno się dopisywać w tabli-
cy nr 4 dane dotyczące powyższych dodatkowych kontroli 
okresowych przeprowadzanych na podstawie art. 62 ust.  
1 pkt 3 Pb.
Zakres tych nowych kontroli dotyczący obiektów tzw. wiel-
kopowierzchniowych jest taki sam jak w przypadku dokony-
wania rocznych kontroli okresowych określonych w punkcie 
1 w art. 62 ust.1 Pb.  Osoby dokonujące powyższych kontroli 
dwa razy w roku, są zobowiązane bezzwłocznie zawiadomić 
pisemnie właściwy organ nadzoru budowlanego o przepro-
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wadzonej kontroli. Niespełnienie tego obowiązku stanowi 
wykroczenie zagrożone karą w postaci grzywny orzekanej na 
podstawie art. 93 pkt 8 ustawy Pb.

Tabelaryczny układ KOB wraz z wyraźnym wskazaniem 
w poszczególnych tabelach jaka  treść ma być w nich zapisa-
na, ułatwia prawidłowe dokonywanie zapisów.
Zgodnie z treścią tytułów poszczególnych działów oznaczo-
nych rzymskimi liczbami od I-XI, należy prowadzić w tabli-
cach nr 4, 5, 6, 8, 10 i 11 wykazy takich podstawowych do-
kumentów jak: protokoły dot. kontroli okresowych, odbioru 
robót remontowych, awarii i katastrof obiektu oraz opraco-
wań technicznych (ekspertyzy, opinie, orzeczenia i badania 
techniczne, dokumentacje techniczne, projekty budowlane  
i wykonawcze) oraz pozwolenia na zmianę sposobu użytko-
wania obiektu lub jego części (tablica nr 11) i świadectwa 
charakterystyki energetycznej określające wielkość energii 
niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych  
z użytkowaniem obiektu lub poszczególnych lokali (tablica 
nr 6). 
Świadectwa te o ważności 10 lat powinny być sporządzane 
nie tylko dla nowo oddawanych do użytkowania budynków, 
ale również dla istniejących budynków podlegających zbyciu 
lub wynajmowi oraz dla tych budynków, których charaktery-
styka energetyczna uległa zmianie w wyniku ich przebudowy 
i remontu. 
Z tego obowiązku zwolnione są jedynie budynki sakralne, 
zabytkowe, tymczasowe oraz przemysłowe o zaopatrzeniu 
na energię nie większą niż 50 kWh/m2/rok i niemieszkalne 
służące gospodarce rolnej. 

Trzeba tu podkreślić, że zakres robót remontowych może 
wynikać również z decyzji administracyjnych organów nad-
zoru budowlanego nakazujących m.in. usunięcie stwierdzo-
nych nieprawidłowości na podstawie art. 66 ustawy Pb.
W wykazach tabelarycznych, w zależności od rodzaju doku-
mentu, podaje się również takie informacje jak: odpowiednie 
daty dot. opisanych w tablicach okoliczności, zakres wykona-
nych robót określonych w protokołach kontroli okresowych 
i odbioru robót, opis przedmiotu opracowania technicznego  
i sposobu jego wykorzystania, zakres zmian dot. sposobu 
użytkowania oraz dane identyfikujące pozwolenia na budowę 
i przebudowę lub zgłoszenia dotyczące odebranych protoko-
larnie robót budowlanych, w tym remontowych. 

W przypadku wykazu protokołów dot. awarii i katastrof 
obiektu w tablicy nr 10 wpisuje się dane określające datę  
i przyczynę zaistnienia tych nieprzewidzianych zdarzeń oraz 
zakres uszkodzeń i datę ich usunięcia. Podstawą dokonania 
powyższych wpisów jest protokół komisji powołanej przez 
organ nadzoru budowlanego dla ustalenia przyczyn i okolicz-
ności katastrofy budowlanej, a w przypadku awarii np. in-
stalacji i urządzeń budowlanych, protokół komisji powołanej 
przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Jeżeli w następstwie katastrofy właściwy organ nadzoru 
budowlanego wyda decyzję nakazującą wykonanie określo-
nych robót budowlanych, wymagających opracowania do-
kumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę, 
to wówczas odpowiednie informacje o tych faktach należy 
wpisać do tablic nr 6, 8 i 9. 
Uzupełnieniem do informacji zawartych w tabl. nr 6 i 8 dot. 
wykazu opracowań technicznych i protokołów odbioru ro-
bót remontowych, są dane określające w odpowiednich tabl.  

nr 7 i 9 powód zlecenia, autora i datę opracowania oraz spo-
sób realizacji wniosków i zaleceń w przypadku ekspertyz  
i opinii technicznych.

W tablicy nr 2 należy wpisać dane identyfikacyjne obiek-
tu. Wpisana tu nazwa obiektu powinna być taka sama jak  
w pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie i zgodna z na-
zwą ze strony tytułowej KOB. Bardziej skomplikowana jest 
sprawa ustalenia faktycznej funkcji obiektu budowlanego.

Jeżeli mamy do czynienia z obiektem wielofunkcyjnym, 
to niekiedy o jego rodzaju może  przesądzić przeważająca 
funkcja, której parametrem porównawczym jest procento-
wy udział sumy powierzchni użytkowej lokali o tym samym 
przeznaczeniu w powierzchni użytkowej całego budynku. W 
przypadku jednoznacznego zróżnicowania funkcji różnych 
części obiektu budowlanego, mających charakter samodziel-
ny, można podać dwuwyrazową nazwę funkcji dominują-
cych, jak np.: mieszkalno-usługowa, biurowo-mieszkalna, 
produkcyjno-magazynowa, handlowo-biurowa itp. 

W dziale IV książka zawiera część opisową pt.: „Dane 
techniczne charakteryzujące obiekt”, gdzie należy podać 
przynajmniej takie parametry jak: powierzchnia zabudowy, 
użytkowa i dachu, kubatura, liczba i powierzchnia użytko-
wa określonych rodzajów lokali, liczba kondygnacji pod-
ziemnych i nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym, 
wysokość obiektu i  poszczególnych pomieszczń. Dodatko-
wo powinno się podać  również wielkość zapotrzebowania 
na energię elektryczną i wodę oraz technologię wykonania 
obiektu i informacje dot. systemu konstrukcyjno-materia-
łowego elementów obiektu, w tym dachu wraz z rodzajem 
pokrycia i jego stopniem nachylenia, a także wyposażenie  
w podstawowe instalacje i urządzenia techniczne oraz klasę 
odporności ogniowej.
Są to informacje charakteryzujące parametryczne cechy 
obiektu, które mają istotne znaczenie dla czynności praw-
nych, sprawozdawczo-statystycznych, ubezpieczeniowych, 
podatkowych oraz technicznych i gospodarczo-porządko-
wych w procesie utrzymania danego obiektu budowlanego.

Natomiast w części graficznej w dziale V pt.: „Plan sytua-
cyjny obiektu”, która jest bardzo ważnym źródłem informacji 
o sposobie zagospodarowania terenu działki, zamieszczamy 
aktualny szkic planu sytuacyjnego obiektu wraz z jego urzą-
dzeniami budowlanymi lub kopię projektu zagospodarowa-
nia terenu z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
użytkowania obiektu. Na tym planie powinno się zaznaczyć 
plan sytuacyjny obiektu wraz z drogą dojazdową, granice 
nieruchomości z naniesionym przebiegiem przyłączy insta-
lacyjnych oraz miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbro-
jenia terenu i armatury lub urządzeń przeznaczonych do  
odcięcia mediów dostarczanych za pomocą tych sieci (gaz, 
woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna, energia elektrycz-
na i cieplna). Zaleca się, aby na planie sytuacyjnym zazna-
czyć również najbliżej położony hydrant pożarowy, studnie, 
szamba, place zabaw dla dzieci, śmietniki oraz inne elementy 
zagospodarowania terenu bezpośrednio związane z obiek-
tem. W przypadku obiektu zabytkowego należy zamieścić 
informację o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków wraz  
z podaniem numeru pod jakim został on zaewidencjonowany. 
Jeżeli obiekt budowlany nie jest zabytkowy, ale znajduje się 
na terenie objętym ochroną konserwatorską, to ten fakt rów-
nież należy odnotować.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2012 (34)

20 www.woiib.org.pl

We wzorze KOB nie przewidziano miejsca na odnotowy-
wanie okresowych planów robót remontowych dla których 
podstawą ich sporządzenia jest zestawienie napraw bieżą-
cych i głównych wynikających m.in. z protokołów kontroli 
okresowych oraz ekspertyz i opinii technicznych. 

2. Ogólne zasady dokonywania wpisów

KOB posiada rangę dokumentu ustawowego  przeznaczo-
nego do dokonywania zapisów dotyczących wszystkich istot-
nych zdarzeń jakie dokonały się w trakcie jego użytkowania. 
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest ustawowo 
zobowiązany do założenia KOB w dniu przekazania tego 
obiektu do użytkowania oraz do jej systematycznego prowa-
dzenia przez cały okres eksploatacji obiektu budowlanego 
(art. 64 ust. 1 Pb).

Natychmiast po założeniu KOB należy dołączyć do niej 
całą dokumentację powykonawczą, w tym  dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robót budowlanych i geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi oraz instrukcje obsługi i eksploatacji dot. 
obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,  
a także ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu. Do-
kumentacja budowy obejmuje natomiast takie dokumenty 
jak: prawomocne pozwolenie na budowę, projekt budowlany 
i wykonawczy, dziennik budowy i montażu, protokoły odbio-
rów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów. W przypadku nowo wybudowanego obiektu jedy-
nymi dokumentami dołączonymi do pierwszego tomu książ-
ki będą więc powyższe dokumenty, które należy wymienić  
w wierszach od 1 do 6 w tablicy nr 3, podając ich ilość stron, 
datę dołączenia wraz z podpisem osoby prowadzącej KOB.
Dopiero w kolejnym drugim tomie pojawią się wpisy  
w dalszych wierszach od 7 do 12, które będą dotyczyły doku-
mentów powstałych w trakcie prowadzenia pierwszego tomu 
KOB.

Wszystkie załączone do KOB dokumenty powinny być 
przechowywane w oddzielnych teczkach odpowiednio 
ponumerowanych i opisanych zgodnie z numeracją i na-
zwą dokumentów określoną w tablicy nr 3 dotyczącej spi-
su dokumentacji dołączonej do książki obiektu (dział III).  
W przypadku  kompletowania rocznych protokołów okre-
sowych, proponuje się na teczkach podawać  rok dotyczący 
znajdujących się w teczkach protokołów. Wszystkie założone 
teczki należy zaopatrzyć w spis ich zawartości uzupełniany  
w kolejności chronologicznej, tzn. wg dat dołączania po-
szczególnych dokumentów. Na spisie można podać ilość 
stron oraz zamieścić podpisy osób dołączających te doku-
menty.

Często zdarza się, szczególnie w przypadku starych obiek-
tów, że nie można skompletować dokumentacji powyko-
nawczej w związku z zaginięciem dokumentów. Wówczas 
powinno się podjąć działania w kierunku ich ewentualnego 
odtworzenia, jeżeli jest to możliwe. Jednakże w przypadku 
braku kompletnej dokumentacji technicznej, w tym archi-
walnego projektu budowlanego, należy zlecić osobie po-
siadającej odpowiednie uprawnienia budowlane wykonanie 
dokumentacji inwentaryzacyjno-sprawdzającej. Jeżeli taka 
dokumentacja inwentaryzacyjna została sporządzona przed 
założeniem KOB, to rejestruje się ją jedynie w odpowiednim 

wierszu tablicy nr 3 dot. spisu dokumentacji, a w przypad-
ku gdy sporządzono tę dokumentację już po założeniu tej 
książki, to należy ją wpisać  odpowiednio w tablicach nr 6 i 7  
w dziale VIII.    

Książkę obiektu budowlanego może prowadzić sam właś-
ciciel lub zarządca obiektu budowlanego, albo inna osoba 
upoważniona przez nich pisemnie do jej prowadzenia. Ko-
pię tego upoważnienia należy załączyć do dokumentacji bu-
dowlanej obiektu. Na podstawie upoważnienia, osoba która 
je otrzymała powinna w tablicy nr 1 wpisać swoje nazwisko  
i imię, złożyć podpis oraz podać faktyczną datę podjęcia się 
obowiązku prowadzenia KOB. Należy tu zadbać o to, aby 
była zachowana chronologiczna ciągłość wpisu osób odpo-
wiedzialnych za prowadzenie KOB. W przypadku zmiany 
osoby upoważnionej, wpisuje się każdorazowo w tablicy 
nr 1 w dziale I datę zakończenia prowadzenia książki przez 
poprzednika. Przepisy prawa budowlanego i cyt. wyżej roz-
porządzenia nie ustalają żadnych wymagań kwalifikacyjnych  
w stosunku do osoby, która może być upoważniona do pro-
wadzenia KOB oraz nie określają formy takiego upoważnie-
nia.
Najlepiej powierzyć to zadanie pracownikowi administracji 
obiektu budowlanego posiadającemu wykształcenie tech-
niczno-budowlane, szczególnie w przypadku prowadzenia 
KOB dla obiektów o skomplikowanej konstrukcji i technolo-
gii oraz dla budynków użyteczności publicznej. 
Przy dokonywaniu wpisów do KOB należy przestrzegać na-
stępujących zasad:
- wpisy powinny być dokonywane systematycznie 

i w sposób chronologiczny wg dat zaistnienia 
okoliczności wymagających ich odnotowania;

- wpisów należy dokonywać bezpośrednio po 
powzięciu przez prowadzącego KOB informacji 
o zaistnieniu wydarzenia wymagającego 
odnotowania;

- wpis powinien zawierać dane identyfikujące 
dokument będący przedmiotem wpisu, określać 
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ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane 
identyfikujące osobę, która wystawiła 
ten dokument;

- wpisy powinny cechować się jednoznacznością 
i zwięzłością;

- błędy we wpisach należy prostować poprzez 
przekreślenie wyrazów pojedynczą linią 
oraz umieszczenie daty i podpisu osoby 
dokonującej odpowiedniej zmiany;

- wpisy powinny być czytelne i wykonane trwałą 
techniką (wiecznym piórem, długopisem 
lub cienkim pisakiem itp.) w kolorze niebieskim 
lub czarnym. 
Po wyczerpaniu się miejsca na dokonywanie bieżących 

wpisów w odpowiednich tablicach i brakiem w związku  
z tym możliwości dalszego prowadzenia pierwszego lub ko-
lejnego tomu KOB, należy ten tom zamknąć przez podkreśle-
nie na każdej stronie ostatniego zapisu i zakreślenie pustych 
stron. Pod tą kreską powinno się umieścić na każdej stronie 
z ostatnimi wpisami datę zamknięcia oraz podpis właściciela 
lub zarządcy albo osoby upoważnionej. 

W przypadku zniszczenia lub zaginięcia KOB właściciel 
lub zarządca powinien o tym fakcie zawiadomić właściwy or-
gan nadzoru budowlanego (PINB), podając okoliczności tego 
zdarzenia, a następnie bezzwłocznie, nie czekając na reakcję 
ze strony organu, założyć nową książkę (KOB) wpisując fak-
tyczną datę jej założenia, dane identyfikacyjne obiektu bu-
dowlanego oraz wykaz posiadanej dokumentacji budowlanej, 
która będzie stanowiła załącznik do tej nowej książki.

Prawo wglądu do KOB i do dołączonych do nich doku-
mentów mają pracownicy organów nadzoru budowlanego 
(PINB, WINB GUNB), Inspekcji Ochrony Środowiska, In-
spekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w przypadku gdy ten obiekt stanowi 
zakład pracy.

W przypadku rozbiórki obiektu budowlanego, nie powin-
no się natychmiast likwidować KOB oraz dołączoną do niej 
dokumentację budowlaną i rozbiórkową, gdyż mogą być one 
potrzebne w ewentualnych sprawach cywilnych i karno-skar-
bowych.  

Wskazane jest, aby KOB wraz podstawowymi dokumen-
tami była przechowywana przez okres co najmniej pięciu lat 
od daty rozbiórki obiektu budowlanego.
Jeżeli rozbiórka obiektu nastąpiła w wyniku katastrofy bu-
dowlanej, to wówczas o okresie przechowywania KOB wraz 
z dokumentacją może zdecydować prokurator prowadzący 
dochodzenie powypadkowe lub sąd prowadzący postępowa-
nie karne.

Likwidacja obiektów zabytkowych i znajdujących się na 
terenie podlegającym ochronie konserwatorskiej podlega 
bardziej skomplikowanej procedurze, gdyż wymaga uprzed-
niego uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków, który ustali warunki dot. dalszej archiwizacji KOB wraz 
z dokumentacją budowlaną.  

3. Obowiązki i odpowiedzialność właścicieli lub zarząd-
ców obiektów budowlanych
 

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych oraz osoby 
przez nich upoważnione, które mogą posiadać uprawnienia 

budowlane i być członkami Okręgowych Izb Inżynierów 
Budownictwa, zobowiązani są do bezwzględnego przestrze-
gania opisanych wyżej zasad i procedur przy prowadzeniu 
książki obiektu budowlanego. 
Jednakże w świetle przepisów prawa budowlanego to właści-
ciele i zarządcy obiektów, a nie upoważnione przez nich oso-
by, ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowa-
dzenie KOB i przechowywanie przez okres istnienia obiektu 
wszystkich wymaganych dokumentów związanych z obiek-
tem, które powinny być dołączone do KOB (art. 63 ust. 1  
i art. 64 ust. 1 i 3 ustawy Pb). Właściciel lub zarządca obiektu, 
który nie spełnia powyższych ustawowych obowiązków po-
pełnia wykroczenie zagrożone sankcją karną w postaci kary 
grzywny, zgodnie z art. 93 pkt 9 ustawy Pb.
Trzeba tu nadmienić, że obowiązek prowadzenia KOB zo-
stał wprowadzony przepisem § 35 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 
20.02.1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowla-
nego, wydanego na podstawie przepisów poprzedniej usta-
wy Prawo budowlane z 24.10.1974 r., która weszła w życie 
z dniem 1 marca 1975 r. Mocą tego przepisu właściciel lub 
zarządca był zobowiązany założyć KOB dla każdego budyn-
ku w terminie do jednego miesiąca od dnia przekazania do 
użytkowania nowo wybudowanego budynku, a dla istnieją-
cych budynków do końca 1980 r. Taka książka była wówczas 
wydawana przez właściwy organ administracji państwowej 
za zwrotem kosztów.

Przepisy Prawa budowlanego przewidują pewne wyjątki 
zwalniające z obowiązku prowadzenia KOB. 
Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy Pb obowiązek prowadzenia 
KOB nie dotyczy właścicieli i zarządców takich obiektów 
budowlanych jak:
- budynki mieszkalne jednorodzinne; 
- obiekty budownictwa zagrodowego 

i letniskowego;
- tymczasowe obiekty budowlane, określone w art. 

3 pkt 5 ustawy Pb;
- drogi lub obiekty mostowe, dla których 

prowadzone są książki drogi lub książki 
obiektu mostowego na podstawie przepisów 
o drogach publicznych;

- obiekty budowlane, których budowa nie 
wymaga pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 
ust. 1 ustawy Pb.
W przypadku, gdy dla dróg i obiektów mostowych nie za-

mierza się zakładać odpowiednich książek drogi lub obiektu 
mostowego, to wówczas powinno się prowadzić dla nich od-
dzielne książki obiektu budowlanego zgodnie z omawianymi 
wyżej zasadami.

Place zabaw dla dzieci i rekreacyjne wraz z zamontowa-
nymi obiektami małej architektury są wprawdzie zwolnione 
z obowiązku prowadzenia KOB, ale w celu zwiększenia bez-
pieczeństwa ich użytkowania zaleca się założenie dla nich od-
powiednio dostosowanych do rodzaju i zakresu wyposażenia 
tych placów, uproszczonych książek obiektu budowlanego. 

mgr inż. Przemysław Grzegorz Barczyński
rzeczoznawca budowlany,

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej WOIIB
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Wielkopolski Inżynier Budownictwa
Inżynier kompletny

Na kolejne spotkanie z nowym rozmówcą wybrałem się 
do południowo-wschodniej Wielkopolski do Konina. 

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1293 r. – 
o wójcie Gosławie z Konina. Początkowo była to osada na 
wyspie wśród rozlewisk Warty strzegącą brodu a następnie 
mostu (pierwsza wzmianka z 1328 r.) na szlaku między Kali-
szem a Kruszwicą. Na polecenie króla Kazimierza Wielkiego 
w latach 1333-1370 odbudowano miasto po zniszczeniach ja-
kich dokonali Krzyżacy w 1331 r. Konin rozwijał się powoli  
i systematycznie. Dziś, dzięki odkrytym złożom węgla bru-
natnego, elektrowni i hucie aluminium jest miastem tętnią-
cym życiem, rozwijającym się. 

W Koninie rozmawiam z Romanem Pilchem, który dzieląc 
swój czas zawodowy pomiędzy wiele różnych przedsięwzięć 
znajduje jeszcze energię na działalność dydaktyczno-nauko-
wą. Zadowolony z życia, pełen energii – inżynier kompletny.

Roman Pilch – jest mgr inż. bud. i mgr inż. arch. - ab-
solwentem Politechniki Poznańskiej na obu kierunkach oraz 
absolwentem i obecnie wykładowcą Międzynarodowego Stu-
dium Podyplomowego Planowania Przestrzennego Politech-
niki Poznańskiej w Poznaniu.

Aktualnie jest doktorantem na Wydziale Architektury 
Politechniki Poznańskiej. Jest pracownikiem dydaktyczno-
-naukowym Politechniki Poznańskiej i Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie.

Własna pracownia projektowa z siedzibą w Koninie, Tur-
ku i w Zamościu. Posiada uprawnienia:

- konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń 
do projektowania  i kierowania robotami 
budowlanymi,

- w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń,

- konserwatorskie bez ograniczeń do 
projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi przy zabytkach nieruchomych 
oraz prowadzenia prac konserwatorskich.

Prowadzi liczne szkolenia zawodowe organizowane 
poprzez WOIIB, WOIA, Agencję Poszanowania Energii  
a także z dziedziny „Zarządzania kadrami” dla samorządów  
w ramach programu Unii Europejskiej „Kapitał Ludzki”. Jest 
członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB. 

Absolwent EUROINSTYTUT Europejski Instytut Eko-
nomiki Rynku w Szczecinie, z dziedziny  Międzynarodowe 
procedury realizacji inwestycji według  FIDIC i Banku 
Światowego.

Autor licznych publikacji naukowych.
Żona - Małgorzata jest specjalistą ds. BHP i ppoż. Córka 

- Edyta jest studentką II roku filologii angielskiej w WSJO 
Poznań. Syn - Przemysław w tym roku zdaje maturę w Tech-
nikum Górniczym w Koninie.

Poprosiłem o odpowiedź na 5 pytań.

Wybrałem zawód inżyniera, gdyż …

Roman Pilch.
To kwestia tradycji rodzinnych. Mój ojciec był murarzem 

i o budowaniu w domu dużo się mówiło. Powoli nasiąkałem 
przekonaniem, że i ja powinien wybrać sobie taką drogę za-
wodową. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Pozna-
niu przy ul. Rybaki, otrzymałem pierwszy tytuł zawodowy 
– technik budowlany. Pierwszy krok został zrobiony. Moim 
marzeniem było ukończenie studiów architektonicznych na 
Politechnice Poznańskiej. Ze względu na ogromną ilość kan-
dydatów na jedno miejsce na wymarzony kierunek się nie do-
stałem. Podjąłem naukę na Wydziale Budownictwa, specjal-
ność Technologia, organizacja budownictwa. Po uzyskaniu 
tytułu magistra inżyniera zostałem zaproszony na rozmowę 
kwalifikacyjną do jednego z większych przedsiębiorstw bu-
dowlanych w Koninie Przedsiębiorstwo budowy elektrowni 
i przemysłu – ENERGOBLOK. W firmie, która zatrudniała 
kilkaset osób, przez kolejne trzy lata zdobywałem swoje do-
świadczenie zawodowe: planowanie produkcji, prowadzenie 
budów jako kierownik budowy. Pozwoliło mi to zdobyć od-
powiednią praktykę zawodową i przystąpić do egzaminu na 
uprawnienia budowlane, które otrzymałem w 1993 roku.

Pracując w ENERGOBLOKU zdobywałem kolejne do-
świadczenia w projektowaniu konstrukcji budowlanych, re-
alizacji inwestycji. Cały czas miałem jednak pewien niedosyt 
dotyczący mojego rozwoju zawodowego. Pozostały niezre-
alizowane marzenia na studiach architektonicznych. Po 10 
latach pracy zawodowej dopiąłem celu – rozpocząłem studia 
na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Poczu-
łem ulgę stając pewniej na dwóch nogach moich specjalno-
ści zawodowych. Zawód inżyniera nie jest dla mnie tylko 
zawodem wykonywanym ale stał się pasją. Praca inżyniera 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w specjalności 
architektonicznej jest w symbiozie pracy projektowej, pracy 
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twórczej i daje mi poczucie samorealizacji w zawodzie, który 
wykonuję. Jeśli pasja jest połączona z zawodowstwem daje 
niesamowite możliwości i rezultaty. Tak kontynuuję moją 
przygodę z budownictwem.

Potencjał który wyzwala codzienna praca jako projektant, 
kierownik budowy czy też inspektor nadzoru inwestorskie-
go w obu moich specjalnościach zawodowych pozwala mi 
nie tylko projektować i tworzyć obiekty budowlane, two-
rzyć architekturę czy też urbanistykę ale także pozwala mi 
na dzielenie się z młodzieżą studencką zdobytą wiedzą i do-
świadczeniem zawodowym. Daje mi to niesamowitą radość 
w przekazywaniu wiedzy inżynierskiej młodym pokoleniom.

Inżynier wykonawca musi znać wszystkie reguły i przepi-
sy normatywne tworzenia poszczególnych obiektów budow-
lanych. Natomiast inżynier projektant nie może, nie zwracać 
uwagi na wszystkie mankamenty realizacyjne projektując 
swoje dzieło. Taki pakiet wiedzy i doświadczeń daje możli-
wość konfrontacji na każdym etapie projektu czy też powsta-
wania obiektu. 

Współczesny inżynier powinien stale rozwijać swoją 
wiedzę zawodową choćby poprzez uczestnictwo w szko-
leniach zawodowych lub konferencjach naukowych, które 
propagują nowoczesne technologie i rozwiązania budowlane.  
Ja wybrałem jeszcze pełniejsze rozwiązania w tym kierunku 
– podjąłem studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej. 
Wdrażając swoją wiedzę teoretyczną w praktyczne działania 
zawodowe, dzieląc się nimi z młodymi ludźmi czuję się inży-
nierem spełnionym zawodowo. Jestem inżynierem komplet-
nym.

Osiągnięcia zawodowe i prywatne.

Roman Pilch.
Niewątpliwie sukcesem zawodowym jest zdobycie wy-

kształcenia o którym się marzy. Za swój sukces zawodowy 
uważam osiągnięcia stanu pewności wykonywania zawodu. 
Co daje swobodę pracy zarówno w pracowni projektowej, na 
placu budowy czy dyskusjach z inwestorami. 

Moim sukcesem zawodowym jest łączenie pasji z wyko-
nywaniem pracy zawodowej. Pasją jest zdobywanie wiedzy 
teoretycznej i to realizuję. Pasją jest dzielenie się wiedzą za-
wodową i to się dzieje. Pasją jest rozwijanie wiedzy i to także 
udaje mi się realizować. Tak więc mogę powtórzyć – moja 
praca jest moim największym sukcesem zawodowym.

Jeśli miałbym wymienić materialne efekty mojej działal-
ności zawodowej to mogę powiedzieć, że na terenie całego 
kraju pozostało ponad 2 tys. obiektów, które projektowałem 
lub na których prowadziłem budowę. Każdy w danym mo-
mencie mojego zawodowego życia był ważny, poświęcałem 
mu swoją całą uwagę. Myślę, że projektowanie i realizacja 
Bulwarów nadwarciańskich w Koninie jest przykładem wie-
lorakiej satysfakcji zawodowej.

Po pierwsze była to ogromna praca zespołowa. Przy 
projekcie pracowało wielu kolegów jak: prof. dr hab. inż. 
W. Buczkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu; prof. nadzw. dr inż. arch. Krzysztof Borowski  
z Politechniki Poznańskiej;  inż. Patryk Błaszczyński, mgr 
Kazimierz Lipiński - główny pomysłodawca tego zadania in-
westycyjnego i wielu innych specjalistów.

Po drugie zmierzenie się z trudną do przewidzenia naturą 
a przede wszystkim zmienną rzeką. To było potężne wyzwa-
nie projektowe i inżynierskie. Dziś spacerując po Bulwarach 
mam naprawdę satysfakcję patrząc jak ich powstanie przy-
czyniło się do rozwoju miasta, jak dodały mu uroku. Szcze-
gólnie to widać wieczorową porą, w sztucznym oświetleniu.

Moim prywatnym sukcesem jest moja rodzina, która przez 
różne etapy mojej działalności zawodowej wspierała mnie  
i nadal wspiera w moich dążeniach. Tworzymy zgrany zespół 
i zawsze możemy liczyć na swoją pomoc.

Na początku swojej drogi zawodowej postawiłem sobie 
cel – udowodnić sobie, poprzez wszelkie formy działalności, 
że moje życie ma sens, że będę potrafił osiągnąć założone 
plany. Dziś, bez kokieterii mogę powiedzieć – to jest mój 
sukces, osiągnąłem swój cel.

Inżynier budownictwa, według mnie to …

Roman Pilch.
Inżynier budownictwa to osoba,  która nie tylko posiada wie-

dzę fachową ale również potrafi tę wiedzę przekazać innym. To 
także takie cechy, jak: odpowiedzialność zawodowa, rzetel-
ność realizacji swoich obowiązków, wdrażanie doświadczeń  
i wiedzy, umiejętność komunikacji z innymi uczestnikami 
procesu inwestycyjnego, umiejętność opracowania, przygo-
towania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w pracy inży-
nierskiej.

Współczesny inżynier budownictwa a zwłaszcza projek-
tant, musi się orientować we wszelkich etapach procesu in-
westycyjnego. Musi posiadać wiedzę z różnych specjalności 
techniczno-budowlanych, wiedzę o środowisku naturalnym  
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i możliwości przeobrażenia tego środowiska. To znów 
skutkuje znajomością określonych przepisów związanych  
z ochroną środowiska. Do tego dobrze byłoby jeszcze do-
dać choćby podstawy wiedzy psychologicznej, które ułatwią 
wzajemne relacje z innymi osobami na budowie, pozwolą le-
piej zmotywować zespoły do efektywniejszej pracy.

Interesuję się …

Roman Pilch.
To nie będzie krótkie wyjaśnienie. Bardzo lubię podró-

że poznawcze. Jako architekt i jako inżynier budownictwa  
w trakcie moich wojaży przyglądam się realizacji obiektów 
budowlanych czy elementów urbanistycznych odwiedzanych 
miejscowości. 

W związku z tematyką mojej pracy doktorskiej, która do-
tyczy możliwości tworzenia nowych kampusów uniwersy-
teckich w różnych obszarach miejskich, staram się również 
podglądać już istniejące rozwiązania. Jest to poszukiwanie 
miejsc, w których można tworzyć nowe ośrodki kultury, nau-
ki. Te podróże są motorem rozwoju moich obserwacji, które 
zamierzam w przyszłości wykorzystać. Porównywałem już 
ośrodki w Anglii, we Włoszech, Niemczech i w Hiszpanii. 
Podróżując poszukuję również miejsc, w których można 
stworzyć elementy zrównoważonego środowiska. W Polsce 
istnieje wiele przykładów różnych sposobów powstawania 

kampusów uczelnianych. Powstające filie uczelni w mniej-
szych miejscowościach dają możliwości tworzenia nowych 
ośrodków kultury, nauki, siedlisk młodzieży. Poszukuję no-
wych, modelowych rozwiązań dla tych lokalnych ośrodków 
naukowych jako propozycje dla samorządów w celu rozwoju 
przestrzennego danego regionu.

Bardzo mi zależy …

Roman Pilch.
Zależy mi na tym, żebym czuł się, zarówno zawodowo jak 

i prywatnie, osobą spełnioną ale również, która jest potrzeb-
na. Zależy mi na takim kontakcie z drugim człowiekiem żeby 
wiedział, że zawsze może do mnie zwrócić się z pytaniem, 
prośbą o pomoc i że takowe otrzyma. Jako inżynier wiem, 
że najtrwalsze budowle powstają w ludzkiej pamięci. Pozo-
stawienie po swojej pracy pomników materialnych jakimi są 
zaprojektowane i zrealizowane budowle jest niewątpliwie 
ważnym dziełem, jednak moim równoległym dążeniem jest 
wykształcenie grona moich następców, co jest ważne dla 
każdego naukowca-dydaktyka. Moi mistrzowie-profesoro-
wie także mi wpajają tę mądrość i za to jestem im ogromnie 
wdzięczny.

Dziękuję za rozmowę.
Mirosław Praszkowski

Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w 2012 roku
L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1. branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań
Seminarium szkoleniowe nt. „Przepisy budowy 
i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych”

22.03.2012 r.
godz. 9:00 

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy:

1. dr inż. Andrzej Grzybowski
2. dr inż. Witold Jabłoński

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

2. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Odległości między obiektami i elementami 
budynków w świetle przepisów budowlanych  
i Polskich Norm.
2. Zmiany w przepisach prawa budowlanego  
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane  
w 2011 roku.

29.03.2012 r.
16:00-17:30,
17:40-19:10

Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. mgr B. Dąbrowski

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



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2012 (34)

25www.woiib.org.pl

3. branża wodno-melioracyjna - SITWM
1. Zmiany Prawa Wodnego – praktyka 
stosowania. Wykonywanie praw właścicielskich 
Skarbu Państwa w stosunku do wód w świetle art. 
12 Prawa Wodnego.

Marzec 2012 r.
od godz. 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

4. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Współczesne odmiany betonów komórkowych. 
Warunki techniczne ich stosowania w ochronie 
cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej.
2. Systemowe prefabrykaty żelbetowe  
i strunobetonowe stosowane współcześnie 
w polskim budownictwie. Dokumentacja 
techniczna, wytyczne projektowania i montażu.

12.04.2012 r.
16:00-17:30,
17:40-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

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

5. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej a poprawność opracowania 
przedmiarów.
2. Skutki odstąpienia od umowy  
i odpowiedzialność za nienależyte wykonanie 
umowy.

19.04.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

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

6. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej a poprawność opracowania 
przedmiarów.
2. Skutki odstąpienia od umowy  
i odpowiedzialność za nienależyte wykonanie 
umowy.

26.04.2012 r.
16:00-17:30,
17:40-19:10

Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

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

7. branża elektroinstalacyjna – SEP
1. Nowe normy i przepisy w zakresie wymagań 
ochrony porażeniowej PN-HD60364.

Kwiecień 2012 r.
od godz. 10:00 
Kalisz, 
Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska  25

Organizator:
SEP w Kaliszu 

Informacja:

SEP Oddz. Kalisz

8. branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań

III Konferencja Naukowo-Techniczna nt.

„Energooszczędność w oświetleniu” (podczas 
EXPOPOWER – 2012)

08.05.2012 r.
godz. 9:00

Poznań 
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy:

1. dr inż. Małgorzata Górczewska
2. prof. dr hab. Inż. Wojciech 

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



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2012 (34)

26 www.woiib.org.pl

9. branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań
X Konferencja Naukowo-Techniczna 
nt. „Instalacje elektryczne niskiego, 
średniego i wysokiego napięcia” (podczas  
Międzynarodowych Targów Energetyki 
EXPOPOWER – 2012)

09.05.2012 r.
godz. 9:00

Poznań 
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie

Organizator:
SEP O. Poznań
Wykładowcy:

1. dr hab. inż. Aleksandra 
Rakowska, prof. nadzw.

2. dr inż. Ryszard Niewiedział
Informacja:
SEP O. Poznań
Elżbieta Pokrywka
tel. 61 8536514

10. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej a poprawność opracowania 
przedmiarów.
2. Skutki odstąpienia od umowy  
i odpowiedzialność za nienależyte wykonanie 
umowy.

10.05.2012 r.
11:00-12:30 
12:40-14:10

Gniezno
Dom Rzemiosła
ul. Tumska 15

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

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

11. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej a poprawność opracowania 
przedmiarów.
2. Skutki odstąpienia od umowy  
i odpowiedzialność za nienależyte wykonanie 
umowy.

17.05.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Konin
Konińskie Centrum 
Edukacyjne,   
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

12. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej a poprawność opracowania 
przedmiarów.
2. Skutki odstąpienia od umowy  
i odpowiedzialność za nienależyte wykonanie 
umowy.

24.05.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10
Leszno
Leszczyńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
ul. Sułkowskiego 46

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

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

13. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. KNR i inne katalogi w kosztorysowaniu. 
Poziom szczegółowości dokumentacji 
projektowej a poprawność opracowania 
przedmiarów.
2. Skutki odstąpienia od umowy  
i odpowiedzialność za nienależyte wykonanie 
umowy.

31.05.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. M. Sikorski
2. mgr P. Stawicki

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

14. branża elektroinstalacyjna – SEP
1. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach 
elektroenergetycznych na napięcie powyżej 1 kV.

Czerwiec 2012 r.
od godz. 10:00 
Kalisz, 
Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25

Organizator:
SEP w Kaliszu 

Informacja:

SEP Oddz. Kalisz
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15. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru 
poszczególnych warstw podłogowych.

2. Warunki techniczne wykonywania kominów 
i kominków w budynkach. Przepisy prawne, 
Polskie Normy, najczęściej popełniane błędy.

06.09.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB

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

16. branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Najczęściej spotykane braki i błędy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy 
– ocena Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Zasady dopuszczenia wyrobów budowlanych 
do stosowania w Polsce i w krajach Unii 
Europejskiej – według aktualnie obowiązujących 
przepisów. Dokumenty wymagane przy dostawie 
wyrobów na budowę oraz przy odbiorze obiektów 
budowlanych.

06.09.2012 r.
11:00-12:30 
12:40-14:10

Gniezno
Dom Rzemiosła
ul. Tumska 15

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. W. Książkiewicz
2. mgr inż. S. Baraniak

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

17. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Najczęściej spotykane braki i błędy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy 
– ocena Państwowej Inspekcji Pracy.
2. Zasady dopuszczenia wyrobów budowlanych 
do stosowania w Polsce i w krajach Unii 
Europejskiej – według aktualnie obowiązujących 
przepisów. Dokumenty wymagane przy dostawie 
wyrobów na budowę oraz przy odbiorze obiektów 
budowlanych.

20.09.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:

1. mgr inż. W. Książkiewicz
2. mgr inż. S. Baraniak

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

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

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

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

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

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

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

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

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

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

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia  
o uczestnictwie. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: CUTOB-
-PZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61 853 68 05 w. 333, 304, fax 61 853 60 37, email: cutob-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.






