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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

I kwartał bieżącego roku w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Bu-
downictwa charakteryzował się dużą intensywnością prac związanych z 
przygotowaniem szeregu imprez, które odbędą się w 2012 roku. 

Podczas spotkania z prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które 
odbyło się 6 lutego 2012 r. w siedzibie Izby, omówiono różne formy współpracy, 
kładąc szczególny nacisk na zwiększenie liczby szkoleń i uczestnictwo w nich 
nowych członków. 

Przygotowano od strony merytorycznej i technicznej sesje, które współorgani-
zuje WOIIB w trakcie Targów „INSTALACJE 2012” w dniach 23-26 kwietnia 
oraz Targów EXPOPOWER w dniach 8-11 maja 2012 r. Zainteresowanych gorąco 
namawiam do wzięcia udziału w tych spotkaniach, wkładki upoważniające do wej-
ścia na teren MTP są załączone do „Inżyniera Budownictwa”.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Głównym Urzędem Nadzo-
ru Budowlanego zorganizowała w dniach 22 i 23 marca b.r. spotkanie przewod-
niczących rad okręgowych z wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego 
w celu omówienia wzajemnych relacji, zasad współpracy i tworzenia nowego 
prawa budowlanego. 

27 marca 2012 r. odbył się XI Zjazd Sprawozdawczy, który zatwierdził spra-
wozdania organów i udzielił absolutorium radzie izby. Dla WOIIB było to naj-
ważniejsze wydarzenie w I kwartale tego roku. Zjazd zaszczycił swoją obecnością 
Wojewoda Wielkopolski. 

Obecnie intensywnie przygotowujemy się do cyklicznej konferencji „Bu-
downictwo Szpitalne”, którą planujemy na 10 października 2012 r. w Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkow-
skiego w Poznaniu.

21 maja b.r. odbędzie się w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza uroczy-
stość obchodów 10-lecia powstania Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, na której zaprezentujemy nasze osiągnięcia na przestrzeni 
lat 2002-2012. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich naszych członków do 
udziału w tej imprezie. 

 Z koleżeńskim pozdrowieniem 
mgr inż. Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB
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Program uroczystości obchodów 10-lecia WOIIB

1. Otwarcie i powitanie gości.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady WOIIB.

3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wręczenie odznaczeń.
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Ustawa o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 
15 grudnia 2000 roku wprowadziła obowiązek 

utworzenia izby inżynierów budownictwa na terenie kraju 
oraz izb okręgowych we wszystkich województwach. 

Tworzenie izby w Wielkopolsce rozpoczęto od spotkania 
konsultacyjnego 10 maja 2001 r. w Wielkopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w gabinecie ówczesnego dyrektora Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej Andrzeja Nowaka. Spotkanie zor-
ganizowano z inicjatywy doc. dr inż. Mariana Krzysztofiaka, 
przewodniczącego oddziału Poznańskiego Polskiego Związ-
ku Inżynierów i Techników Budownictwa zapraszając do 

udziału przedstawicieli stowarzyszeń naukowo technicznych 
związanych z budownictwem tj. PZITB, PZITS, SEP, SITK, 
SITWiM oraz ZMRP. 

25.06.2001 r. powołano Komitet Organizacyjny izby 
w Wielkopolsce w następującym składzie: 
- Marian Krzysztofiak – przewodniczący – reprezentujący 

PZITB,

- Wojciech Jędraszak, Witold Łabno, Kajetan Marcinkow-
ski, Jan Czabański – reprezentujący PZITB,

- Jan Lemański, Jerzy Stroński – reprezentujący PZITS,
- Czesław Czwojdrak, Marian Karcz – reprezentujący SEP,
- Czesław Gruchot, Tadeusz Łuka – reprezentujący SITK,

10 lat samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa 

w wielkopolsce
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- Wojciech Białek, Piotr Żabierek – reprezentujący SITWiM,
- Grzegorz Ratajczak, Witold Wołowicki – reprezentujący 

ZMRP oraz Jacek Skarżewski, jako delegat Wielkopolski 
w Krajowym Komitecie Organizacyjnym Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

W lipcu 2001 r. kol. Jan Czabański został zastąpiony 
przez kol. Jadwigę Gałach. 

Komitet organizacyjny izby w Wielkopolsce działał przez 
okres 1 roku i odbył 23 posiedzenia, doprowadzając do prze-
prowadzenia 18 maja 2002 r. na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich I Zjazdu założycielskiego Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Należy podkreślić olbrzymie zaangażowanie wszystkich 
członków Komitetu Organizacyjnego, ogromną determina-
cję przy tworzeniu nowej instytucji samorządu zawodowe-
go, usuwającą w cień odmienne spojrzenie przedstawicieli 
poszczególnych branż na nowy twór, który miał reprezento-
wać całe budownictwo Wielkopolski, a nie tylko jego czę-
ści. Osiągnięto kompromis, który zadowalał przedstawicieli 
wszystkich stowarzyszeń i na zjeździe przy udziale 216 de-
legatów z 7 obwodów wyborczych dokonano wyboru władz 
izby na pierwszą czteroletnią kadencję. 

Przewodniczącym 30-osobowej Rady został Marian 
Krzysztofiak, przewodniczącym okręgowej komisji rewi-
zyjnej – Włodzimierz Draber, przewodniczącym komisji 
kwalifikacyjnej Jan Lemański, przewodniczącym sądu dy-
scyplinarnego Jerzy Adaszewski i okręgowym rzecznikiem 
odpowiedzialności zawodowej Kajetan Marcinkowski. Po-
nadto wybrano 21 delegatów na Zjazdy Krajowe Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

W lipcu 2002 r. włączono do Komitetu Organizacyj-
nego Polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w osobie kol. An-
drzeja Mikołajczaka. W tym momencie ilość stowarzyszeń 
naukowo-technicznych tworzących izbę zwiększyła się do 
siedmiu. 

27 i 28 września 2002 r. odbył się w Warszawie I Kra-
jowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pre-
zesem Krajowej Rady wybrano prof. Zbigniewa Grabow-
skiego, a przedstawicielom Wielkopolski powierzono 
następujące funkcje:

- członkami Rady Krajowej zostali: Danuta Gawęcka, Ma-
rian Krzysztofiak i Jacek Skarżewski,

- członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej – Wojciech 
Jędraszak,

- członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Daniel 
Pawlicki,

- członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Andrzej 
Patalas,

- zastępcą Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej – Jerzy Stroński, w trakcie kadencji został Rzeczni-
kiem Krajowym.

Ponadto kol. Jacek Skarżewski wszedł w skład prezydium 
Rady Krajowej zostając zastępcą skarbnika. 

W okresie działania Komitetu Organizacyjnego WO-
IIB i do końca 2002 r. tymczasowe biuro izby mieściło się 
w siedzibie Oddziału Poznańskiego PZITB, a od 1 stycznia 
2003 r. podpisano umowę najmu z Naczelną Organizacją 
Techniczną w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9. 

Podstawowe zadania samorządów zawodowych usta-
wa z 15 grudnia 2000 r. określała w art. 8 i w oparciu 
o ten przepis przystąpiono do tworzenia struktur ma-
jących na celu zapewnienie pełnej obsługi członków. 
Wybrane na I Zjeździe WOIIB organy ustawowe miały 
w ustawie sprecyzowany zakres obowiązków, co znako-
micie ułatwiło ich pracę. Rozpoczęto bieżące prowadze-
nie rejestru członków WOIIB i wydawanie zaświadczeń 
o przynależności do Izby, przyjęto od Wojewody proce-
dury związane z nadawaniem uprawnień budowlanych, 
opracowano budżet WOIIB na rok 2003.

W celu sprawnego działania i przybliżenia problemów 
samorządu zawodowego, wszystkim członkom na podsta-
wie uchwał Rady WOIIB zorganizowano delegatury tere-
nowe w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, a w roku 2006 
również w Gnieźnie oraz utworzono w ramach działania 
Rady Komisję ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń, 
Komisję Funduszu Zapomóg, Zespół ds. procesów budow-
lanych, Zespół ds. współpracy z samorządami za granicą, 
Zespół ds. współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą 
Architektów, Radę programową Biuletynu Informacyj-
nego, który rozpoczęliśmy wydawać od stycznia 2004 r., 
a w następnych latach Radę Biblioteczną i Zespół Prawno
-Regulaminowy.

Utworzono też Ośrodek Informacji Technicznej, w ra-
mach którego działa biblioteka. 

Pierwsza kadencja WOIIB, która obejmowała lata 2002-
2006 była okresem organizacyjnym dla izby, w którym 
stworzyliśmy struktury dla zapewnienia pełnej działalności 
zabezpieczającej realizację zadań narzuconych przez ustawę 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów. 

Udało się to znakomicie i dzisiaj możemy stwierdzić 
z całą odpowiedzialnością, że zrealizowaliśmy wszystkie za-
dania ujęte w art. 8 wymienionej ustawy. 

W drugiej kadencji WOIIB, obejmującej lata 2006-
2010 nastąpiła stabilizacja pracy organów ustawowych 
tj.: rady, komisji kwalifikacyjnej, rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej, sądu dyscyplinarnego oraz komisji 
rewizyjnej, których członkowie byli systematycznie do-
kształcani w zakresie pełnionych przez nich obowiązków. 
Nastąpił też rozwój działalności 8 zespołów formalnych 
i merytorycznych powołanych przez Radę WOIIB. Należy 
podkreślić, że w tym okresie nastąpił zdecydowany wzrost 
ilości szkoleń, a tym samym ilość przeszkolonych człon-
ków izby. Szkolenia odbywały się w Poznaniu i w delega-
turach terenowych. Wygraliśmy również projekt szkole-
niowy realizowany w ramach dotacji unijnych pod nazwą 



WOIIB 2002-2012
10 lat

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2012 (35)

6 www.woiib.org.pl

WOIIB 2002-2012
10 lat

„Wielkopolski Inżynier Budownictwa – rozwój kompeten-
cji zawodowych”. 

Samorząd inżynierów budownictwa jako otwarty dla 
wszystkich, którzy posiadają uprawnienia budowlane 
przeprowadzał egzaminy przed Okręgową Komisję Kwa-
lifikacyjną dla ponad 400 osób rocznie naszych potencjal-
nych członków. 

Sprawą podstawowej wagi dla WOIIB była realizacja 
uchwały III Zjazdu dotycząca zakupu nieruchomości dla po-
trzeb izby. W 2007 roku dokonano zakupu obiektu przy ul. 
Dworkowej 14 w Poznaniu w prestiżowej dzielnicy Sołacz. 
Po modernizacji, od 1 października 2009 r. WOIIB działa 
w siedzibie spełniającej standardy XXI wieku i będącej włas-
nością wszystkich członków. 

Trzecia kadencja WOIIB przypadająca na lata 2010-2014 
rozpoczęła się od zwiększenia nacisku na dokształcanie za-
wodowe naszych członków oraz prac nad poprawą obowią-
zujących przepisów związanych z prawem budowlanym. 
Wygraliśmy również projekt w ramach dotacji unijnych 
„Szanuj Energię – oszczędność energii i wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii u odbiorcy końcowego”, co 
zwiększy atrakcyjność szkoleń. 

W ciągu 10 lat działalności samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa w Wielkopolsce Izba, jako jego przed-
stawiciel współpracowała z wieloma instytucjami związany-
mi głównie z budownictwem. Należy jednak podkreślić stałą 
współpracę ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, 
które 10 lat temu tworzyły ją i które do dzisiaj ściśle współ-
pracują w zakresie szkoleń i przygotowań do egzaminów na 
uprawnienia budowlane. 

Bardzo istotna była współpraca z uczelniami wyższymi, 
które kształcą przyszłych członków naszego samorządu, 
a szczególnie z Politechniką Poznańską, której pracowni-
cy naukowi prowadzili wykłady na szkoleniach, opraco-
wywali referaty na różnego rodzaju konferencje i sympo-
zja oraz na imprezach związanych z Targami BUDMA, 
INSTALACJE, EXPOPOWER. Dotyczy to także opinio-
wania minimalnych wymagań programowych w zakresie 
kształcenia zawodowego. 

Współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznański-
mi w okresie 10-lecia była określana jako strategiczna. Od 
2004 roku organizujemy dni Inżyniera Budownictwa na 
Targach „BUDMA”, także co 2 lata na Targach INSTA-
LACJE, a od roku 2009 również na Targach elektrycz-
nych „EXPOPOWER”. Poprzez aktywny udział w Tar-
gach przybliżyliśmy tematykę związaną z budownictwem 
szerokiej społeczności w całym kraju, zainteresowanej 
rozwojem tej dziedziny gospodarki i jednocześnie wzro-
sła świadomość istoty samorządu zawodowego i jego roli 
w społeczeństwie. 

Organizowaliśmy również przez cały okres istnienia 
Izby szereg konferencji. I tak, co roku w Wałczu wspól-
nie z PZITB i Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inży-
nierów Budownictwa organizujemy konferencję na temat 
„Rewitalizacji obszarów zurbanizowanych”, od 2008 roku 

cyklicznie (co 2 lata) konferencję „Budownictwo szpitalne” 
pod patronatem rektorów Uniwersytetu Medycznego i Po-
litechniki Poznańskiej, wzbudzającą duże zainteresowanie 
w środowisku medycznym i budowlanym, konferencję 
„Jakość w budownictwie” w 2011 r., konferencję „Postęp 
techniczny w ciepłownictwie” w 2011 r. wspólnie z PZITS 
i Politechniką Poznańską oraz firmą Dalkia, sympozjum p.t. 
„Rewitalizacja silnie zawilgoconych murów zabytkowych” 
w 2008 r., a także warsztaty wspólnie z WOIA p.t. „Projek-
towanie, jako gra zespołowa” i konferencję „Rozwiązania 
techniczne w zakresie transportu wewnętrznego budynków” 
z UDT. 

Od 2007 r. organizujemy obchody Dnia Budowlanych na 
terenie poszczególnych delegatur. Jako organizacja samorzą-
du zawodowego reprezentującego budownictwo staraliśmy 
się podtrzymywać tradycję tego święta. 

Nawiązaliśmy również kontakty zagraniczne z Fede-
racją BTP we Francji działającą w regionie Wogezów. Za-
owocowało to wymianą uczniów pomiędzy Zespołem Szkół 
Budowlanych w Gnieźnie, szkołą zawodową w Arches oraz 
wymianą doświadczeń między dwoma samorządami zawo-
dowymi Polski i Francji.

W ostatnim okresie odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami niemieckiej Izby z Brandenburgii. Spotkanie to daje 
perspektywy na stałą współpracę.

Przez cały okres 10-letniej działalności współdziałamy 
z organami administracji rządowej i organami samorządu 
terytorialnego, a także i to bardzo intensywnie z parlamen-
tarzystami województwa wielkopolskiego. Te ostatnie kon-
takty niewątpliwie pomogły pozostawić status Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa w obecnym kształcie mimo szere-
gu prób nowelizacji prawa ograniczającego kompetencje sa-
morządów zawodowych. 

Podsumowując 10 lat istnienia samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa w Wielkopolsce należy podkre-
ślić, że dzięki ofiarnej pracy dużej ilości działaczy związa-
nych z budownictwem możemy pochwalić się osiągnięciami 
izby w uporządkowaniu szeregu spraw dotyczących naszych 
członków, utrwaleniem izby jako instytucji w świadomości 
społeczeństwa wielkopolskiego. Nastąpił też wzrost ocze-
kiwań członków co do aktywności izby w zakresie tworze-
nia nowego prawa budowlanego i to jest naszym zadaniem 
na najbliższy okres i wyzwaniem dla kolejnych władz izby 
w następnych kadencjach. 

Sukcesy izby są dziełem koleżanek i kolegów aktywnie 
działających nie tylko w organach i zespołach ale również 
członków uczestniczących w konferencjach, szkoleniach, ze-
braniach w delegaturach i w Poznaniu, utrzymujących kon-
takty z pracownikami nadzoru budowlanego oraz wydzia-
łów urbanistyki i architektury, z władzami powiatów i miast 
Wielkopolski - za co im wszystkim serdecznie dziękuję.

Ta aktywność i wręcz budujące zaangażowanie jest 
w moim odczuciu największą zdobyczą dziesięciu lat dzia-
łalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
w Wielkopolsce. 
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wywiad z dyrektorem
andrzejem Nowakiem o powstawaniu woIIB

 

Mirosław Praszkowski - 21 maja 2012 r. Wielkopolska Okręgo-
wa Izba Inżynierów Budownictwa będzie uroczyście obchodzić X 
rocznicę powstania. To u Pana w gabinecie odbywały się pierw-
sze rozmowy o sformowaniu samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. Proszę opowiedzieć, jakie były początki Izby?

Andrzej Nowak. 
Ustawa o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów uchwalona przez 
Sejm RP 15 grudnia 2000 r. weszła w życie 25 stycznia 2002  r.  
W tym czasie pełniłem obowiązki Głównego Architekta Wo-
jewódzkiego - dyrektora Wydziału Architektury i Budowni-
ctwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewodą 
Wielkopolskim był wówczas Andrzej Nowakowski.

Powstanie samorządu zawodowego architektów, inży-
nierów budownictwa i urbanistów było ukoronowaniem wie-
loletnich dążeń tego środowiska zawodowego, wzmocnionych 
w czasie zachodzących w naszym kraju zmian związanych 
z transformacją ustrojową oraz ostatecznym przekonaniem elit 
politycznych o potrzebie jego sformowania - choć nie było to 
łatwe. Dopiero napisanie projektu ustawy, która w jednym ak-
cie łączyła 3 samorządy związane z budownictwem, ułatwiło 
podjęcie decyzji i przyjęcie przez Sejm RP uchwały.

Na mocy ustawy przekazany został samorządom za-
wodowym szereg uprawnień, które do tej pory przysługiwały 
władzy państwowej, w tym związane z nadawaniem upraw-
nień zawodowych. Sprawy te realizowane były w wydziale 
urzędu wojewódzkiego, którym kierowałem. Z upoważnienia 
Wojewody Wielkopolskiego podpisywałem też decyzje ad-
ministracyjne stwierdzające nadanie uprawnień. 

Byłem wówczas przekonany o słuszności wprowadzo-
nych zmian. Pragnę zaznaczyć, że przekonanie to nie było 
powszechne. W innych województwach pojawiały się wątpli-
wości, czy powołane samorządy dadzą sobie radę, czy należy 
przekazywać im sprawy związane z nadawaniem uprawnień 
budowlanych - bo to są przecież decyzje administracyjne itd. 
itd. Naszym celem było stworzenie w Wielkopolsce samorzą-
dów zawodowych w sposób bezkonfliktowy, wręcz modelo-

wy dla reszty kraju. Patrząc na późniejszy rozwój wydarzeń 
jestem przekonany, że nam się to udało.

Kilka dni po opublikowaniu ustawy, 8 lutego 2001 r. 
po raz pierwszy spotkałem się z doc. dr hab. inż. Marianem 
Krzysztofiakiem, który reprezentował poznański oddział 
PZITB, w sprawie utworzenia w Wielkopolsce samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. Następne spotkania 
odbyły się 9 i 15 marca 2001 r. 

W międzyczasie odbywałem spotkania z przedstawi-
cielami samorządu zawodowego architektów i urbanistów. 
Urbaniści, po kilku spotkaniach w Poznaniu, przenieśli swoje 
działania do Wrocławia, gdyż tam była silniejsza ich repre-
zentacja. W ostatecznym rezultacie Zachodnia Okręgowa 
Izba Urbanistów ma swoją siedzibę we Wrocławiu.

Rozmowy trwały cały czas nie tylko w Poznaniu. 
W sprawie formowania samorządów zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa i urbanistów odbyłem rozmo-
wy w Urzędzie Rady Ministrów (5 lipca 2001 r.) i w Głów-
nym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (27 lipca 2001 r.)

W dniach 29-30.11.2001 r. w Wielkopolskim Urzę-
dzie Wojewódzkim odbyły się ostatnie egzaminy pisemne na 
uprawnienia budowlane. Między 6 a 9 grudnia 2001 r. prze-
prowadzone zostały egzaminy ustne.

3 stycznia 2002 r. o godz. 14:00 w moim gabinecie 
spotkałem się z Komitetem Organizacyjnym Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (komitet ten 
na roboczo nazwaliśmy „komisją matką”). Było to bardzo 
szczególne spotkanie, pełne pozytywnych emocji. Mieliśmy 
świadomość, że współtworzymy jednocześnie historię i pod-
waliny pod sprawnie funkcjonujący samorząd zawodowy. 

28 lutego 2002 r. o godz. 14:00 w gabinecie Wojewo-
dy Wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego miało miej-
sce spotkanie Komitetu Organizacyjnego Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzające 
przygotowywany Zjazd założycielski WOIIB, który odbył 
się 18 maja 2002 r. na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. 19 listopada 2002 r. Wojewoda Wielkopolski 
spotkał się z wybranym Prezydium Rady WOIIB, któremu 

Andrzej Nowak – Architekt Miasta Poznania, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektu-
ry w Urzędzie Miasta Poznania. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 
(1971). Pracował w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-
Poznań” (1971-1988). W latach 1976-1988 projektant, Kierownik Zespołu Autorskiego, Gene-
ralny Projektant. Realizował projekty architektoniczne w kraju i za granicą (Borovets, Etropole 
- Bułgaria). Laureat konkursów urbanistycznych i architektonicznych SARP i TUP. Decyzją 
Ministra Kultury i Sztuki z 1986 r. – Architekt-Twórca. Główny Architekt Wojewódzki, dyrektor 
wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (1988-2006). Uczestnik BOCA International 
Building Codes AND Standards Project - USA (1994) oraz Danish School of Public Adminis-
tration Seminar for Civil Servants (1995), Mianowany Urzędnik Służby Cywilnej.
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pogratulował wyboru i życzył powodzenia w pracy.
Do powstającego samorządu zawodowego trafiło wie-

lu pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
którzy byli związani z procesem nadawania uprawnień zawo-
dowych. To także dzięki temu właśnie nadawanie uprawnień 
przez samorządy przebiegło sprawnie. Komisje kwalifikacyjne 
tworzyli ludzie, którzy przeprowadzali egzaminy w urzędzie.

Bardzo dobra współpraca pomiędzy samorządami ar-
chitektów i inżynierów budownictwa jest ilustracją wielkopol-
skiego podejścia do pracy uporządkowanego i z zaangażowa-
niem. Muszę powiedzieć, że jest to nasz wielkopolski sukces. 
W innych województwach nie było tak dobrze jak w Poznaniu. 
Dzisiaj również współpracujemy przy przeprowadzaniu egza-
minów na uprawnienia, realizujemy wspólne przedsięwzięcia, 
jak choćby warsztaty „Projektowanie, jako gra zespołowa”.

Dobra współpraca samorządów zawodowych dotyczy 
także wspólnych działań z urzędami administracji rządowej 
i samorządowej. Obecnie pełnię obowiązki Architekta Mia-
sta Poznania, dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektu-
ry Urzędu miasta Poznania i gdy zwalnia się etat związany 
z budownictwem czy też architekturą, informuję samorządy 
zawodowe o możliwości zgłaszania kandydatów na te stano-
wiska. Zależy mi na tym, by inżynierowie z dużym doświad-
czeniem zawodowym mogli rozważyć kontynuowanie karie-
ry zawodowej na stanowiskach urzędniczych. Doświadczona 
kadra ma wielki wpływ na dobre i sprawne funkcjonowanie 
urzędu oraz rozpatrywanie spraw obywateli.

M.P. – Chciałbym powrócić do początków. Samorządy zawo-
dowe organizowały stowarzyszenia. Każde z nich przybyło na 
spotkania organizacyjne z pewnymi oczekiwaniami. Jak udało 
się pogodzić pewne sprzeczności interesów i doprowadzić do 
wspólnego sukcesu – utworzenia samorządu zawodowego?

Andrzej Nowak.
Nie przeczę, w pierwszej fazie organizacyjnej mieliśmy 

pewne problemy związane z tendencjami separatystycznymi 
grup przedstawicieli. Po reformie administracyjnej powstało duże 
województwo łączące 5 mniejszych. Stąd też zapewne wynikały 
koncepcje by tworzyć oddziały zamiejscowe w dawnych miastach 
wojewódzkich. Kwestia utworzenia głównej siedziby w Poznaniu 
wymagała pewnej dozy silnej woli, umiejętności perswazji. My-
ślę, że przeważyło również tradycyjne, wielkopolskie podejście 
do wykonywanych obowiązków i siła argumentów rzeczowych.

Naszym, przedstawicieli administracji państwowej, 
celem było stworzenie samorządu zawodowego, który będzie 
sprawnie działał realizując obowiązki, które wcześniej były 
w gestii wojewody Jestem przekonany, że to się nam wszyst-
kim udało. Uważam też, że na wzmocnienie roli samorządów 
zawodowych miało bardzo duży wpływ przekazanie kompe-
tencji nadawania uprawnień budowlanych i wszystkie z tego 
faktu wynikające konsekwencje.

M.P. – Co Pan odczuwał w czasie obrad Zjazdu założycielskie-
go Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa?

Andrzej Nowak.
Przeważało uczucie satysfakcji i zadowolenia. Po latach 

starań mamy wreszcie w Wielkopolsce samorząd zawodowy 
inżynierów budownictwa. Powołany w sposób bezkonfliktowy, 
w atmosferze współpracy. Dziś mam te same uczucia. Minione 
dziesięć lat pokazały, że samorządy zawodowe w Wielkopolsce 
mają się dobrze. Architekci współpracują z inżynierami budow-
nictwa dla dobra całego środowiska ludzi związanych z tą gałęzią 
gospodarki narodowej. Jest to modelowy przykład dla całej Polski.

M.P. – Z mediów napływają informacje o nowych koncep-
cjach różnych polityków dotyczących samorządów zawodo-
wych. Jakie na ten temat jest Pańskie zdanie?

Andrzej Nowak.
Jestem przekonany, że powołanie do życia samorządów 

zawodowych było słusznym krokiem. Na administrację pań-
stwową nakładane są nowe obowiązki a ilość pracowników 
administracji nie zwiększa się proporcjonalnie do przybywa-
jących zadań. Nie sądzę byśmy mogli prowadzić kwalifikacje 
na uprawnienia budowlane na takim profesjonalnym poziomie 
jak to czynią obecnie samorządy zawodowe. Po początkowym 
okresie wdrażania wśród samorządów świadomości, że nada-
wanie uprawnień to są decyzje administracyjne z całym baga-
żem uwarunkowań prawnych dziś wszystko przebiega spraw-
nie i bezkonfliktowo. I co jest jeszcze bardzo ważne, w izbach 
położono bardzo silny nacisk na merytoryczne podejście do 
procesu kwalifikacji zawodowej. Nie wyobrażam sobie po-
wrotu do sytuacji sprzed dziesięciu lat, ze względów meryto-
rycznych, organizacyjnych czy też finansowych.

Działanie zawodowe inżynierów budownictwa zwią-
zane jest z bezpieczeństwem ludzi, którzy będą użytkownika-
mi stworzonych przez nich obiektów budowlanych. Nie moż-
na doprowadzać do sytuacji, że osoby niekompetentne będą 
wykonywały obowiązki projektanta czy kierownika budowy. 
Samorządy zawodowe inżynierów budownictwa i architek-
tów są organizacjami otwartymi. Każdemu z nich zależy na 
jak największej liczbie swoich członków. Przeprowadzania 
kwalifikacji zawodowych nie można podciągać pod ograni-
czenia zawodowe. To jest błędne myślenie. Brak takich dzia-
łań może doprowadzić do wielu nieszczęśliwych wypadków 
a w skrajnym przypadku do katastrof budowlanych 

Podsumowując powiem, że doświadczenia minionych 
10 lat z funkcjonowania samorządów zawodowych inżynie-
rów budownictwa i architektów potwierdziły słuszność decyzji 
podjętych w trakcie działań organizacyjnych w 2001 i  2002 
roku. Mam świadomość dobrze spełnionego obowiązku.

Wszystkim członkom Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa życzę, by kolejne lata ich działal-
ności zawodowej przynosiły wiele wspaniałych, interesują-
cych projektów i realizacji budowlanych, wiele zadowolenia 
z wykonywanej pracy oraz szczęścia osobistego i zawodowe-
go. 

Dziękuję za rozmowę.
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Powstanie samorządu zawodowego architektów, 
inżynierów budownictwa i urbanistów było 
ukoronowaniem wieloletnich dążeń tych śro-

dowisk zawodowych wraz z ostatecznym przekonaniem elit 
politycznych o potrzebie jego sformowania. Dopiero projekt 
ustawy, która w jednym akcie połączyła 3 samorządy związa-
ne z budownictwem, przyspieszył podjęcie decyzji i przyję-
cie przez Sejm RP uchwały.

15 grudnia 2000 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
III kadencji uchwalił Ustawę o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, która 
została ogłoszona 24 stycznia 2001 r. w Dzienniku Ustaw nr 
5 z 2001 roku, pozycja 42. 

Na mocy ustawy przekazany został samorządom za-
wodowym szereg uprawnień, które do tej pory przysługiwały 
władzy państwowej, w tym związane z nadawaniem upraw-
nień zawodowych.

25 stycznia 2001 r. Minister Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa – Jerzy Kropiwnicki - powierzył stowarzy-
szeniom naukowo-technicznym, które zrzeszały ludzi branży 
budowlanej: Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Polskiemu Związkowi Inżynierów Techniki 
Sanitarnej, Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, Stowa-
rzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji, Stowarzy-
szeniu Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych 
oraz Związkowi Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej mi-
sję utworzenia Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów 
Budownictwa.

29 maja 2001 r. Zarządzeniem Ministra Rozwoju Re-
gionalnego i Budownictwa powołano Komitet Organizacyjny 
Izby Inżynierów Budownictwa w składzie: Andrzej Jaworski, 
Henryk Komorowski, Ksawery Krassowski, Stanisław Kuś, 
Edward Leśniak, Tadeusz Malinowski, Andrzej B. Nowa-
kowski, Tadeusz Rosak, Jacek Skarżewski, Andrzej Słoniew-
ski, Krzysztof Stelągowski, Leonard Szczygielski, Wacław 
Trojanowski i Bronisław Wosiek. 

Działania organizacyjne nabierają tempa.
Wczesną wiosną 2001 r. w Wielkopolsce również 

trwają spotkania, których celem jest powołanie samorządu 
zawodowego w regionie.

8 lutego 2001 r. w gabinecie dyrektora Wydziału Ar-
chitektury i Budownictwa w Wielkopolskim Urzędzie Woje-
wódzkim – Andrzeja Nowaka - ma miejsce pierwsze z serii 
spotkań organizacyjnych z przedstawicielem PZITB w Po-

wielkopolska okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa 2002 – 2012

Krótka historia powstania i rozwoju

znaniu doc. dr hab. inż. Marianem Krzysztofiakiem. Następ-
ne spotkania odbyły się: 9.03.2001 r. i 15.03.2001 r.

25.06.2001 r. powołano Komitet Organizacyjny izby 
w Wielkopolsce, w skład którego weszli przedstawiciele sto-
warzyszeń naukowo-technicznych: 

- Marian Krzysztofiak – przewodniczący – reprezentujący 
PZITB,

- Wojciech Jędraszak, Witold Łabno, Kajetan Marcinkow-
ski, Jan Czabański – reprezentujący PZITB,

- Jan Lemański, Jerzy Stroński – reprezentujący PZITS,
- Czesław Czwojdrak, Marian Karcz – reprezentujący 

SEP,
- Czesław Gruchot, Tadeusz Łuka – reprezentujący SITK,
- Wojciech Białek, Piotr Żabierek – reprezentujący SI-

TWiM,
- Grzegorz Ratajczak, Witold Wołowicki – reprezentują-

cy ZMRP oraz Jacek Skarżewski (ZMRP), jako delegat 
Wielkopolski w Krajowym Komitecie Organizacyjnym 
Izby Inżynierów Budownictwa. W lipcu 2001 r. Jana 
Czabańskiego zastąpiła Jadwiga Gałach. 

Komitet Organizacyjny izby w Wielkopolsce działał do 
I Zjazdu założycielskiego i odbył 23 podstawowe posiedzenia. 

Dzięki pracy i ogromnemu zaangażowaniu członków 
Komitetu, chęć przystąpienia do izby do grudnia 2001 r. wy-
raziło w Wielkopolsce 6034 inżynierów budownictwa, spra-
wujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

3 stycznia 2002 r. o godz. 14:00 w gabinecie dyrek-
tora Andrzeja Nowaka odbyło się spotkanie z Komitetem 



WOIIB 2002-2012
10 lat

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2012 (35)

10 www.woiib.org.pl

WOIIB 2002-2012
10 lat

Organizacyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

28 lutego 2002 r. o godz. 14:00 Wojewoda Wielko-
polski Andrzej Nowakowski odbył rozmowy organizacyjne 
z Komitetem Organizacyjnym Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa poprzedzające przygotowy-
wany Zjazd założycielski WOIIB. 

Wiosną 2002 r. w zorganizowanych siedmiu obwodach 
wyborczych w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz w dwóch 
dla miasta Poznania i jednym dla byłego województwa poznań-
skiego odbyły się zebrania, które wyłoniły delegatów na I Zjazd 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

18 maja 2002 r. na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbył się I Zjazd założycielski Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe wzięło 
udział 216 delegatów co stanowiło 87,6% wybranych w ob-
wodach przedstawicieli. Głównym celem Zjazdu były wybory 
do organów statutowych Izby – Okręgowej Rady, Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na I Kra-
jowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Skład Rady WOIIB:

1 doc. dr inż. Marian Krzysztofiak przewodniczący
2 dr inż. Jacek Skarżewski wiceprzewodniczący
3 mgr inż. Jerzy Stroński wiceprzewodniczący
4 mgr inż. Wojciech Jędraszak sekretarz
5 mgr inż. Przemysław G. Barczyński zastępca sekretarza
6 mgr inż. Kazimierz Ratajczak skarbnik
7 inż. Jan Wicorek zastępca skarbnika
8 mgr inż. Wojciech Białek członek prezydium
9 mgr inż. Jerzy Franczyszyn członek prezydium

10 mgr inż. Tadeusz Łuka członek prezydium
11 mgr inż. Zdzisław Piotrowski członek prezydium
12 dr inż. Tomasz Błaszczyński  
13 mgr inż. Jerzy Cegłowski  
14 mgr inż. Tomasz Ciekański  
15 mgr inż. Ignacy Dymacz  

16 inż. Marek Galasiński  
17 inż. Jadwiga Gałach  
18 inż. Czesław Gruchot  
19 mgr inż. Józef Grygorcewicz
20 mgr inż. Klemens Janiak  
21 prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak  
22 dr inż. Janusz Kowalski  
23 inż. Ryszard Kowalski  
24 mgr inż. Zbigniew Mikołajczyk  
25 techn. Bogdan Olejniczak  
26 mgr inż. Marian Perczak  
27 mgr inż. Marek Suchecki  
28 mgr inż. Roman Walczak  
29 inż. Jędrzej Waldowski  
30 mgr inż. Ryszard Zieliński  

Skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1 mgr inż. Jan F. Lemański przewodniczący

2 dr inż. Daniel Pawlicki zastępca 
przewodniczącego

3 mgr inż. Marian Karcz zastępca 
przewodniczącego

4 mgr inż. Piotr Żabierek sekretarz
5 dr inż. Andrzej Barczyński  
6 mgr inż. Marek Bereżecki  
7 mgr inż. Sylwester Masternak  
8 mgr inż. Szczepan Mikurenda  
9 dr inż. Grzegorz Ratajczak  

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

1 dr inż. Kajetan Marcinkowski rzecznik
2 mgr inż. Bolesław Bazan zastępca rzecznika
3 mgr inż. Łukasz Gorgolewski zastępca rzecznika
4 mgr inż. Zygmunt Nowak zastępca rzecznika
5 inż. Piotr Kuciak zastępca rzecznika
6 mgr inż. Jerzy Szczygielski zastępca rzecznika

Skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

1 inż. Jerzy Adaszewski przewodniczący
2 mgr inż. Marian Walczak zastępca 

przewodniczącego
3 inż. Jerzy Gawroniak sekretarz
4 mgr inż. Zbigniew Bryłka  
5 mgr inż. Bogusław Gajewski  
6 mgr inż. Lech Grodzicki  
7 mgr inż. Mieczysław Kolecki  
8 mgr inż. Zdzisław Kowalski  
9 inż. Edmund Marmur  

10 mgr inż. Janusz Szostak  
11 mgr inż. Janusz Szymański  
12 mgr inż. Aleksander Szymkowiak  
13 mgr inż. Mirosław Węcłaś  
14 mgr inż. Jerzy Wrzesiński  
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Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

1 inż. Włodzimierz Draber przewodniczący

2 inż. Michał Rakowski zastępca 
przewodniczącego

3 mgr inż. Iwona Dąbrowska sekretarz
4 inż. Andrzej Dajerski  
5 mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak  
6 mgr inż. Wiktor Liszczyński  
7 inż. Mirosława Ogorzelec  

27 i 28 września 2002 r. odbył się w Warszawie I Kra-
jowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Preze-
sem Krajowej Rady wybrano prof. Zbigniewa Grabowskie-
go, a przedstawicielom Wielkopolski powierzono następują-
ce funkcje:

- członkami Rady Krajowej zostali: Danuta Gawęcka, 
Marian Krzysztofiak i Jacek Skarżewski – wybrany za-
stępcą skarbnika PIIB,

- członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej – Wojciech 
Jędraszak,

- członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Daniel 
Pawlicki,

- członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Andrzej 
Patalas,

- zastępcą Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej – Jerzy Stroński, w trakcie kadencji został 
Rzecznikiem Krajowym.

W okresie działania Komitetu Organizacyjnego WO-
IIB i do końca 2002 r. tymczasowe biuro izby mieściło się 
w siedzibie Oddziału Poznańskiego PZITB, a od 1 stycznia 
2003 r. podpisano umowę najmu z Naczelną Organizacją 
Techniczną w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9. 

II Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa odbywał się w dwóch terminach: 11 kwietnia 
i 6 maja. Drugi termin był konieczny, by dokończyć obrady 
Zjazdu, gdyż pod koniec zjazdu 11 kwietnia, po zrealizowa-
niu 13 punktów porządku obrad stwierdzono brak kworum. 

II Zjazd uchwalił program działalności Izby oraz bu-
dżet na 2003 rok. Między innymi uchwalono:

- organizację delegatur terenowych WOIIB w Kaliszu, 
Koninie, Lesznie i Pile,

- powołanie radcy prawnego WOIIB,
- powołanie Komisji ds. doskonalenia zawodowego 

i szkoleń,
- powołanie Komisji funduszu zapomóg,
- powołanie Rady Programowej Biuletynu Informacyj-

nego WOIIB.

2003 rok

2004 rok
20 kwietnia 2004 r. odbył się III Zjazd WOIIB, w któ-

rym uczestniczyło 174 delegatów, co stanowiło 70,72% wy-
branych delegatów na kadencję 2002-2006. Po wysłuchaniu 
sprawozdań z działalności organów izby w 2003 r. delegaci 
zatwierdzili je i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie 
WOIIB. W trakcie zjazdu poruszano sprawy związane z: do-
posażeniem w sprzęt utworzonych delegatur co skutkowało 
przesunięciem kwot z rezerwy budżetowej na 2004 r., zaku-
pem siedziby dla Izby oraz przyjęto 33 wnioski adresowane 
do Okręgowej Rady i Krajowej Rady PIIB.

12 kwietnia 2005 r. w siedzibie NOT – Domu Tech-
nika w Poznaniu odbył się IV Zjazd Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci wysłuchali 
sprawozdań z działalności organów statutowych Izby w 2004 
r. m.in. w sprawozdaniu OKR stwierdzono, że w związku 
z trudnościami w funkcjonowaniu biura Izby w budynku 
NOT niezbędny jest zakup nowej siedziby dla WOIIB w Po-
znaniu. Delegaci zatwierdzili wszystkie sprawozdania oraz 

2005 rok
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po dyskusji przyjęli Program działalności WOIIB na 2005 r. 
oraz budżet na 2005 rok.

Wśród 15 wniosków zgłoszonych przez delegatów na 
Zjeździe należy zwrócić uwagę na: 

- zobowiązanie Komisji Kwalifikacyjnej do podjęcia 
współpracy z SITKOM RP i SEP w zakresie uregulo-
wania spraw związanych z rozszerzeniem specjalizacji 
w zakresie uprawnień budowlanych;

- upoważnienie Okręgowej Rady WOIIB do zakupu bu-
dynku przeznaczonego na siedzibę Izby.

Pierwsza kadencja WOIIB, która obejmowała lata 
2002-2006 była okresem organizacyjnym Izby, w którym 
stworzono struktury dla zapewnienia pełnej działalności za-
bezpieczającej realizację zadań narzuconych przez ustawę 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów. 

W celu sprawnego działania i przybliżenia problemów 
samorządu zawodowego wszystkim członkom na podstawie 
uchwał Rady WOIIB zorganizowano delegatury terenowe 
w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, a w 2006 roku również 
w Gnieźnie oraz utworzono: Komisję ds. doskonalenia za-
wodowego i szkoleń, Komisję Funduszu Zapomóg, Zespół 
ds. procesów budowlanych, Zespół ds. współpracy z samo-
rządami za granicą, Zespół ds. współpracy w Wielkopolską 
Okręgową Izbą Architektów, Radę programową Biuletynu 
Informacyjnego, a w następnych latach Radę Biblioteczną 
i Zespół Prawno-Regulaminowy.

28 marca 2006 r. odbył się V Zjazd Sprawozdaw-
czo-Wyborczy WOIIB, w którym uczestniczyło 184 de-
legatów, co stanowiło 90,64% ogólnej ich liczby. W me-
rytorycznej części Zjazdu delegaci dyskutowali i ocenili, 
przedstawione w poszczególnych sprawozdaniach, funk-
cjonowanie i pracę organów Izby w okresie międzyzjaz-
dowym i całej kadencji: Rady Izby, Komisji Kwalifikacyj-

2006 rok

nej, Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej. Główną podstawą w tym względzie było 
przedłożenie Komisji Rewizyjnej Izby. Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o udziele-
nie absolutorium Radzie WOIIB.

Po części sprawozdawczej delegaci dokonali wyboru 
władz Izby na kolejną kadencję – 2006-2010 r.

Skład Rady WOIIB:

 1. Jerzy Stroński przewodniczący               
 2. Danuta Gawęcka wiceprzewodniczący           
 3. Jacek Skarżewski wiceprzewodniczący 
 4. Mirosława Ogorzelec sekretarz                   
 5. Wojciech Jędraszak zastępca  sekretarza          
 6. Kazimierz Ratajczak skarbnik                    
 7. Mirosław Karolak zastępca  skarbnika         
 8. Wojciech Białek członek Prezydium          
 9. Jerzy Franczyszyn członek Prezydium           
10. Klemens Janiak członek Prezydium           
11. Marian Krzysztofiak członek Prezydium          
12. Janusz Stacherski członek Prezydium           
13. Walenty Adamczewski                                         
14. Przemysław G. Barczyński                                 
15. Małgorzata Baryga-Góralska                                 
16. Tadeusz Biniasz                                          
17. Krystyna  Cieszkowska                                     
18. Jadwiga Gałach   
19. Stefan Granatowicz                                        
20. Czesław Gruchot                                           
21. Stanisław Kania                                          
22. Andrzej Kędziora                                            
23. Ryszard Kowalski                                                                      
24. Tadeusz Łuka                                             
25. Roman Napierała   
26. Jolanta Popławska                                          
27. Edmund Przybyłowicz                                        
28. Grzegorz Słowek                                             
29. Edward Szczechowiak                                        
30. Marian Walczak

Skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Daniel Pawlicki przewodniczący             
2. Szczepan Mikurenda zastępca przewodniczącego         
3. Andrzej Barczyński zastępca przewodniczącego         
4. Janina Ferenc sekretarz                    
5. Wiesław Buczkowski                                          
6. Tomasz Ciekański                                         
7. Roman Jabłoński   
8. Zygmunt Jagła   
9. Mirosław Lisowski 
10. Marta Nizińska-Juszczak   
11. Roman Pilch   
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

1. Jerzy Tykociński rzecznik 
2. Łukasz Gorgolewski zastępca rzecznika 
3. Ryszard Jagła zastępca rzecznika 
4. Henryk Grabowski zastępca rzecznika 
5. Piotr Tomaszewski zastępca rzecznika 
6. Andrzej Giżyński zastępca rzecznika 
7. Zygmunt Maniaczyk zastępca rzecznika  

Skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

1. Jerzy Adaszewski przewodniczący 
2. Lech Grodzicki zastępca przewodniczącego 
3. Janusz Szymański sekretarz 
4. Władysław Poniży zastępca sekretarza 
5. Zbigniew Bryłka   
6. Zdzisław Kowalski   
7. Tomasz Kulczyński   
8. Edmund Krzysztof Marmur   
9. Henryk Plessner  
10. Kazimierz Różczka  
11. Henryk Szabelski   
12. Mirosław Węcłaś   
13. Jakub Włodarczyk   

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

1. Włodzimierz Draber przewodniczący               
2. Michał Rakowski zastępca przewodniczącego          
3. Urszula Bartkowska sekretarz                
4. Iwona Barbara Dąbrowska                               
5. Rajmund Jakuszkowiak                                   
6. Anna Maria Kołłątaj 
7. Wiktor Liszczyński   

W dniach 29.11– 2.12.2006 r. na zaproszenie Federacji 
Budownictwa i Prac Publicznych regionu Vosges we Fran-
cji, delegacja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa przebywała z wizytą roboczą zorganizowaną 
w ramach działania Zespołu ds. kontaktów zagranicznych. 
Celem wizyty była wzajemna prezentacja zasad działania 
samorządów inżynierów budownictwa w obu krajach oraz 
określenie kierunków dalszej współpracy.

Styczeń to miesiąc corocznych spotkań „budowlańców” 
na targach BUDMA w Poznaniu. Od paru lat, integralnym ele-
mentem tej imprezy pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa stały się Dni Inżyniera Budownictwa. W tym 
roku, WOIIB zaangażowała się w organizację nowych, po raz 
pierwszy zaproponowanych na BUDMIE spotkań: 

2007 rok

    • salonu projektantów, 
    • salonu wykonawców. 
W zamyśle organizatorów oba salony stanowić miały 

forum dyskusyjne w formule warsztatów, w celu stworze-
nia dogodnych warunków do przedyskutowania najbardziej 
nurtujących środowisko budowlane zagadnień. Zakładanym 
efektem warsztatów było sformułowanie wniosków z dys-
kusji, jako materiału do przedłożenia poprzez PIIB zarówno 
organom, jak i wszelkim instytucjom władnym w zakresie 
ich uwzględnienia, w obecnie prowadzonych oraz przyszłych 
pracach legislacyjnych. 

2 lutego 2007 r. podczas Nadzwyczajnego Zjazdu 
PIIB uchwalono „Kodeks zasad etyki zawodowej członków 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.

27 marca 2007 r. w Centrum Kongresowym Instytutu 
Ochrony Roślin odbył się VI Zjazd Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe uczestniczy-
ło 126 delegatów, co stanowiło 63% wszystkich uprawnio-
nych. Delegaci udzielili absolutorium Radzie WOIIB. 

W programie działalności na rok 2007 szczególny na-
cisk położono na: 

– usprawnienie i podniesienie efektywności szkoleń 
członków Izby, 

– rozszerzenie współpracy z Międzynarodowymi Targa-
mi Poznańskim przy organizacji targów branżowych, 

– współpracę z Wielkopolską Okręgową Izbą Architek-
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2008 rok

tów i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi sku-
pionymi w organizacji NOT, 

– zintensyfikowanie prac Zespołu prawno-regulamino-
wego WOIIB w zakresie nowelizacji prawa budowla-
nego, 

– rozpoczęcie prac związanych z projektem szkolenio-
wym finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Delegaci przyjęli program działalności Rady WO-
IIB w 2007 roku oraz budżet Rady na 2007 rok.  

W dniach 16-19.08.2007 r. na zaproszenie WOIIB 
przebywała w Polsce delegacja Federacji BTP (Federacji Bu-
downictwa i Prac Publicznych) z regionu Vosges we Fran-
cji. Była to rewizyta po pobycie naszej delegacji we Francji 
w grudniu 2006 r.

W  trakcie spotkania wręczono przedstawicielom 
BTP projekt porozumienia w  sprawie współpracy pomiędzy 
obydwoma samorządami opracowany przez WOIIB. Uzgod-
niono, że po analizie zapisów porozumienia i ewentualnych 
uwagach ze strony francuskiej, porozumienie może być pod-
pisane podczas kolejnej wizyty delegacji WOIIB we Francji.

5 października 2007 r. przedstawiciele wszystkich de-
legatur Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa spotkali się podczas obchodów Dnia Budowlanych, które 
wspólnie zorganizowali: Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa Zarząd Oddziału w Kaliszu i WOIIB. 
Uroczystość połączono z rozstrzygnięciem Konkursu „Mister 
Budownictwa” Wielkopolski Południowej za 2006 r.

Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania się z jednym 
z obiektów nominowanych do tytułu „Mister Budowni-
ctwa”– Sali sportowo-widowiskowej Winiary – Arena w Ka-
liszu. Gospodarze obiektu oprowadzili po hali przedstawiając 
historię jej budowy, możliwości techniczne oraz odpowiadali  
na szczegółowe pytania.

Z okazji Dnia Budowlanych członkom Izby przyzna-
no odznaczenia resortowe. Odznaczenia wręczali: prezydent 
miasta Kalisza - Janusz Pęcherz i przewodniczący Rady WO-
IIB - Jerzy Stroński.

• Za Zasługi dla budownictwa odznaczenia otrzymali:                     
 - Wojciech Białek,
 - Lech Grodzicki,
 - Stanisław Kania,
 - Szczepan Mikurenda,
 - Daniel Pawlicki,
 - Michał Rakowski,
 - Kazimierz Ratajczak.

• Za Zasługi dla drogownictwa odznaczenie otrzymał                     
 - Andrzej Plamowski.

• Za Zasługi dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczenia otrzymali:

 - Krystyna Cieszkowska,
 - Arkadiusz Madaj,
 - Andrzej Urbaniak.

• Za Zasługi dla energetyki odznaczenia otrzymali:
 - Roland Gałęski – odebrała żona, 
   gdyż w sierpniu 2007 r. zmarł,
 - Antoni Olszewski.

Na mocy Uchwały Rady WOIIB nr 119/07 
z 29.10.2007 r. w sprawie zakupu siedziby dla Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zakupiono 
obiekt przy ul. Dworkowej 14 w Poznaniu. Po modernizacji, 
od 1 października 2009 r., WOIIB działa w siedzibie spełnia-
jącej standardy XXI wieku i będącej własnością wszystkich 
członków. 

W dniach 22–24.01.2008 r. wzorem lat ubiegłych, 
z inicjatywy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, zorganizowano cieszący się coraz większym 
uznaniem stały blok seminaryjny – Dni Inżyniera Budowni-
ctwa podczas MTP BUDMA.
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Tematem przewodnim I sesji były „Podstawy tech-
nicznego ładu budowlanego”.

W drugiej sesji głównym tematem było „Szkolnictwo 
zawodowe w Polsce oraz w innych krajach UE.” Porównań 
dokonywano na przykładzie Francji. Przedstawiciele, z za-
przyjaźnionej z naszą Izbą organizacji skupiającej inżynie-
rów budownictwa – Federacji BTP, zaprezentowali francuski 
system szkolnictwa zawodowego branży budowlanej. 

W drugim Dniu Inżyniera Budownictwa, organizato-
rami oprócz WOIIB i MTP byli również: GDDKiA Oddz. 
w Poznaniu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Centrum 
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa PKP oraz Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komunikacji. Sesję podzielono na 
dwie części. Pierwszą poświęcono inwestycjom drogowym, 
a drugą inwestycjom kolejowym.

22 stycznia 2008 r., podczas Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich BUDMA 2008, Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa podpisała umowę o współpra-
cy z  francuską Federacją Budownictwa i Robót Publicznych 
z regionu Vosges. Umowę podpisali: Prezydent Federacji Bu-
downictwa i Robót Publicznych – Daniel Virion, Przewod-
niczący Rady WOIIB – Jerzy Stroński i  Skarbnik WOIIB 
– Kazimierz Ratajczak.

8 kwietnia 2008 r. rozpoczął swoje obrady VII Zjazd 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Poznaniu w sali nr 1 Domu Technika NOT w Poznaniu 
przy ul. Wieniawskiego 5/9. W Zjeździe uczestniczyło 126 
delegatów, co stanowiło 63,95% ogólnej ich liczby, wybra-
nych przez Obwodowe Zebrania Wyborcze i posiadających 
czynne i bierne prawo wyborcze.

Przewodniczący WOIIB, p. Jerzy Stroński, podsumo-
wując działania Rady w 2007 r. poinformował delegatów, że:

1. Izba otrzymała dotację na szkolenia z EFS w Ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Nastąpiło zacieśnienie współpracy z Międzynarodowy-
mi Targami Poznańskimi przy organizacji imprez bran-
żowych i wystawienniczych. MTP określają tą współ-
pracę mianem strategicznej.

3. Podpisano w 2007 r. umowę o międzynarodowej współ-
pracy z francuską Federacją Budownictwa i Robót Pub-
licznych z regionu Vosges. Izba pracuje nad kolejnymi 
kontaktami w celu nawiązania dobrej współpracy z po-
dobnymi samorządami zawodowymi w państwach UE.

4. Sfinalizowano pod koniec 2007 r. zakup nowej siedziby 
dla Izby.

Wśród wniosków zgłoszonych przez delegatów pod-
czas obrad VII Zjazdu WOIIB na największą uwagę zasłu-
gują postulaty:

1. Wprowadzić do struktury WOIIB, a w konsekwencji do 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, specjalność łą-
czącą zagadnienia z zakresu ochrony środowiska z po-
czątkowymi fazami procesu budowlanego.

2. Podjąć starania w kierunku przywrócenia możliwości 
ubiegania się o uprawnienia budowlane przez techni-
ków budowlanych.

W dniach 22–25.04.2008 r. w Poznaniu odbywały się, 
organizowane co dwa lata, Międzynarodowe Targi Poznań-
skie INSTALACJE 2008. Wielkopolska Okręgowa Izba In-
żynierów Budownictwa wspólnie z Politechniką Poznańską 
oraz MTP zorganizowała dwie sesje szkoleniowe poświęcone 
budownictwu energooszczędnemu.
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W dniach 20-21 czerwca 2008 r., jak co roku, odbył 
się kolejny Zjazd PIIB. Wielkopolską Izbę reprezentowało 12 
delegatów: Sławomir Bruś, Włodzimierz Draber, Janina Fe-
renc, Jadwiga Gałach, Danuta Gawęcka, Henryk Grabowski, 
Klemens Janiak, Wojciech Jędraszak, Tadeusz Łuka, Szcze-
pan Mikurenda, Daniel Pawlicki, Jerzy Stroński.

Innym ważnym, po raz pierwszy wprowadzonym do 
porządku obrad punktem programu było zatwierdzenie przez 
Zjazd uchwał w sprawie przyznania złotych i srebrnych od-
znak honorowych PIIB oraz ich uroczyste wręczenie nagro-
dzonym. Podstawą przyznania pierwszych odznaczeń PIIB 
było zaangażowanie odznaczonych w tworzenie struktur na-
szego samorządu zawodowego, ich praca społeczna w komite-
cie organizacyjnym oraz w pierwszym okresie działania PIIB. 

Z  Wielkopolski Złotą Odznaką zostali uhonorowani 
(w kolejności alfabetycznej): Wojciech Jędraszak, Marian 
Krzysztofiak, Kajetan Marcinkowski, Jacek Skarżewski, Je-
rzy Stroński. 

Srebrną Odznaką: Wojciech Białek, Jadwiga Gałach, 
Czesław Gruchot, Marian Karcz, Jan Lemański, Tadeusz 
Łuka, Grzegorz Ratajczak.

29 września 2008 roku Delegatura w Gnieźnie zor-
ganizowała obchody Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. 
W obchodach tych udział wzięli: parlamentarzyści wielkopol-
scy, członkowie władz miasta i powiatu w Gnieźnie i Wrześni 
oraz Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Prezydent miasta Gniezna – p. Jacek Kowalski złożył 
wszystkim budowlańcom serdeczne życzenia efektywnej 
pracy, dalszych sukcesów zawodowych i zadowolenia z rea-
lizowanych projektów. Uhonorował Wielkopolską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa Medalem Milenijnym, który 
przekazał na ręce Przewodniczącego WOIIB – p. Jerzego  
Strońskiego. Po wystąpieniach gości wręczono odznaczenia 
resortowe oraz odznaki honorowe Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

17 października 2008 r. WOIIB zorganizowała 
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu Konferencję naukowo-techniczną pn.: „Budownictwo 

2009 rok

szpitalne – nowe technologie, nowe wyzwania”. Patronat ho-
norowy objęli J.M. Rektorzy: Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - prof. dr hab. Jacek 
Wysocki i Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Adam 
Hamrol. 

Konferencję podzielono tematycznie na dwa bloki: 
panel budowlany i panel medyczny. Wspólne spotkanie pro-
jektantów, wykonawców i użytkowników obiektów medycz-
nych pozwoliło wypracować najnowocześniejsze rozwiąza-
nia oraz modelowe rozwiązania nie tylko dla Wielkopolski 
ale również dla całego budownictwa medycznego w Polsce.

8 października 2008 r. w Poznaniu - w siedzibie WO-
IIB i 9 października 2008 r. w delegaturze w Gnieźnie roz-
poczęły się zajęcia w ramach szkoleń finansowanych przez 
Unię Europejską. Izba zdobyła dofinansowanie na realizację 
projektu pn.: „Wielkopolski Inżynier Budownictwa – rozwój 
kompetencji zawodowych z zakresu budownictwa XXI wie-
ku”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 
VIII Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Czas realizacji projektu to 1.09.2008 – 25.06.2010 r. 
Głównym celem projektu był rozwój i  aktualizowanie      
kompetencji zawodowych w  zakresie budownictwa ener-
gooszczędnego wśród 240 osób pracujących, zamieszkałych 
w Wielkopolsce. W ramach projektu były realizowane szko-
lenia pt.: „Budynki energooszczędne i ich charakterystyka”. 
Jedno szkolenie obejmowało 30 godzin lekcyjnych.                                                                

W dniach 20-21.02.2009 r. z inicjatywy Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizo-
wano blok seminaryjny Dni Inżyniera Budownictwa podczas 
MTP BUDMA. Pod patronatem Ministerstwa Infrastruktu-
ry oraz PIIB, przy współpracy Banku Ochrony Środowiska 
oraz MTP, 20 stycznia 2009 r. odbyły się konferencje, któ-
re w pierwszej części podejmowały problematykę: „Ocena 
energetyczna i świadectwa energetyczne - wymagania i stan 
prawny”. Zainteresowanie było bardzo duże. Chętnych do 
udziału było więcej niż możliwości lokalowe sali konferen-
cyjnej przydzielonej przez Międzynarodowe Targi Poznań-
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skie. Nie wszystkim zainteresowanym udało się wejść do 
środka, a i tu brakowało już miejsc. Zaproponowana tema-
tyka warsztatów zorganizowanych w ramach Dni Inżyniera 
podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 

2009 była spełnieniem oczekiwań wielu inżynierów zawodo-
wo związanych z budownictwem.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie i sytuację, która 
pierwszy raz się wydarzyła w całej historii organizacji Tar-
gów BUDMA oraz brak możliwości pomieszczenia w sali 
konferencyjnej wszystkich zainteresowanych, którzy prag-
nęli wziąć udział w warsztatach, organizatorzy zorganizo-
wali 10 lutego 2009 r. na terenie MTP spotkanie pod nazwą  
„BUDMA BIS”. 

31 marca 2009 r. o godz. 10.00 rozpoczął swoje ob-
rady VIII Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Poznaniu w Domu Technika NOT w Pozna-
niu przy ul. Wieniawskiego 5/9. W Zjeździe uczestniczyło 

121 delegatów, co stanowiło 61,42% ogólnej ich liczby wy-
branych przez Obwodowe Zebrania Wyborcze i posiadają-
cych czynne i bierne prawo wyborcze.

Wnioski, które delegaci przyjęli:
1. Zobowiązać Radę WOIIB i PIIB do utworzenia jednostki 

organizacyjnej ds. oddziaływania przedsięwzięć budow-
lanych na środowisko.

2. Zobowiązać Radę PIIB do przeprowadzenia procedury 
prawnej wprowadzającej do Prawa budowlanego w art. 
14, ust. 1 specjalności wodno-melioracyjnej.

3. Skierować do PIIB wniosek o przesuniecie stosowania 
Eurokodów o minimum dwa lata.

4. Zorganizowanie szkoleń dotyczących wprowadzenia do 
projektowania Eurokodów.

5. Zorganizowanie szkoleń dotyczących nowego systemu 
norm dla materiałów budowlanych.

6. Zobowiązać Radę WOIIB do podjęcia działań w celu za-
pewnienia członkom Izby ubezpieczeń na życie i od nie-
szczęśliwych wypadków w ramach składki członkowskiej.

7. Zobowiązać Radę WOIIB do rozliczenia na IX Zjeździe 
kosztów związanych z inwestycją przy ulicy Dworkowej.

7 lipca 2009 r. do Poznania na zaproszenie WOIIB 
przyjechała delegacja francuska BTP w składzie Daniel Vi-
rion i Gerard Demange. Celem wizyty było omówienie i po-
równanie budownictwa pasywnego w Polsce i we Francji 
oraz ustalenie zasad wymiany uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych o profilu budowlanym.

9 lipca 2009 r., obie strony spotkały się w siedzibie 
Izby, gdzie podpisano porozumienie w sprawie wymiany 
uczniów polskich i francuskich Szkół Ponadgimnazjalnych 
o profilu budowlanym. Wyrażono wolę dalszej współpracy 
pomiędzy obiema izbami, deklarując jednocześnie chęć ko-
lejnego spotkania, które będzie w przyszłości równie owocne 
i pożyteczne dla obu stron.

2 października 2009 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wy-
poczynkowym WITYNG w Mikorzynie odbyło się uroczyste 
spotkanie członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa z okazji Dnia Budowlanych. 

Inspiratorami organizacji tegorocznych uroczystości 
byli członkowie Izby skupieni w delegaturze w  Koninie, któ-
rym przewodził p. Janusz Stacherski.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Izby ze wszyst-
kich delegatur oraz zaproszeni goście:
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 - p. Stanisław Adam Bielik – Starosta Koniński, 
 - p. Andrzej Sybis – Wiceprezydent miasta Konina, 
 - p. Ewa Ślęzak – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
 - p. Jerzy Gładysiak – Dyrektor Departamentu Infra-

struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, 

 - p. Jerzy Witczak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Poznaniu, 

 - p. Wojciech Radomski – Wiceprezes PIIB.
Dzień Budowlanych to święto ludzi wszystkich branż 

zawodowo związanych z budownictwem. Jest to bardzo do-
bra okazja do podsumowania osiągnięć minionego roku oraz 
możliwość uhonorowania najbardziej zasłużonych dla po-
szczególnych branż. W tym roku: 
 1. Medal „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali: 
  - Iwona Dąbrowska, 
  - Balbina Konieczna, 
  - Zygmunt Jagła, 
  - Mirosław Karolak, 
  - Jerzy Tykociński.
 2. Medal „Zasłużony dla transportu RP” otrzymał w 2007 r.:
  - Arkadiusz Madaj.
 3. Medal „Zasłużony dla drogownictwa” otrzymał w 2008 r.: 
  - Wojciech Grabowski.    
 4. Medal „Za zasługi dla energetyki” otrzymali:
  - Łukasz Gogolewski, 
  - Stefan Granatowicz,
  - Janusz Szymański.

15 grudnia 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie no-
wej siedziby Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14. Był to moment 
szczególnie ważny dla wszystkich członków Izby z naszego 
regionu. Po latach wynajmowania pomieszczeń w poznańskim 
NOT-cie wreszcie jesteśmy na swoim – u siebie.

Wśród licznie przybyłych członków Rady WOIIB 
oraz zaproszonych gości, w akcie przecięcia wstęgi towa-
rzyszyli m.in.: p. Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, p. 
Maciej Dąbrowski - radny Sejmiku Wielkopolskiego, który 

reprezentował Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
p. Janusz Wojtkowiak – Dziekan Wydziału Budownictwa PP, 
p. Zbigniew Sroka – Dziekan Wydziału Melioracji i Inżynie-
rii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

p. Przemysław Trawa - Wiceprezes MTP, p. Ewa Ślęzak – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, p. Jerzy Witczak – Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, p. Paweł Łukaszewski – 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Po-
znania, p. Piotr Janicki – Prezes Zarządu NOT w Poznaniu, 
p. Julian Gałęcki – Prezes CUTOB-PZITB, p. Marek Czury-
ło – Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Architektów, a także przewodniczący Stowarzyszeń sku-
pionych w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT w Poznaniu. Oczywiście uroczystość nie mogłaby się 
odbyć bez twórców nowej siedziby WOIIB: p. Jarosława 
Krzymińskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa ARI i wiodące-
go architekta Eugeniusza Skrzypczaka, który przygotował 
koncepcję przebudowy całej siedziby oraz przedstawicieli 
wykonawców z firmy POSBAU S.A.: p. Krzysztofa Pięty 
– Prezesa firmy oraz p. Mirosława Kosmalskiego, który był 
kierownikiem budowy.

W dniach 19 – 22 stycznia odbywały się Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie BUDMA 2010, w tym roku pod ha-
słem: „Zrównoważone budownictwo – ekonomia, ekologia, 
człowiek”. 

Dni Inżyniera Budownictwa – 19 i 20 stycznia, tra-
dycyjnie już razem z MTP współorganizowała Wielkopol-
ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Patronat nad 
Dniami Inżyniera objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Zaproponowane tematy warsztatów spowodowały 
duże zainteresowanie zwiedzających. Dzięki inicjatywie 
WOIIB, członkowie PIIB mogli bezpłatnie zwiedzić całe 
targi oraz uczestniczyć w spotkaniach. Należało tylko zare-
jestrować wcześniej zaproszenie, które zostało rozesłane do 

2010 rok
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członków Izby wraz z numerem Inżyniera Budownictwa.
19 stycznia warsztaty były poświęcone przyjaznym 

dla środowiska technologiom i inwestycjom drogowym oraz 
kosztom inwestycji drogowych realizowanych w ramach bu-
downictwa zrównoważonego z uwzględnieniem wymagań 
dotyczących ochrony środowiska.

23 marca 2010 r. o godz. 10.00 rozpoczął obrady 
IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby inżynierów Budownictwa. Na 186 uprawnio-
nych delegatów w Zjeździe wzięło udział 170, co stanowiło 

91,4% wszystkich delegatów. Jest to rekordowa liczba de-
legatów w skali WOIIB, a i zapewnie również w skali izb 
okręgowych zrzeszonych w PIIB.

Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działal-
ności w 2009 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absoluto-
rium Okręgowej Radzie WOIIB. 

Następnie Przewodniczący Okręgowej Rady – p. Je-
rzy Stroński przedstawił delegatom Program działalności na 
2010 rok. Skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu na 
2010 r. Po krótkich wyjaśnieniach delegaci zatwierdzili Pro-
gram działalności i budżet Izby na 2010 rok.

Kolejnym bardzo ważnym punktem obrad były wybo-
ry nowych władz na III kadencję – 2010-2014.

Skład Rady WOIIB:

1 Jerzy Stroński
2 Zbigniew Bigoszewski
3 Tadeusz Biniasz
4 Krystyna Chocianowicz
5 Włodzimierz Draber
6 Jerzy Franczyszyn
7 Danuta Gawęcka
8 Stefan Granatowicz
9 Klemens Janiak
10 Mirosław Karolak
11 Andrzej Kędziora
12 Janusz Kowalski
13 Marian Krzysztofiak
14 Tadeusz Łuka
15 Andrzej Mikołajczak
16 Roman Napierała
17 Mirosława Ogorzelec
18 Jolanta Popławska
19 Edmund Przybyłowicz
20 Kazimierz Ratajczak
21 Grzegorz Słowek
22 Janusz Stacherski
23 Edward Szczechowiak
24 Artur Marcin Szymczak
25 Jaromir Szyperski
26 Karolina Talarek
27 Marian Walczak
28 Zenon Wośkowiak
29 Piotr Zborowski
30 Jerzy Zielonacki

Skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1 Daniel Pawlicki
2 Andrzej Barczyński
3 Wiesław Buczkowski
4 Tomasz Ciekański
5 Janina Ferenc
6 Anna Gieczewska
7 Roman Jabłoński
8 Zygmunt Jagła
9 Mirosław Lisowski
10 Szczepan Mikurenda
11 Marta Nizińska-Juszczak
12 Roman Pilch
13 Grzegorz Ratajczak

Skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

1 Lech Grodzicki
2 Zbigniew Bryłka
3 Waldemar Kaczmarek
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4 Mieczysław Kolecki
5 Zdzisław Kowalski
6 Tomasz Kulczyński
7 Maria Maciejewska

8 Edmund 
Krzysztof Marmur

9 Henryk Szabelski
10 Janusz Szymański
11 Mirosław Węcłaś
12 Jakub Włodarczyk
13 Roman Wojciechowski

Skład Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej:

1 Przemysław G. Barczyński
2 Józef Cieśla
3 Henryk Grabowski
4 Ryszard Jagła
5 Grażyna Maria Kubaś
6 Jerzy Tykociński

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

1 Wojciech Białek
2 Urszula Bartkowska
3 Rajmund Jakuszkowiak
4 Anna Maria Kołłątaj
5 Wiktor Liszczyński
6 Jacek Łoda
7 Michał Rakowski

Podczas IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
WOIIB delegaci przyjęli 10 wniosków, które zostały pogru-
powane tematycznie, w zależności od adresata ich realizacji: 
4 wnioski do Krajowego Zjazdu PIIB, 1 wniosek dotyczący 
szkoleń, 1 wniosek dotyczący finansowania Komisji ds. do-
skonalenia zawodowego i szkoleń WOIIB oraz 4 wnioski do 
realizacji przez Okręgową Radę Izby. 

16 kwietnia 2010 r. z inicjatywy przewodniczącego 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
p. Jerzego Strońskiego, w siedzibie Izby odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami wielkopolskich parlamentarzystów. Celem 
spotkania było przedstawienie parlamentarzystom roli i zadań 
WOIIB, jako samorządu zawodowego, poinformowanie ich 
o niepokojach członków Izby związanych z różnymi sejmowy-
mi propozycjami nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

W spotkaniu udział wzięli posłowie: pani Krystyna 
Łybacka, Paweł Arndt, Michał Stuligrosz oraz członkowie 
WOIIB.

W dniach 18-29 czerwca 2010 r. odbył się kolejny IX 
już Zjazd PIIB, dla środowiska szczególny z uwagi na swój 
sprawozdawczo-wyborczy charakter i inaugurację III kaden-
cji działalności samorządu zawodowego inżynierów.

Na Zjazd przybyło 186 delegatów reprezentujących 
16 izb okręgowych. Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynie-
rów budownictwa reprezentowało 15 delegatów: Ryszard 
Białczyk, Krystyna Chocianowicz, Iwona Barbara Dąbrow-
ska, Włodzimierz Draber, Janina Ferenc, Jerzy Franczy-
szyn, Danuta Gawęcka, Klemens Janiak, Stanisław Kania, 
Mirosław Karolak, Tadeusz Łuka, Andrzej Mikołajczak, 
Szczepan Mikurenda, Mirosława Ogorzelec, Daniel Pawli-
cki i Jerzy Stroński.

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

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

W skład organów Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa z WOIIB weszli:

a) do Rady Krajowej PIIB: Włodzimierz Draber, Danuta 
Gawęcka, Jerzy Stroński,
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b) do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego: Tadeusz Łuka,
c) do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej: Szczepan Mi-

kurenda,
d) w skład Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej: Andrzej Mikołajczak.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od uroczystego wrę-
czenia odznak honorowych PIIB. Złote odznaki dla człon-
ków WOIIB otrzymali: Daniel Pawlicki i Jerzy Adaszewski. 
Srebrną: Jerzy Tykociński.

1 października 2010 r. o godz. 13.00 w salach Ho-
telu GLIDING, na lotnisku leszczyńskiego aeroklubu, roz-
poczęło się spotkanie członków Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa z okazji Wielkopolskiego 
Dnia Budowlanych. W tym roku organizatorami spotkania 
byli członkowie Izby skupieni w delegaturze w Lesznie, pod 
kierownictwem p. Klemensa Janiaka.

Do Leszna przyjechali członkowie WOIIB ze wszyst-
kich delegatur, z Poznania oraz zaproszeni goście:

- p. Wiesław Szczepański – poseł na Sejm RP,
- p. Józef Racki - poseł na Sejm RP,
- p. Tomasz Malepszy – Prezydent miasta Leszna,
- p. Krzysztof Piwoński – Starosta powiatu 
  leszczyńskiego,
- p. Jerzy Gładysiak – przedstawiciel Marszałka 
  województwa Wielkopolskiego,
- p. Andrzej Nowak – dyrektor Wydziału Urbanistyki 

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

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

Izby Budownictwa.

Wielkopolski Dzień Budowlanych to okazja do uho-
norowania najbardziej zasłużonych. W tym roku odznaczenia 
resortowe otrzymali:

•	 Za zasługi dla budownictwa:
1. Wiesław Buczkowski
2. Henryk Grabowski

3. Andrzej Kędziora
4. Anna Kołłątaj
5. Tadeusz Łuka.

•	 Zasłużony dla transportu:
1. Janusz Stacherski.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przyznała naj-
bardziej aktywnym członkom Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa odznaki honorowe.
Złotą Honorową Odznakę PIIB otrzymali:

1. Jerzy Adaszewski
2. Roman Napierała

Srebrną Honorową Odznakę PIIB otrzymali:
1. Walenty Adamczewski
2. Zbigniew Bigoszewski
3. Zbigniew Bryłka
4. Wiesław Buczkowski
5. Tomasz Ciekański
6. Łukasz Gorgolewski
7. Henryk Grabowski
8. Stefan Granatowicz
9. Roman Jabłoński
10. Ryszard Jagła
11. Zygmunt Jagła
12. Waldemar Kaczmarek
13. Zdzisław Kowalski
14. Tomasz Kulczyński 
15. Mirosław Lisowski
16. Edmund Marmur 
17. Marta Nizińska-Juszczak
18. Bogdan Olejniczak
19. Grzegorz Słowek
20. Henryk Szabelski
21. Janusz Szymański
22. Piotr Tomaszewski
23. Jerzy Tykociński
24. Mirosław Węcłaś 
25. Jan Wicorek
26. Jakub Włodarczyk
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22 października 2010 r w Centrum Kongresowym Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się II Konferencja 
naukowo-techniczna „Budownictwo szpitalne – aktualne stan-
dardy”, której organizatorem była Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa. Patronat honorowy, podobnie jak 
dwa lata temu, objęli J.M. Rektorzy: Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - prof. dr hab. Jacek 
Wysocki i Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Adam 
Hamrol. Patronat medialny objęła telewizja regionalna WTK. 
W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób ze środowiska me-
dycznego i budowlanego. Wygłoszone referaty przedstawiały 
cały proces inwestycyjny budownictwa szpitalnego: od projektu 
budowlanego poprzez wszystkie branże, architektoniczną, kon-
strukcyjną, wszystkie instalacje ze szczególnym uwzględnie-
niem klimatyzacji. 

14.10.2010 r. o tym, jak wielką rolę spełniają wszyst-
kie urządzenia do tego przeznaczone oraz o szczegółowych 
wymaganiach technicznych, dyskutowano podczas konferen-
cji technicznej zorganizowanej przez Wielkopolską Okręgo-
wą Izbę Inżynierów Budownictwa przy współudziale Urzędu 
Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu.

Transport wewnętrzny w budynkach usprawnia prze-
mieszczanie się ludzi do pomieszczeń obiektu oraz komuni-
kację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi piętrami bu-
dynku. Honorowy patronat nad konferencją objął J.M. Rektor 
Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol.
Konferencja odbyła się w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy 
ul. Dworkowej 14.

11-12.01.2011 r. – Dni Inżyniera podczas MTP BUD-
MA 2011.W tym roku gościem honorowym Dni Inżyniera 
Budownictwa był Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. 

W uroczystości otwarcia Dni Inżyniera Budownictwa 
uczestniczył Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
– prof. Andrzej R. Dobrucki, Wojewoda Wielkopolski – 
Piotr Florek a także posłowie: Janusz Piechociński, Wiesław 
Szczepański, Andrzej Adamczyk, Jerzy Polaczek oraz sekre-
tarz stanu w kancelarii prezydenta Olgierd Dziekoński, pod-

sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń, 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, 
Państwowy Inspektor Pracy Tadeusz Zając. 

Prof. Antoni Biegus z Politechniki Wrocławskiej wygło-
sił referat „Nadchodzi czas Eurokodów”. Eurokody są to wspól-
ne, ujednolicone dokumenty odniesienia, które stanowią kluczo-
we ogniwo ładu budowlanego w państwach Unii Europejskiej. 
Są one zbiorem zunifikowanych norm międzynarodowych 
służących do projektowania budynków oraz konstrukcji inży-
nierskich. Intencją ich autorów było wykorzystanie szerokiego 
doświadczenia w zakresie projektowania oraz wyników badań 
w blisko 20 krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

29 marca 2011 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady X 
Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby inżynie-
rów Budownictwa. Na 184 uprawnionych delegatów w Zjeździe 
wzięło udział 130, co stanowiło 70,65 % wszystkich delegatów. 

Przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB – Jerzy 
Stroński złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady 
w 2010 r. Skarbnik WOIIB – Kazimierz Ratajczak zreferował 
rozliczenie budżetu Izby w 2010 r. 

Sprawozdania z działalności w 2010 roku złożyli rów-
nież przewodniczący:

- dr inż. Daniel Pawlicki – Okręgowa Komisja Kwalifi-
kacyjna,

- mgr inż. Lech Grodzicki – Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
- mgr inż. Przemysław Barczyński – Koordynator Okrę-

gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- mgr inż. Wojciech Białek – Okręgowa Komisja Rewi-

zyjna.

2011 rok
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Po wysłuchaniu sprawozdań wszystkich organów Izby 
z działalności w 2010 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili ab-
solutorium Okręgowej Radzie WOIIB. 

Włodzimierz Draber, zastępca przewodniczącego 
Okręgowej Rady WOIIB przedstawił główne tezy „Programu 
działalności WOIIB w roku 2011”. 

Skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu na 
2011 r. Po krótkich wyjaśnieniach delegaci zatwierdzili Pro-
gram działalności oraz budżet Izby na 2011 rok.

Kolejnym ważnym punktem obrad były wybory uzu-
pełniające do Rady WOIIB i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
W tajnym głosowaniu delegaci powierzyli obowiązki człon-
ka Okręgowej Rady Krzysztofowi Pięcie, a Ryszard Białczyk 
uzupełnił skład OKR.

Podczas X Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci 
przyjęli 4 wnioski, które zostały pogrupowane tematycznie, 
w zależności od adresata ich realizacji: 1 wniosek do Krajo-
wego Zjazdu PIIB oraz 3 wnioski do realizacji przez Okręgo-
wą Radę Izby. 

30.09.2011 r. o godz. 13:00 w Miejskim Domu Kultu-
ry w Pile rozpoczęły się uroczystości obchodów Wielkopol-
skiego Dnia Budowlanych, na które przybyli przedstawiciele 
wszystkich delegatur i z Poznania oraz goście honorowi: 

- p. Mieczysław Augustyn – senator RP,
- p. Maks Kraczkowski – poseł na Sejm RP,
- p. Stanisław Stec - poseł na Sejm RP,
- p. Piotr Waśko - poseł na Sejm RP,
- p. Piotr Głowski – Prezydent miasta Piły,
- p. Mirosław Mantaj – Starosta powiatu pilskiego,
- p. Jerzy Witczak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego w Poznaniu,
- p. Marek Czuryło – przedstawiciel Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów,
- p. Marek Szczęsny – Prezydent Rady Wielkopolskiej 

Izby Budownictwa,
- p. prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak – dziekan Wy-

działu Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politech-
niki Poznańskiej,

- p. Violetta Pastwa – dyrektor targów BUDMA,
- p. prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer – przewodniczący 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa.
Po wystąpieniach gości nadszedł czas uhonorowania 

najbardziej zasłużonych członków Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa. Odznaczenia resortowe 
wręczał Prezydent miasta Piły p. Piotr Głowski.

•	 „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali:
 - p. Wiesław Buczkowski,
 - p. Andrzej Barczyński,
 - p. Urszula Bartkowska,
 - p. Krystyna Chocianowicz,
 - p. Wiktor Liszczyński,
 - p. Piotr Żabierek.
•	 „Zasłużony dla transportu”                                                                                                         
 – otrzymał p. Janusz Stacherski.
•	 „Zasłużony dla drogownictwa” otrzymali:
 - p. Marek Bereżecki,
 - p. Ryszard Jagła.
•	 „Zasłużony dla energetyki”                                                                                                                    
 – otrzymał p. Zenon Wośkowiak.

Następnie w imieniu Prezesa Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa przewodniczący WOIIB p. Jerzy Stroński wraz 
z sekretarzem WOIIB p. Mirosławą Ogorzelec wręczyli przy-
znane decyzją Rady Krajowej PIIB Złote i Srebrne Odznaki 
Honorowe PIIB. 

Złotą Odznakę Honorową otrzymali: p. Danuta Gawę-
cka, p. Tadeusz Łuka, p. Grzegorz Ratajczak. Srebrną Odzna-
ką Honorową PIIB udekorowano 46 członków WOIIB.

24-25.01.2012 r. – Dni Inżyniera Budownictwa. Wiel-
kopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa bardzo 
starannie przygotowała się do Międzynarodowych Targów Po-
znańskich BUDMA. Tradycyjnie już, przygotowała ciekawą 
ofertę wykładów podczas Dni Inżyniera Budownictwa. Pierw-
szy dzień – 24.01.2012 r. - poświęcony był energetyce jądro-
wej i możliwości jej rozwoju w Polsce. 25 stycznia – drugiego 
dnia – tematem wiodącym był rozwój dróg w Wielkopolsce 

2012 rok
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jako szansa rozwoju regionu. Sesje wykładowe prowadził 
przewodniczący Rady WOIIB - mgr inż. Jerzy Stroński. 

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.

25 stycznia 2012 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej PIIB. Przybyłych na 
obrady serdecznie powitał przewodniczący Rady WOIIB – 
Jerzy Stroński.

Prezes PIIB – Andrzej R. Dobrucki serdecznie pogra-
tulował WOIIB sprawnie zrealizowanych warsztatów pod-
czas Dni Inżyniera – BUDMA 2012 z bardzo ciekawą, aktu-
alną dla całej gospodarki kraju tematyką prelekcji.

W trakcie obrad Rady Krajowej skarbnik PIIB – An-
drzej Jaworski omówił realizację budżetu PIIB w 2011 roku. 
Następnie R. Dobrowolski poinformował  o terminach tego-
rocznych zjazdów okręgowych oraz przedstawił stan prac le-
gislacyjnych  zmierzających do ograniczenia ilości zawodów 
regulowanych z 380 do ok. 140.

Rada Krajowa przyjęła uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia uchwały Prezydium Krajowej Rady z 11 stycznia 
2012 r., dotyczącej zawarcia umowy generalnej obowiązko-
wego ubezpieczenia OC członków izby z STU Ergo-Hestia 
S.A. Od stycznia 2012 r. nowa opłata dla członków z tego 
tytułu wynosi 83 zł i jest o 13 zł niższa od poprzedniej staw-
ki.

27 marca 2012 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady XI 
Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa. Na 182 uprawnionych delegatów 
w Zjeździe wzięło udział 129, co stanowiło 70,88% wszyst-
kich delegatów. 

Honorowymi gośćmi Zjazdu byli: Wojewoda Wielko-
polski – Piotr Florek, dyrektor Wydziału Infrastruktury Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Ewa Ślęzak, dyrektor 
MTP BUDMA – Violetta Pastwa, wiceprezes PIIB – mgr inż. 
Stefan Czarniecki, prodziekan Wydziału Budownictwa i In-
żynierii Środowiska PP – dr hab. inż. Tomasz Mróz, prze-
wodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architek-
tów – Krzysztof Frąckowiak, przewodniczący Zarządu Od-
działu SITWM – Cezary Siniecki, przewodniczący Zarządu 
Oddziału SEP – Kazimierz Pawlicki, prezes Oddziału SITK 
w Poznaniu – Bogdan Bresch.

Przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB – Jerzy 
Stroński złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady 
w 2011 r. 

Skarbnik WOIIB – Kazimierz Ratajczak zreferował 
rozliczenie budżetu Izby w 2011 r. 

Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działal-
ności w 2011 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absoluto-
rium Okręgowej Radzie WOIIB. 

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Wło-
dzimierz Draber przedstawił delegatom Program działalności 
na 2012 rok, a Skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu 
na 2012 r. Po krótkich wyjaśnieniach delegaci zatwierdzili 
„Program działalności WOIIB na 2012 rok” oraz uchwalili 
„Budżet WOIIB na 2012 rok”.

Podczas XI Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delega-
ci przyjęli 8 wniosków, które zostały pogrupowane tematycz-
nie: 7 wniosków do Krajowej Rady PIIB oraz 1 wniosek do 
realizacji przez Okręgową Radę Izby. 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
2002 – 2012.

Krótkie podsumowanie w liczbach.

31.12.2011 r. WOIIB liczyła 9570 członków, a liczba 
członków zawieszonych na ten dzień wynosiła 692 osoby. 
Razem ilość członków WOIIB wynosiła 10 262.

Nazwa 
branży Ilość członków Razem

 czynnych % zawieszonych % ilość człon. %
BO 5 038 52,64% 380 54,91% 5 418 52,80%
IS 1 941 20,28% 124 17,92% 2 065 20,12%
IE 1 253 13,09% 94 13,58% 1 347 13,13%
BD 809 8,45% 42 6,07% 851 8,29%
WM 198 2,07% 25 3,61% 223 2,17%
BK 131 1,37% 16 2,31% 147 1,43%
BT 107 1,12% 5 0,72% 112 1,09%
BM 93 0,97% 6 0,87% 99 0,96%
BW 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

OGÓŁEM 9 570 100% 692 100% 10 262 100%

Poniższy wykres przedstawia dynamikę wzrostu ilości 
członków Izby od 2004 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna działa od powoła-
nia jej 18 maja 2002 r. na I Zjeździe WOIIB. W 2003 roku 
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OKK przyjęła 303 wnioski o nadanie uprawnień budowla-
nych, w tym:
- protokolarnie z Urzędu Wojewódzkiego 91 akt osobo-

wych po przeprowadzeniu kwalifikacji na uprawnienia 
budowlane,

- 212 nowych wniosków złożonych w WOIIB o przeprowa-
dzenie kwalifikacji na uprawnienia budowlane. 

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę złożonych wnio-
sków i wydanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
w latach 2004 – 2012. W roku 2012 podaję tylko liczbę zło-
żonych wniosków, gdyż do czasu zamknięcia Biuletynu nie 
zakończyło się jeszcze postępowanie kwalifikacyjne w sesji 
wiosennej 2012.

Rok Ilość złożonych wniosków Ilość decyzji z danej sesji 
i z poprzednich

2004 275 307
2005 362 295
2006 310 302
2007 346 325
2008 344 331
2009 404 390
2010 418 372
2011 413 419
2012 218 0

RAZEM 3302 2916

ROK Ilość wniosków Ilość tytułów 
2003 8 0
2004 12 9
2005 6 7
2006 9 6
2007 3 6
2008 7 6
2009 3 4
2010 1 1
2011 4 1
2012 - 1

Razem: 53 41

W 2008 r. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa wygrała konkurs na organizację szkoleń w ra-
mach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pro-
jekt szkoleniowy „Wielkopolski Inżynier Budownictwa – 
rozwój kompetencji zawodowych w zakresie budownictwa 

XXI wieku”, który  trwał od 1.09.2008 do 25.06.2010 roku. 
Projekt został realizowany i rozliczony końcowym wnio-
skiem w 100% prawidłowo, co potwierdza informacja wery-
fikacyjna z WUP  z dnia 15.09.2010 r.

W 2011 roku dział EFS pracował nad złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, który 
nosi nazwę „SZANUJ ENERGIĘ – oszczędność energii 
i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii u od-
biorcy końcowego”. Projekt ten jest skierowany do 225 
przedsiębiorców i ich 240 pracowników, mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw z sektora budowlanego 
z województwa wielkopolskiego. Projekt obejmuje 20 
szkoleń z zakresu oszczędności energii i wykorzystywa-
nia odnawialnych źródeł energii, doradztwo w formie 
e-mail oraz wsparcie doradczo-psychologiczne jako wy-
równywanie stereotypów na temat działalności kobiet w bu-
downictwie. Ta część programu została skierowana dla ko-
biet do 25 i powyżej 50 roku życia pracujących w budowni-
ctwie. W ramach wsparcia realizacji projektu został spisany 
list intencyjny pomiędzy WOIIB a Politechniką Poznańską. 

Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem 
formalnym i przekazany do oceny merytorycznej dokonywa-
nej przez Komisję Oceny Projektów powołaną przez Insty-
tucję Organizującą Konkurs czyli Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu. Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków 
o dofinansowanie, czas oceny merytorycznej został wydłużo-
ny i informacji o otrzymaniu dofinansowania można oczeki-
wać na początku 2012 roku.

W 2011 roku wpłynęło 21 wniosków dotyczących 
świadczenia usług transgranicznych na terenie WOIIB, które 
złożyli inżynierowie posiadający obywatelstwo niemieckie, 
słowackie, angielskie, włoskie i hiszpańskie. Skład orzekają-
cy Rady WOIIB podjął 20 uchwał pozytywnych i 1 uchwałę 
negatywną, odmawiającą dopuszczenia do świadczenia usług 
transgranicznych.

W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Bu-
downictwa sprawnie i merytorycznie działa 8 zespołów 
problemowych. Kontynuowana jest bardzo dobra i szero-
ka współpraca Izby z: Politechniką Poznańską, Uniwer-
sytetem Przyrodniczym w Poznaniu, ze Stowarzyszeniami 
Naukowo-Technicznymi oraz Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi.

Kontynuowana jest współpraca z BTP z Francji 
oraz nawiązano pierwsze kontakty z niemiecką izbą in-
żynierów budownictwa z Brandenburgii.

Członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa mogą być dumni z dokonań samorządu 
zawodowego branży budowlanej w Wielkopolsce i ze spo-
kojem mogą spoglądać w nadchodzącą przyszłość. Izba jest 
przykładem dobrej, rzetelnej, wielkopolskiej organizacji pra-
cy i gospodarności.

 Opracował:
Mirosław Praszkowski

Liczba wniosków złożonych do OKK 
WOIIB o nadanie tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego.

Liczba tytułów Rzeczoznawcy Budowlanego 
nadanych przez Polską Izbę Inżynierów 

Budownictwa.
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Od lat Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa aktywnie współpracuje 
z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi 

na wielu polach. Jedną z aktywności Izby jest organizacja 
interesujących wydarzeń towarzyszących, skierowanych do 
inżynierów. Konferencje przygotowywane przez Izbę nie-
zmiennie charakteryzują się wysokim poziomem meryto-
rycznym i cieszą dużym zainteresowaniem profesjonalistów.

„Inżynierowie są siłą napędową rozwoju polskiej go-
spodarki i zawsze są miłym gościem na targach. Dokładamy 
starań aby udział w targach był zarówno przyjemnym jak i wy-
soce efektywnym wydarzeniem. Z myślą o inżynierach przygo-
towujemy specjalne zaproszenia do zwiedzania targów i udzia-
łu w konferencjach. Jestem przekonany, że dzięki targom inży-
nierowie zawsze są „up to date” (na bieżąco) z najnowszymi 
rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego i drogowego, energetyki, pro-
jektowania instalacji itp. dzięki czemu mogą je wdrażać w pro-
jektowanych i realizowanych inwestycjach. Bardzo cieszy mnie 
wieloletnia współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Inży-
nierów Budownictwa, tym bardziej, że owocuje ona wartoś-
ciowymi konferencjami organizowanymi na bardzo wysokim 
poziomie merytorycznym” – mówi Przemysław Trawa, Wice-
prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

Już wkrótce, podczas targów Instalacje 2012, które 
odbędą się w dniach 23-26 kwietnia 2012 r., Międzynarodo-
we Targi Poznańskie, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa oraz Politechnika Poznańska zapraszają 
na dwudniową (23-24 kwietnia) konferencję „Energetyka 
odnawialna w budownictwie”. Wykłady dotyczyć będą no-
woczesnych źródeł ciepła w budownictwie i ich parametrów 
energetyczno-ekologicznych, wentylacji w budynkach ener-
gooszczędnych oraz odprowadzania i zagospodarowania wód 
opadowych. Wszystkich inżynierów zapraszamy do udziału 
w konferencji oraz do odwiedzenia ekspozycji wystawców. 
Targi z pewnością będą doskonałą okazją by poznać zalety 
innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych 
oraz przetestować je w praktyce. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich inżynierów do 
zaplanowania wizyty na zbliżających się wydarzeniach de-
dykowanych „braci inżynierskiej” organizowanych przez 
Międzynarodowe Targi Poznańskie: 

23-26 kwietnia 2012 r. Międzynarodowe Targi Insta-
lacyjne INSTALACJE,

8-10 maja 2012 r. Międzynarodowe Targi Energetyki 
EXPOPOWER,

29 maja – 1 czerwca 2012 r. ITM POLSKA,
29 stycznia – 1 lutego 2013 r. Międzynarodowe Targi 

Budownictwa BUDMA.
Jak powszechnie wiadomo, w swojej pracy inży-

nierowie stosują tylko sprawdzone produkty i rozwiązania 
techniczne. Dlatego zachęcamy do odszukania wśród tar-
gowej ekspozycji produktów oznaczonych logiem Złotego 
Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Złoty 

Medal MTP jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i pre-
stiżowych nagród na polskim rynku wystawienniczym, sta-
nowiącą potwierdzenie doskonałości produktu, przyznawaną 
po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym produktom 
najwyższej jakości, wytworzonym w oparciu o najwyższej 
klasy technologie. W roku 2012 konkurs zmienił swoją for-
mułę. Jedną z nowości jest przyznawanie wyróżnień już na 
miesiąc przed targami. Po raz pierwszy również profesjona-
liści z branży i użytkownicy mogą wybierać najlepszy ich 
zdaniem produkt. Głosować można w Internecie na stronie 
www.zlotymedal.mtp.pl, a podczas targów za pośrednictwem 
ekranów dotykowych w ekskluzywnych przestrzeniach Stre-
fy Mistrzów zlokalizowanych w pawilonach 3, 5 oraz Alei 
Lipowej w kompleksie pawilonów 7, 7A, 8 i 8A. Produkt, 
który otrzyma najwięcej głosów, zdobędzie prestiżowy tytuł 
„Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów”.

międzynarodowe Targi 
Poznańskie dla inżynierów
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23-26.04.2012
www.instalacje.mtp.pl www.expopower.pl www.budma.pl

08-10.05.2012

Wydarzenia dla inżynierów:

 29.01-01.02.2013 

Międz ynarodowe Targi Budownic t wa

drogi ekspresowe
– raport z wielkopolski

10 – lecie działalności Izby jest dobrą okazją do 
podsumowań. Nie tylko tych, które wiążą się 
bezpośrednio z funkcjonowaniem samorządu 

inżynierów, ale również tych instytucji i firm, które wraz z Izbą 
ściśle w tym czasie współpracowały. Jedną z nich jest poznań-
ski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Drogowcy zatrudnieni w tym urzędzie są na co dzień członka-
mi samorządu zawodowego, który ściśle, na przestrzeni tego 
dziesięciolecia z wielkopolskim samorządem współpracował. 
Informowaliśmy w tym czasie, na łamach Biuletynu Izby o na-
szych problemach ale i też sukcesach. Zamieszczaliśmy artykuły 
o postępach w inwestycjach drogowych. Włączaliśmy się w or-
ganizację Dni Inżyniera Budownictwa na Targach Budma pre-
zentując nasze osiągnięcia i dzieląc się naszymi obawami przy 
przygotowaniu i realizacji inwestycji. Do zainteresowania się tą 
problematyką nie trzeba było nigdy nikogo zachęcać bo - co jest 
zrozumiałe - problem wydolności naszej infrastruktury drogo-
wej nurtuje praktycznie każdego kto wsiada do samochodu i na 
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co dzień musi korzystać z naszych dróg. Zdając sobie sprawę 
z wagi tej odpowiedzialności staramy się wykorzystywać też 
każdą okazję do tego, aby przybliżać i informować rzetelnie 
o tych sprawach, gdyż nie zawsze ten tzw. mainstreamowy prze-
kaz medialny jest prawdziwy i kompletny. Jesteśmy urzędem ad-
ministracji rządowej, który odpowiada za drogi krajowe, a więc 
te, które tworzą szkielet naszej sieci drogowej. Na przestrzeni 
ostatniego dziesięciolecia realizowaliśmy różne krajowe progra-
my rządowe mające na celu nadrabianie zaległości w tej dziedzi-
nie. Początkowo były to programy oparte o środki budżetowe, 
kredyty z EBI i fundusze przedakcesyjne typu PHARE. Po przy-
stąpieniu do Unii korzystamy w pełni z funduszy pomocowych 
w ramach programu POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko). Jego edycja trwająca od 2007 roku kończy się 
w roku przyszłym i praktycznie została przez drogowców już 
całkowicie zagospodarowana. Aby sprostać bardzo wysokim 
wymaganiom umożliwiającym sięganie po środki unijne trzeba 
było niestety doprowadzić do zgodności przepisów krajowych 
z wymogami unijnymi w zakresie budowy infrastruktury drogo-
wej. Dotyczyło to zwłaszcza norm prawnych z zakresu ochrony 
środowiska. I nie pomogły tu żadne nasze narodowe priorytety 
w postaci pilnej potrzeby usprawnienia sieci drogowej w kon-
tekście uzyskania prawa organizacji turnieju piłkarskiego EURO 
2012. Zrealizowane inwestycje drogowe to największa i naj-
ważniejsza infrastruktura, która pozostanie po mistrzostwach 
i będzie służyć nam wszystkim na co dzień. Nawet jeżeli na czas 
mistrzostw nie będzie w pełni gotowa. 

 W oparciu o w/w programy w Wielkopolsce zreali-
zowane zostały od 2002 roku następujące inwestycje: 
•	 S5 obwodnica Śmigla dł. 7,8 km – 2002 r.
•	 A2 Komorniki – Krzesiny – Września dł. 50,8 km (w tym 

37,5 km Autostrada Wielkopolska S.A.) – 2003 r.
•	 A2 Nowy Tomyśl – Komorniki dł. 50,4 km (w całości 

Autostrada Wielkopolska S.A.) – 2004 r.
•	 dk 15 obwodnica Gniezna dł. 6,1 km – 2005 r.
•	 dk 25 obwodnica Ślesina dł. 4,8 km – 2005 r.
•	 dk 11 obwodnica Piły I etap dł. 5,6 km – 2005 r.
•	 A2 Konin – Dąbie (Stryków) dł. 45,6 km – 2006 r.
•	 dk 12 obwodnica Borku Wielkopolskiego dł. 5,1 km  

- 2007 r.
•	 dk 25 obwodnica Starego Miasta dł. 1,8 km - 2008 r. 
•	 S 11 Poznań – Kórnik dł. 14,1 km - 2009 r.
•	 dk 25 obwodnica Nowych Skalmierzyc dł. 7,3 km - 2009 r.
•	 S 11 obwodnica Ostrowa Wlkp. I etap dł. 6,1 km - 2009 r.
•	 S 10 obwodnica Wyrzyska dł. 7,8 km - 2009 r.

Nie wolno nam tu nie wspomnieć o tym, że pod ko-
niec listopada ubiegłego roku, w wyniku wybudowania przez 
Autostradę Wielkopolską S.A. autostrady A2 na odcinku 
Nowy Tomyśl – Świecko nastąpiło historyczne połączenie 
naszej sieci autostrad i dróg ekspresowych z Europą. Poznań 
uzyskał w ten sposób dodatkowe atuty do dalszego rozwoju 
gospodarczego i turystycznego.

Niestety, piętno światowego kryzysu odcisnęło się rów-
nież na kondycji budżetu państwa, zmuszając polski rząd do 

korekty części planów inwestycyjnych, zwłaszcza tych, któ-
rych realizacja jeszcze się nie rozpoczęła. Opracowany został 
w ten sposób Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 
– 2015. Dokument ten określa cele i priorytety inwestycyjne, 
które są realizowane w całym okresie programowania.

W załączniku nr 1 do w/w Programu przedstawiono 
listę zadań inwestycyjnych, których realizacja została lub zo-
stanie rozpoczęta przed rokiem 2013. Wśród nich na terenie 
Wielkopolski są następujące inwestycje:
•	 Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław odc. Kaczkowo 

– Korzeńsko dł. 29,3 km. Termin oddania do ruchu to 
jesień 2013 r.1

Zdjęcie z archiwum SKANSKA
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Istniejąca droga krajowa nr 5 Poznań – Wrocław prze-
biega na tym odcinku przez centra wielu miejscowości, mię-
dzy innymi Bojanowo, Golinę Wielką i Rawicz. W wyniku 
realizacji tej inwestycji nastąpi znaczna poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego oraz skróci się czas przejazdu z Po-
znania do Wrocławia.
•	 Budowa drogi S5 odc. Gniezno – Poznań (Wschodnia 

Obwodnica Poznania) dł. 35,0 km z terminem zakoń-
czenia sierpień br. (przejezdność na EURO)2.

•	 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 
 Etap I od węzła Poznań Tarnowo Podgórne (Swadzim) 

do węzła Poznań Zachód (Głuchowo) dł. 14,2 km – ter-
min maj br.

 Etap IIa od węzła Poznań Północ (Złotkowo) do węzła 
Poznań Rokietnica (Rokietnica) dł. 7,74 km - termin IV 
kwartał 2012.

Obwodnice miasta Poznania są kluczowymi inwesty-
cjami ponieważ pozwolą wyprowadzić ruch tranzytowy poza 
miasto. Obecnie odbywa się on w całości przez miasto Poznań 
terenami o intensywnej zabudowie. Ruch ten, w związku z du-
żym ruchem lokalnym w Poznaniu nie jest płynny, co skutkuje 
częstym pojawieniem się korków w mieście i na dojazdach do 
miasta. Duże znaczenie będzie miało obniżenie emisji spalin 
i hałasu. Niestety, wspomniana wcześniej korekta planów spo-
wodowała, że do dzisiaj nie została rozpoczęta środkowa część 
zachodniej obwodnicy na odcinku od węzła Poznań Rokietnica 
do węzła Tarnowo Podgórne. Mimo ciągle pojawiających się 
zapowiedzi kolejnych polityków, że pieniądze już są, czekamy 
na ostateczną decyzję Ministra Finansów.
•	 Budowa drogi S8 odc. Syców – Kępno – Wieruszów – 

Walichnowy (łódzkie) dł. 45 km z terminem oddania do 
ruchu w listopadzie 2013 roku.

 (zadanie przygotowane zostało do realizacji przez po-
znański Oddział GDDKiA, natomiast realizowane jest 
bezpośrednio przez Oddział w Opolu).

Łącznie, w chwili obecnej, na terenie Wielkopolski realizo-
wanych jest ponad 110 km dróg ekspresowych.

Kolejny załącznik oznaczony numerem 1a określa 
listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać 
rozpoczęta do 2013 roku pod warunkiem zapewnienia środ-
ków finansowych. Na tej liście znalazły się:
•	 Budowa drogi S5 Żnin – Gniezno dł. 18,3 km
•	 Budowa drogi S5 odc. Poznań węzeł Poznań Zachód 

(Głuchowo) – węzeł Kaczkowo dł. 79,3 km

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

•	 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 
etap IIb od węzła Rokietnica do węzła Poznań Tarnowo 
Podgórne o  dł. 5,3 km

•	 Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II 
dł. 13,8 km

•	 Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w cią-
gu dk nr 15
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Od-

dział w Poznaniu podejmuje również szereg działań w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to m.in. przedsięwzięcia 
mające na celu likwidację miejsc szczególnie niebezpiecznych 
na naszej sieci poprzez uspokajanie ruchu, przebudowę niebez-
piecznych skrzyżowań (ronda, sygnalizacje świetlne), izolowa-
nie niechronionych użytkowników ruchu (pieszych i rowerzy-
stów) itp. Między innymi w roku 2010 na drogach krajowych 
w Wielkopolsce wybudowano 9 rond - łącznie w naszym woje-
wództwie jest ich już 52. W minionym dziesięcioleciu Oddział 
w Poznaniu, we współpracy z samorządami, wybudował prawie 
180 km chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Działania te 
podejmowane są w ramach programu „Drogi zaufania”. Pro-
gram ten powstał w 2007 roku, by chronić życie i zdrowie użyt-
kowników dróg krajowych. Jego celem jest radykalne zmniej-
szenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach krajowych.

I chociaż z pewną odrobiną satysfakcji patrzymy na 
wskaźniki prezentowane na mapach EuroRAP (przedsię-
wzięcie mające na celu ocenę ryzyka uczestniczenia w wy-
padku na drogach krajowych w Polsce), na których drogi za-
rządzane przez poznański Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad prezentowane są jako najbardziej bez-
pieczne w naszym kraju, to zmniejszenie liczby ofiar śmier-
telnych na naszej sieci drogowej, pozostaje jednym z najważ-
niejszych priorytetów w działaniach naszego Oddziału.
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XI zjazd sprawozdawczy 
woIIB

Tradycyjnie marzec w Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izbie Inżynierów Budownictwa to czas 
podsumowań działalności wszystkich organów, 

komisji i zespołów działających w Izbie. Zwieńczeniem tego 
jest zjazd sprawozdawczy, podczas którego delegaci oceniają 
działalność okręgowej rady za miniony rok wraz z realizacją 
budżetu i wytyczają kierunki do działania na kolejny rok.

27 marca 2012 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady XI 
Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa. Na 182 uprawnionych delegatów 
w Zjeździe wzięło udział 129, co stanowiło 70,88% wszyst-
kich delegatów. 

Honorowymi gośćmi Zjazdu byli: Wojewoda Wielko-
polski – Piotr Florek, dyrektor Wydziału Infrastruktury Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Ewa Ślęzak, dyrektor 

MTP BUDMA – Violetta Pastwa, wiceprezes PIIB – mgr inż. 
Stefan Czarniecki, prodziekan Wydziału Budownictwa i In-
żynierii Środowiska PP – dr hab. inż. Tomasz Mróz, prze-
wodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architek-
tów – Krzysztof Frąckowiak, przewodniczący Zarządu Od-
działu SITWM – Cezary Siniecki, przewodniczący Zarządu 
Oddziału SEP – Kazimierz Pawlicki, prezes Oddziału SITK 
w Poznaniu – Bogdan Bresch.

Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek – w swoim 
wystąpieniu wyraził duże uznanie za dotychczasową 10-let-
nią działalność Izby na terenie Wielkopolski oraz efektywną 
współpracę. 

Stwierdził, że WOIIB bardzo dobrze wywiązuje się ze 
swoich statutowych obowiązków. Podkreślił proces kształ-
cenia specjalistycznego inżynierów budownictwa, co bez-
pośrednio przekłada się na coraz lepsze realizacje inwestycji 
budowlanych w województwie. Zauważył, że wielkopolskie 

firmy budowlane są sprawnie zarządzane i rzetelnie wykonu-
ją swoje obowiązki.

Powiedział również, iż należy bardziej efektywnie 
pracować nad nowelizacją prawa budowlanego i przepisów 
z nim związanych, gdyż przyniesie to wiele korzyści całej 
gospodarce narodowej.

Wyrażając nadzieję na dalszą tak dobrą współpracę, 
życzył delegatom owocnych obrad.

Pan dr hab. inż. Tomasz Mróz, prodziekan Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP, podkreślił ścisłą 
współpracę WOIIB z Politechniką Poznańską przy organiza-
cji różnych konferencji i szkoleń specjalistycznych dla człon-
ków Izby. 

Stwierdził, że nowym Rektorem PP jest prof. dr hab. 
inż. Tomasz Łodygowski – budowlaniec, co zapowiada jesz-
cze lepszą i ściślejszą współpracę uczelni z Izbą.
Życzył delegatom owocnych obrad.
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 Pan Krzysztof Frąckowiak – przewodniczącego 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, podziękował 
za zaproszenie na Zjazd Izby. Podkreślił dobrą i ścisłą współ-
pracę Rad Okręgowych obu Izb. 

Życzył obu samorządom zawodowym, aby planowa-
ne zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych były ko-
rzystne dla wszystkich środowisk i zlikwidowały te elemen-
ty, przeciwko którym występują dla dobra całej gospodarki 
narodowej

Życzył delegatom pomyślnych obrad.
Wiceprezes PIIB – Stefan Czarniecki wyraził swoje 

zadowolenie, że po 10 latach udało mu się wreszcie dotrzeć 
do Poznania i brać udział w zjeździe izby, której działalność 
jest wysoko oceniana na tle innych izb okręgowych przez 
władze PIIB. 

W swoim wystąpieniu poinformował delegatów o róż-
nych działaniach, które podjęła PIIB w celu poprawy prawa 
budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych. W Mini-
sterstwie Infrastruktury powołano zespół fachowców, wśród 
których jest wiceprezes PIIB – prof. Zbigniew Kledyński, który 
ma opracować Kodeks budowlany, który po zakończeniu prac 
zostanie poddany środowiskowej dyskusji. Wstępne opracowa-
nie Kodeksu do 15 sierpnia 2012 r. Zostanie wtedy omówiony 
na posiedzeniu Rady Ministrów. Wszystkie prace legislacyjne 
związane z Kodeksem mają zakończyć się do 30.03.2013 r.

Stwierdził, że należy dokładać coraz więcej starań 
do kształcenia specjalistycznego członków samorządu. Zo-
stały już podjęte działania związane z wdrażaniem szkoleń 
e-learningowych, które mogą uatrakcyjnić ofertę szkoleń już 
realizowanych.

Życzył owocnych obrad, podjęciach słusznych uchwał 
i opracowania programu, którego realizacja będzie podstawą 
sukcesów WOIIB.

Przewodniczący Zjazdu – Lech Grodzicki - odczytał 
list przewodniczącego poznańskiego oddziału PZITS p. Jana 
Lemańskiego adresowany do przewodniczącego WOIIB, 
w którym usprawiedliwiając swoją nieobecność na zjeździe 
składał na ręce p. Jerzego Strońskiego wyrazy szacunku 
i uznania za dotychczasowe działania Izby i dokonania w ca-
łym X-leciu jej istnienia. Jako gorący zwolennik samorządu 
zawodowego życzył delegatom owocnych obrad.

Przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB – Jerzy 
Stroński złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady 
w 2011 r. 

Skarbnik WOIIB – Kazimierz Ratajczak zreferował 
rozliczenie budżetu Izby w 2011 r. 

Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działal-
ności w 2011 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absoluto-
rium Okręgowej Radzie WOIIB. 

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Wło-
dzimierz Draber przedstawił delegatom Program działalności 
na 2012 rok, a Skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu 
na 2012 r. Po krótkich wyjaśnieniach delegaci zatwierdzili 
„Program działalności WOIIB na 2012 rok” oraz uchwalili 
„Budżet WOIIB na 2012 rok”.

Podczas XI Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci 
przyjęli 8 wniosków, które zostały pogrupowane tematycznie: 
7 wniosków do Krajowej Rady PIIB oraz 1 wniosek do reali-
zacji przez Okręgową Radę Izby. 

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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sPrawozdaNIe
z działalności okręgowej Komisji rewizyjnej

wielkopolskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
między X a XI zjazdem woIIB

Sprawozdanie OKR dotyczy okresu między X 
i XI Zjazdem Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, tj. od kwietnia 2011 r. 

do marca 2012 r. Wyjątek stanowi Sprawozdanie Finansowe 
Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które zgod-
nie z pkt. 2.1 Polityki Rachunkowości WOIIB jest sporzą-
dzane za lata kalendarzowe i dotyczy okresu od 1.01.2011 do 
31.12.2011 r. Okręgowa Komisja Rewizyjna badając realiza-
cję budżetu i finansów ograniczyła się więc do tego okresu.

Podstawową działalnością OKR w okresie sprawo-
zdawczym była kontrola WOIIB i jej organów. Przepro-
wadzono 7 kontroli:

1. Kontrola działalności Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.
2. Kontrola działalności Rzecznika Odpowiedzialności Za-

wodowej.
3. Kontrola działalności Sądu Dyscyplinarnego.
4. Kontrola dokumentacji kasowej, inwentaryzacji kasy.
5. Kontrola realizacji uchwał X Zjazdu WOIIB.
6. Kontrola realizacji uchwał Okręgowej Rady WOIIB 

i Prezydium Rady.
7. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2011 r.

Kontrola Organów Okręgowej Izby (pkt 1, 2, 3) nie 
dotyczyła oczywiście działalności merytorycznej tych orga-
nów, które są niezawisłe a jedynie spraw finansowych, go-
spodarczych i porządkowych. W składzie zespołów kontrol-
nych pracowali wszyscy członkowie OKR, przy czym każ-
dorazowo przewodniczącym zespołu był Przewodniczący lub 
Zastępca Przewodniczącego OKR.
Wyniki Kontroli.
1.  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna realizuje najwięcej za-

dań, które nakłada na samorządy zawodowe Ustawa z 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych. Są to w dodat-
ku zadania o znaczeniu podstawowym zarówno dla funkcjo-
nowania Izby, jej gospodarki finansowej jak i dla każdego 
inżyniera indywidualnie. W minionym roku OKK przyjęła 

539 wniosków o przeprowadzenie kwalifikacji i dopuszcze-
nie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Aby wywiązać 
się ze swoich zadań Przewodniczący OKK powołał do pracy 
w sesji wiosennej 11 zespołów kwalifikacyjnych i 22 zespo-
ły egzaminacyjne a w sesji jesiennej 11 zespołów kwalifika-
cyjnych i 24 zespoły egzaminacyjne. Działalność finansowa 
została już omówiona w sprawozdaniu Przewodniczącego 
OKK i przedstawia się również poprawnie.

OKR po przeprowadzonej jesienią 2011 r. kontroli zaleca:
- aby wszystkie osoby powoływane w skład zespołów kwali-

fikacyjnych i egzaminacyjnych były z listy „Zespołów egza-
minacyjno-kwalifikacyjnych WOIIB”, którą zatwierdza Prze-
wodniczący OKK, (dok. 5.1 i 5.2 do Protokołu Nr 9/III/2011),

- plan budżetu na określony rok powinien zawierać wszyst-
kie składniki kosztów, jakie ponosi OKK. 
Pierwszy wniosek ma charakter porządkowy i leży wyłącz-
nie w kompetencjach Przewodniczącego OKK. Drugi wnio-
sek był już poruszany w sprawozdaniu OKR na poprzednim 
X Zjeździe i ma również charakter porządkowy. Wtedy było 
już za późno, aby poprawić konstrukcję budżetu w 2011 r., 
a w budżecie na 2012 rok już tę uwagę, wg zapewnienia pana 
skarbnika WOIIB, uwzględniono. Wniosek ten wprawdzie 
dotyczy działalności OKK, ale jego realizacja leży w kom-
petencjach Skarbnika i księgowości WOIIB.
Ocena globalna działalności OKK WOIIB w 2011 r. jest 
wg OKR pozytywna.

2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w 2010 
roku zajmował się 23 sprawami, które wpłynęły w 2010 roku 
i 6 z lat ubiegłych. Najwięcej spraw dotyczyło niedopełnie-
nia obowiązków kierownika budowy i projektanta, ale były 
też sprawy o poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy, 
posługiwanie się sfałszowanymi uprawnieniami, czy nawet 
nieuprawnione używanie pieczęci biegłego. OKR stwierdziła 
właściwy tryb załatwiania zgłaszanych spraw i nie wnosi żad-
nych zastrzeżeń do działalności OROZ WOIIB.

3. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrywał w 2010 roku 6 
spraw bieżących i 3 sprawy z lat ubiegłych. Najwięcej spraw 
dotyczyło niedopełnienia obowiązków kierownika budowy. 
Z 6 spraw zarejestrowanych w 2010 roku w 4 udzielono upo-
mnienia, 1 umorzono, w 1 uniewinniono. W 1 sprawie ukara-
ny odwołał się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, który to 
sąd utrzymał w mocy decyzję OSD. Komisja nie wnosi żad-
nych zastrzeżeń do działalności OSD WOIIB.

4.  Kontrolę dokumentacji kasowej i inwentaryzacji kasy prze-
prowadzono w styczniu 2012 roku. Stan środków pienięż-
nych w kasie był zgodny ze stanem końcowym ostatniego 
raportu kasowego na dzień 31.12.2011 r. na podstawie spisu 
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gotówki z natury. Na tę okoliczność spisano odpowiednie 
protokoły na dzień 31.12.2011 r. Komisja nie stwierdza żad-
nych nieprawidłowości w dokumentach kasowych WOIIB.

5.  Realizacja uchwał X Zjazdu WOIIB została szczegółowo 
przedstawiona i opisana w dokumencie XI Zjazdu pt. Spra-
wozdanie Okręgowej Rady WOIIB z działalności w okresie 
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Na specjalne 
podkreślenie zasługuje fakt, że Prezes KR PIIB dwukrotnie 
występował do Premiera Rządu RP z wnioskiem o nieod-
płatne udostępnienie Polskich Norm i dwukrotnie odpowiedź 
podpisana przez Panią Minister Julię Piterę była negatywna. 
W pozostałym zakresie realizacji wniosków X Zjazdu WO-
IIB ustalenia Komisji są zbieżne ze sprawozdaniem Okręgo-
wej Rady WOIIB więc nie ma potrzeby ich powtarzać. 

6.  Realizacja uchwał Okręgowej Rady WOIIB i Prezydium Rady 
nie budzi zastrzeżeń. W 2011 roku podjęto ok. 200 uchwał 
dotyczących spraw członkowskich, organizacyjnych, finanso-
wych, zapomóg itp. W protokole z kontroli szczegółowo opi-
sano rodzaj tych uchwał i ich realizację. Nie stwierdzono uwag 
dotyczących podejmowania i realizacji uchwał Rady i Prezy-
dium Rady. Zaleca się rozpatrzenie przez Radę sprawy bieżą-
cego publikowania uchwał na stronie internetowej WOIIB oraz 
dla ułatwienia identyfikacji uchwał stosowanie oprócz numeru 
uchwały także krótkiej nazwy (czego dotyczy).

Realizacja budżetu i finansów za 2011 rok w Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa szcze-
gółowo opisana została w Protokóle Nr 15/III z kontroli prze-
prowadzonej w marcu 2012 r. przez OKR po badaniu przez 
biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Izby.

Okręgowa Komisja Rewizyjna do sporządzenia swo-
jego sprawozdania skorzystała z następujących dokumentów:
- Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa za 2011 r.;
- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 

2011 r.;
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.;
- Rachunek wyników sporządzony za 2011 r.;
- Wykonanie budżetu WOIIB 1.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
- Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego WO-

IIB za rok 2011 autorstwa p. Andrzeja Furmanowskiego 
Biegłego Rewidenta z firmy Eureka Auditing Sp. z o.o.

Niezależnie od w/w dokumentów OKR korzystała z in-
formacji przewodniczącego Rady WOIIB p. mgr inż. Jerzego 
Strońskiego, dyrektor biura WOIIB p. mgr inż. Balbiny Ko-
niecznej oraz głównej księgowej p. mgr Hanny Koźlińskiej.

Wykonanie Budżetu WOIIB w 2011 roku wynio-
sło 2 877 921,14 zł przy planie wydatków budżetowych 
3 345 000,00 zł. Tak więc, zaoszczędzona kwota wydatków 
w stosunku do planu wyniosła 417 578,86 zł. Wpływy do 
budżetu zostały przekroczone o kwotę 182 128,75 zł. Tutaj 
tylko w jednej pozycji planowane wpływy nie zostały zreali-
zowane o kwotę 26 309,25 zł. Dotyczyło to wpływów z po-
stępowań kwalifikacyjnych i egzaminów. Było to prawdopo-
dobnie wynikiem przeszacowania ilości chętnych do przystą-
pienia do egzaminów na uprawnienia. Globalnie wykonanie 

budżetu WOIIB za 2011 rok należy ocenić pozytywnie.
Kredyt inwestycyjny na budowę siedziby WO-

IIB wg umowy z PKO BP z 2009 r. wynosił 3 500 000 zł. 
W 2009 r. spłacono 82 684,00 zł. bez odsetek. W 2010 r. 
spłacono 330 708,00 zł. bez odsetek. Razem więc wartość 
kredytu PKO (krótko i długoterminowego) do spłacenia po 
31.12.2010 r. wynosiła 3 086 608,00 zł. bez odsetek. W 2011 
r. spłacono 196 784,82 zł (bez odsetek) ze środków bieżących 
oraz 2 360 736,94 zł z umorzenia (spieniężenia) jednostek 
funduszu otwartego PKO TFI. 

Tak więc po 31.12.2011 r. kredyt wynosi 529 086,24 zł 
bez odsetek. Równocześnie spłacano raty odsetkowe od kredy-
tu. W 2009 r. spłacono rat odsetkowych na sumę 93 583,29 zł, 
z czego 55 889,66 zł podwyższyło wartość środka trwałego – sie-
dziby do momentu oddania do użytkowania, a 37 693,63 zł ob-
ciążyło koszty okresu tj. koszty finansowe roku 2009. W 2010 r.  
spłacono rat odsetkowych na sumę 207 607,45 zł. W 2011 r. 
spłacono rat odsetkowych na sumę 123 825, 65 zł. Razem koszty 
kredytu w postaci odsetek wyniosły dotychczas 425 016,39 zł.
Rozliczenie JU PKO TFI.

Wartość posiadanych na 31.12.2010  r. jednostek 
uczestnictwa wynosiła 2 337 609,29 zł. W czerwcu 2011 
roku całkowicie spieniężono JU PKO TFI. W dniu spienię-
żenia wartość JU wynosiła 2 360 736, 94 zł. Różnica wy-
ceny między dniem wykupu a wyceną bilansową na dzień 
31.12.2010 r. wynosiła 23 127,93 zł in plus. O tę kwotę 
umniejszono stan Funduszu z aktualizacji wyceny (pasywa 
bilansu A. II.) a resztę kwoty t.j. 113 902,75 zaksięgowano 
w koszty finansowe i tym samym rozliczono w/w Fundusz 
całkowicie oraz zakończono operacje związane z wyceną JU.

Na przestrzeni lat 2006-2011 Izba uzyskała mimo 
wahań koniunkturalnych na rynkach funduszy inwesty-
cyjnych zdecydowanie wymierny zysk.

Na podstawie dokumentów księgowych i opinii Bie-
głego Rewidenta, OKR stwierdza, że sprawozdanie finan-
sowe WOIIB za 2011 rok przedstawia rzetelnie i czytelnie 
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej WOIIB. Sprawozdanie finansowe zostało spo-
rządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz na podsta-
wie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Infor-
macje zawarte w sprawozdaniu rocznym wskazują, że WO-
IIB prowadzi prawidłową gospodarkę finansową.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i udziału we 
wszystkich posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB 
stwierdza się, że WOIIB jest dobrze zorganizowana, jej or-
gany statutowe oraz powołane przez Okręgową Radę Izby 
komisje i zespoły działają prawidłowo, a WOIIB wywiązuje 
się dobrze ze swoich statutowych obowiązków.

Okręgowa Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 
w dniu 16.03.2012 r. podjęła jednogłośnie Uchwałę nr 8/
III/OKR/12 o wystąpieniu do XI Zjazdu WOIIB o udzie-
lenie absolutorium Radzie WOIIB.

Przewodniczący OKR WOIIB
Wojciech Białek
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Z inicjatywy starszych absolwentów, przy pełnym 
poparciu dyrektora szkoły, na zebraniu założycielskim 
w dniu 19 maja 2011 r. zostało powołane Stowarzysze-
nie „RYBAKI 17” Absolwentów Technikum Budow-
lanego im. gen Władysława Andersa w Zespole Szkół 
Budownictwa nr 1 w Poznaniu.

W/w Stowarzyszenie zostało przez Sąd Rejonowy 
Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego wpisane dnia 17 
sierpnia 2011 r. do tegoż rejestru pod numerem KRS 
0000393596. Tym samym Stowarzyszenie uzyskało le-
galizację istnienia i działania.

Sąd rejestrując Stowarzyszenie zatwierdził rów-
nież Statut, w którego ramach będziemy działać.

Statut ten jest do wglądu w siedzibie Stowarzy-
szenia – budynku szkoły – oraz na stronie internetowej 
szkoły.

Dzięki życzliwości pana dyr. Zbigniewa Talagi bę-
dziemy mogli spotykać się na terenie szkoły jak również 
przechowywać tam dokumenty – adres: ul. Rybaki 17, 
61-883 Poznań.

Rejestracja Stowarzyszenia umożliwia i zobowią-
zuje pomysłodawców do zorganizowania się tj. wybrania 
władz Stowarzyszenia.

Stosowne spotkanie odbyło się 22 września 2011 r. 
w auli szkoły. Uczestnicy spotkania dokonali w głoso-
waniu jawnym wyboru władz Stowarzyszenia na I ka-
dencję, tj. lata 2011-2015.

Przedstawiają się one następująco:
Zarząd:
 prezes  - Bogdan Olejniczak
 wiceprezes - Marek Wrzesiński
 sekretarz - Maria Świerczak
 skarbnik  - Elżbieta Stakun
 członkowie - Tomasz Spychała 
   - Alojzy Szelejewski
   - Tomasz Wiatr
Komisja Rewizyjna:
 przewodniczący - Zbigniew Augustyniak
 z-ca przewodniczącego - Hieronim Błaszczyk
 sekretarz - Leszek Rutkowski
 członkowie - Mirosława Kowalczyk
   - Jerzy Lisewski

KomuNIKaT
do absolwentów Technikum Budowlanego im. gen. władysława 

andersa, ich rodzin oraz sympatyków

Wybrane władze zostały również zgłoszone do 
Krajowego Rejestru Sądowego.

W dalszej kolejności w Urzędzie Statystycznym 
w Poznaniu uzyskaliśmy numer identyfikacyjny Regon 
301951254.

Dla prowadzenia działalności niezbędne jest też 
konto bankowe, które założyliśmy w PKO BP S.A. Od-
dział I w Poznaniu, Plac Wolności 3. Numer konta: 03 
1020 4027 0000 1902 0971 9917. 

Wpisowe, składki członkowskie oraz kwoty 
z wszelkiego innego tytułu należy tam wpłacać. 

Ostatnią niezbędną formalnością było uzyskanie 
numeru identyfikacji podatkowej NIP 78316844074.

Tym samym zakończyliśmy etap organizacyjny.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
zgodnie z treścią Statutu nasze działanie ma wspo-

magać i ubogacać działalność szkoły na co dzień. Nie 
wolno nam jednak zapomnieć, że 1 kwietnia 2019 r. 
„naszej budzie” minie STO lat od momentu, gdy została 
szkołą polską po odzyskaniu niepodległości (budynek 
i działalność są starsze). Jest to bardzo ważna data dla 
szkoły jak również miasta, dlatego chcemy się do tego 
należycie przygotować.

Sto lat działalności to nie tylko nauka zawodu, ty-
siące absolwentów rozsianych po całym kraju – to sport, 
harcerstwo, rekreacja, działalność kulturalno-oświatowa.

Apelujemy do Was o zbieranie i dostarczanie do 
Stowarzyszenia: pamiątek, zdjęć, dokumentów, wspo-
mnień – szczególnie związanych z naszymi profesorami.

Będziemy również bardzo wdzięczni za wnioski, 
uwagi i propozycje wspólnej pracy dla szkoły – NASZEJ 
SZKOŁY.

Zarząd Stowarzyszenia

Informacja dla członków

Uchwała nr 4/2011 zebrania członków założycieli 
Stowarzyszenia „RYBAKI 17” z dnia 19 maja 2011 r. 
ustala minimalną:

- jednorazową opłatę wpisową w wysokości 10,00 zł,
- miesięczną składkę członkowską w wysokości 5,00 zł.

Skarbnik Stowarzyszenia         
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Z głębokim żalem 
i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość, że 14 kwietnia 
2012 r. zmarł nagle nasz 
Przyjaciel i Kolega mgr inż. 
Piotr Zborowski, którego 
pożegnaliśmy 17 kwietnia 
o godz. 12:00 na Cmentarzu 
Komunalnym w Lesznie.

Mgr inż. Piotr Zborow-
ski urodził się 10.05.1952 r. 
w Jarocinie. Tam też ukoń-
czył liceum ogólnokształ-
cące. 

W 1978 r. ukończył stu-
dia na Politechnice Poznańskiej, Wydział Budownictwa Lądo-
wego w specjalności – budownictwo miejskie i przemysłowe, 
specjalizacja – konstrukcje stalowe.

W 1998 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Rol-
niczej w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości.

W 1982 r. otrzymał uprawnienia budowlane w wykonaw-
cze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
a w 1987 r. zdobył uprawnienia geologiczne.

Karierę zawodową rozpoczął w 1978 r., jako kierownik 
Działu przygotowania produkcji Wojewódzkiego Przedsię-

biorstwa Budownictwa Komunalnego w Lesznie z siedzibą  
w Górze Śl.

Następnie pracował w różnych przedsiębiorstwach jako 
kierownik robót przy realizacji różnych inwestycji w Polsce 
i za granicą.

W latach 2003 – 2005 pełnił obowiązki Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ogrody” w Lesznie.

Od 2005 był właścicielem Firmy Budowlanej ZBORBUD 
– która realizowała usługi kierowania budowami, nadzory bu-
dowlane, zarządzanie firmami budowlanymi, ekspertyzy, do-
radztwo inwestycyjne, kosztorysowanie.

Był członkiem PZITB. Od stycznia 2012 r. pełnił funkcję 
przewodniczącego Koła nr 60 w Lesznie Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa.

Był członkiem Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zespołu ds. procesów bu-
dowlanych WOIIB a także delegatem na Zjazd Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Zaangażowany w tworzenie struktur 
i rozwój Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Całe życie zawodowe był związany z budownictwem.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 
środowisko zawodowe i społeczne w Lesznie stracili w Zmar-
łym aktywnego inżyniera i działacza, serdecznego Kolegę 
i Przyjaciela, Człowieka niezwykle życzliwego i wrażliwego 
na sprawy innych.

Mgr inż. Piotr Zborowski 
1952 – 2012 r.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2012 (35)

36 www.woiib.org.pl

Plan szkoleń dla członków 
wielkopolskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w 2012 roku

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

1. 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

2. 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

3. branża ogólnobudowlana – 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

4. 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

5. 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
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6. 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

7. branża wodno-melioracyjna - SITWM
1. Środowiskowe uwarunkowania inwestycji  

i konserwacji w budownictwie wodnym  
i wodno-melioracyjnym.

Wrzesień 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

8. branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Sposoby naprawy i wzmacniania uszkodzonych 

konstrukcji żelbetowych.
2. Naprawa, konserwacja i wzmacnianie 

zabytkowych konstrukcji ceglanych.

04.10.2012 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

9. 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.

11.10.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Leszno
Leszczyńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa         
ul. Sułkowskiego 46

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

10. 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.

25.10.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Piła
ul. Browarna 19

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

11. branża elektroinstalacyjna – SEP
1. Zasilanie placu budowy – wymagania formalne 

i techniczne. 

Październik 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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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.

12. 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.

08.11.2012
16:00-17:30
17:40-19:10

Poznań
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr inż. W. Książkiewicz
mgr inż. S. Baraniak
Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

13. Branża elektroinstalacyjna – SEP – Poznań
XV Sympozjum z cyklu: „Współczesne 
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
informatyczne i telekomunikacyjne”.

21-22.11.2012 r.
godz. 9:00 
Poznań 
Centrum 
Kongresowe IOR 
ul. Miczurina 20

Organizator: SEP O. Poznań
Wykładowcy:
dr hab. inż. Aleksandra Rakowska
dr inż. Eugeniusz Sroczan
dr inż. Ryszard Niewiedział
dr inż. Andrzej Grzybowski
Informacja:
SEP O.Poznań, Elżbieta Pokrywka
nr tel. 61-8536514

14. 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.

29.11.2012 r.
16:00-17:30
17:40-19:10

Konin,
Konińskie Centrum 
Edukacyjne,  
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr inż. W. Książkiewicz
mgr inż. S. Baraniak
Informacja:
CUTOB-PZITB
Tel. 61-853-68-05 w. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl






