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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W ostatnim kwartale bieżącego roku Wielkopolska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa przeżywała okres wyjątkowo intensywnej dzia-
łalności jej wszystkich organów ustawowych i zespołów działających 

w ramach Rady Okręgowej.
W dniach 9-12 września b.r. nasza delegacja przebywała z oficjalną wizytą we 

Francji, w Federacji BTP w Epinal. Strona francuska zapoznała nas z aktualną or-
ganizacją i sprawami, którymi zajmuje się ich Federacja. Obydwie strony, zarówno 
polska jak i francuska, wyraziły pełne zainteresowanie dalszą współpracą w ra-
mach porozumienia, które podpisaliśmy w 2009 roku. 

13 i 14 września 2012 r. uczestniczyliśmy w tradycyjnej już konferencji nauko-
wo-technicznej w Wałczu p.t.: „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” oraz 
w XIV warsztatach nadzoru budowlanego. Jak co roku, spotkaliśmy się na roboczo 
w składach Prezydium: Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, wymieniając się doświadczeniami z prac obu izb. 

Kluczowym wydarzeniem dla naszego samorządu zawodowego były obchody 
Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, zorganizowane przez delegaturę kaliską, 28 
września br. w Ostrowie Wlkp. Patronat nad imprezą objął Prezydent m. Ostrowa 
Wlkp. Uczestniczyli w niej również: Prezydent m. Kalisza, Starosta Kaliski i Os-
trowski oraz prezesi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych a także 400 członków 
Izby. W czasie uroczystości nasi członkowie zostali uhonorowani odznaczeniami 
resortowymi, odznakami honorowymi PIIB. Wielkopolska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa, jako zbiorowość, została odznaczona Złotą Odznaką „Za-
służony dla Budownictwa” i Medalem 120-lecia Ruchu Zawodowego „Budowla-
nych”. W ramach tej uroczystości wyróżniono pucharami zwycięzców konkursu 
„Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski”. 

10 października b.r. zorganizowaliśmy po raz trzeci naszą sztandarową konfe-
rencję „Budownictwo szpitalne” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu. Patronat honorowy objęli Rektorzy Uniwersytetu Medycznego 
i Politechniki Poznańskiej. Konferencja ta wpisała się już do kalendarza naszych 
przedsięwzięć, jako cyklicznie organizowana co 2 lata. Uważam, że przyniosła ona 
naszemu samorządowi bardzo duży sukces ze względu na dobrze dobrany zakres 
merytoryczny poruszanych tematów. 

W październiku byliśmy uczestnikami Jubileuszowego Zjazdu Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa zorganizowanego we wnętrzach Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Było to podsumowanie 10-letniej działalności samorządu zawodo-
wego inżynierów budownictwa w całym kraju. 

19 października b.r. w siedzibie naszej Izby zorganizowaliśmy, wspólnie 
z Wielkopolską Izbą Lekarską, spotkanie inaugurujące porozumienie samorzą-
dów zawodowych z terenu Wielkopolski. Wspólnie postanowiliśmy kontynuo-
wać współpracę instytucji reprezentujących zawody zaufania publicznego, ce-
lem ich ochrony przed inicjatywami ograniczenia samorządności i deregulacji 
naszych zawodów. 

7 listopada b.r. razem z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów zorganizo-
waliśmy już piąte z kolei warsztaty pod nazwą „Projektowanie, jako gra zespo-
łowa”. Tematem była przebudowa „Okrąglaka”, jako symbolu modernistycznej 
architektury poznańskiej.

Należy z uznaniem podkreślić inicjatywę delegatury w Gnieźnie, która wspól-
nie z PZITS i pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego, zorganizowała w dniach 
23.10.2012 r. i 15.11.2012 r. dwie konferencje na temat: „Ochrona środowiska w pi-
gułce”, cieszące się dużym zainteresowaniem społeczności budowlanej w regionie. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w imieniu 
Rady WOIIB i swoim własnym, składam wszystkim członkom naszej Izby serdeczne 
życzenia zdrowia, pomyślności i zadowolenia z wykonywanej pracy zawodowej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
mgr inż. Jerzy Stroński
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Dni Inżyniera Budownictwa
29-30.01.2013 r.
Sala Zielona, pawilon 3

I Dzień, 29.01.2013 r.

•	12:30 – 12:40 – Wprowadzenie.
•	12:40 – 13:10 – Procesy inwestycyjne w okresie spowolnienia 

    gospodarczego – Janusz Piechociński, Poseł na Sejm 
    RP, Zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

•	13:10 – 13:40 – Struktura kosztów budownictwa mieszkaniowego 
    w okresie spowolnienia gospodarczego 
    – mgr inż. bud., mgr inż. arch. Roman Pilch, WOIIB,  
    Politechnika Poznańska.

•	13:40 – 14:00 – Dyskusja.

II Dzień, 30.01.2013 r. – Budownictwo kolejowe
•	11:00 – 11:10  – Wprowadzenie.
•	11:10 – 11:25  – Usamorządowienie Regionalnych Przewozów   

       Pasażerskich – mgr inż. Jerzy Krygier.
•	11:25 – 11:45  – Kolej w przestrzennym rozwoju miast i procesach   

                             metropolizacji – dr inż. Andrzej Krych.
•	11:45 – 12:15  – Rewitalizacja dworców kolejowych 

    – mgr inż. Tomasz Nowak.
•	12:15 – 12:30  – Rola kolei w kształtowaniu Centralnego 

    Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego  
    w Poznaniu – dr inż. Zygmunt Nowak.

•	12:30 – 12:45  – Integracja transportu w osi korytarza 
    transportowego linii kolejowej 
    – mgr inż. Jacek Theim.

•	12:45 – 13:05  – Kolej jako czynnik metropolizacji Aglomeracji 
    Poznańskiej – dr inż. Jeremi Rychlewski.

•	13:05 – 13:30  – Współpraca PKP SA z jednostkami samorządowymi 
    w zagospodarowaniu kolejowych nieruchomości 
    – mgr Roman Biniszkiewicz.

•	13:30 – 14:00  – Dyskusja.
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Koniec września to czas na podsumowanie dzia-
łalności zawodowej członków Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

podczas Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. W tym roku, 

już 6 spotkanie, zostało zorganizowane w Ostrowie Wielko-
polskim przez delegaturę Izby w Kaliszu. Marian Walczak, 
główny koordynator przedsięwzięcia, połączył spotkanie 
z podsumowaniem 37 edycji konkursu „Mister budownictwa 
południowej Wielkopolski za rok 2011”. Konkurs kierowany 
jest do projektantów, firm budowlanych, inwestorów, inży-
nierów. 28 września od godz. 12:00 przedstawiciele delegatur 
oraz z powiatu poznańskiego mogli podziwiać kunsztowną 
renowację synagogi w Ostrowie Wielopolskim. Nie tylko 
członkowie Izby byli zachwyceni efektem prac. Odnowiona 
synagoga zdobyła tytuł „Mister budownictwa za 2011 rok” 
w kategorii obiekty kultury.

Wielkopolski Dzień 
Budowlanych

Od godz. 13:00 w Ostrowskim Centrum Kultury rozpo-
częły się uroczystości Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. 
Marian Walczak przywitał prezydenta miasta Ostrowa Wlkp. 
– Jarosława Urbaniaka.

Przewodniczący Rady WOIIB Jerzy Stroński przywi-
tał wszystkich przybyłych na uroczystości Wielkopolskiego 
Dnia Budowlanych, a szczególnie gości honorowych:

- prezydenta miasta Kalisza – Janusza Pęcherza,
- wicestarostę ostrowskiego – Tomasza Ławniczaka,
- członka Prezydium PIIB - Barbarę Malec,
- zastępcę sekretarza generalnego PZITB – Stefana Pyraka,
- przedstawiciela Zarządu Krajowego ZZ „Budowlani” – 

Krzysztofa Antoniewicza, przewodniczącego Okręgu 
Wielkopolskiego ZZ „Budowlani”,

- prezesa zarządu SNT-NOT w Kaliszu - Adama Błocho-
wiaka,

- przedstawiciela WOIA – Marka Czuryłę,
- prezesa Oddziału SITK w Poznaniu – Bogdana Brescha,
- członka Zarządu Głównego SEP – Stefana Granatowicza,
- przewodniczącego Oddziału SITPNiG w Poznaniu – An-

drzeja Mikołajczaka,
- powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

Szczególnie serdecznie powitał Koleżanki i Kolegów, 
którzy przybyli na uroczystości Wielkopolskiego Dnia Bu-
dowlanych.

Jerzy Stroński w krótkim wystąpieniu poinformował 
zebranych o największych osiągnięciach Izby w minionym 
roku. Jest to rok szczególny dla samorządu zawodowego in-
żynierów budownictwa – to już 10 lat funkcjonowania i jego 
rozwoju. Obecnie WOIIB liczy prawie 10,5 tys. członków. 
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konkursu. Życzył wszystkim budowlańcom wielu pięknych 
realizacji w przyszłym roku, które zostaną szybko opłacone. 

Po wystąpieniach gości nadszedł czas uhonorowania 
najbardziej zasłużonych członków Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Izba, jako samorząd zawodowy, została uhonorowana 
Złotą Odznaką „Zasłużony dla budownictwa”.

Taką samą odznaką został wyróżniony przewodniczący 
Rady WOIIB – Jerzy Stroński, a odznaczenia wręczył prezy-
dent Ostrowa Wlkp. – Jarosław Urbaniak.

Odznaczenia resortowe otrzymali:
• „Za zasługi dla budownictwa”:
  - Tomasz Ciekański,
  - Aleksander Szymkowiak.
• „Za zasługi dla energetyki”:
  - Roman Jabłoński,
  - Andrzej Mikołajczak.

Barbara Malec – członek Prezydium Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa wręczyła członkom WOIIB przyznane 
odznaki honorowe PIIB.

Co roku ponad 400 młodych inżynierów otrzymuje decyzje 
o nadaniu uprawnień budowlanych. 

Izba posiada również własną siedzibę, która zapewnia 
sprawną organizację szkoleń specjalistycznych dla członków 
oraz administracyjne i archiwizacyjne zabezpieczenie funk-
cjonowania biura.

Przewodniczący WOIIB serdecznie podziękował człon-
kom Komitetu organizacyjnego uroczystości X-lecia Izby 
oraz wszystkim pracownikom administracyjnym biura za 
pomoc w przygotowaniu i sprawnej realizacji tego przedsię-
wzięcia.

Jerzy Stroński życzył wszystkim Koleżankom i Kole-
gom samych sukcesów zawodowych przy realizacji kolej-
nych przedsięwzięć budowlanych w następnych latach. Za-
prosił na spotkanie koleżeńskie po części oficjalnej.

Jarosław Urbaniak – prezydent Ostrowa Wielkopol-
skiego podziękował wszystkim przedstawicielom branży 
budowlanej za trwały wkład w rozwój miast Wielkopolski. 
Podsumowanie konkursu „Mister budownictwa” jest tego 
przykładem. Wyraził zadowolenie, że piękne realizacje in-
westycji budowlanych w mieście znalazły uznanie u Jury 
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Złote odznaki honorowe otrzymali: Wojciech Białek, 
Michał Rakowski, Grzegorz Ratajczak, Edward Szczecho-
wiak, Elżbieta Zbytniewska. 

Srebrne odznaki otrzymało 25 członków WOIIB.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
została wyróżniona przez Zarząd Krajowy Związku Zawo-

dowego „Budowlani” Złotym medalem 120-lecia Ruchu Za-
wodowego Budowlanych. Medal wręczył przedstawiciel Za-
rządu Krajowego ZZ „Budowlani” – Krzysztof Antoniewicz, 
przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego ZZ „Budowlani”.

Po tej części uroczystości Wielkopolskiego Dnia Bu-
dowlanych nastąpiło odczytanie protokołu komisji konkur-
su „Mister budownictwa południowej Wielkopolski za rok 
2011”. Między innymi stwierdzono, „że nagrodzone w 37 
edycji Konkursu „MISTER BUDOWNICTWA” Wielko-

polski Południowej za najlepiej zrealizowany obiekt w 2011 
roku budynki i obiekty cechują się ciekawymi rozwiązania-
mi konstrukcyjno-architektonicznymi. Dobrym i popraw-
nym wykonaniem. Są wykonane kompleksowo z pełnym 
zagospodarowaniem.

Z roku na rok obserwuje się widoczną poprawę w este-
tyce wykonania, poprawnym wykonaniu i dobrej funkcjo-
nalności”.

Złote i srebrne puchary przyznano w kilku kategoriach 
m.in.: hale i obiekty sportowe, budynki i hale przemysłowe, 
budownictwo jednorodzinne, pawilony handlowe, mała ar-
chitektura, budownictwo wielorodzinne.

Gdy opadły emocje wśród wyróżnionych, prowadzący 
uroczystość Marian Walczak zaprosił wszystkich uczest-

ników Wielkopolskiego Dnia Budowlanych na koncert os-
trowskiego „Big Bendu”. Standardy jazzowe i swingowe 
pobudziły słuchaczy do dalszego aktywnego uczestnictwa 
w koncercie i w dalszej części uroczystości.

Następnie już w luźnej, koleżeńskiej atmosferze poto-
czyły się nieformalne rozmowy. Dzień Budowlanych to także 
okazja do spotkania kolegów przynajmniej raz w roku. Tak 
od sześciu lat kończą się spotkania podczas Wielkopolskiego 
Dnia Budowlanych.

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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W wielu miastach w Wielkopolsce prowadzone 
są prace związane z budową nowych obiek-
tów służby zdrowia lub z adaptacją, unowo-

cześnieniem i rozbudową istniejących szpitali miejskich i po-
wiatowych. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy, a także pla-
ny realizacji nowych szpitali, Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa, przy współpracy Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej, zorga-
nizowała 10 października 2012 r. w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu III Konferencję na-
ukowo-techniczną: „Budownictwo szpitalne. Wymogi bu-
dowlane, medyczne i prawne a bezpieczeństwo pacjenta”.

Honorowy patronat naukowy objęli: prof. dr hab. 
Jacek Wysocki - J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu i prof. dr hab. inż. Adam Hamrol - J.M. Rektor 
Politechniki Poznańskiej.

Konferencję wspólnie poprowadzili: dr n. med. Adam 
Mikstacki i mgr inż. Jerzy Stroński.

Dlaczego temat „Bezpieczeństwo pacjenta”?

Bezpieczeństwo pacjentów oznacza nie narażanie ich 
na niepotrzebne cierpienie lub potencjalną krzywdę podczas 
leczenia. Wyniki najnowszych badań dowodzą jednak nie-
zmiennie, że w coraz większej liczbie krajów błędy lekar-
skie i błędy opieki medycznej zdarzają się w około 10 proc. 
przypadków hospitalizacji. Do niepożądanych zdarzeń doty-
czących tak chorób o ostrym przebiegu, jak i chorób prze-
wlekłych dochodzi we wszystkich placówkach opieki zdro-
wotnej: zarówno tych zajmujących się opieką podstawową, 
dodatkową, poza szpitalną i socjalną, jak i tych świadczących 
prywatne usługi medyczne.

III Konferencja naukowo-techniczna:
„Budownictwo szpitalne. Wymogi budowlane, medyczne 

i prawne a bezpieczeństwo pacjenta”

Jednym z elementów podniesienia poziomu opieki 
zdrowotnej, z jakiej korzystają wszyscy obywatele potrzeb-
na jest współpraca dwóch środowisk: środowiska budowla-
nego i medycznego. Konieczny jest dialog na etapie zamie-
rzenia inwestycyjnego zarówno przy modernizacji istnieją-
cych placówek ochrony zdrowia jak i nowoprojektowanych 
obiektów. Potrzebny jest dialog i konsekwentna realizacja 
polityki i programów przestrzegania obowiązujących norm, 
przepisów, aktów prawnych w celu podniesienia stopnia bez-
pieczeństwa pacjenta. Przygotowane wykłady pokazywały 
zrealizowane obiekty w których zostały zachowane wszelkie 
normy i przepisy dla zachowania bezpieczeństwa pacjenta. 
Niestety było też pokazanych wiele rażących przykładów 
w obiektach, w których jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Bloki operacyjne i odziały Intensywnej Opieki Medycz-
nej są w szpitalu miejscami gdzie istnieje potencjalnie naj-
wyższa możliwość zakażenia pacjenta, dlatego na trzeciej 
już konferencji „Budownictwo szpitalne” temu zagadnieniu 
poświęcono sporo uwagi.

Układ funkcjonalny bloku operacyjnego należy do 
najtrudniejszych do rozwiązania ze względu na stawiane 
wymagania jakie muszą zostać spełnione w zakresie przepi-
sów sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa pacjenta 
i personelu. 

Wymagana jest tu dobra znajomość technologii codzien-
nych poszczególnych czynności wykonywanych na bloku 
i organizacji pracy, które decydują o prawidłowym jego funk-
cjonowaniu. Poniżej przedstawiamy skrót referatów w któ-
rych myślą przewodnią było „bezpieczeństwo pacjenta”.

Mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski – Spółka 
Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska - 
przedstawił referat: „Rozwój przez dialog, czyli poszukiwanie 
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narzędzi porozumienia interdyscyplinarnego”, w którym na 
przykładzie własnych doświadczeń projektowych omówił 
różnice pomiędzy oczekiwaniami inwestorów zawartymi 
w opisach zamówień na opracowanie dokumentacji na prze-
budowę obiektów szpitalnych, a możliwościami prawnymi 
i realiami życiowymi. Zaprezentował własny sposób po-
szukiwania porozumienia z przyszłymi użytkownikami po-
mieszczeń już na wstępnym etapie projektowania.

Dr n. med. Adam Mikstacki - Konsultant Woje-
wódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Województwa Wielkopolskiego – w referacie „Bezpieczeństwo 
w anestezjologii i oddziałach intensywnej terapii – profilaktyka 

zakażeń na salach operacyjnych oraz oddziałach intensywnej 
terapii” omówił wyniki badań naukowych związanych z no-
wymi tendencjami, problemami i zagrożeniami związany-
mi z występowaniem i leczeniem zakażeń w oddziałach IT. 
Omówił również profilaktykę zakażeń dotyczącą sprzętu, apa-
ratury, a także architektury oddziałów oraz procesów ciągłego 
szkolenia personelu. Przedstawił również wytyczne do projek-
towania oddziałów intensywnej terapii.

Dr hab. inż. Mieczysław Porowski – Politechnika 
Poznańska – w referacie „Nakłady energetyczne dla zdecen-
tralizowanego  i  scentralizowanego  systemu klimatyzacyjne-
go bloku operacyjnego” omówił zagadnienia:

•	struktury zdecentralizowanych i scentralizowanych sy-
stemów klimatyzacyjnych bloków operacyjnych,

•	kryteria wyboru systemu, kryterium energetyczne,
•	modele symulacyjne,
•	algorytmy optymalnej obróbki powietrza,
•	systemy energooptymalne.

Dr n. med. Krzysztof Kordel – Prezes Wielkopolskiej 
Izby Lekarskiej – w swoim wystąpieniu omówił różne przy-
padki roszczeń pacjentów wobec szpitali, które były zwią-
zane z infrastrukturą szpitalną. Przykłady dotyczyły krajów 
europejskich, USA oraz Polski. Krajowe przykłady wywo-
łały największe poruszenie wśród zgromadzonych przedsta-
wicieli służby zdrowia, przedstawicieli samorządów i urzę-
dów powiatowych. Wnioski z omawianych spraw nasuwały 
się same. Należy dbać o sprzęt, wyposażenie techniczne, ale 
również nie można zapomnieć o samym pacjencie.

Dr Leszek Szurkowski – z firmy ALVO MEDICAL – 
w swoim wystąpieniu prezentującym nowoczesne rozwią-
zania projektowe i wykonawcze bloków operacyjnych, od-

działów intensywnej opieki medycznej i innych stwierdził, 
że „dbałość o wysokie standardy w służbie zdrowia to cel, do 
którego dążymy poprzez poprawę komfortu zarówno lekarza, 
jak  i  pacjenta”. Firma pracuje na miano pioniera „przyjaz-
nych wnętrz szpitalnych” wprowadzając m.in., jako pierwsza 
firma w Polsce, dzieła sztuki do sal operacyjnych i innych 
pomieszczeń szpitalnych.
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Mgr inż. Paweł Olejniczak – P.P.U.ZiH BREVITER 
– przedstawił referat „Cykliczne  przeglądy  instalacji  ga-

zów medycznych jako gwarancja bezpieczeństwa pacjenta”. 
Omówił w nim:
•	przepisy w zakresie instalacji gazów medycznych;
•	zmiany strukturalne w zarządzaniu służbą zdrowia, 

a standardy bezpieczeństwa związane z wytwarzaniem 
i utrzymywaniem w ruchu instalacji gazów medycznych 
jako wyrobu medycznego klasy II b;

•	rolę i znaczenie gazów medycznych w leczeniu szpital-
nym pacjenta;

•	znaczenie wytwórcy wyrobu medycznego w utrzymaniu 
jego sprawności i niezawodności.

O „bezpieczeństwie pożarowym podczas eksploatacji in-
stalacji techniczno-medycznej w obiektach szpitalnych” mówił 
biegły sądowy z zakresu pożarnictwa – Tomasz Wiśniewski.

Mgr inż. Zenon Makowski – P.U. MUTON Pracownia 
projektowa – w prezentacji „Wpływ eksploatacji instalacji na 

bezpieczeństwo pacjenta i personelu” omówił instalacje wy-
stępujące w pomieszczeniach szpitalnych:
•	instalacje wentylacji i klimatyzacji,
•	instalacje centralnego ogrzewania,
•	instalacje wody i kanalizacji,
•	instalacje gazów medycznych.

Mgr inż. Daniel Świątko – TUV Rheinland – omówił 
zasady „Utrzymania sprzętu medycznego w świetle przepisów 
prawnych dla wyrobów medycznych”.

Mgr inż. Kazimierz Ratajczak – w prezentacji „Innowacyjna 
metoda bioczyszczenia w obiektach szpitalnych” omówił zasto-
sowanie proponowanej technologii dla medycyny: 
•	do usuwania brudu, kurzu, tłuszczu i innych zanieczysz-

czeń w salach operacyjnych,
•	do czyszczenia urządzeń oraz instalacji elektrycznych pod 

napięciem (niskim) w szpitalach i salach operacyjnych
•	do czyszczenia urządzeń medycznych pod napięciem 

i wyłączonych z prądu (o różnym stopniu zabrudzenia).

W III Konferencji naukowo-technicznej: „Budow-
nictwo szpitalne. Wymogi budowlane, medyczne i prawne 
a bezpieczeństwo pacjenta” udział wzięło 140 osób. Była 
bardzo liczna reprezentacja przedstawicieli administracji 
szpitali, lekarzy odpowiedzialnych za rozbudowę i roz-
wój placówek służby zdrowia od Zielonej Góry poprzez 
Wielkopolskę aż po Szczecin.

Przebieg konferencji pokazał, że omawiane tematy były 
precyzyjnie dobrane i spotkały się z żywym przyjęciem od-
biorców. III Konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo 
szpitalne” spełniła założenia organizatorów.

Zorganizowanie konferencji w tak szerokim zakre-
sie i na tak wysokim poziomie było możliwe dzięki spon-
sorom. Korzystając z okazji w imieniu organizatorów 
i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów pragniemy 
podziękować sponsorom konferencji, firmom: SKANSKA, 
TROX- Technik, BREVITER, STRUKTUM SJ Sp. z o.o. 
OZZONE, ALVO Medical.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa na kolejną konferencję 
„Budownictwo szpitalne”, która odbędzie się w październiku 
2014 roku.

Mirosława Ogorzelec
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Pod patronatem honorowym Ministra Infrastruk-
tury oraz Głównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego, Komitetu Remontów przy Zarządzie 

Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa w Poznaniu, pod kierunkiem jego Przewodniczą-
cego - mgr inż. Zbigniewa Augustyniaka odbyła się w Wał-
czu trzydniowa - 13-15 września br., konferencja naukowa 
nt. „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”, obejmująca 
swym zakresem trzy panele programowe oraz XIV warsztaty 
nadzoru budowlanego.

Konferencję współorganizowali również: Zachodnio-
pomorska i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, Staro-
stwo i Gmina Wałcz oraz Gmi-
na Mirosławiec.

Budowlany proces inwe-
stycyjny oraz Europejskie dni 
dziedzictwa 2012. W uroczystej 
inauguracji konferencji, obok 
licznej grupy inspektorów nad-
zoru budowlanego oraz naszych 
Koleżanek i Kolegów, udział 
wzięli także: zastępca Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowla-
nego - mgr Paweł Ziemski, dy-
rektor departamentu Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa 
w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Krzysztof Antczak, 
przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa mgr inż. Jerzy Stroński oraz Zachod-
niopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - 
prof. Zygmunt Meyer. Ponadto starosta wałecki dr Bogdan 
Wankiewicz i władze gminne. 

Trzydniowe obrady odbywały się na terenie gościnnego 
ośrodka sportowego COS OPO Wałcz – Bukowina. 

W pierwszym dniu konferencję zdominowały założe-
nia nowelizacji Prawa Budowlanego wg stanu na dzień 30 
sierpnia br., które przedstawił dyr. Krzysztof Antczak. Długo 
oczekiwana nowelizacja jest przedmiotem wielu prac i kon-
sultacji społecznych. Głosy w dyskusji merytorycznej zabrali 
koledzy: Zbigniew Augustyniak, mec. mec. Bogdan Dąbrow-
ski, Paweł Ziemski, Piotr Łosiewski oraz Daniel Pawlicki. 

„Prawo materialne w procesie inwestycyjnym” – ustawa 
deweloperska i jej konsekwencje prawne, omówił szczegóło-
wo mec. Piotr Stawicki. Wystąpienie swoje poparł szeregiem 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 
WAŁCZ 2012 

przykładów, pokazującymi rzeczywiste działania inwesto-
rów z całego kraju. Referat ten wzbudził szeroką dyskusję. 
W gronie wypowiadających się, byli również przedstawiciele 
wałeckiego środowiska prawniczego. 

W drugim dniu, uczniowie wałeckiej „budowlanki” 
– Zespołu Szkół Nr 2, zaprezentowali oryginalny spektakl 
„Śladami wieków średnich”. W dalszej części odbyła się se-
sja, w trakcie której dr inż. Włodzimierz Łęcki omówił histo-
rię odbudowy poznańskiego Zamku Królewskiego w latach 
2012-2014. 

Podczas uroczystej kolacji przedstawiciele powiatu wałe-
ckiego oficjalnie pożegnali mgr inż. Zbigniewa Augustyniaka 

- dotychczasowego Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlane-
go, dziękując mu za 14-letnią pra-
cę na tym stanowisku. 

Dzień trzeci konferencji 
obejmował sesję wyjazdową od-
bywającą się w ramach „Europej-
skich Dni Dziedzictwa 2012 - ka-
mienie milowe” na przykładzie 
dworu Golców, XVII wiecznego 
kościoła o drewnianej konstrukcji 
ryglowej Matki Boskiej Szkaple-
skiej w Laskach Wałeckich. 

W podsumowaniu konferen-
cji stwierdzono, iż wygłoszone 
referaty, zamieszczone w księdze 
konferencyjnej, żywe dyskusje 

uczestników, przyczynią się do pogłębienia wiedzy oraz za-
inspirują do przemyśleń zawodowych. Propozycje rozwiązań 
opublikowane w materiałach konferencyjnych przyczynią się 
do usprawnienia inwestycji w zakresie rewitalizacji. 

W ramach konferencji, podczas pierwszego dnia, odbyło 
się spotkanie robocze prezydiów izb okręgowych - Zachod-
niopomorskiej i Wielkopolskiej, podczas którego dyskutowa-
no o sprawach zawodowych i samorządowych, wymieniono 
się doświadczeniami z działalności Izb. 

Jak co roku, organizatorzy konferencji zorganizowali 
zawody pływackie „O puchar Starosty Wałeckiego”. Najlepsi 
uczestnicy zawodów pływackich podczas uroczystej kolacji 
otrzymali medale pamiątkowe. 

Również na medal, jak co roku, zasłużyli organizatorzy 
tej konferencji, a w szczególności przewodniczący Komisji 
Remontów Oddziału Poznańskiego PZITB kol. mgr inż. Zbi-
gniew Augustyniak. Dziękujemy!

 Daniel Pawlicki

Uczestnicy konferencji
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Robocza wizyta we Francji

W dniach 10-12 września br. delegacja WOIIB 
na czele z przewodniczącym Rady Jerzym 
Strońskim przebywała z wizytą roboczą 

w zaprzyjaźnionej izbie BTP w Epinal we Francji. Do skła-
du polskiej delegacji zaproszony został Starosta gnieźnień-
ski Dariusz Pilak, aktywnie wspierający współpracę Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie z Centrum Edu-
kacji w Arche. W wizycie ze strony WOIIB uczestniczyli 
członkowie Zespołu ds. współpracy zagranicznej Zbigniew 
Bigoszewski i Krzysztof Pięta.

 Na wstępie szef BTP Daniel Virion przedstawił aktual-
ną sytuację izby. Niestety, kryzys wymusza pewne zmiany, 
Centrum Edukacyjne w Arche zostało połączone z Centrum 
Edukacyjnym w MONTIGNY-LES-METZ.

Zmieniono system zarządzania tymi szkołami, powoła-
ny został nowy sekretarz BTP - Jean Michel Barbier. Zmienił 
się też skład Rady BTP. Niezmienny pozostał szef BTP - Da-
niel Virion i wola dalszej współpracy z WOIIB.

 Strona francuska przygotowała blok konferencyjny 
w bardzo ciekawych tematach:

1. Zamówienia publiczne w budownictwie we Francji.
Prawnik BTP przedstawiając podstawowe założenia za-

mówień publicznych wielokrotnie podkreślała, iż jest on bar-
dzo skomplikowany, ale w odróżnieniu od systemu polskiego 
bardziej przejrzysty dla stron zamówienia. Dopuszczane są 
negocjacje między zamawiającym a wykonawcą na etapie 
przetargowym, przy pełnej przejrzystości dla wszystkich za-
interesowanych. Najniższa cena nie może być jedynym kryte-
rium wyboru wykonawcy. Nie ma scentralizowanego urzędu 
zamówień publicznych, a spory rozstrzyga sąd powszechny.

Referat wywołał bardzo burzliwą dyskusję, szczególnie 
w aspekcie nietrafionych wyborów firm realizujących kon-
trakty przed EURO 2012 w Polsce.

2. System certyfikacji firm budowlanych.
W ramach struktury współpracy z BTP jest firma certyfiku-

jąca działalność firm budowlanych. Aby funkcjonować na rynku 
budowlanym firma powinna posiadać certyfikat potwierdzają-
cy kwalifikacje w określonej specjalności. Firma certyfikująca 
przeprowadza audyt w zakresie kwalifikacji zatrudnionych pra-
cowników, posiadanego wyposażenia sprzętowego oraz formy 
organizacyjno-prawnej i na tej podstawie wystawia certyfikat, 
że firma AAAAA posiada uprawnienia do wykonywania prac 
BBBBBBB zgodnie z kategorią 12345. Za przeprowadzenie au-
dytu i wydanie certyfikatu pobierana jest opłata.

Jej wielkość jest uzależniona od typu prac i ilości certyfi-
katów. Certyfikat jest też ograniczony w czasie i jego przedłu-
żenie jest możliwe po kolejnym audycie. Szczególnie cenne 
dla firmy jest uzyskanie certyfikatów w zakresie nowych tech-
nologii i ekologicznego budownictwa, co znacznie zwiększa 
potencjalny rynek. Powszechna certyfikacja w budownictwie 
generuje przychody dla BTP ponieważ część opłat za certy-
fikaty trafia do izby, a także zwiększa zainteresowanie szko-
leniami organizowanymi przez BTP dla pracowników firm 
ubiegających się o certyfikaty.

3. System ubezpieczeń w budownictwie.
We Francji, podobnie jak w Polsce, funkcjonują ubez-

pieczenia prowadzenia działalności budowlanej w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej, ryzyk budowlanych i odpo-
wiedzialności kontraktowej. We Francji ustawową, obli-
gatoryjną gwarancją na wykonane roboty budowlane jest 
gwarancja 10-letnia.

4. Struktura BTP.
Szef BTP - Daniel Virion - przedstawił schemat działa-

nia Izby w regionie Lorraine. Izba zrzesza firmy budowlane 
zatrudniające 88 tys. pracowników. Dla tych firm stanowi 
bardzo mocne oparcie w zakresie:

- nadawania certyfikatów uprawniających do prowadzenia 
działalności,

- prowadzenia nauki zawodu dla przyszłych pracowników 
i szkolenia dla zatrudnionej obecnie kadry w Centrach 
Edukacji,

- wsparcia socjalnego pracowników: świadczenia pieniężne 
w okresie zimowym, dopłaty do wypoczynku i mieszkań,

- pośredniczenia w ubezpieczeniach obowiązkowych, 
- prowadzenia porad prawnych w zakresie sporów wyko-

nawczych.
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Działanie BTP jest bardzo szerokie i istotne dla firm bę-
dących członkami Izby.

5. Działalność Izby Architektów.
Spotkanie z przedstawicielem izby architektów przybli-

żyło funkcjonowanie tego zawodu we Francji, szczególnie 
w aspekcie małego zasięgu funkcjonowania izb architektów 
i braku obowiązku przynależności do takiej izby.

Podsumowując konferencje przygotowane przez BTP 
należy podkreślić olbrzymi profesjonalizm i przygotowanie 
prelegentów.

W trakcie naszej wizyty odbyła się też kolacja robocza 
z udziałem sekretarza merostwa w Epinal i przedstawicieli Rady 
Izby BTP. Spotkanie umożliwiło naszemu gościowi Staroście 
gnieźnieńskiemu - Dariuszowi Pilakowi na otwartą wymianę 
doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządów lo-
kalnych w Polsce i we Francji, szczególnie w obliczu kryzysu.

Strona francuska pokazała nam swoje Centrum Edu-
kacyjne, budowę - Centrum Kongresowego w Nancy reali-
zowaną przez firmę Eiffage Constructiom oraz jedną z firm 
zrzeszonych w BTP - firmę produkującą okna.

Podsumowując bardzo pracowitą wizytę szefowie obu 
Izb: Daniel Virion i Jerzy Stroński oraz Dariusz Pilak podkre-
ślali korzyści płynące z wymiany doświadczeń i  poglądów 

na interesujące izby tematy oraz wolę dalszej współpracy 
i kontynuowania wymiany uczniów. 

  Krzysztof Pięta
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W WOIIB O BEZPIECZEńStWIE W BuDOWNICtWIE

SPOtKANIE WIElKOPOlSKIEJ RADy 
DS. BEZPIECZEńStWA W BuDOWNICtWIE

O stanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
nadzorze pracy na budowach w Wielkopolsce 
przy realizacji inwestycji związanych z Euro 

2012 rozmawiano podczas spotkania Wielkopolskiej Rady 
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 
18.10.2012 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa.

Przewodniczący Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeń-
stwa Pracy w Budownictwie - Stefan Nawrocki przewodni-
czył obradom. Państwową Okręgową Inspekcję Pracy w Po-
znaniu reprezentowali: Stanisława Ziółkowska - Okręgowy 
Inspektor Pracy, jej zastępca - Krzysztof Duda, Krzysztof 
Fiklewicz były długoletni Okręgowy Inspektor oraz Nadin-
spektor Pracy - Grzegorz Stróżyk.

Zbigniew Janowski, przewodniczący Rady ds. Bezpie-
czeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspekto-
rze Pracy, a także przewodniczący Związku Zawodowego 
„Budowlani”, wysoko ocenił działania Państwowej Inspekcji 
Pracy w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na budo-
wach. Zwrócił uwagę na problemy pracowników zatrudnio-
nych na budowach, często na tzw. „umowach śmieciowych”, 
nie dających gwarancji stałego zatrudnienia.

Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa podkreślił rolę Izby 
w promowaniu dobrych praktyk w budownictwie.

W obradach uczestniczyli: Michał Prymas, pełnomocnik 
prezydenta Poznania ds. EURO 2012, prezes spółki EURO 
2012 - realizującej przebudowę i modernizację stadionu miej-
skiego w Poznaniu, przedstawiciele inwestorów i wykonaw-
ców rozbudowy lotniska Ławica, Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego w Poznaniu (dworca PKP), Term Mal-
tańskich. Zaproszeni goście przedstawili problemy związane 
z realizacją inwestycji, a także wnioski dotyczące zarządza-
nia bezpieczeństwem na budowach.

Uczestnicy spotkania zorganizowanego w siedzibie 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
zgodnie podkreślali konieczność przeprowadzenia zmian 
w przepisach dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji 
wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicz-
nych, a także podsumowali efekty działań prewencyjnych 
w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowach.

Opracowanie w oparciu o materiał Okręgowego Inspek-
toratu PIP w Poznaniu.

Mirosław Praszkowski
Zdjęcie: 

Okręgowy Inspektorat PIP w Poznaniu.

Uczestnicy spotkania

Opłaty członkowskie w 2013 roku

XI Zjazd Sprawozdawczy PIIB podjął uchwałę, w której zdecydował o podniesieniu składek członkowskich na PIIB 
w wysokości o 1zł/miesiąc i okręgowe izby w wysokości o 4 zł/miesiąc.

Związane jest to ze wzrastającymi kosztami działalności samorządu i rozszerzeniem działalności statutowej m.in.  
z umożliwieniem dostępu on-line do zbioru norm.

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa od 1 stycznia 2013 r. są następujące:
- na okręgową izbę, płatne jednorazowo za 12 miesięcy 348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 miesięcy),
- na krajową izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 złotych.
Członkowie, którzy opłacili w roku 2012 składki (zarówno na okręgową jak i Krajową Izbę), które obejmowały 

również miesiące w roku 2013, przy najbliższej płatności będą zobowiązani do wyrównania należnych składek do wy-
sokości obowiązującej w roku 2013. 
Delegaci WOIIB głosowali przeciwko podniesieniu opłat.
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Spotkanie przedstawicieli samorządów 
zawodowych z Wielkopolski w WOIIB

P rzedstawiciele 9 samorządów zawodowych 
spotkali się 19 października 2012 r. w siedzibie 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-

downictwa. Na spotkaniu, które prowadził przewodniczący 
Okręgowej Rady WOIIB – Pan Jerzy Stroński, reprezento-
wane były następujące samorządy zawodowe:

1. Wielkopolska Izba Lekarska, 
2. Okręgowa Izba Radców Prawnych,
3. Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów,
4. Izba Doradców Podatkowych,
5. Wielkopolska Izba Rolnicza,
6. Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów,
7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
8. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
9. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
      Budownictwa.
Celem spotkania było wzajemne poznanie się samo-

rządowców, określenie ram współpracy, obrona interesów 
zawodów zaufania publicznego oraz stworzenie Wielko-
polskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych, które 
będzie reprezentować zrzeszone samorządy. Tylko wspólne 
działanie może uchronić zawody zaufania publicznego od 
deregulacji. Samorządy zawodowe dają gwarancję dobrego 
wykonywania zawodu oraz opiniują akty prawne. 

Ustalono, iż spotkania odbywać się będą co 3 miesiące. 
Zaproponowano ustanowienie koordynatorów działań. Pod-
kreślono inny wymiar spotkań z politykami, gdy zaproszenia 
wystosują wszystkie samorządy zawodowe. Porozumienie 
nie ma być sztywną organizacją ze składkami. 

Złożono propozycję wzbogacenia spotkań o krótkie wy-
kłady oraz zaapelowano o organizację spotkań z politykami. 
Podkreślano wagę obecności na podkomisjach sejmowych 
przedstawicieli samorządów zawodowych.

Wstępnie ustalono, iż biuro Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa będzie miejscem, do którego 

będzie kierowana korespondencja w sprawach dotyczących 
porozumienia samorządów zawodowych. Postanowiono 
również zdopingować nieobecne samorządy zawodowe do 
przybycia ich przedstawicieli na kolejne spotkanie. Ustalono, 
że następne spotkanie zorganizuje Wielkopolska Izba Lekar-
ska w styczniu 2013 roku. 

Balbina Konieczna

Przedstawiciele wielkopolskich samorządów zawodowych zaufania publicznego

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC 
w 2013 roku

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia roz-
poczynają 1 stycznia 2013 roku i później, opłacają 
roczną składkę w wysokości 79 zł (składka ponownie 
obniżona).

Członkowie, którzy w roku 2012 nadpłacili opła-
tę ubezpieczeniową o kwotę 13 zł, wnoszą opłatę po-
mniejszoną o tę kwotę. Wysyłane druki przelewów 
będą uwzględniały powyższe zmiany.

Źródło: www.piib.org.pl
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Poznański „Okrąglak” 
– drugie otwarcie

Okrąglak. Jego charakterystyczna sylwetka wy-
różniająca się w krajobrazie Poznania stała 
się jednym z symboli miasta, rozpoznawanym 

w Polsce i za granicą. Zaprojektowany w 1949 roku przez 
arch. Marka Leykama, zbudowany w latach 1949-1954, 
uznany za ikonę polskiego modernizmu. W 2003 roku został 
wpisany na listę zabytków, a w 2005 roku otrzymał nagrodę 
„Złotego Quadro” w konkursie na najlepszy poznański budy-
nek półwiecza 1955-2005.

Jego przebudowa i rewitalizacja była tematem tegorocz-
nych, piątych warsztatów projektowych „Projektowanie jako 
gra zespołowa” organizowanych przez Wielkopolską Okrę-
gową Izbę Inżynierów Budownictwa i Wielkopolską Okrę-
gową Izbę Architektów.

Dzięki uprzejmości IMMOBEL POLAND, belgijskiej 
firmy deweloperskiej, od 2011 roku właściciela „Okrąglaka”, 
spotkanie odbyło się na 8 piętrze wyremontowanego budyn-
ku. Dla tych, którzy pamiętali te wnętrza z czasów, kiedy był 
to dom towarowy zaskoczeniem była jasna, otwarta prze-
strzeń piętra przewidzianego docelowo na biura.

Gośćmi tegorocznych warsztatów, prezentującymi swo-
je dzieło, byli architekci panowie Grzegorz Kołodziej szef 
zespołu i Łukasz Lenczewski, obaj z biura RKW Rhode Kel-
lermann Wawrowski Polska Sp. z o.o. oraz przedstawiciele 
branżowej części zespołu projektowego: konstruktor pani 
Wiesława Gałązka oraz projektant instalacji grzewczo-wen-
tylacyjno-klimatyzacyjnych pan Grzegorz Biernacki z firmy 
Ove Arup & Partners Int. Ltd. Sp. z o.o 

Zebranych przywitali przewodniczący obu Izb - pano-
wie Jerzy Stroński i Krzysztof Frąckowiak, po czym prezen-
tację rozpoczął arch. Grzegorz Kołodziej.

Przystępując do prac na substancją zabytkową, każdora-
zowo należy liczyć się z tym, że w trakcie realizacji projektu 
czeka nas wiele niespodzianek. Tak też było i w tym przypad-
ku. Jednak nie tylko problemy techniczne stanowiły trudność.  
Wyzwaniem projektowym było to, że budynek objęty jest 
ochroną konserwatorską. Prace projektowe wymagały wielo-
miesięcznych konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabyt-
ków. Zdanie Konserwatora, w większości przypadków doty-
czących oryginalnej substancji, było decydujące, co nie zawsze 
pozwoliło osiągnąć zamierzony przez projektanta efekt.

Właściwie wszystkie elementy wykończenia wnętrz były 
w złym stanie technicznym. Odtworzono i zrewitalizowano 
najważniejsze, takie jak kopuła główna nad klatką schodową, 
wielka faseta okalająca jej trzon, zdobione artystycznymi re-
liefami płyciny nad nadprożami wejść (na parterze budynku) 
oraz wszelkie ornamenty. Dodatkowo odrestaurowana została 
oryginalna, socrealistyczna posadzka klatki schodowej, typo-
wa dla budynków użyteczności publicznej tego okresu.

Centralnym punktem w budynku jest klatka z trzema 
niezależnymi biegami schodów, zapewniającymi wejście 
na każdą kondygnację w trzech różnych miejscach. Klatka 
schodowa wraz z przylegającymi do niej na piętrach po-
mieszczeniami technicznymi, przedsionkami pożarowymi, 
windami z holem oraz toaletami, tworzy trzon konstrukcyjno
-instalacyjny obiektu. Powierzchnie pomiędzy trzonem i ele-
wacją przeznaczone są na pomieszczenia użytkowe. Podczas 
adaptacji została utrzymana pierwotna zasada planu parteru 
– z trzema niezależnymi wejściami równomiernie rozłożo-
nymi na rzucie. Wszystkie połączone są z centralną klatką 
schodową i pełnią również funkcje ewakuacyjne. Dwa z nich 
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położone są bezpośrednio przy głównym holu biurowym. Tu 
też znajduje się zespół trzech wind oraz toaleta dla niepeł-
nosprawnych. Na parterze, poza powierzchnią komunika-
cyjną i reprezentacyjną, zlokalizowane zostały pomieszcze-
nia usługowe, dostępne bezpośrednio z zewnątrz budynku.  
Biura zajmują wyższe kondygnacje. Z uwagi na wymagania 
konserwatorskie oraz istniejący układ konstrukcyjny i po-
dział elewacji, moduł pokoi biurowych jest z góry narzucony. 
Ścianki działowe pomiędzy nimi mogą być zlokalizowane 
tylko w osi istniejących żeber stropów.  

Dziewiąte piętro dzieli się funkcjonalnie na dwie czę-
ści - sale konferencyjne i pomieszczenia techniczne. Dostęp 
do tych ostatnich zapewnia klatka schodowa oraz zewnętrzny 
taras obiegający budynek. 

Po wprowadzonych zmianach Okrąglak na powrót stał się 
okrąglakiem – wyburzone zostały przybudówki i zewnętrzna 
klatka schodowa. Odnowiona elewacja odzyskała oryginalną 
fakturę i jasnoszary kolor. Przywrócono okna bez poziomych 
podziałów, odtworzono charakterystyczną betonową attykę 
wieńczącą ósme piętro. W częściowo odsłoniętej kondygna-
cji podziemnej, oprócz pomieszczeń technicznych i gospo-
darczych, będzie się mieścić dwukondygnacyjna restauracja 
z kameralnym skwerem dostępnym również z poziomu ulicy. 

Bardzo dużym wyzwaniem było dostosowanie Okrągla-
ka do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Obiekt nie spełniał szeregu wymogów. Najpoważniejszy-
mi uchybieniami był brak wymaganej odporności ogniowej 
R120 słupów żelbetowych stanowiących główną konstruk-
cję nośną, brak drugiej klatki schodowej, która w budynku 
wysokim o powierzchni rzutu poziomego przekraczającego 
750 m2 jest obligatoryjna, a także zbyt mała odległość mię-
dzy Okrąglakiem i sąsiednim budynkiem biurowym zwanym 
Kwadraciakiem, która wynosi 6,5 m, podczas gdy przy istnie-
jącym przeszkleniu naprzeciwległych ścian powinna wynosić 
16 m. Konieczne stało się wykonanie ekspertyzy technicznej 
oraz analizy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego. Z prze-
prowadzonych obliczeń wynikało, że przy zastosowaniu 

odpowiednich zabezpieczeń istniejąca konstrukcja zapewni 
wystarczającą nośność budynku podczas pożaru trwającego 
do 120 min. Dodatkowo, w celu sprawdzenia możliwości re-
zygnacji z drugiej klatki schodowej przeprowadzona została 
analiza warunków ewakuacji osób. Wykonano ją na podsta-
wie obliczeń pakietu komputerowego Building Exodus. Ana-
liza zawierała również wnioski z przeprowadzonych symula-
cji komputerowych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz 
toksycznych produktów wykonanych za pomocą programu 
FLUENT. W celu przeprowadzenia symulacji został zbudo-
wany trójwymiarowy model analizowanej przestrzeni. Wa-
runkiem do zastosowania założonych rozwiązań projekto-
wych było spełnienie dodatkowych wymagań postawionych 
przez autorów ekspertyzy.  W celu zabezpieczenia przeciw-
pożarowego konieczne było m.in. wydzielenie każdej kon-
dygnacji jako odrębnej strefy przeciwpożarowej, zamon-
towanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, przyjęcie 
wyższej odporności ogniowej drzwi przedsionków przeciw-
pożarowych, potraktowanie wszystkich szachtów instalacyj-

nych i windowych, jako odrębnych stref pożarowych. Zrea-
lizowanie tych wytycznych w połączeniu z automatycznym 
systemem sygnalizacji pożaru w całym obiekcie, pozwoliło 
uzyskać adekwatny poziom bezpieczeństwa. Powyższe ba-
dania wykazały również, że możliwe jest wyburzenie dobu-
dowanej w latach 70-tych klatki schodowej łączącej budynki 
Okrąglaka i Kwadraciaka. 

Nowoprojektowane elementy konstrukcji stanowią 
zwykle, w przypadku rewitalizacji istniejącego budynku, 
stosunkowo nieduży zakres prac dla konstruktora. Znacznie 
większym wyzwaniem jest sprawdzenie bezpieczeństwa ist-
niejącej konstrukcji i doprowadzenie jej do takiego stanu, aby 
budynek mógł spełniać nie tylko nową funkcję, ale również 
odpowiadał wymaganiom obowiązujących norm. 

O tych zagadnieniach opowiadała pani Wiesława Gałązka, 
konstruktor z biura projektowego Arup w Warszawie. Podsta-
wowym zagadnieniem było określenie istniejącego stanu fak-
tycznego oraz zmian wynikających z procesu starzenia w cią-
gu ponad pięćdziesięciu lat istnienia budynku. Dysponowano 
szczegółową inwentaryzacją oraz niekompletną dokumentacją 
archiwalną obiektu postaci obliczeń i rysunków konstrukcyj-
nych. Przed przystąpieniem do prac projektowych zlecono wy-
konanie siedmiu różnych opinii i ekspertyz technicznych, za-
wierających również badania materiałowe i chemiczne. Opinie 
i ekspertyzy miały na celu określić stan techniczny budynku 
ze względu na wytrzymałość oraz bezpieczeństwo pożarowe 
konstrukcji. Sprawdzeniu podlegały właściwości ochronne 
otuliny betonowej, stopień korozji zbrojenia, stan techniczny 
fundamentów, ścian oporowych i posadzek piwnic. Wykonano 
ekspertyzy geotechniczne określające warunki gruntowo-wod-
ne wokół budynków. Sprawdzono zgodność stanu istniejące-
go z archiwalną dokumentacją projektową i określono zakres 
wprowadzonych w trakcie użytkowania zmian w architekturze 
i konstrukcji budynku. 

Ekspertyzy wykazały, że stopy fundamentowe zachowa-
ły się w bardzo dobrym stanie, mimo sporadycznie wysokie-
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go poziomu wód gruntowych powodującego ich zalewanie. 
Jakość stali zbrojeniowej byłą tak dobra, że wskazywała na 
jej prawdopodobne pochodzenie ze Szwecji.

Budynek wewnątrz nie był mocno skorodowany. Naj-
gorszy stan konstrukcji występował w starej kotłowni na 
poziomie -2, zagłębionej, dodatkowo narażonej na działanie 
chlorków. Ze względu na zagrożenie zawaleniem musiała 
zostać wzmocniona interwencyjnie przed przystąpieniem do 
modernizacji budynku.

Na podstawie ekspertyz oceniających zużycie tech-
nologiczne oraz w związku z dodatkowym obciążeniem od 
instalacji i podłogi podniesionej, zmniejszono dopuszczalne 
obciążenia użytkowe istniejącego stropu płytowo-żebrowego 
z 4 kN/m2 w czasach kiedy Okrąglak był obiektem handlo-
wym do 2,5 kN/m2 dla potrzeb biur. W ramach kondygnacji 
powtarzalnych wzmocniono jedynie po 6 sztuk żeber, na któ-
rych opierają się murowane ściany szachtów instalacyjnych. 
Pozostałe nie wymagały wzmocnienia dzięki wykonaniu lżej-
szych ścian w korytarzu i ścian działowych. W obrębie stropu 
parteru wzmocniono wszystkie elementy konstrukcyjne.

Stan elementów zewnętrznych, w tym tak charaktery-
stycznych dla okrąglaka żyletek - pionowych elementów 
żelbetowych na elewacji miedzy oknami - pozostawiał wiele 
do życzenia. Wybiórcze badania wykazały, że uszkodzenia 
sięgały nawet do 7 cm. Dokonano podziału uszkodzeń na trzy 
grupy i opracowano sposób odtworzenia tych elementów dla 
każdej z grup:

- uszkodzenia duże, do 7 cm - uzupełnienie zbrojenia przez 
dospawanie do istniejącego, a następnie uzupełnianie be-
tonu przez torkretowanie,

- uszkodzenia średnie od 1 cm do 3 cm - oczyszczenie zbro-
jenia i odtworzenie otuliny,

- uszkodzenia powierzchniowe - uzupełnienie braków.
Przystępując do projektowania, ze względu na spraw-

dzenie stanu tylko niektórych żyletek trudno było określić, ile 
elementów zostanie zaliczonych do poszczególnych grup. Po-
nieważ żyletki są elementami nośnymi i stanowią zewnętrzną 
podporę dla żeber stropów powtarzalnych, naprawy musiały 
być prowadzone równocześnie w sąsiadujących 
elementach.

Bardzo dokładna inwentaryzacja budynku 
okazała się niewystarczająca i konieczne było 
wielokrotne dokonywanie dodatkowych pomia-
rów w trakcie projektowania. Również dokony-
wane rozbiórki dostarczały niespodzianek, cze-
go przykładem może być fundament, znacznie 
większy od tego w dokumentacji archiwalnej 
pod wyburzaną zewnętrzną klatką schodową 
i łącznikiem.

Zmiany konstrukcyjne w stosunku do istnieją-
cego budynku dotyczyły głównie fragmentów stro-
pów i zostały wprowadzone przede wszystkim ze 
względu na funkcję budynku i instalacje. Istniejący 
strop nad znaczną częścią kondygnacji -2 został ze 
względów funkcjonalnych wyburzony i zastąpiony 

płytą żelbetową. Również stropy w pomieszczeniach technicz-
nych na piętrach powtarzalnych podlegały zmianom.

Wyzwaniem dla konstruktora było posadowienie ciężkich 
urządzeń wentylacji i klimatyzacji na stropie nad 8 piętrem. Po-
stawiono je na niezależnej konstrukcji stalowej montowanej do 
żeber stropu, by nie obciążać zaledwie 8 centymetrowej płyty 
stropowej niezdolnej do przejęcia obciążeń technologicznych. 
Zmiany objęły też teren przyległy do budynku. Zaprojekto-
wano tam, zagłębiony trzy metry poniżej parteru dziedziniec, 
będący równocześnie stropem znajdującego się pod nim żelbe-
towego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową.

Zagadnieniom związanym z instalacjami poświęcona 
była prezentacja kolejnego członka zespołu, pana Grzegorza 
Biernackiego, projektanta instalacji grzewczo-wentylacyjno-
klimatyzacyjnych z firmy Arup. Ze względu na wymóg kon-
serwatorski nieingerowania w wygląd zewnętrzny budynku, 
nie było możliwości jego ocieplenia i doprowadzenia do speł-
nienia obecnie obowiązujących wymogów w zakresie termo-
izolacji. Elewacja składa się właściwie z okien i konstrukcji 
żelbetowej, w tym żyletek o stosunkowo dużej powierzchni. 
Brak możliwości zlikwidowania mostków cieplnych spowo-
dował, że dla stosunkowo niewielkiej kubatury budynku po-
trzebne są duże ilości ciepła i chłodu. Również z tego powodu 
zastosowano lokalne ogrzewanie elektryczne o łącznej mocy 
60 kW w skali całego budynku, umieszczone nad oknami, dla 
niedopuszczenia do wykraplania się wody i przemarzania.

Wygospodarowanie wystarczającej przestrzeni pod 
urządzenia oraz lokalizacja szachtów instalacyjnych o dosyć 
dużych przekrojach stanowiło w tak ograniczonej przestrzeni 
duże wyzwanie. 

Dla zoptymalizowania tych przestrzeni postanowiono 
wykonać komputerowo przestrzenną symulację prowadze-
nia ciągów instalacyjnych. Ponieważ odbywało sie to w roku 
2007 oprogramowanie temu służące nie było bardzo zaawan-
sowane. Tym niemniej okazało sie na tyle dobre, że uzyskane 
efekty na budowie odpowiadały symulacji. Ostatecznie po-
mieszczenia techniczne dla potrzeb instalacyjnych zlokalizo-
wano na kondygnacjach podziemnych i na 9 piętrze.
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Pierwotnie Inwestor zakładał, że źródłem ciepła będzie 
kotłownia gazowa na ostatniej kondygnacji. ostatecznie zre-
zygnowano z tego rozwiązania na rzecz cieplika.

Źródłem chłodu są cztery agregaty wody lodowej chło-
dzone powietrzem, połączone równolegle, każdy z własnym 
modułem hydraulicznym. 

Wentylację w biurach zapewniają centrale nawiewno
-wyciągowe. Centrale wentylacyjne stanowiące sekcje na-
wiewnych znajdują się na kondygnacjach -1 i -2, a sekcje 
wyciągowe na kondygnacji 9. W zimie powietrze jest dodat-
kowo nawilżane. Po uzdatnieniu jest ono rozprowadzane sie-
cią kanałów na poziomy przestrzeni biurowych. Ze względu 
na wymagania konserwatorskie w budynku nie ma sufitów 
podwieszonych. Wszystkie instalacje, również wentylacja 
nawiewna została umieszczona pod podłogą podniesioną. 
Wywiew powietrza odbywa się przez kratki wyciągowe 
umieszczone na całym obwodzie trzonu budynku ponad za-
chowanym zabytkowym gzymsem.

Ogrzewanie oraz chłodzenie zapewniają konwekto-
ry kanałowe, po 75 na każdej kondygnacji, umieszczonych 
w podłodze podniesionej w pasie podokiennym. Zasilające 
je instalacje wody gorącej i wody lodowej umieszczono rów-
nież pod podłogą podniesioną.

Inwestor chciał klimatyzowania także klatki schodo-
wej. Brak zgody konserwatora na ingerencję w jej wnę-
trze mocno ograniczał możliwości realizacji tego pomy-
słu. Projektanci zastanawiali się jak to zrobić, ale później 
przyszła refleksja czy klimatyzacja klatki schodowej ma 
sens. Na podstawie wykonanego modelu termicznego, po 
prześledzeniu rozkładu temperatury w ciągu roku, okaza-
ło się, że w najgorętsze dni temperatura w górnej części 
klatki schodowej, dzięki naturalnej wentylacji waha sie 
w granicach 26-27 stopni. W tej sytuacji nie było potrzeby 
stosowania klimatyzacji. 

Zbiornik retencyjny wody deszczowej pod zagłębionym 
dziedzińcem przy restauracji pełni dodatkowo nie tylko funk-
cję zbiornika przeciwpożarowego. Woda z niego jest oczysz-
czana, pompowana do zbiornika czystego na poziomie -2 
i wtórnie wykorzystywana do spłukiwania toalet i pisuarów.

Dla spełnienia wymogów ochrony pożarowej oddymia-
na jest klatka schodowa, otwierana jest automatycznie część 
okien na kondygnacjach biurowych, napowietrzane są przed-
sionki klatki schodowej oraz nie tylko dźwig pożarowy, ale 
również pozostałe.

W trakcie budowy Inwestor zdecydował się na uzyska-
nie certyfikatu zielonego budownictwa. Pod uwagę brane jest 
wiele cech budynku w tym: jakość środowiska wewnętrz-
nego, efektywność energetyczna, dostępność transportowa, 
materiały i konstrukcje, zarządzanie eksploatacją i realiza-
cją, gospodarka wodą i odpadami. Niestety, ponieważ decy-
zję podjęto zbyt późno, wielu wymogów nie uda sie spełnić 
w sposób najbardziej satysfakcjonujący i w efekcie budynek, 
będący obecnie w fazie certyfikacji w systemie oceny jakości 
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) uzyska 
prawdopodobnie najniższą kategorię budynku zielonego.  

Po prezentacjach nastąpiła dyskusja, która toczyła 
się dalej w kuluarach. Zaskoczeniem dla większości było 
określenie „Kwadraciak” jako nazwa budynku biurowego 
o podobnej modernistycznej elewacji sąsiadującego z Okrą-
glakiem, połączonego z nim przed przebudową, stosowana 
w czasie prezentacji przez projektantów i występująca w ma-
teriałach komercyjnych Inwestora, zupełnie obca dla poznań-
skiego ucha. Ciekawe czy sie przyjmie?

Wysiłek projektantów został doceniony. W listopadzie 
br. budynek biurowo-handlowy „OKRĄGLAK” został, w ra-
mach konkursu organizowanego przez miesięcznik Central & 
Eastern European Construction & Investment Journal, uzna-
ny za Najlepszą Modernizację Roku 2012.

Na zakończenie uczestnikom umożliwiono zwiedzenie 
tarasu widokowego na ostatniej kondygnacji.

Należy podkreślić, że warsztaty cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

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

Relacja: Łukasz Gorgolewski
Wykorzystano materiały prezentacyjne „Modernizacja Okrą-

glaka w Poznaniu” autorstwa Grzegorza Kołodzieja i Łukasza Len-
czewskiego z RKW.

Polskie Normy dostępne on-line
Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN) okre-

ślonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz Polskich 
Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane).

Dostęp do norm jest możliwy po zalogowaniu się do portalu członkowskiego PIIB.
Członkowie izby, którzy dotychczas nie aktywowali swojego konta mogą tego dokonać za pomocą loginu i tym-

czasowego hasła przesłanego indywidualnie wraz z drukami opłat. Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego 
hasła tymczasowego, wymagać będzie weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz adresu e-mail członka.

Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek PIIB uzyska dostęp do:
- biblioteki norm PKN,
- szkoleń e-learnigowych,
- listy swoich zaświadczeń o przynależności do PIIB.

Źródło: www.piib.org.pl
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1 października br. członkowie Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa zwiedzili 
i zapoznali się ze szczegółowymi rozwiązaniami 

technicznymi nowej części Portu Lotniczego Poznań-Ławi-
ca. Odbyło się to w ramach wyjazdowego posiedzenia Zespo-
łu ds. procesów budowlanych WOIIB.

O godz. 14:00, po otrzymaniu specjalnych identyfikatorów, 
40 osób wkroczyło do takich stref lotniska gdzie postronne oso-
by nigdy nie zaglądają. Powitał nas pan Sławomir Maciejewski 
– Dyrektor Zespołu Kontraktów firmy HOCHTIEF POLSKA, 
która realizuje rozbudowę Portu Lotniczego „Poznań-Ławica”. 

Zapoznano nas z bardzo wrażliwym dla bezpieczeństwa 
pasażerów systemem transportu bagażu od stanowiska od-
prawy pasażerskiej, poprzez systemy weryfikacji, transpor-
tu wewnętrznego aż do punktu odbioru bagażu przez ekipy 
załadowcze do właściwego samolotu. Pani Karolina Jerzak 
– Kierownik Obiektu firmy HOCHTIEF POLSKA - wprowa-
dziła nas w szczegóły techniczne całego procesu transportu 
i weryfikacji bezpieczeństwa bagażu.

Następnie podzieleni na grupy dokładnie prześledzili-
śmy trasę bagażu lotniczego. W hali odpraw znajdują się 22 
stanowiska. Przepływ bagaży rozpoczyna się od stanowiska 
odpraw (check-in), gdzie bagaż umieszczany jest przez pasa-
żera na przenośniku ważąco-etykietującym. Po umieszczeniu 
bagażu na taśmie przez pasażera na wyświetlaczu pojawia się 
waga bagażu, następnie jest on oznaczany etykietą i kiero-
wany na transportery zbierające w zależności od stanowiska, 
na którym został odprawiony i gdzie odbywa się kolejkowa-
nie bagaży. Bagaże trafiają na skaner 360o - następuje odczyt 
identyfikatora bagażu. Następnie każda sztuka kierowana jest 
na I poziom kontroli. W zależności od decyzji urządzenia 1 
poziomu kontroli oraz operatorów na poziomie 2 kontroli ba-
gaż trafia na 3 poziom (w przypadku jego zakwestionowania) 
lub jest kierowany diverterem pionowym na stacje wprowa-
dzające a na następnie na sorter.

 W przypadku odrzucenia bagażu na poziomie 3 kontroli 
kierowany jest on windą bagażową do pomieszczenie w ja-
kim dokonywana jest ponowna kontrola w obecności właś-
ciciela bagażu. 

Sorter jest skonfigurowany jako zamknięta pętla, co 
uniemożliwia zacinanie bagażu i zniszczenie systemu. Każ-
dy bagaż znajduje się na specjalnym oddzielnym module - 
w postaci tacki przechylanej; tacka mocowana jest do wózka 
z mechanizmem przechylnym. 

Po wprowadzeniu bagażu na pętlę sortera System sterowa-
nia wydaje dyspozycje co do miejsca dokonania zrzutu bagażu.

W Terminalu znajduje się 12 zrzutni + jedna rezerwo-
wa. Stalowe zsuwnie wyposażone są w czujnik zapełnienia, 
niepozwalające na zrzucenie kolejnych bagaży na zsuwnię, 
na której będzie ich zbyt wiele (czujnik pozwoli na włączenie 
lampy przy zsuwni, informującej operatora o konieczności 
ich odbioru). Przy każdej zrzutni znajduje się monitor wraz 
z ręcznym skanerem - są to przyrządy pracy obsługi handlin-
gowej lotniska oraz nieodłączny element systemu BRS. Ba-
gaż, po jego odebraniu przez obsługę ze zrzutni, transporto-
wany jest wózkami do samolotu.

Uzyskane informacje oraz pokaz działania sprzętu 
uzmysłowił nam jak ciężką a niewidoczną pracę wykonuje 
obsługa lotniska byśmy mogli dotrzeć wraz z naszym baga-
żem tam dokąd zmierzamy. Teraz już spokojniej będziemy 
oczekiwać na naszą odprawę w Porcie Lotniczym „Poznań-
Ławica”. Po zakończonym zwiedzaniu jego organizator Za-
stępca przewodniczącego WOIIB – pan Zenon Wośkowiak 
podziękował pracownikom HOCHTIEF POLSKA za spraw-
ne i rzeczowe zapoznanie z nowo wybudowaną częścią Portu 
Lotniczego „Poznań-Ławica”.

Opracowanie:
Mirosław Praszkowski

Port lotniczy „Ławica” 
odkrywa swoje tajemnice
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Port lotniczy „Poznań-Ławica”
Nowoczesny system transportu bagażu

W rozbudowanej części Portu Lotniczego „Po-
znań-Ławica”, której wykonawcą jest firma 
HOCHTIEF Polska S.A., zbudowano nowo-

czesny system odprawy pasażerów na stanowiskach check-
in wraz z sortownią, tj. systemem transportu bagażu. System 
transportu bagażu dla kierunku odloty zaprojektowany został 
oraz wykonany dla zapewnienia przepustowości 1100 pax/h.

Sortownia jest to jednoprzestrzenne pomieszczenie z an-
tresolą na poziomie +3,5. Na tym poziomie znajdują się ukła-
dy przenośników oraz sorter. Poziom zero to miejsce odbioru 
posortowanych bagaży.

 W hali check-in są 22 stanowiska odpraw, w tym jed-
no stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Przepływ bagaży rozpoczyna się od stanowiska odpraw 

check-in, gdzie bagaż umieszczany jest przez pasażera na 
przenośniku ważąco-etykietującym. Po umieszczeniu bagażu 
na taśmie przez pasażera na wyświetlaczu pojawia się waga 
bagażu, następnie jest on oznaczany etykietą i kierowany na 
poszczególne transportery zbierające, w zależności od stano-
wiska, na którym został odprawiony, na których odbywa się 
kolejkowanie bagaży. 

Bagaże przenośnikami wznoszącymi przemieszczane 
są na poziom antresoli. Kierunek jazdy bagaży na antresoli 
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zależy od miejsca nadania oraz od liczby działających linii. 
Mogą to być linie nr 1 i 2 oraz/lub linia bypass. W pierwszym 
kroku sortowania bagaże trafiają na skaner 360o gdzie nastę-
puje odczyt identyfikatora bagażu. Następnie każda sztuka 
kierowana jest na I poziom kontroli. W zależności od decyzji 
urządzenia 1 poziomu kontroli oraz operatorów na poziomie 
2 kontroli bagaż trafia na 3 poziom (w przypadku jego za-
kwestionowania) lub jest kierowany diverterem pionowym 
na stacje wprowadzające, a na następnie na sorter.

W przypadku odrzucenia bagażu na poziomie 3 kon-
troli kierowany jest on windą bagażową do pomieszczenia,  
w  dokonywana jest ponowna kontrola w obecności właś-
ciciela bagażu.

Bagaże trafiające na sorter są skanowane skanerem 
360o (90o skaner znajduje się pod indukcjami + a 270o na 
sorterze). W przypadku braku odczytu labeli bagaż okrąża 

ponownie sorter (ilość obiegów zależy od ilości dopuszczo-
nych okrążeń). Przy braku odczytu bagaż trafia na zrzutnię 
rezerwową tj. nr 13.

 Sorter jest skonfigurowany jako zamknięta pętla, co 
uniemożliwia zacinanie bagażu i zniszczenie systemu. Każ-
dy bagaż znajduje się na specjalnym oddzielnym module - 
w postaci tacki przechylanej; tacka mocowana jest do wózka 
z mechanizmem przechylnym. 

W opisywanym systemie znajdują się 102 tacki, sorter 
ma prędkość 0,8 m/s, długość sortera to 122,5 m. Wydajność 
wynosi 2400 tacek/godzinę co umożliwia późniejszą rozbu-
dowę systemu bez konieczności ingerencji w sorter. 

Sorter ma budowę zamkniętą - pomiędzy tacami nie ma 
prześwitu – również na łuku - uniemożliwia to zacinanie ba-
gaży i zniszczenie systemu. W przypadku awarii jednej z tac 
możliwe jest jej wyłączenie, pozostałe tace są nadal dostępne. 
Przekazywanie bagażu z sortera na zsuwnię jest maksymal-
nie płynne by zminimalizować ryzyko uszkodzeń, sprawne, 
szybkie, odbywa się podczas ruchu sortera bez konieczności 
zatrzymywania jego biegu. Technologia zapewnia łatwy de-
montaż i montaż pojedynczych tac. Dostępność sortera to co 
najmniej 99,5%.

 Po wprowadzeniu bagażu na pętlę sortera System 
sterowania wydaje dyspozycje co do miejsca dokonania 
zrzutu bagażu. W Terminalu znajduje się 12 zrzutni + jed-
na rezerwowa. Stalowe zsuwnie wyposażone są w czujnik 
zapełnienia, niepozwalający na zrzucenie kolejnych baga-
ży na zsuwnię, na której będzie ich zbyt wiele (czujnik 
pozwoli na włączenie lampy przy zsuwni, informującej 
operatora o konieczności ich odbioru). Przy każdej zrzut-
ni znajduje się monitor wraz z ręcznym skanerem - są to 
przyrządy pracy obsługi handlingowej lotniska oraz nieod-
łączny element systemu BRS.

Bagaż, po jego odebraniu przez obsługę ze zrzutni, 
transportowany jest wózkami do samolotu.

Karolina Jerzak
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O Herkulesie co kraty przenosił

Budowane od kilku miesięcy Zintegrowane Cen-
trum Komunikacyjne w Poznaniu rośnie z tygo-
dnia na tydzień i już niewiele czasu pozostało 

do zamknięcia stanu surowego obiektu. Prace prowadzone są 
w niełatwych warunkach z uwagi na funkcjonujący dworzec 
kolejowy.

Jednym z trudniejszych, zarówno projektowo jak i wy-
konawczo, elementów jest 3-poziomowy parking nad pero-
nami. Projektanci obiektu musieli zmierzyć się z niełatwym 
zadaniem zaprojektowania konstrukcji w sposób niekoli-
dujący z niedawno wyremontowanymi peronami i przyję-
ciem takiego rozwiązania, które pozwoli na wykonanie prac 
w możliwie najkrótszym czasie tak, by wyłączenia trakcji nie 
sparaliżowały ruchu pociągów.

Ilość możliwych do wykonania fundamentów między 
istniejącymi elementami infrastruktury kolejowej była ogra-
niczona, więc rozpiętości elementów konstrukcyjnych są 
duże (powyżej 30 metrów).

W początkowej fazie projektu rozważano wykonanie 
konstrukcji kablobetonowej jednak po szczegółowej ana-
lizie rozwiązanie to zostało odrzucone ze względu na po-
trzebny do jej zrealizowania czas wyłączenia trakcji elek-
trycznej. W obszarze poza peronami konstrukcja parkingu 
to prefabrykowany układ słupowo-ryglowy ze stropami 
z płyt prefabrykowanych sprężonych. W miejscu peronów 
układy te nie mogły być powielone z przyczyn opisanych 
wyżej. Zaprojektowano więc cztery kratownice (równole-
głe do osi torów) będące podporą dla trzech poziomów stro-
pów. Ze względu na wysokość i rozpiętości oraz koniecz-
ność przeniesienia obciążeń stałych i użytkowych od trzech 
poziomów stropów, kratownice są elementami o ciężarze 

przekraczającym 100 ton każda. Zostały dostarczone na 
plac budowy w częściach, a następnie zespolone i przygoto-
wane do zamontowania na wcześniej ustawionych prefabry-
kowanych żelbetowych podporach.

Montaż dwóch pierwszych kratownic (zlokalizowanych 
nad peronem drugim i trzecim) odbył się w nocy z 2 na 3 
listopada. Zasilanie trakcji nad torami wyłączono tylko na 9 
godzin - od 19:00 do 04:00. Do przeprowadzenia montażu 
użytych zostało pięć dźwigów. Największy z nich - o mak-
symalnej nośności 500 ton - Terex Demag, należący do fir-
my HERKULES podniósł pierwszą z kratownic i ustawił ją 
na podporach na peronie trzecim. Kratownica, po wstępnym 
zamocowaniu, została podczepiona do innego dźwigu, który 
utrzymywał ją w pozycji pionowej. Operacja zmiany zawie-
si została przeprowadzona przez montażystów pracujących 
na samobieżnych podnośnikach koszowych ustawionych 
między torami. Następnie dźwig Terex Demag przystąpił do 
skomplikowanej operacji przeniesienia drugiej kratownicy 
z miejsca jej składowania na miejsce wbudowania. Element 
musiał być przetransportowany nad już zamontowaną kratow-
nicą oraz pomiędzy istniejącymi przewodami i bramami trak-
cyjnymi. Prace utrudniał wzmagający się wiatr, jednak pięć 
minut przed północą druga z kratownic znalazła się na podpo-
rach. Aby móc zakończyć pierwszy etap montażu konieczne 
było zamontowanie belek stężających oba układy – do tego 
celu wykorzystano dalsze dwa dźwigi. Piąte urządzenie było 
dźwigiem pomocniczym do zakładania i zdejmowania bala-
stu zapewniającego bezpieczną pracę największego z urzą-
dzeń. Cała operacja zakończyła się w przewidzianym na jej 
przeprowadzenie czasie.

Nie było to łatwe – gdyby przed północą nie udało się 
ustawić obu kratownic należałoby je zdemontować, gdyż 

Pierwsza kratownica mijając bramki trakcyjne zmierza na miejsce

Mocowanie kratownicy do dźwigu stabilizującego i demontaż zawiesi
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Wyróżnienie w kategorii 
„Obiekty Zabytkowe” dla budynku Szatnia - Łaźnia

Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Oddział Wiel-
kopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wzbo-
gacił się o nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie 

„Modernizacja Roku”. Budynek Szatni-Łaźni, znajdujący 
się na terenie Gazowni Poznańskiej, zdobył wyróżnienie 
w kategorii „Obiekty Zabytkowe”. Dodatkowo otrzymał 
wyróżnienie Generalnego Konserwatora Zabytków, w Kon-
kursie Zabytek Zadbany 2012, w kategorii Architektura 
Przemysłowa i Dziedzictwo Techniki. 

Koncepcję architektoniczną przygo-
towała pracowania „Piotr Bukowy – Ar-
chitekci” a wykonawcami były: Firma 
Budowlana Eugeniusz Dota i ATREM 
S.A. Całość prac podzielono na dwa 
etapy. W latach 2008-2009 trwała prze-
budowa budynku. W latach 2010-2011 
realizowano instalacje, wyposażenie 
wnętrz oraz zagospodarowanie terenu 
wokół budynku według autorskiego pro-
jektu firmy „TOYA DESIGN”. Całość 
oddano do użytku w kwietniu 2011 roku.

Po modernizacji, Szatnia-
Łaźnia utrzymała historyczną kon-
wencję architektury przemysłowej. 
Stonowana dobudowa ceglanego pro-
stopadłościanu i odważna przeszklo-
na bryła walca, stanowiąca nawiązanie 
do zbiornika gazu, tworzą nową jakość 
w krajobrazie zabytkowych miejskich 

zakładów przemysłowych. Aranżacja wnętrz dla funkcji 
biurowych i konferencyjnych pozwoliła wyeksponować 
oryginalne żeliwne kolumny i zabytkowe mury fortyfikacji.   

W wyniku rewitalizacji budynek został przeznaczony 
na cele biurowe i konferencyjne. Są tam biura Oddziału Za-
kładu Gazowniczego w Poznaniu oraz sale konferencyjne.

Beata Dreger
Foto: Piotr Serafinowicz

przed ponownym włączeniem zasilania trakcji 
nie starczyłoby czasu na zamontowanie stężeń, 
bez których konstrukcja nie była stateczna.

Wszystkie prace odbywały się przy ruchu 
pociągów na peronie pierwszym, co wzbudza-
ło spore zainteresowanie pasażerów podróżu-
jących tej nocy przez Poznań, ale było znacz-
nym utrudnieniem dla prowadzonych robót.

Montaż pozostałych dwóch kratownic 
(nad peronem pierwszym oraz nad projekto-
wanym peronem dla kolei dużych prędkości) 
został zaplanowany na kolejne noce. 

Tekst: Krystyna Chocianowicz
Zdjęcia: Łukasz Gorgolewski

Druga kratownica w drodze
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Wielkopolski Inżynier Budownictwa 
Naukowiec – Inżynier z tradycjami rodzinnymi

- „Propagowanie pracy organicznej jest moją dewizą w życiu zawodowym”

 

W dniach 26-29 września br. odbyła się cie-
kawa konferencja naukowa w Łagowie 
Lubuskim nt. Inżynieria  przedsięwzięć 

budowlanych.  Elastyczne  scenariusze  w  zrównoważonym 
rozwoju. Wzięło w niej udział 60 osób i opublikowano 40 
artykułów. Konferencje z tego cyklu odbywają się corocznie 
(od 1964 roku) i przemiennie organizowane są przez kolejne 
ośrodki akademickie. Tym razem konferencję organizował 
Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki 
Poznańskiej. Konferencja była związana z jubileuszem 60-le-
cia Katedry i Zakładu. Powołanie Katedry Organizacji i Me-
chanizacji Budowli – jeszcze w strukturach WSI – nastąpiło 
w 1952 roku. Jej kontynuatorem jest obecny Zakład TOB. 
Zakład na trwałe wpisał się w pejzaż środowiska akademi-
ckiego i inżynierskiego w Poznaniu. Jednocześnie Zakład 
patronuje specjalności o tej samej nazwie. 

Jubileusz Zakładu zbiegł się z 70-leciem profesora 
Olega Kaplińskiego – dr. honoris causa, który przez ostatnie 
29 lat był kierownikiem Zakładu. 
Uroczystości uświetnili m.in.:

- Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 
PAN – prof. Wojciech Radomski,

- JM Rektor Politechniki Poznańskiej – prof. Tomasz Ło-
dygowski,

- Dziekan Wydziału BiIŚ – prof. Janusz Wojtkowiak,
- Dyrektor Instytutu IKB – prof. Józef Jasiczak.
  WOIIB reprezentowali – przewodniczący Rady Jerzy 

Stroński oraz przewodniczący OKK Daniel Pawlicki. 
Wśród czytelników „Biuletynu” jest wielu byłych stu-

dentów Szanownego Jubilata – prof. Olega Kaplińskiego. 

Prof. Oleg Kapliński urodził się w Wilnie w 1942 r. Za-
wierucha wojenna spowodowała, że rodzina osiada w Po-
znaniu. Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkow-
skiego daje mu solidne podstawy edukacyjne i z powo-
dzeniem zdaje tam maturę. Ojciec, Rościsław, był znanym 
architektem, dlatego wybór Wydziału Budownictwa Poli-
techniki Poznańskiej jest naturalną kontynuacją tradycji ro-
dzinnych. W wieku 22 lat obronił pracę magisterską. 

Po ukończeniu studiów pozostał na Politechnice i kon-
tynuował swój rozwój zawodowy i naukowy. 

Ewolucyjną drogę zainteresowań Profesora w zakre-
sie badań, w tym odnośnie tematyki oraz metod, przedstawia 
poniższy rysunek. 

Praca dyplomowa była z zakresu konstrukcji. Doty-
czyła analizy płyt krzyżowo zbrojonych, podpartych odcin-
kowo (zbrojonych wkładkami struno-betonowymi pomysłu 
prof. R. Kozaka). W obliczeniach wykorzystano metodę róż-
nie skończonych. Staż zawodowy odbył na budowie odlewni 
żeliwa szarego w Śremie. 

Doktoryzował się z zakresu transportu i montażu ele-
mentów prefabrykowanych. Było to pierwsze w Polsce (z za-
kresu budownictwa) zastosowanie teorii kolejek. Poligonem 
doświadczalnym były budowy dużych osiedli Rataje i Wino-
grady w Poznaniu oraz w Rybnickim Okręgu Węglowym.

Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Politechnice 
Krakowskiej na podstawie monografii dotyczącej harmoni-
zacji cyklicznych procesów budowlanych w warunkach sto-
chastycznych.

Zajmował się badaniem zjawisk oczekiwania i rów-
nowagi, zastosowaniami teorii niezawodności w produkcji 
budowlanej, później zarządzaniem ryzyka, zarządzaniem 
zintegrowanym i wreszcie próbą standaryzacji zarządzania 
w procesie inwestycyjnym. 

Najnowsze badania Jubilata dotyczą postaw wobec ry-
zyka, tj. badania resentymentu (awersji do ryzyka) jak i pre-
dylekcji do ryzyka. Badania zostały oparte na maksymalizacji 
oczekiwanej użyteczności. Podstawą tych badań jest teoria 
użyteczności. Mamy tu do czynienia z modelami opartymi 
na subiektywnej interpretacji prawdopodobieństwa oraz na 
subiektywnej koncepcji użyteczności.

Przez cztery ostatnie kadencje kierował sekcją 
w PAN, tj. inżynierią przedsięwzięć budowlanych. Po 
raz piąty został wybrany w skład Komitetu Inżynierii 
Lądowej i Wodnej PAN. Jest międzynarodowym człon-
kiem Ukraińskiej Akademii Budownictwa, a Uniwersytet 
Techniczny im. Gedymina w Wilnie nadał godność dok-
tora honoris causa. 
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Większość  członków  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby 
Inżynierów  Budownictwa  -  absolwentów  Politechniki  Po-
znańskiej, spotkała się z prof. Olegiem Kaplińskim. To były 
spotkania  w  relacjach:  Mistrz  i  uczeń.  Dzisiaj  zapraszam 
na spotkanie bardziej prywatne i osobiste. Poprosiłem Pana 
Profesora o odpowiedzi na parę pytań.

Wybrałem zawód inżyniera gdyż ... 

Poszedłbym na ornitologię lub na architekturę, ale 
wówczas nie było takich kierunków w Poznaniu. Po ukoń-
czeniu budownictwa na Politechnice Poznańskiej jeszcze 
myślałem o architekturze, lecz objął mnie nakaz pracy. Mia-
łem przydział na wsi na Warmii a podjęcie pracy na Politech-
nice zwalniało z tego obowiązku. Jednak tam, gdzie byłem 
- starałem się wykonywać dobrą robotę. Identyfikowałem się 
z miejscem pracy, tj. z uczelnią. 

Stąd takie pojęcia jak etos pracy czy zwalczanie posta-
wy zachowawczej starałem się kształtować w postawie stu-
dentów i kadry. Propagowanie pracy organicznej było moją 
dewizą w życiu zawodowym. Na szczęście praca organiczna, 
którą poznałem tutaj nie była w sprzeczności z wyniesioną 
z domu wileńską romantycznością. 

Osiągnięcia zawodowe i prywatne. 

Nie chcę przytaczać liczby publikacji i wskaźników 
cytowań. Dziś są to istotne kryteria w pozycji akademickiej. 
Pragnę wskazać na ważne moje osiągnięcie choć może 
niewymierne. Otóż specjalność TOB przeżywała dość po-
ważny kryzys naukowy. Była w stagnacji. Nie uznano 11 
rozpraw habilitacyjnych. Wówczas środowisko akademi-
ckie uznając moje osiągnięcia naukowe powierzyło mi mi-
sję wyprowadzenia tej specjalności z letargu. Rzadko zda-

rza się, aby w takiej misji mieć 100-procentowe poparcie 
środowiska. Cztery kadencje przewodniczenia sekcji PAN 
i aktywna praca dały pozytywne rezultaty. Mam satysfak-
cję, że z moim nazwiskiem kojarzą się w innych uczelniach 
doktoraty i habilitacje z tej specjalności. 

Spośród różnych odznaczeń i wyróżnień najwyżej so-
bie cenię Medal Honorowy „Humanizm Integralny” - za rea-
lizowanie wartości prymatu człowieka we wszystkich dziedzi-
nach życia publicznego i prywatnego. Medal nadały redakcje 
Kulturos Barai oraz Lithuania w 2000 roku. 

Mam też innego rodzaju satysfakcję: moje dwoje wnu-
cząt żegluje, a najstarsze z nich Krzyś (7 lat) trzyma już rum-
pel, a zimą szusuje na nartach. 

Inżynier budownictwa, według mnie to ... 

Z ubolewaniem stwierdzam, że takie pojęcia jak mi-
sja czy zawód społecznego zaufania przy nadmiarze studen-
tów i tym samym absolwentów tracą w dużym stopniu swój 
pierwotny sens. Jestem „ogniwem w produkcji” inżynierów 
budownictwa i po egzaminie dyplomowym oprócz gratula-
cji przekazuję im, że wiedza techniczna bardzo szybko sta-
rzeje się. Po was przyjdą następni z nowym zasobem wie-
dzy, zatem dokształcanie się jest wymogiem nie tylko tych 
czasów. Muszę zachęcać do czytania czasopism technicz-
nych. Dzisiaj absolwent musi wiedzieć, że jego aktywność 
zawodowa będzie dłuższa niż czas istnienia przedsiębior-
stwa, do którego aplikuje. 

Zatem według mnie inżynier powinien znać ele-
mentarną wiedzę oraz wiedzieć jak z niej korzystać i jak ją 
poszerzać. Absolwent powinien wiedzieć, gdzie jest jego 
miejsce w całym procesie inwestycyjnym, a także w całym 
cyklu życia obiektu. Nadal pomniejszane jest znaczenie 
kosztów, prawa, w tym warunków kontraktowych, a przede 
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wszystkim zarządzania aktywami. Dopiero pochodną tego 
stanu jest brak płynności finansowej. Właśnie ostatni upa-
dek znanych przedsiębiorstw budowlanych z rodowodem 
poznańskim jest przykładem dydaktycznym braku umiejęt-
ności zarządzania aktywami. 

Boli mnie, że wielu młodych kandydatów do ty-
tułu zawodowego inżyniera nie posiada elementarnej 
wiedzy już na starcie. Pojęcie „zaliczanie” zastąpiło po-
jęcie „uczenie się”. Dla większości studentów „kopiuj” 
i „wklej” stało się jedyną działalnością twórczą. Mając 
liczne kontakty z innymi uczelniami w kraju mogę okre-
ślić procent dobrych (nawet znakomitych) studentów: jest 
to 10%. Ale wina jest i po stronie samej uczelni. Pogoń za 
dużą liczbą studentów (niemalże za wszelką cenę) odbija 
się tym, że pracownicy akademiccy nie są w stanie „prze-
robić” tej masy studentów. Stąd i skutki przepuszczania 
bardzo miernych studentów. 

Marzę o takim modelu, w którym student – a później 
inżynier – będzie umiał myśleć na własny koszt i... z tego 
ponosił ryzyko!

Interesuję się ... 

Od strony naukowej interesowałem się poszukiwa-
niem i tłumaczeniem zjawisk, w tym wyjaśnianiem mecha-

nizmów w tych zjawiskach, np. w powstawaniu zakłóceń, 
możliwościach ich zmieszania, a przede wszystkim oddzia-

ływania na wydajność systemów produkcyjnych. W tym 
zakresie mogłem „wyżywać się” poprzez niezawodność, 
kolejki, harmonogramy odporne, stochastykę. Dla potrzeb 
konferencji z zakresu zarządzania ryzykiem, które odbywają 
się corocznie w Ciechocinku określiłem hasło: Nie tworzymy 
zjawisk, próbujemy je zidentyfikować i zmierzyć.

Ale jest i druga strona zainteresowań, na przykład 
w tym roku kalendarzowym między innymi na nartach „ocie-
rałem się” o ściany Mont Blanc oraz Matterhornu, krążyłem 
szybowcem nad Bieszczadami a motolotnią nad Wielkopolską, 
żeglowałem po jeziorach mazurskich, leciałem samolotem, 
któremu zapaliło się podwozie (Indonezja), płynąłem małą 
motorówką po Oceanie Indyjskim (Krakatau) ... lecz mimo to 
jeszcze nie znalazłem równowagi między życiem a pracą. 

...i mam to nieszczęście interesować się polityką!

Bardzo mi zależy ... 

W świetle wspomnianej patologicznej sytuacji 
w kształceniu inżynierów – jestem gorącym zwolennikiem 
zmiany sposobu finansowania uczelni z ilościowego (np. pre-
miowania liczby studentów) na projakościowy. 

Jeszcze o trwonieniu naszej energii. Pogoń za stop-
niami i tytułem naukowym w ostatnich latach zastała nieco 
wyhamowana (choć wyłącznie z przyczyn ekonomicznych). 

Niemniej (i tym bardziej) jestem na-
dal za zniesieniem stopnia doktora 
habilitowanego i tytułu naukowego 
(tzw. profesora belwederskiego), al-
bowiem zbyt dużo energii i czasu po-
święca się na awanse, a nie na rozwój 
technologii i gospodarki. 

W niecodzienny sposób jeste-
śmy tłamszeni ostatnio przez media 
negatywnymi „sukcesami”. A prze-
cież budowlani mają czym się chwa-
lić. Doceniajmy pozytywy, a jak 
wskazuje trener marketingu Tomasz 
Barałkiewicz „...nauczmy się łapać 
ludzi na robieniu czegoś dobrze! Na-
prawdę działa!”

Szanowny Panie Profesorze!
Z  okazji  Jubileuszu  z    naj-

większą  przyjemnością  dołączamy 
do  grona  pamiętających  i  prosimy 
o  przyjęcie  najserdeczniejszych  ży-
czeń, by miał Pan Profesor satysfak-
cję z tego, co z takim zapałem czyni. 
Niechaj  dalsze  lata  przyniosą  Panu 
dużo zadowolenia z realizacji wszel-
kich zamierzeń. 

Dziękuję za rozmowę.
Mirosław Praszkowski

„...nauczmy się łapać ludzi na robieniu czegoś dobrze!”
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Wprowadzenie

Zgodnie ze specyfiką naszej konwencji legisla-
cyjnej, w Polsce utrwalił się system regulowania 
w ustawie - Prawo budowlane w sposób szcze-

gółowy tylko zagadnień formalnych. Natomiast rzeczowe 
regulacje problemów merytorycznych, czyli technicznych 
i użytkowych, są przenoszone do licznych rozporządzeń wy-
konawczych, a przede wszystkim do rozporządzeń w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Te nadmiernie rozbudowane 
rozporządzenia określają obecnie istotę ładu budowlanego, 
jakości i bezpieczeństwa w budownictwie. 

Taki system, który jest odmienny od przyjętego w więk-
szości krajów europejskich, został zastosowany w obowią-
zującym od 1 stycznia 1995 r. ustawie – Prawo budowlane 
(tekst jednolity z 12 listopada 2010 r.: Dz. U. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.), podobnie zresztą jak w poprzedzających ją 
regulacjach Prawa budowlanego z lat 1974 i 1961. 

W aktualnej ustawie z 1994 r., do obszaru regulacji praw-
nych dotyczących zagadnień merytorycznych można zaliczyć 
w zasadzie tylko artykuły 5, 6 i 10 znajdujące się w rozdziale 
pt. „Przepisy ogólne”, które z uwagi jednak na bardzo ogólni-
kową treść powyższych przepisów, wymagają skonkretyzowa-
nia w różnych rozporządzeniach wykonawczych. 

Od powyższych trzech ostatnich ustaw budowlanych 
różni się zasadniczo pierwsze w Polsce Prawo budowla-
ne wprowadzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym 
i zabudowaniu osiedli, które określało w sposób komplek-
sowy podstawy prawne i zasady działalności w zakresie 
urbanistyki, architektury i budownictwa. W przeciwień-
stwie do późniejszych regulacji, Prawo budowlane z 1928 
r. cechowało się przejrzystą konstrukcją oraz spójnością, 
kompletnością i dużym obiektywizmem zawartych w niej 
regulacji, co skutecznie zapobiegało ich koniunkturalnemu 
interpretowaniu w interesie doraźnym lub partykularnym. 
Dzięki takiej konstrukcji regulacji, ten sam akt prawny 
z 1928 r. funkcjonował z mocą ustawy w miarę skutecz-
nie zarówno w okresie istnienia II Rzeczypospolitej jak 
i w zupełnie innych warunkach ustrojowych PRL, aż do 30 
stycznia 1961 r.

Z powyższej analizy wynika, że w celu zapewnienia 
w sposób trwały i skuteczny ładu budowlanego i przestrzenne-
go oraz kompleksowego uporządkowania związanych z tymi 
zagadnieniami przepisów prawa, najlepszym rozwiązaniem 
byłoby dokonanie przez analogię do Prawa budowlanego 
z 1928 r. scalenia w jednym ustawowym akcie prawnym zwa-
nym Kodeksem budowlanym, wszystkich regulacji prawno-

Najnowsze rządowe propozycje 
w sprawie reformy prawa budowlano-inwestycyjnego

organizacyjnych, techniczno-budowlanych i urbanistycznych 
dotyczących całego procesu inwestycyjno-budowlanego.

Obecnie przepisy dotyczące budownictwa rozproszone 
są w kilkunastu ustawach i kilkudziesięciu rozporządzeniach 
wydanych przez różne resorty, co utrudnia ich stosowanie. 

Stan zaawansowania reformy prawa 
inwestycyjno-budowlanego 
Pod wpływem m. innymi samorządu zawodowego in-

żynierów budownictwa i architektów, rząd RP przyspieszył 
ostatnio działania związane z przeprowadzeniem reformy 
prawa budowlano-inwestycyjnego, której efektem końco-
wym ma być uchwalenie w terminie do roku 2015 Kodeksu 
budowlanego na wzór regulacji niemieckich i francuskich. 
W ramach tej reformy została powołana rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 10 lipca 2012 r. Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Budowlanego, która swoje pierwsze posiedzenie odbyła 
10.10.2012 r. w obecności Ministra Sławomira Nowaka.

W skład 17-osobowej Komisji, której przewodniczy 
prof. Zygmunt Niewiadomski, weszli m.in.: Prezes NSA 
prof. Roman Hauser, GINB Robert Dziwiński i były minister 
budownictwa Andrzej Bratkowski z PIIB. Zadaniem tej Ko-
misji jest opracowanie Kodeksu budowlanego, który w spo-
sób kompleksowy ureguluje szeroko rozumiany proces in-
westycyjno-budowlany, obejmujący także lokalne planowa-
nie przestrzenne, kwestie podziałów i scaleń nieruchomosci, 
zagadnienia środowiskowe oraz inne elementy tego procesu. 
Pierwszym etapem tworzenia tego Kodeksu będzie uchwale-
nie w roku 2013 nowej ustawy Prawo budowlane. 

Obecnie opracowywany jest projekt tej nowej ustawy 
w oparciu o „Założenia” opublikowane 30 sierpnia 2012 r. 
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej [TB i GM]. Założenia te zostały szczegółowo 
omówione przez dyrektora Departamentu Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa Ministerstwa TB i GM Krzysztofa 
Antczaka, na XIV Warsztatach Nadzoru Inwestycyjnego po-
łączonych z Konferencją dot. rewitalizacji obiektów budow-
lanych w obszarach zurbanizowanych. Powyższe Warsztaty 
odbyły się w Wałczu w dniach 13-15 września 2012 r. pod 
patronatem Ministerstwa TB i GM, Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego i Posła na Sejm RP Pawła Suskiego. 
Głównym pomysłodawcą i współorganizatorem tych War-
sztatów był Zbigniew Augustyniak, Przewodniczący Komi-
tetu Remontów Zarządu Oddziału PZITB i jednocześnie Pre-
zes CUTOB w Poznaniu. 

Z ramienia WOIIB aktywnie uczestniczyli w Warszta-
tach w Wałczu: Jerzy Stroński i Daniel Pawlicki, Przewodni-
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czący odpowiednio Rady i Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB 
oraz Piotr Stawicki radca prawny i Grzegorz Słowek, członek 
Rady WOIIB i Zarządu PZITB, którzy wygłosili w trakcie 
obrad ciekawe referaty na temat roli samorządu zawodowe-
go w procesie inwestycyjnym, ustawy deweloperskiej oraz 
wpływu zmian w projektach wykonawczych na bezpieczeń-
stwo konstrukcji obiektów. 

Ministerstwo przy opracowywaniu nowej ustawy po-
winno wziąć pod uwagę ustalenia w zakresie procesu budow-
lano-inwestycyjnego, które wynikają z obrad powyższych 
Warsztatów oraz z wcześniej opracowanych artykułów usto-
sunkowujących się do różnych propozycji zmian przepisów 
Prawa budowlanego, a w szczególności do przedostatniego 
projektu założeń Ministerstwa z 12 czerwca 2012 r. dotyczą-
cego nowej ustawy Prawo budowlane oraz nowelizacji usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Powyższe artykuły zostały opublikowane w sierpniu 
2012 r. przez Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB w Po-
znaniu w książce pt. „ Rewitalizacja obszarów zurbanizowa-
nych - XIV warsztaty nadzoru budowlanego Wałcz 2012”. 
Autorami tych artykułów są:

- Andrzej Dobrucki, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa,

- Bogdan Dąbrowski, radca prawny w Urzędzie Miasta Po-
znania,

- Przemysław Grzegorz Barczyński, autor niniejszego arty-
kułu.

 
Założenia Ministerstwa dotyczące nowej ustawy 
Prawo budowlane
W ramach prowadzonej od kilku lat reformy prawa inwe-

stycyjno-budowlanego, Ministerstwo TB i GM opracowało 12 
czerwca br. kolejny projekt Założeń, który został zatytułowany: 
„Założenia do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych innych ustaw”. Założenia te zostały opublikowane 
w cyt. wyżej książce ZG PZITB w sierpniu 2012 r. 

Powyższy projekt poddano intensywnym konsultacjom 
społecznym, w ramach których odbyły się spotkania w Wał-
czu w trakcie wspomnianych wyżej Warsztatów, a następnie 
w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie i Krakowie. 
W wyniku analizy uwag zgłaszanych w toku różnych konsulta-
cji i uzgodnień międzyresortowych, Ministerstwo podjęło decy-
zję o zaniechaniu dalszego procedowania w zakresie m. innymi:

- nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,

- Krajowych Przepisów Urbanistycznych i związaną z nimi 
likwidacją instytucji decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu,

- zmiany organizacji organów nadzoru budowlanego (za-
stąpienie 378 Powiatowych Inspektoratów ok. 100 Okrę-
gowymi Inspektoratami Nadzoru Budowlanego),

- instytucji sprawdzającego projekt budowlany. 
W związku z rezygnacją wprowadzenia powyższych 

zmian w stosunku do przedmiotowych ustaw, Ministerstwo 

opublikowało 30.08.2012 r. nowy projekt tych założeń, który 
został zatytułowany w odróżnieniu od poprzedniego: „Zało-
żenia projektu ustawy – Prawo budowlane”. 

W tych „Założeniach” Ministerstwo TB i GM proponu-
je wprowadzenie następujących zasad, mających kształtować 
przepisy nowej ustawy Prawo budowlane, które w sposób 
istotny różnią się od zasad wynikających z obowiązującej 
obecnie ustawy:
1) zgoda budowlana zezwalająca na rozpoczęcie budowy 

może być w postaci:
  - zgłoszenia z projektem budowlanym,
  - zgłoszenia bez projektu budowlanego,
  - pozwolenia na budowę w formie decyzji,
2) budowę można rozpocząć na podstawie zgody budowla-

nej w postaci skutecznego zgłoszenia z dołączonym pro-
jektem budowlanym, z wyjątkami określonymi w trzech 
katalogach zawierających zamknięte listy obiektów bu-
dowlanych, które wymagają zgody budowlanej w postaci 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia bez projektu bu-
dowlanego albo całkowicie są zwolnione z reglamentacji 
administracyjno-prawnej (obecnie  obowiązuje  zasada 
określona w art. 28, że wszelkie roboty budowlane, w tym 
budowy można  rozpocząć  na  podstawie  ostatecznej  de-
cyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkami określonymi 
w art. 29-31),

3) roboty budowlane inne niż budowa, w tym przebudowa 
nie wymagają pozwolenia na budowę i żadnego zgłosze-
nia, z wyjątkiem robót określonych w sposób enumera-
tywny w katalogach z listą robót wymagających pozwole-
nia na budowę lub zgłoszenia i ustanowienia kierownika 
robót, albo ustanowienia kierownika robót i prowadzenia 
Dziennika Budowy bez obowiązku zgłoszenia robót,

4) nie będzie wymagana zgoda budowlana dla niewielkich 
obiektów budowlanych, których większość jest wymie-
niona w dotychczasowym art. 29 ust. 1,

5) obszar oddziaływania obiektu budowlanego, który ma 
istotny wpływ na ustalenie formy prawnej zgody budow-
lanej (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę) będzie okre-
ślany obowiązkowo przez projektanta,

6) projekt budowlany należy sporządzić w 3 egzemplarzach, 
w tym jeden w postaci papierowej, a dwa na nośnikach 
elektronicznych w formacie do odczytu,

7) uczestnikiem procesu budowlanego będzie inspektor nad-
zoru technicznego w miejsce dotychczasowego inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego,

8) projektant prowadzi na budowie nadzór projektowy 
w miejsce dotychczasowego nadzoru autorskiego, 

9) 30-dniowy termin do wniesienia sprzeciwu będzie się li-
czył od dnia uzupełnienia zgłoszenia lub projektu budow-
lanego, zgodnie z postanowieniem właściwego organu, 
które może być wydane tylko raz,

10) milcząca zgoda właściwego organu na rozpoczęcie budo-
wy, w przypadku nie wydania Dziennika Budowy lub nie 
wniesienia sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia zgłoszenia od inwestora, 



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 4/2012 (37)

29www.woiib.org.pl

11) nie każde naruszenie prawa skutkuje wydaniem przez 
organ nadzoru budowlanego aktu administracyjnego 
(w przypadku braku zagrożenia dla życia lub zdrowia lu-
dzi bądź mienia, pierwsze działanie organu miałoby po-
stać wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z prawem 
w drodze pisma lub wpisu do Dziennika Budowy),

12) do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić 
po uprzednim zawiadomieniu o zakończeniu budowy, 
z wyjątkiem tylko dwóch przypadków wymagających 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie do których należą: 
obiekty do użytkowania których zamierza się przystąpić 
przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz 
obiekty objęte procedurami legalizacyjnymi,

13) budowę można kontynuować po dokonaniu przez inspek-
torów nadzoru technicznego poszczególnych etapów bu-
dowy określonych przez projektanta w projekcie budow-
lanym dotyczącym większych budów, 

14) ustalanie opłaty legalizacyjnej dla samowoli budowla-
nych w wysokości 50% od wartości wzniesionego nie-
legalnie obiektu budowlanego, która ma być wyceniona 
przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie projektu 
budowlanego,

15) pierwsze stwierdzenie nielegalnego użytkowania obiektu 
budowlanego będzie kończyć się ze strony organu nadzo-
ru budowlanego ostrzeżeniem i wezwaniem do zalegali-
zowania użytkowania (tzw. zasada żółtej kartki),

16) w stosunku do robót budowlanych innych niż budowa 
wykonywanych w obiektach budowlanych wpisanych do 
rejestru zabytków, dotychczasowe zadania i kompeten-
cje organów administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego, będą wykonywać odpowiednio 
Wojewódzki i Generalny Konserwator Zabytków, 

17) przepisy karne będą przewidywały za naruszenie przepi-
sów Prawa budowlanego wyłącznie kary finansowe.

Ponadto zgodnie z powyższymi „Założeniami”, do nowej 
ustawy zostaną przeniesione z przepisów techniczno-budow-
lanych zasady sytuowania budynków na działce budowlanej, 
co będzie skutkowało zniesieniem w tym zakresie instytucji 
udzielania odstępstwa od tych przepisów, której tryb funkcjo-
nowania został określony w art. 9 ustawy Prawo budowlane.

Zmieniona zostanie również dotychczasowa definicja 
katastrofy budowlanej w zakresie likwidacji warunku, że 
zniszczenie obiektu budowlanego musi być niezamierzone. 

Z nowego prawa budowlanego będą natomiast wyłączo-
ne wszystkie kwestie związane z charakterystyką energetycz-
ną budynków i przeniesione do odrębnego aktu prawnego.

Prawne konsekwencje deregulacji dostępu 
do zawodów budowlanych
Zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów, w Polsce 

istnieje 380 zawodów, które objęte są różnymi regulacjami 
formalno-administracyjnymi i finansowymi utrudniającymi 
dostęp do ich wykonywania. Wśród krajów europejskich Pol-
ska posiada największą ilość takich zawodów o ograniczonej 

w ten sposób dostępności. Do powyższych zawodów zostały 
zaliczone również zawody zaufania publicznego, w tym bu-
dowlane polegające na pełnieniu samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie.

Po przeprowadzeniu konsultacji międzyresortowych, 
wytypowano ponad 200 zawodów o zbyt ograniczonym do-
stępie do ich wykonywania, które mają być objęte przepisami 
likwidującymi całkowicie lub częściowo regulacje utrudnia-
jące dostępność do tych zawodów.

Minister Finansów jest obecnie w trakcie opracowywania 
tzw. ustaw deregulacyjnych zmieniających w powyższym za-
kresie akty prawne dotyczące tych wytypowanych zawodów. 

W dniu 6 marca 2012 r. został opracowany projekt 
ustawy deregulacyjnej dla pierwszej transzy 49 zawodów, 
a w dniu 27 września br. projekt ustawy o ułatwieniu dostę-
pu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych 
i transportowych, który wprowadza następujące zmiany do 
obecnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane:
1. Uprawnienia budowlane będą nadawane nie tylko do pro-

jektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogra-
niczeń lub w ograniczonym zakresie, ale również w przy-
padku techników do kierowania robotami budowlanymi 
innymi niż budowa, w zakresie określonym w dyplomie 
technika (zmiana dot. art. 13 ust. 1). Zgodnie więc z po-
stulatami PIIB i PZITB, technikom budowlanym przy-
wrócono możliwość uzyskania uprawnień budowlanych 
w powyższym zakresie.

2. Likwidacja specjalności drogowej, mostowej, kolejowej, 
wyburzeniowej i telekomunikacyjnej oraz pozostawienie 
jedynie 4 podstawowych specjalności w jakich będą udzie-
lane uprawnienia budowlane, a mianowicie architektonicz-
nej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, ga-
zowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych (zmiana dotyczy art. 14 ust. 1).

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub 
w ograniczonym zakresie będzie wymagało odbycia tylko 
rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej 
praktyki na budowie (dot. art. 14 ust. 3).

4. Uzyskanie uprawnień budowlanych przez technika posia-
dającego dyplom technika w zawodzie budowlanym będzie 
wymagało odbycia tylko dwuletniej praktyki na budowie.

5. Uchylenie wszystkich przepisów art. 15 dotyczących rze-
czoznawców, w związku z planowaną likwidacją Central-
nego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych prowadzo-
nego przez GINB oraz z zamiarem przeniesienia problema-
tyki rzeczoznawstwa do ustawy o samorządach zawodo-
wych architektów, inżynierów budown. oraz urbanistów. 

Cytowany wyżej projekt ustawy z 27.09.2012 r. o uła-
twieniu dostępu do wykonywania m. innymi zawodów bu-
dowlanych, wprowadza również zmiany dotychczasowych 
przepisów ustawy o samorządach zawodowych architektów, 
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inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z późn. zm.). 

Zmiany te dotyczą jednak wyłącznie samorządu urbani-
stów i związane są ze zniesieniem obligatoryjności przyna-
leżności do właściwej Izby urbanistów w postaci obowiąz-
kowego wpisu na listę członków tej Izby, w celu uzyskania 
prawa do samodzielnego projektowania przestrzeni w skali 
regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym 
takie projektowanie. Zgodnie ze zmienionym przepisem art. 
5 ust. 3, Izby urbanistów mają zrzeszać osoby na podstawie 
dobrowolnego zgłoszenia, a wymagania stawiane kandyda-
tom określą statuty tych Izb. W konsekwencji będą musiały 
zostać zlikwidowane takie organy Okręgowych Izb Urbani-
stów jak: Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowy Sąd 
Dyscyplinarny i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej.

Zakończenie
Wielokrotna nowelizacja przepisów ustawy - Prawo bu-

dowlane z 1994 r., dokonywana przeważnie w sposób wy-
biórczy w zależności od potrzeb wynikających z praktyczne-
go ich stosowania oraz z uwagi na konieczność dostosowania 

przepisów w konkretnym terminie do dyrektyw unijnych 
spowodowała, że ustawa w swoim obecnym kształcie sta-
ła się zbiorem przepisów i procedur mało transparentnych, 
a niekiedy niespójnych, które stwarzają dodatkowo problemy 
interpretacyjne. Dotychczasowe tak liczne zmiany przepi-
sów tej ustawy nie doprowadziły do zmniejszenia w zado-
walającym zakresie barier utrudniających i spowalniających 
procesy inwestycyjne w budownictwie, poprzez m. innymi 
uproszczenie procedur prawno-administracyjnych oraz do 
wyeliminowania z nich rozwiązań uznaniowych opartych na 
dowolnej interpretacji przepisów.

W związku z powyższym Rząd RP słusznie podjął de-
cyzję o opracowaniu w pierwszym etapie reformy prawa bu-
dowlano-inwestycyjnego, całkowicie nowej ustawy – Prawo 
budowlane, której regulacje będą stanowić podstawę do stwo-
rzenia kompleksowego Kodeksu budowlanego, jako ostatnie-
go etapu tej reformy mającej zakończyć się w roku 2015.

 Przemysław Grzegorz Barczyński
 OROZ WOIIB – koordynator

 członek Komitetu ds. Rzeczoznawstwa ZG PZITB

Potasze 1 – obecnie niewielka wieś położona nie-
daleko Owińsk w Gminie Czerwonak, powiecie 
poznańskim, w Wielkopolsce. Kiedyś zapewne 

położona w głębi Puszczy Zielonka. Dzisiaj, po rabunkowej 
gospodarce leśnej późnego średniowiecza kontynuowanej 
aż do połowy XIX wieku, leży już tylko na skraju tej pusz-
czy. Niegdyś, jako leśna osada potaszy (ludzi wyrabiają-
cych potasz), należała do Klasztoru Cysterek w Owińskach. 
Choć nie figurowała w żadnym akcie prawnym, to jeden 
z doskonałej jakości produktów tej osady, trafiał m.in. do 
odległego Torunia, a nawet nadmorskiego, należącego do 
związku państw hanzeatyckich - Gdańska. Był nim znany 
na ziemiach polskich co najmniej od średniowiecza - po-
tasz – substancja o szerokim zastosowaniu, w tym także 
jako środek spulchniający do ciast, zwany dzisiaj popular-
nie proszkiem do pieczenia. Jest bardzo prawdopodobne, 
że z Torunia i Gdańska, potasz z maleńkich Potaszy m.in. 
w formie doskonałych pierników wędrował w daleki, nie-
rzadko zamorski świat. 

HIStORIA POPIOŁEM ZNACZONA

Fragment mapy powiatu poznańskiego. Widać na niej wykarczowa-
ne lasy wokół Potaszy. Dawniej musiały sięgać linii brzegowej rzeki 
Warty. [Pietruska & Mierkiewicz, Wydawnictwo i Bank Geoinfor-
macji - Poznań].

1 grupa służebna lub zawodowa ludzi, której nazwa została przeniesio-
na wtórnie na nazwę osady, w której zamieszkiwali, z j. niem. „Potasche” 
– potasz, dosłownie - „popiół z garnka”. 
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Prosty proces o skomplikowanej nazwie

„Nie było nas i był las. Nie będzie nas i będzie las” - 
mówi stare porzekadło. Drewno od niepamiętnych czasów 
jest jednym z najczęściej używanych materiałów budowla-
nych. Jego nietrwałość powoduje, że trzeba je konserwować. 
Odpowiednie do tego środki uzyskiwano dawniej w procesie 
pirolizy zwanym też suchą destylacją drewna.

Proces ten realizowany w warunkach wysokiej tempera-
tury i niedostatku tlenu, prowadzi do fizycznej i chemicznej 
destrukcji materii organicznej. Po raz pierwszy produkty pi-
rolizy drewna zostały zapewne zaobserwowane przez przy-
padek, podczas karczowania jakiegoś leśnego pogorzeliska. 
Najprawdopodobniej paliły się tu pod ziemią przez wiele 
godzin, a może nawet i dni korzenie drzew przy niewielkim 
dostępie tlenu. Na takich pogorzeliskach stwierdzano później 
pod ziemią obecność produktów suchej destylacji drewna. 
Praktyczna ich przydatność spowodowała, że zaczęto na-
śladować proces zaobserwowany w naturze. Prowadząc go 
w warunkach sztucznych, zaczęto uzyskiwać zróżnicowane 
destylaty. Oprócz smoły drzewnej uzyskiwano równocześnie 
dziegieć i maź, a także zależnie od czasu wypalania: węgiel 
drzewny lub robiący na przełomie średniowiecza i czasów 
nowożytnych coraz większą karierę w rozwijającym się prze-
myśle chemicznym - popiół. 

Piroliza była stosowana już w starożytności. Fenicjanie 
i Egipcjanie wytwarzali w ten sposób węgiel drzewny, smołę 
drzewną i terpentynę. Rodzaj wypalanego materiału drzewne-
go uzależniony był od jakości i rodzaju potrzebnego produktu. 
Początkowo proces pirolizy drewna na niewielką skalę w ra-
mach zaspokajania potrzeb własnych prowadziło chłopstwo. 
Wprowadzenie pańszczyzny, większej skali produkcji i spe-
cjalizacji spowodowało, że koszty uzyskiwania produktów pi-
rolizy znacznie spadły. Większa skala produkcji i specjalizacja 
spowodowały też konieczność wprowadzenia dobrej organiza-
cji pracy. Zapewniał ją dworski lub klasztorny nadzór. 

Klasztorna potasznia – dlaczego w Potaszach?

Lokalizacja potaszni owińskich cysterek w głębi wiel-
kiej puszczy nie była przypadkowa. Podobnie jak inne tego 
typu obiekty w Wielkopolsce, zlokalizowano ją w samym 
źródle niezbędnego w dużych ilościach i odpowiedniej 
jakości surowca drzewnego. Lokalizacja przy spławnej 
Warcie ułatwiała cysterkom transport potaszu drogą wod-
ną, w tym także funkcjonującym już od XIII wieku klasz-
tornym promem na odcinku Radojewo - Owińska. Budowa 
potaszni na śródleśnej polanie a nierzadko „na surowym 
pniu”, zapewniała względne bezpieczeństwo pożarowe tak 
okolicznym siedzibom ludzkim jak i domostwom samych 
potaszy. Później, wskutek stopniowo zwiększającego się 
wyrębu lasu, wolna przestrzeń wokół potaszni cały czas 
rosła. Zasięg dawnego lasu w przybliżeniu wyznacza dzi-
siaj obszar starodrzewia Parku Krajobrazowego Puszczy 
Zielonka. Niewykluczone, że cysterska potasznia w miarę 
wyrębu puszczy co pewien czas przemieszczała się rów-
nolegle wzdłuż Warty. W Puszczy Zielonka od setek lat 
przeważały i nadal przeważają liściaste gatunki drzew. 
Rosły i rosną tu drzewa o twardym drewnie takie jak dąb, 
buk, brzoza czy grab, szczególnie przydatne do produkcji 
wysokiej jakości potaszu. To niejako implikowało budowę 
potaszni w tej właśnie puszczy. Proces suchej destylacji 
drewna w swej archaicznej formie (w Biskupinie odkryto 
jamy dziegciarskie z przełomu X/XI w.) mógł być rów-
nież stosowany przez powszechnie znane z gospodarności 
cysterki już od chwili pojawienia się ich w Owińskach 
(1249 r.). Można też przypuszczać, że cysterscy potasze 
co najmniej okresowo wytwarzali na potrzeby klasztoru 
także inne przydatne produkty suchej destylacji drewna 
jak np. smołę drzewną, mogącą służyć do impregnacji za-
pewne gontowego pierwotnie, pokrycia dachów klaszto-
ru. Używano wówczas popularnych na ziemiach polskich 
jam ukształtowanych w formie odwróconego stożka. Jego 
ściany boczne wylepiano gliną lub wykładano polnymi 
kamieniami. Tego rodzaju rozwiązanie nie nadawało się 
jednak do prowadzenia produkcji na większą skalę. Dopie-
ro w XVI wieku rozpowszechniły się w Polsce znane już 
od czasów wpływów rzymskich (I–IV w. n.e.) mielerze, 
umożliwiające uzyskiwanie produktów pirolizy drewna na 
większą skalę. Można zatem przyjąć, że cysterscy pota-
sze najprawdopodobniej początkowo używali (głównie na 
potrzeby klasztoru) dołów smolarskich a dopiero później, 
zapewne od XVI wieku, umożliwiających produkcję po-
piołu na większą skalę - mielerzy. Uzyskany w mielerzach 
popiół poddawano ługowaniu, ług odparowywano, a po-
zostałą suchą masę poddawano prażeniu. Końcowym pro-
duktem tego ciągu operacji był potasz.

Bez potaszu ani rusz

Cysterki woziły potasz m.in. do Torunia i do Gdańska, 
gdzie wykorzystywano go zapewne m.in. jako doskonały 

Ostatnie  zabudowania dzisiejszej wsi Potasze. Dalej  jest  już  tylko 
puszcza, a nad nią bezkresne niebo. W prawo prowadzi droga do 
Leśnictwa Potasze. Foto: Katarzyna Chojnacka
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środek spulchniający przy wypieku słynnych toruńskich 
i gdańskich pierników. Najstarsze informacje o toruńskich 
piernikach pochodzą z XIV wieku. O wypiekaniu nad-
zwyczaj smacznych pierników eksportowanych do obcych 
krajów przez zakonnice z klasztoru cysterek na przedmieś-
ciu Torunia., wspomina w XVI wieku kronikarz Szymon 
Grunau. Wydaje się zatem oczywistym, że to m.in. do 
tego siostrzanego klasztoru mogły wozić potasz owińskie 
cysterki. Toruńskie pierniki często bywały porównywane 
pod względem jakości do powszechnie znanych w Europie 
pierników norymberskich. Pierniki stanowiące przedmiot 
luksusu, były też tradycyjnym ciastem miast hanzeaty-
ckich, do których należał portowy Gdańsk. Wypiekaniem 
pieczywa galanteryjnego obejmującego także pierniki zaj-
mowali się gdańscy piekarze już w połowie XV wieku. Ich 
receptura została opracowana z myślą o tym, by mogły 
przetrwać dalekie morskie i lądowe podróże. Stanowiły 
światowy symbol powodzenia miast należących do Han-
zy oraz szerokich kontaktów morskich ze światem. Koszty 
używanych do ich wypieku korzeni i bakalii uczyniły je na 
długo przedmiotem wielkiego luksusu. Podobnie jak w in-
nych krajach, również w Polsce pierniki były symbolem 
powodzenia, dobrobytu i wysokiego miejsca w hierarchii 
społecznej.

Potaszu używano nie tylko w przemyśle spożywczym 
ale także w przemyśle hutniczym przy produkcji stali 
i w przemyśle szklarskim do produkcji szkła taflowego 
i białego. Potasz miał też zastosowanie przy produkcji 
mydła i barwników, przy bieleniu płótna, a później w kos-
metyce i piwowarstwie. Był jednym z tych produktów 
leśnych, które z Polski eksportowano poprzez Gdańsk na 
zachód. Najprawdopodobniej poprzez gdańskich pośred-

ników robiły to również owińskie cysterki. Produkcja po-
taszu rozwinęła się szczególnie w XVI-XVII wieku. Naj-
prawdopodobniej miało to związek z rozwojem ówczesne-
go przemysłu i rozpowszechnieniem się mielerzy. Potasz 
był produktem daleko bardziej rozwiniętej technologii 
niż jego substrat - popiół. Popiołu, eksportowanego także 
na zachód, używano m.in. do produkcji potaszu, mydła, 
sukna, szkła prostego i zielonego, czyszczenia wełny oraz 
prania i ługowania płótna. Mówiąc krótko, wytwarzanie 
produktów suchej destylacji drewna, nie było niczym in-
nym jak produkcją chemiczną, na którą już w XVI wieku 
gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie. Wiadomo, że po-
tasz na ziemiach polskich wytwarzano prawie do końca 
XIX wieku. Nie wiadomo natomiast, jak długo robili to 
cysterscy potasze. Być może konfiskata dóbr Klasztoru 
w Owińskach w roku 1797 dokonana przez cesarza Fryde-
ryka Wilhelma II spowodowała przerwanie tej produkcji. 
Nie można jednak wykluczyć, że cysterscy potasze praco-
wali dalej, ale już na rzecz rodziny von Treskow, która za 
zgodą cesarza przejęła większość dóbr cysterek. 

Mieszkańcy leśnej osady

Kim byli ludzie zajmujący się wypalaniem drewna? Po-
czątkowo wszystkich nazywano ogólnie smolarzami. Z cza-
sem niektórzy z nich zaczęli się specjalizować w uzyskiwa-
niu niektórych tylko produktów procesu suchej destylacji 
drewna. Byli więc smolarze, dziegciarze, maziarze, węglarze, 
popielarze i potasze. Swojego rodzaju elitę w tym towarzy-
stwie tworzyli ci ostatni.

Cysterscy potasze, podobnie jak wszyscy inni rze-
mieślnicy okresu feudalnego trudniący się produkcją wy-
robów z drewna oraz jego obrabianiem i przetwarzaniem, 
tworzyli w lasach osady. Wzorem dawnych osad smolar-
skich Litwy i Rusi zwano je często „budami” a ich miesz-
kańców „budnikami”. Jak wynika z cysterskiej kroniki 
z roku 1730, owińskie cysterki zatrudniały w swoich lasach 
aż 6 potaszników (potaszy). Można jednak przypuszczać, że 
liczba ta odpowiadała nie ogólnej liczbie wszystkich ludzi 
trudniących się produkcją potaszu w cysterskich dobrach, 
lecz prawdopodobnie wyłącznie liczbie mistrzów potaszo-
wych. Biorąc pod uwagę, że rodziny dawniej liczyły średnio 
ca 10 osób, można przyjąć, że bezpośrednio z wyrobu pota-
szu w cysterskich dobrach mogło się w tym okresie utrzy-
mywać przeszło 60 osób. Liczbę tę zwiększali pomocnicy 
mistrzów, leśni drwale i wozacy z rodzinami.

Potasze, także zapewne cysterscy, podobnie jak 
przedstawiciele innych zawodów z grupy wypalających 
drewno, pochodzili z najbiedniejszych warstw społecz-
nych. Praca ich nie wymagała ani szczególnych kwalifika-
cji, ani skomplikowanych narzędzi, mimo bardzo naukowo 
dziś brzmiącej nazwy procesu jakim się posługiwali. Tak 
jak i inni przedstawiciele ogólnie rzecz biorąc smolarstwa, 
żyli w izolacji nie tylko przestrzennej (w leśnych osadach 

Stary obraz przedstawiający pracujący mielerz w środku puszczy na 
Polesiu. Podobnie wyglądały mielerze cysterskich potaszy [1]
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oddalonych od siedzib ludzkich) ale i społecznej. Już samo 
lokowanie osad na polanach czy „na surowym pniu” i wy-
korzystywanie do wypału m.in. leśnych resztek, takich jak 
karcz oraz tych fragmentów drzew, których nie wykorzy-
stywali i porzucali inni rzemieślnicy, było czynnikiem ob-
niżającym status społeczny wszystkich ludzi zajmujących 
się pirolizą drewna. Ogólnie rzecz biorąc, zawody smolar-
skie nie cieszyły się szczególnym prestiżem społecznym. 
Kładło się to cieniem na całej rodzinie. Mało tego, cień ten 
padał na inne, również bardzo potrzebne zawody jak szew-
stwo i garbarstwo, używające do konserwacji skór – dzieg-
ciu - jednego z produktów pirolizy drewna. O tym cieniu 
wymownie świadczy dawne aczkolwiek nieco zabawne 
powiedzenie cyt.: „Pijaj a dobrze jadaj, ale z szewcem nie 
zasiadaj, bo choć tyłek zatka wiechciem, przecię zawsze 
śmierdzi dziegciem.” [1]. 

Jak wiele jednak wskazuje, cysterscy potasze należe-
li do swojego rodzaju elity wśród grupy zawodów zalicza-
nych do smolarstwa. Ich szczególny prestiż wynikał nie tylko 
z pracy na rzecz słynącego z gospodarności i powszechnie 
szanowanego zakonu owińskich cysterek ale przede wszyst-
kim z przydatności wysokiej jakości ich produktu do wielu 
ważnych przemysłowych procesów produkcyjnych, jak np. 
w hutnictwie żelaza czy szkła, a także do produkcji mydła. 
Posiedli oni umiejętność wyrobu potaszu i pilnie strzegli jego 
tajemnic. Ułatwiało im to posługiwanie się specyficznym ję-
zykiem (żargonem zawodowym). Z powyższych względów, 
potasze już w XV wieku utworzyli razem z mydlarzami w Po-
znaniu bractwo łączne – mydlarzy i potażników. Statut temu 
bractwu poznański magistrat nadał 15 maja 1495 roku, a król 
Zygmunt I w dniu 13 kwietnia 1513 roku potwierdził go. 
O szczególnej pozycji potażników świadczy fakt, że inne gru-
py zawodowe zaliczane do smolarstwa, nigdy nie utworzyły 
własnych bractw. Przynależność do bractwa była wówczas 
przejawem pewnej majętności oraz prestiżu społecznego. Po 
szwedzkim „potopie” i powszechnym upadku gospodarczym 
miast, a wraz z nim wielu bractw i cechów rzemieślniczych, 

potażnicy, mimo ustawowego wsparcia Komisji Dobrego Po-
rządku w Poznaniu w roku 1780, nie utworzyli już bractwa. 
Było to wynikiem coraz powszechniejszej opinii o rabunko-
wej gospodarce leśnej związanej z popielarstwem i potażni-
ctwem jak i coraz mocniejsze przeświadczenie o nadchodzą-
cym zmierzchu tego przemysłu.

Kres potasznictwu i rabunkowej gospodarce leśnej 
(niestety!) położyło odkrycie przez Francuza N. Leblanca 
w roku 1791 procesu syntezy sody (węglanu sodu) oraz 
gwałtowny rozwój przemysłu chemicznego w drugiej po-
łowie XIX wieku. Mimo to, rabunkowa gospodarka leśna 
związana z wypałem drewna na popiół i potasz trwała w kra-
ju prawie do końca XIX wieku. Nierozerwalność poszcze-
gólnych specjalności smolarstwa wskazuje na duże prawdo-
podobieństwo, że cysterscy osadnicy leśni produkowali nie 
tylko potasz, ale i inne produkty suchej destylacji drewna. 
Widocznie jednak były one na tyle pospolite, że w zacho-
wanej kronice pocysterskiej nic o nich nie wspomniano. 
Być może nie wspomniano by też o cysterskich potaszach 
i produkowanym przez nich doskonałej jakości potaszu, 
gdyby nie służył on jako proszek do pieczenia tak znanych 
w ówczesnym świecie pierników jak toruńskie i gdańskie. 
Najprawdopodobniej to ich sławie, ale i wysokiej jakości 
produkowanego potaszu zawdzięczają cysterscy potasze 
swoje miejsce na kartach historii, bo o potaszu i potaszach 
wspomina się na nich wyłącznie w kontekście... pierni-
ków. Dzisiaj o potaszu z Potaszy nikt już ani w Toruniu ani 
w Gdańsku zapewne nie pamięta. Nikt go też w Potaszach 
nie produkuje. Co gorsza, w toruńskich sklepach firmowych 
(sam sprawdziłem to w Poznaniu na ul. Półwiejskiej) nikt 
też nie zna historii wypieku tego niezwykle smacznego cia-
sta. Pamiętajmy więc chociaż my, Wielkopolanie, że sława 
toruńskich, a zapewne i gdańskich pierników urosła w prze-
nośni i dosłownie na proszku do pieczenia z maleńkich pod-
poznańskich Potaszy.

        Ryszard Chojnacki
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Autor artykułu na karczowisku przy puszczy w Potaszach. Podobnie 
wyglądało jedno ze źródeł zaopatrzenia w surowiec cysterskich po-
taszy. Foto: Katarzyna Chojnacka
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w 2013 roku

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

1. Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Wykonanie robót budowlanych w okresie 
obniżonej temperatury wg aktualnych 
wytycznych ITB.
2. Naprawa błędów i usterek w ciepleniach 
zewnętrznych  ścian budynków (uszkodzenia, 
możliwość naprawy, systemy naprawcze).

10-01-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                    

Poznań
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:                                           
1. mgr inż. Krzysztof Nowakowski,
2. mgr inż. Grzegorz Nowowiejski.
3. mgr inż.  Zbigniew Agustyniak,
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl

2. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Prawa i obowiązki dewelopera wg nowej 
ustawy deweloperskiej. 
2. Nowe rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Zasady obliczania powierzchni  
i kubatury wg obowiązujących przepisów.

07-02-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                       
Konin                                           
Konińskie 
Centrum 
Edukacyjne, 
ul. Mickiewicza 11

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:
1. mgr Piotr Stawicki,
2. mgr inż. Zbigniew Augustyniak.
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl     

3. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Prawa i obowiązki dewelopera wg nowej 
ustawy deweloperskiej. 
2. Nowe rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Zasady obliczania powierzchni  
i kubatury wg obowiązujących przepisów.

21-02-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                     
Kalisz                                                     
ul. Rumińskiego 2

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy: 
1. mgr Piotr Stawicki, 
2. mgr inż. Zbigniew Augustyniak. 
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl

4. Branża ogólnobudowlana - PZITB  
1. Prawa i obowiązki dewelopera wg nowej 
ustawy deweloperskiej. 
2. Nowe rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Zasady obliczania powierzchni  
i kubatury wg obowiązujących przepisów. 

28-02-2013                                  
11:00 - 12:30                                          
12:40 -14:10                                      
Gniezno                                        
Dom Rzemiosła 
ul. Tumska 16

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB 
Wykładowcy: 
1. mgr Piotr Stawicki, 
2. mgr inż. Zbigniew Augustyniak.                           
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl                

5. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Prawa i obowiązki dewelopera wg nowej 
ustawy deweloperskiej. 
2. Nowe rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Zasady obliczania powierzchni  
i kubatury wg obowiązujących przepisów.

07-03-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                    
Poznań                                      
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowcy: 
1. mgr Piotr Stawicki, 
2. mgr inż. Zbigniew Augustyniak. 
Informacja: 
CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl 
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6. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Prawa i obowiązki dewelopera wg nowej 
ustawy deweloperskiej. 
2. Nowe rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Zasady obliczania powierzchni  
i kubatury wg obowiązujących przepisów.

14-03-2013 r.                                 
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                   
Leszno                                      
Leszczyńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
ul. Sułkowskiego 46

Organizator:
CUTPOB-PZITB 
Wykładowcy: 
1. mgr Piotr Stawicki, 
2. mgr inż. Zbigniew Augustyniak. 
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl 

7. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Prawa i obowiązki dewelopera wg nowej 
ustawy deweloperskiej. 
2. Nowe rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Zasady obliczania powierzchni  
i kubatury wg obowiązujących przepisów.

21-03-2013 r.                                 
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                   
Piła                                                      
ul. Browarna 19

Organizator: CUTPOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. mgr Piotr Stawicki, 
2. mgr inż. Zbigniew Augustyniak. 
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl

8. Branża elektroinstalacyjna - SEP 
Seminarium szkoleniowe nt. „Przepisy budowy 
i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych”.

21-03-2013 r.                                         
9:00                                                                        
Poznań                                      
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator: SEP O/Poznań
Wykładowcy: 
Informacja: 
Elżbieta Pokrywka 
tel. 61 853 65 14 

9. Branża elektroinstalacyjna - SEP
Kompleksowa ochrona odgromowa przepięciowa 
- zmiany prawne.

Marzec 2013 r.                                      
Kalisz                                                   
Fundacja Kaliski 
Inkubator Przed-
siębiorczości,  
ul. Częstochow-
ska 25

Organizator: SEP O/Kalisz
Wykładowcy:                                                                 
Informacja:                                         
SEP O/Kalisz, tel. 62 765 85 33

10. Branża wodno-melioracyjna - SITWM
Prawo wodne - założenia nowego prawa  
i aktualne zmiany.                                                     

Marzec 2013 r.                                     
10:00                                                        
Poznań                                                    
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
SITWM                                      
Wykładowcy:                           
Informacja:                                         
mgr inż.. Cezary Siniecki                          
tel. 692 440 701                      

11 Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Nowoczesne tynki i materiały okładzinowe. 
2. Tynki specjalne (ekranujące, rengenowskie, 
ogniochronne, magnetyczne, neutralizujące 
zanieczyszczenie powietrza).

11-04-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 - 19:10                                    
Poznań                                      
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1.dr inż. Mariusz Gaczek, 
2. dr inż. Sławomir Fiszer. 
Informacja: 
CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl

12. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Efektywność energetyczna w budownictwie 
wg aktualnych przepisów: obowiązki inwestora, 
projektanta, wykonawcy, właściciela budynku 
(lokalu). 
2. Budownictwo energooszczędne w praktyce.

18-04-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 - 19:10                                     
Kalisz                                                     
ul. Rumińskiego 2

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. dr inż. Roman Schefke, 
2.  dr inż. arch. Sławomir Rosolski. 
Informacja: 
CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl
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13. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Efektywność energetyczna 
w budownictwie wg aktualnych przepisów: 
obowiązki inwestora, projektanta, wykonawcy, 
właściciela budynku (lokalu). 
2. Budownictwo energooszczędne w praktyce.

25-04-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 - 19:10                                   
Piła                                                      
ul. Browarna 19

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. dr inż. Roman Schefke, 
2.  dr inż. arch. Sławomir Rosolski. 
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl

14. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Efektywność energetyczna w budownictwie 
wg aktualnych przepisów: obowiązki inwestora, 
projektanta, wykonawcy, właściciela budynku 
(lokalu).                                            
2. Budownictwo energooszczędne w praktyce.                            

09-05-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                    
Poznań                                      
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. dr inż. Roman Schefke, 
2.  dr inż. arch. Sławomir Rosolski. 
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl     

15. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Efektywność energetyczna 
w budownictwie wg aktualnych przepisów: 
obowiązki inwestora, projektanta, wykonawcy, 
właściciela budynku (lokalu). 
2. Budownictwo energooszczędne w praktyce.

16-05-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                       
Konin 
Konińskie 
Centrum 
Edukacyjne, 
ul. Mickiewicza 11

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. dr inż. Roman Schefke, 
2.  dr inż. arch. Sławomir Rosolski. 
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl     

16. Branża elektroinstalacyjna - SEP 
 IV Konferencja Naukowo-Techniczna nt. 
„Energooszczędność w oświetleniu”.

21-05-2013                                          
9:00, Poznań                                                    
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie 
- EXPOPOWER 
-2013

Organizator: 
SEP O/Poznań 
Wykładowcy: 
Informacja: 
Elżbieta Pokrywka 
tel. 61 853 65 14 

17. Branża elektroinstalacyjna - SEP - Poznań        
XI Konferencja Naukowo-Techniczna nt. 
„Instalacje elektryczne niskiego, średniego  
i wysokiego napięcia”.

22-05-2013                                          
9:00, Poznań                                                    
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie 
- EXPOPOWER 
-2013

Organizator: 
SEP O/Poznań 
Wykładowcy: 
Informacja: 
Elżbieta Pokrywka 
tel. 61 853 65 14 

18. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Efektywność energetyczna 
w budownictwie wg aktualnych przepisów: 
obowiązki inwestora, projektanta, 
wykonawcy, właściciela budynku (lokalu).                                                                                    
2. Budownictwo energooszczędne w praktyce.                            

23-05-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                   
Leszno                                      
Leszczyńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
ul. Sułkowskiego 46

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowcy: 
1. dr inż. Roman Schefke, 
2.  dr inż. arch. Sławomir Rosolski. 
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl     

19. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Efektywność energetyczna w budownictwie 
wg aktualnych przepisów: obowiązki inwestora, 
projektanta, wykonawcy, właściciela budynku 
(lokalu). 
2. Budownictwo energooszczędne w praktyce.

06-06-2013                                  
11:00 - 12:30                                          
12:40 -14:10                                      
Gniezno                                        
Dom Rzemiosła 
ul. Tumska 16

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
1. dr inż. Roman Schefke, 
2.  dr inż. arch. Sławomir Rosolski. 
Informacja:  
CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl     
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20. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Przyczyny występowania pleśni i zagrzybień 
i sposoby ich zwalczania. 
2. Wymagania izolacji akustycznej przegród na 
wybranych przykładach

13-06-2013 r.                                 
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                    
Poznań                                      
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowcy: 
1. dr inż. Marek Kuciński, 
2. dr inż. Paweł Szymański. 
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl

21. Branża elektroinstalacyjna - SEP 
Bezpieczna praca przy urządzeniach 
elektrycznych.

Czerwiec 2013                                      
Kalisz, Fundacja 
Kaliski 
Inkubator Przed-
siębiorczości, 
ul. Częstochow-
ska 25

Organizator: 
SEP O/Kalisz 
Wykładowcy: 
Informacja: 
SEP O/Kalisz 
tel. 62 765 85 33

22. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Zmiany w przepisach prawa budowlanego 
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane 
w 2012 roku. Prawo budowlane - wybrane 
problemy (samowola budowlana i możliwość jej 
legalizacji, odstępstwo od projektu budowlanego, 
obowiązek uzyskania decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę).
2. Katastrofy budowlane - nieprawidłowości 
w rozwiązaniach projektowych, błędy 
wykonawcze, BHP w robotach budowlanych.

05-09-2013 r.                                 
11:00 - 12:30                                          
12:40 -14:10                                      
Gniezno                                        
Dom Rzemiosła 
ul. Tumska 16

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowcy: 
1. mgr Bogdan Dąbrowski, 
2. mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz 
Informacja: 
CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl 

23. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Zmiany w przepisach prawa budowlanego 
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane 
w 2012 roku. Prawo budowlane - wybrane 
problemy (samowola budowlana i możliwość jej 
legalizacji, odstępstwo od projektu budowlanego, 
obowiązek uzyskania decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę). 
2. Katastrofy budowlane - nieprawidłowości 
w rozwiązaniach projektowych, błędy 
wykonawcze, BHP w robotach budowlanych.

19-09-2013 r.                                 
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                     
Kalisz                                                     
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowcy: 
1. mgr Bogdan Dąbrowski, 
2. mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz 
Informacja: 
CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl 

24. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Projektowanie i wykonanie stropów, 
stropodachów i dachów drewnianych, sposoby 
zabezpieczeń. 
2. Projektowanie i wykonanie stropodachów 
o odwróconym układzie warstw.

26-09-2013 r.                                 
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                    
Poznań                                      
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowcy: 
mgr inż. Sebastian Niedziela 
Informacja: 
CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl 

25. Branża wodno-melioracyjna - SITWM
Utrzymanie wód w świetle Ustawy o ochronie 
przyrody i prawa wodnego. 

Wrzesień 2013 r.                                    
10:00                                                            
Poznań                                                     
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator:
SITWM 
Wykładowcy: 
Informacja: 
mgr inż. Cezary Siniecki 
tel. 692 440 701
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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.

26. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Zmiany w przepisach prawa budowlanego 
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane 
w 2012 roku. Prawo budowlane - wybrane 
problemy (samowola budowlana i możliwość jej 
legalizacji, odstępstwo od projektu budowlanego, 
obowiązek uzyskania decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę). 
2. Katastrofy budowlane - nieprawidłowości 
w rozwiązaniach projektowych, błędy 
wykonawcze, BHP w robotach budowlanych.

10-10-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                   
Leszno                                      
Leszczyńska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
ul. Sułkowskiego 46

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowcy: 
1. mgr Bogdan Dąbrowski, 
2. mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz 
Informacja: 
CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl
 

27. Branża ogólnobudowlana - PZITB 
Nowe rodzaje cementów, warunki techniczne ich 
stosowania w produkcji betonów i zapraw.

17-10-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                    
Poznań                                      
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy: 
Prof. Józef Jasiczak 
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl

28. Branża ogólnobudowlana - PZITB                       
1. Zmiany w przepisach prawa budowlanego 
i rozporządzeniach wykonawczych dokonane 
w 2012 roku. Prawo budowlane - wybrane 
problemy (samowola budowlana i możliwość jej 
legalizacji, odstępstwo od projektu budowlanego, 
obowiązek uzyskania decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę). 
2. Katastrofy budowlane - nieprawidłowości w 
rozwiązaniach projektowych, błędy wykonawcze, 
BHP w robotach budowlanych.

24-10-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                   
Piła                                                      
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowcy: 
1. mgr Bogdan Dąbrowski, 
2. mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz 
Informacja: 
CUTOB-PZITB 
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl
                     






