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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Od 28 listopada do 6 grudnia 2012 r. przeprowadziliśmy cykliczne spot-
kania we wszystkich delegaturach z udziałem członków powiatowych 
inspektoratów nadzoru budowlanego, dyrektorów wydziałów architek-

toniczno-budowlanych w powiatach. Celem spotkań była wszechstronna informa-
cja o pracach Izby, stanie prac legislacyjnych (nad nowelizacją prawa budowlane-
go oraz problemach samorządów zawodowych związanych z próbami deregulacji 
naszych zawodów).

Deregulacja zawodów związanych z budownictwem jest ważnym zagadnie-
niem, z którym nasz samorząd musi się zmierzyć. Projekty regulacji prawnych 
nie zawsze spełniały oczekiwania zawodu zaufania publicznego, w tym przy-
padku inżyniera budownictwa, zawodu, z którym związane jest bezpieczeństwo 
wykonania i użytkowania obiektów budowlanych oraz wyjątkowa odpowie-
dzialność zawodowa. 

Przełom roku 2012 i 2013 był okazją do podsumowania działalności za-
równo samorządu zawodowego, jak i stowarzyszeń naukowo-technicznych. 
Przedstawiciele WOIIB uczestniczyli w spotkaniach świąteczno-noworocznych 
w poszczególnych SNT, NOT, Wielkopolskiej Izbie Budownictwa oraz u Pre-
zydenta m. Poznania. 

Wydarzeniem roku są zawsze Dni Inżyniera na targach BUDMA. W tym 
roku zorganizowaliśmy dwie sesje. W pierwszym dniu – dotyczącą regulacji 
prawnych w budownictwie, natomiast w drugim dniu – poświęconą budowni-
ctwu kolejowemu. Naszymi gośćmi byli: posłowie na Sejm RP Krystyna Sibiń-
ska, Józef Racki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej – Janusz Żbik, Główny Inspektor Nadzoru Budowlane-
go – Robert Dziwiński, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich An-
drzej Byrt, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Do-
brucki. Obydwie sesje cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. 
Wszystkim autorom referatów wygłoszonych podczas obydwu sesji tą drogą 
składam serdeczne podziękowania.

1 lutego br. wręczyliśmy 220 decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnień 
budowlanych potencjalnym członkom naszego samorządu zawodowego. 

Obecnie jesteśmy na etapie podsumowywania wyników roku 2012. Pełna 
prezentacja nastąpi na XII Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, który rozpocznie obrady 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00, 
w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Węgorka. Na zjeź-
dzie zostaną też uzupełnione wakaty w Okręgowej Radzie i Okręgowym Sądzie 
Dyscyplinarnym. 

22 grudnia 2012 r. nasza Izba poniosła niepowetowaną stratę z powodu 
śmierci Kol. Mariana Krzysztofiaka, organizatora samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa w Wielkopolsce i pierwszego przewodniczącego 
Rady WOIIB. Wspomnienie o wielce zasłużonym Koledze znajduje się we-
wnątrz numeru. 

Zbliżające się Święta Wielkanocne niech będą dla nas okazją do zadumy i jed-
nocześnie dobrego wypoczynku. Korzystając z okazji, składam w imieniu Rady 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wszystkim naszym 
członkom życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia w życiu osobistym i za-
wodowym.

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Przewodniczący Rady WOIIB

mgr inż. Jerzy Stroński
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Porządek obrad 
XII Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w Poznaniu w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Instytutu Ochrony 
Roślin – 9 kwietnia 2013 r. godz. 10.00

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

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

8. Sprawozdania:
- okręgowej rady, w tym sprawozdanie finansowe i rozliczenie budżetu  
  za 2012 rok,
- okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
- okręgowego sądu dyscyplinarnego,
- okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
- okręgowej komisji rewizyjnej.

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

 sprawozdanie finansowe oraz rozliczenie budżetu za rok 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady 
      Okręgowej WOIIB.
13. Przedstawienie programu działalności na 2013 rok.
14. Przedstawienie budżetu okręgowej izby na 2013 rok.
15. Dyskusja nad programem działalności i budżetem na 2013 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie programu działalności na 2013 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu okręgowej izby na 2013 rok.
18. Podjęcie uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów.
19. Wybory uzupełniające na:

- członków okręgowej rady,
- członka okręgowego sądu dyscyplinarnego.

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

9:15-10:00 kawa
12:30-13:15 lunch
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Dni Inżyniera Budownictwa
MTP BUDMA 2013

Tradycją się już stało, że Międzynarodowe Targi 
Poznańskie BUDMA otwierają Dni Inżyniera 
Budownictwa. Tegoroczne Dni Inżyniera zo-

stały zorganizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę In-
żynierów Budownictwa we współpracy z MTP pod patrona-
tem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Pierwszy dzień – 29.01.2013 r. – był poświęcony pro-
cesom inwestycyjnym w budownictwie w okresie spowolnie-
nia gospodarczego.

Przewodniczący Rady WOIIB – Jerzy Stroński – po-
witał przybyłych gości:

- Janusza Żbika – podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

- Roberta Dziwińskiego – Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego,

- Jacka Szera – zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego,

- Krzysztofa Antczaka – dyrektora Departamentu Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa,

- Józefa Rackiego – posła RP,
- Andrzeja Byrta – prezesa MTP,
- Andrzeja Rocha Dobruckiego – prezesa PIIB.

Pierwszy wykład miał wygłosić Janusz Piechociński, któ-
ry – gdy układano plan Dni Inżyniera – był zastępcą przewodni-
czącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Obecnie jest wicepre-
mierem i obowiązki służbowe zatrzymały go w Warszawie. 

Pan Jerzy Stroński poprosił ministra Janusza Żbika 
o wystąpienie, w którym przedstawi przebieg procesów legisla-
cyjnych związanych ze zmianą przepisów Prawa budowlanego.

Minister Janusz Żbik powiedział, że Polska obec-
nie znajduje się w okresie przejściowym pomiędzy kolej-
ną fazą dopływu środków unijnych na rozwój gospodarki. 

Mamy do czynienia z okresem spowolnienia gospodarczego. 
Przedstawił planowane krajowe środki budżetowe, m.in.: 
10 mld Euro na rozwój dróg, 5 mld Euro na rozwój kolei,  
10 mld Euro na budownictwo niskoemisyjne.

Stwierdził, że funkcjonujące przepisy w zakresie uzy-
skiwania pozwoleń na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego 
powodują, że czas oczekiwania na decyzje niejednokrotnie 
trwa dłużej niż sam proces budowlany. W związku z tym 
w ministerstwie rozpoczęto prace legislacyjne nad uprosz-
czeniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego 
i Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Przygotowy-
wany jest projekt nowego Kodeksu budowlanego, który ma 
się pojawić w ciągu najbliższych dwóch lat.

Po wyjściu gości Roman Pilch, przedstawiciel WOIIB 
i Politechniki Poznańskiej, rozpoczął swoje wystąpienie na 
temat: Struktura kosztów budownictwa mieszkaniowego 
w okresie spowolnienia gospodarczego.

Analizując strukturę budownictwa mieszkaniowego 
w I poł. 2012 r., stwierdził m.in., że:
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- o niemal 1/4 wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytku 
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego,

- wydano 88 076 pozwoleń na budowę (spadek o 0,02% 
w stosunku do I-VI.2011),

- rozpoczęto 80 681 budów mieszkań (wzrost o 0,8% 
w stosunku do I-VI.2011),

- oddano do użytkowania 68 129 mieszkań (wzrost o 23% 
w stosunku do I-VI.2011).

Przedstawił różnice w strukturze zatrudnienia i funk-
cjonowania firm budowlanych w Polsce i w innych krajach 
europejskich oraz omówił przepisy wspierające poszanowa-
nie energii w budownictwie.

Po przerwie głos zabrał Robert Dziwiński – Główny In-
spektor Nadzoru Budowlanego, który przedstawił m.in.: nowe 
regulacje przepisów unijnych w zakresie wyrobów budowlanych. 

Omówił również ostatnie 8 lat działania GUNB w za-
kresie kontroli wyrobów budowlanych. W tym czasie spraw-
dzono ponad 39 tys. wyrobów budowlanych, z tego do ponad 
1/4 (prawie 13 tys.) były zastrzeżenia, a w stosunku do 2,5 tys. 
wyrobów wydano decyzje nakazujące naprawienie nieścisło-
ści lub zniszczenie wyrobów. 

W swoim wystąpieniu omówił również zmiany prze-
pisów prawa dotyczącego wyrobów budowlanych, zasad 
funkcjonowania instytutów badawczych budownictwa oraz 
harmonogram ich wprowadzania, aktualne działania Głów-
nego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Polsce.

Drugi dzień – 30.01.2013 r. – w całości poświęcony 
był budownictwu kolejowemu. Moderatorem tego dnia był 
Bogdan Bresch – prezes poznańskiego oddziału Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Komunikacji. Dzięki współpra-
cy WOIIB z SITK można było zaproponować uczestnikom  
7 bardzo atrakcyjnych tematów specjalistycznych, związa-
nych z rozwojem budownictwa kolejowego oraz samych ko-
lei na terenie Wielkopolski:

1. Usamorządowienie  regionalnych  przewozów  pasażer-
skich – przedstawił mgr Jerzy Kriger – dyrektor de-
partamentu transportu Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. W swoim wystąpieniu 
przedstawił zasady współpracy pomiędzy samorządem 
województwa wielkopolskiego a jednostkami organiza-

cyjnymi PKP oraz wykonywania kolejowych regional-
nych przewozów pasażerskich.

2. Kolej w przestrzennym rozwoju miast  i procesach me-
tropolizacji – dr inż. Andrzej Krych – Politechnika Po-
znańska. Przedstawił różne koncepcje organizacji sieci 
połączeń kolejowych i tramwajowych w aglomeracjach 
miejskich.

3. Rewitalizacja dworców kolejowych – mgr inż. Tomasz 
Nowak. Omówił etapy rewitalizacji dworców kolejo-
wych na terenie Wielkopolski.

4. Rola kolei w kształtowaniu Centralnego Zintegrowane-
go Węzła Komunikacyjnego w Poznaniu – dr inż. Zyg-
munt Nowak.  Przedstawił historię i współczesną rolę 
kolei  i transportu  szynowego w rozwoju poznańskiej 
aglomeracji miejskiej.

5. Integracja  transportu  w  osi  korytarza  transportowego 
linii  kolejowej – mgr inż. Jacek Thiem. Omówił eta-
py rozbudowy zintegrowanego systemu publicznego 
transportu zbiorowego na przykładzie trasy kolejowej 
Poznań Główny – Gołańcz.

6. Kolej jako czynnik metropolizacji aglomeracji poznańskiej 
– dr inż. Jeremi Rychlewski – Politechnika Poznańska. 
Zaprezentował zasady organizacji dobrego transportu zbio-
rowego opartego na kolei i miejskiej sieci tramwajowej.

7. Współpraca  PKP  S.A. z jednostkami  samorządowymi 
w zagospodarowaniu kolejowych nieruchomości – mgr 
Roman Biniszkiewicz – dyrektor PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Omó-
wił zasady współpracy PKP z jednostkami samorządo-
wymi przy zagospodarowaniu budynków dworcowych, 
linii kolejowych i terenów PKP.

Po głównych wystąpieniach rozpoczęła się żywa dys-
kusja. Bardzo wiele pytań związanych było z realizacją prze-
budowy torów kolejowych w rejonie dworca Poznań Główny 
oraz wprowadzenia tam linii Poznańskiego Szybkiego Tramwa-
ju. Wielu pytających było bardzo zainteresowanych terminem 
zakończenia prac, które komplikują sytuację komunikacyjną 
w Poznaniu (zamknięcie ronda Kaponiera i utrudnienia z tym 
związane) oraz perspektywy przedłużenia linii PST w kierunku 
południowym. Dyskutowano również o budowie Poznań City 
Center – Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. 

Zrealizowane wykłady w trakcie Dni Inżyniera Bu-
downictwa – MTP BUDMA 2013 oraz dobra frekwencja 
podczas sesji, żywa dyskusja i szczegółowe pytania, które 
padały w szczególności podczas drugiego dnia, świadczyły 
o dobrym wyborze tematów referatów.

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

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2013 (38)

6 www.woiib.org.pl

Uroczyste wręczenie decyzji 
o nadaniu uprawnień budowlanych 

– 1.02.2013 r.

Do samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie, które uzyskuje się po zdaniu eg-
zaminu kwalifikacyjnego, należą: 

- kierownik budowy, 
- kierownik robót, 
- inspektor nadzoru inwestorskiego, 
- projektant, 
- rzeczoznawca, 
- inspektor do spraw przeglądów technicznych, 
- kierownik robót wyburzeniowych.
Aby ubiegać się o uprawnienia budow-

lane, trzeba spełnić dwa ogólne warunki: po 
pierwsze – posiadać dyplom ukończenia stu-
diów wyższych pierwszego stopnia (inżynier-
skie) lub drugiego (magisterskie) oparty o od-
powiedni program studiów; po drugie – odbyć 
stosowną praktykę zawodową, trwającą co 
najmniej 2 lub 3 lata.

Na jesienną sesję egzaminacyjną 2012 r. 
Zarządzeniem Przewodniczącego OKK, zgod-
nie z regulaminem, powołanych zostało 12 
zespołów kwalifikacyjnych i 26 zespołów pro-
wadzących egzaminy pisemne i ustne. 

Wyniki jesiennej sesji 2012 r. na uprawnie-
nia budowlane.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
WOIIB w sesji jesiennej 2012 r. przyjęła łącznie 300 wnio-
sków o nadanie uprawnień budowlanych, w tym 207 wnio-
sków o przeprowadzenie kwalifikacji:

• w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 63
• w specjalności drogowej   50 
• w specjalności mostowej     7
• w specjalności instalacyjnej sanitarnej  47 
• w specjalności instalacyjnej elektrycznej 34 
• w specjalności kolejowej     2 
• w specjalności telekomunikacyjnej    4

oraz 93 wnioski z poprzednich postępowań.

Do egzaminu pisemnego w sesji wiosennej przystąpi-
ło łącznie 231 osób, z czego egzamin ten zdało 219 osób, co 
stanowi 94,81%.

Do egzaminu ustnego przystąpiły 263 osoby a wynik 
pozytywny uzyskało 220 osób, co stanowi 83,65% dopusz-
czonych do egzaminu. 

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy-
tywnym zaliczyło w sesji jesiennej 2012 r. – 220 osób.

Wręczenie decyzji:
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych w sesji jesiennej 2012 r. odbyło się w piątek 
1 lutego 2013 r.:
•	 o godz. 10:00 dla specjalności: konstrukcyjno-budow-

lanej, instalacyjnej elektrycznej, kolejowej i teleko-

munikacyjnej. Prymusem w tej grupie jest mgr inż. 
Krzysztof Kurzawa – specjalność instalacyjna elek-
tryczna, oraz:

•	 o godz. 12:00 dla specjalności: drogowej, mostowej, 
instalacyjnej sanitarnej. Prymusem w tej grupie jest 
mgr inż. Szymon Sapor – specjalność instalacyjna sa-
nitarna, w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworko-
wej 14 – budynek B, w obecności:

1. mgr inż. Jerzy Stroński – przewodniczący Rady WOIIB,
2. mgr inż. Balbina Konieczna – dyrektor biura WOIIB,
3. dr inż. Daniel Pawlicki – przewodniczący OKK WOIIB 

i Zespołu Orzekającego,
4. mgr inż. Janina Ferenc – sekretarz OKK WOIIB,
5. mgr Anna Karpowicz – biuro OKK WOIIB.

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

Kolejna sesja egzaminacyjna – wiosenna 2013 r. roz-
pocznie się 17 maja 2013 r. Dokumenty na postępowanie 
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kwalifikacyjne w jesiennej sesji można składać od 21 stycz-
nia do 14 lutego 2013 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu 
przy ul. Dworkowej 14, pok. 102.

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

Specjalność konstrukcyjno-
budowlana – 72 osoby
do kierowania robotami  
udowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Waldemar Basiński
2. mgr inż. Tomasz Bestry
3. mgr inż. Maciej Błaszczyński 
4. mgr inż. Milena Brożek
5. mgr inż. Bartosz Chmielewski
6. mgr inż. Marcin Chmielewski
7. mgr inż. Michał Cholewa
8. inż. Mariola Cieplik
9. mgr inż. Maciej Dudek
10. mgr inż. Karol Dziedzic
11. mgr inż. Michał Fórmaniak
12. inż. Piotr Furmann
13. mgr inż. Tomasz Gołąb
14. mgr inż. Jacek Szymon Jahns
15. inż. Anna Janeczko
16. mgr inż. Grzegorz Kamyszek
17. mgr inż. Łukasz Kierzek
18. mgr inż. Damian Kowalski 
19. mgr inż. Grzegorz Król
20. mgr inż. Tomasz Kuciński
21. mgr inż. Marcin Liszkowski 
22. mgr inż. Michał Lubojański 
23. mgr inż. Szymon Łażewski 
24. mgr inż. Agnieszka Madaj
25. mgr inż. Filip Makowski
26. mgr inż. Aldona Marciniak
27. mgr inż. Andrzej Matusiak
28. mgr inż. Mikołaj Mietliński
29. mgr inż. Maciej Mroczkowski
30. mgr inż. Łukasz Napierała
31. mgr inż. Dawid Pawłowski
32. mgr inż. Piotr Piotrowski 
33. mgr inż. Bartosz Radomski
34. mgr inż. Marcin Samol
35. mgr inż. Krzysztof Stochaj
36. mgr inż. Tomasz Szabelski

Termin przyjmowania wniosków o nadanie upraw-
nień budowlanych przed każdą sesją jest zdeterminowany 
wymogami proceduralnymi. Wynika to z Kodeksu Postę-
powania Administracyjnego, w tym zawiadomienia kandy-
datów o wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, możliwości 
odwołań czy możliwości dotrzymania terminów wypełnienia 
postanowień w zakresie dokumentowania praktyki i moż-
liwości przystąpienia do tej sesji egzaminacyjnej, na którą 
składano dokumenty.  

Przewodniczący OKK WOIIB          
dr inż. Daniel Pawlicki 

37. mgr inż. Bogdan Szombara 
38. mgr inż. Piotr Tarchalski
39. mgr inż. Tomasz Terlecki
40. mgr inż. Ewa Tomczak
41. mgr inż. Przemysław 

Wawrzynkiewicz 
42. mgr inż. Krzysztof Wieczorek 
43. mgr inż. Adam Wrzosek
44. mgr inż. Greta Załęcka-Ratajczyk
45. mgr inż. Andrzej Zasadziński
46. mgr inż. Piotr Zinczuk
do projektowania bez ograniczeń
47. mgr inż. Alicja Bieganek 
48. mgr inż.  Grzegorz Górski
49. mgr inż.  Krzysztof Grabowski
50. mgr inż.  Michał Izydorek
51. mgr inż.  Filip Kulinski
52. mgr inż.  Stanisław Kułakowski 
53. mgr inż.  Barbara Marczak
54. mgr inż.  Damian Moliński
55. mgr inż.  Marcin Ratajczak
56. mgr inż.  Mariusz Rogoża
57. mgr inż.  Natalia Roszak    
58. mgr inż.  Tomasz Ryś
59. mgr inż.  Mateusz Szweda
60. mgr inż.  Justyna Wojtkowiak
do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
61. mgr inż.  Paulina Drzewiecka
62. mgr inż.  Łukasz Konieczny
63. mgr inż.  Dariusz Michalak
64. mgr inż.  Tomasz Szewczyk
65. mgr inż.  Marcin Wojciechowski
do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:
66. technik Beata Bartkowiak 
67. technik Jacek Kokociński
68. technik Piotr Radojewski

69. mgr inż. Tomasz Tomczak 
do projektowania w zakresie 
ograniczonym:
70. mgr inż.  Waldemar Cichy
71. mgr inż.  Tomasz Janiak
72. mgr inż.  Witold Kamiński

Specjalność drogowa – 48 osób
do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Grzegorz Błaszyk
2. mgr inż. Bartłomiej Buczkowski
3. mgr inż. Wojciech Ciszewski
4. mgr inż. Arkadiusz Drożdżal
5. mgr inż. Damian Dziaszyk
6. mgr inż. Tomasz Gajewski
7. mgr inż. Łukasz Gałęski
8. mgr inż. Filip Ignaszewski
9. mgr inż. Krzysztof Jaśkowski
10. mgr inż. Maciej Kiśluk
11. mgr inż. Bartosz Kosecki
12. mgr inż. Krzysztof Kufel
13. mgr inż. Grzegorz Kurkowiak
14. mgr inż. Maciej Kwitowski 
15. mgr inż. Lesław Luźny 
16. mgr inż. Adam Lażewski 
17. mgr inż. Łukasz Łochowicz
18. mgr inż. Patryk Łupicki
19. mgr inż. Michał Malicki
20. mgr inż. Łukasz Masłowski
21. mgr inż. Mateusz Nettmann
22. mgr inż. Miłosz Pierzchlewicz
23. mgr inż. Miroslaw Pietrowicz
24. mgr inż. Radosław Rajek
25. mgr inż. Łukasz Rudziński
26. mgr inż. Grzegorz Szyszka
27. mgr inż. Arleta Śliwańska-

Chwalisz
28. mgr inż. Damian Talaga
29. mgr inż. Piotr Włodarski
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do projektowania bez ograniczeń:
30. mgr inż. Mariusz Biernacik
31. mgr inż. Paweł Borowiak
32. mgr inż. Jacek Bromber
33. mgr inż. Krzysztof Buk
34. mgr inż. Krzysztof Cichocki
35. mgr inż. Patryk Ciesielczyk
36. mgr inż. Rufin Jarka
37. mgr inż. Mariusz Kos
38. mgr inż. Dorian Piechowiak
39. mgr inż. Julita Szczepaniak
40. mgr inż. Paweł Ślesiński
41. mgr inż. Marcin Śliwa
42. mgr inż. Marcin Wawrzyniak
43. mgr inż. Katarzyna Zimoch
do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
44. mgr inż. Ewa Jarząbek
45. mgr inż. Antoni Michalik
46. mgr inż. Agata Przybylska
do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:
47. inż. Łukasz Adamczyk
48. technik Mikołaj Kubiaczyk

Specjalność mostowa – 10 osób
do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Katarzyna Biernacka
2. mgr inż. Grzegorz Błaszyk
3. mgr inż. Hubert Daczkus
4. mgr inż. Tomasz Jankowiak
5. mgr inż. Szymon Michalak
6. mgr inż. Zdzisław Schoenradt 
7. mgr inż. Monika Siódmiak
do projektowania bez ograniczeń:
8. mgr inż. Marek Komosa
9. mgr inż. Robert Łopatka
do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
10. mgr inż. Piotr Wencel 

Specjalność instalacyjna sanitarna  
– 45 osób
do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Leszek Adamczyk
2. mgr inż. Izabela Beczkiewicz                                                                                                                   
3. mgr inż. Mariusz Błaszczyk
4. mgr inż. Tomasz Boros
5. mgr inż. Paulina Bryszak
6. mgr inż. Mirosław Dassuj

7. mgr inż. Mateusz Glanc
8. mgr inż. Tomasz Hamrol
9. mgr inż. Przemysław Jach
10. mgr inż. Krzysztof Jóźwiak
11. mgr inż. Marcin Juskowiak
12. mgr inż. Dawid Kośmider
13. mgr inż. Paweł Krych
14. mgr inż. Tomasz Kubica 
15. mgr inż. Sławomir Ławniczak
16. mgr inż. Tomasz Mikołajczak
17. mgr inż. Kornel Namysł
18. mgr inż. Marcin Olejnik
19. mgr inż. Marek Piotrowski
20. mgr inż. Magdalena Rosikiewicz
21. mgr inż. Tomasz Słupiński
22. mgr inż. Jakub Sugiera
23. mgr inż. Karolina Talaśka
24. mgr inż. Łukasz Wędrychowicz
25. mgr inż. Łukasz Zasada
26. mgr inż. Irmina Ziółkowska
27. mgr inż. Katarzyna Żurawska
do projektowania bez ograniczeń:
28. mgr inż. Anna Broż 
29. mgr inż. Bartosz Cyba
30. mgr inż. Nikodem Frąckowiak 
31. mgr inż. Karolina Hadryś
32. mgr inż. Leszek Kołodziej 
33. mgr inż. Jędrzej Krawczyk
34. mgr inż. Adam Masłowski
35. mgr inż. Maciej Matusiak
36. mgr inż. Szymon Sapor
37. mgr inż. Marek Szwalgun
38. mgr inż. Justyna Wronka 
do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
39. mgr inż. Joanna Błaż
40. mgr inż. Mikołaj Gałka
41. mgr inż. Zbigniew Głuszak
42. inż. Paweł Kortus
43. mgr inż. Marcin Wierciński
44. mgr inż. Maciej Zdziabek
do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:
45. technik Marcin Jarzembowski

Specjalność instalacyjna elektryczna  
– 37 osób
do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Tomasz Antolak
2. mgr inż. Szymon Cegłowski
3. mgr inż. Michał Cyranik
4. mgr inż. Michał Czajka

5. mgr inż. Robert Dębniak
6. mgr inż. Witold Dolczewski
7. mgr inż. Rafał Górecki
8. inż. Marek Jaworek 
9. mgr inż. Krzysztof Klejdysz
10. mgr inż. Paweł Kroczak
11. mgr inż. Sebastian Krzyżaniak
12. mgr inż. Karol Kućko
13. mgr inż. Mariusz Małolepszy 
14. mgr inż. Przemysław Półtorak 
15. mgr inż. Piotr Skrzypczak
16. mgr inż. Marek Suchora
17. mgr inż. Ireneusz Świtoń 
do projektowania bez ograniczeń:
18. mgr inż. Bartosz Balcerek
19. inż. Andrzej Borowski
20. mgr inż. Łukasz Budniaczyński 
21. mgr inż. Paweł Burda
22. inż. Roman Górecki
23. mgr inż. Marek Józefowski
24. mgr inż. Mateusz Krawczyk
25. mgr inż. Andrzej Malinowski
26. mgr inż. Tomasz Waszkiewicz
27. mgr inż. Grzegorz Żyto
do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
28. mgr inż. Paweł Batura
29. mgr inż. Zbigniew Broda
30. mgr inż. Marcin Burdajewicz
31. mgr inż. Wojciech Gąsiorek
32. mgr inż. Jacek Guźniczak
33. mgr inż. Tomasz Kuliński
34. mgr inż. Krzysztof Kurzawa
35. mgr inż. Artur Łukasik
36. mgr inż. Bogdan Szczypiński
37. mgr inż. Jacek Szymański

Specjalność kolejowa – 2 osoby
do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Iwona Grzeszczak
2. mgr inż. Jakub Konkiewicz

Specjalność telekomunikacyjna 
– 6 osób
do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Piotr Raszewski
do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
2. mgr inż. Tomasz Czerwiński
3. mgr inż. Piotr Karbowiak 
4. mgr inż. Sławomir Machowiak
5. mgr inż. Robert Makowski
6. mgr inż. Piotr Zelius 
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1 lutego 2013 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyła się 
uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu upraw-

nień budowlanych. Dla każdego inżyniera jest to szczególna 
chwila. Podsumowanie kilku lat praktyki zawodowej, przy-
gotowywania się do egzaminów: pisemnego i ustnego. 

Tym razem spotkałem się z  inżynierem specjalności 
instalacyjno-elektrycznej. 
Postanowiłem zadać parę 
pytań mgr. inż. Krzysz-
tofowi Kurzawie, który 
podczas egzaminów uzy-
skał bardzo dobre wyni-
ki, zdobywając w swojej 
specjalności uprawnienia 
projektowe i do kiero-
wania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń. 
Za te osiągnięcia został 
wyróżniony przez prze-
wodniczącego Rady WO-
IIB - Jerzego Strońskiego 
pamiątkową książką pod-
czas uroczystości wręcze-
nia decyzji. On również 
odczytał zebranym kole-
żankom i kolegom tekst 
ślubowania.

Mirosław Praszkowski
Przed chwilą otrzymał Pan decyzję o nadaniu upraw-

nień budowlanych. Co to dla Pana oznacza?

Krzysztof Kurzawa
Z jednej strony jest to możliwość uczestnictwa w pro-

cesie budowlanym. Z drugiej zaś strony jest to zwieńczenie 
mojej 5-letniej praktyki zawodowej, dużego nakładu pracy 
i nauki związanej z przygotowywaniem się do egzaminu. 

M.P.
Proszę powiedzieć, jak do zawodu przygotowała Pana 

uczelnia, którą Pan ukończył?

Krzysztof Kurzawa
W 2006 r. ukończyłem Politechnikę Poznańską. Tuż 

po studiach, bezpośrednio po podjęciu pracy zawodowej oka-
zało się, że program realizowany na uczelni w sposób nieza-

Wielkopolski inżynier budownictwa
Młody elektryk z pasją

dowalający przygotowuje do projektowania. Przygotowanie 
do pracy na budowie to już sprawa przede wszystkim prakty-
ki i zdobytego przez nią doświadczenia.

Reasumując uczelnia daje nam przede wszystkim wie-
dzę, jednak bez praktyki i pracy nad własnym warsztatem in-
żynierskim pozostaje ona jedynie teorią książkową. Z mojej 
perspektywy miałem dużo szczęścia, gdyż moim opiekunem 

praktyki zawodowej okazała się osoba z dużym doświadcze-
niem i zaangażowaniem w przekazywaniu wiedzy „młodym 
pokoleniom”. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że uży-
wanie prawidłowych i fachowych określeń, jak np. „zacisk 
probierczy”, świadczy o jakości naszych projektów i stanowi 
o ich uniwersalności w odbiorze.

M.P.
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego uzyskał Pan 

bardzo dobre wyniki. W części pisemnej zdobył Pan 83 punk-
ty na 90 możliwych, a w części ustnej było jeszcze lepiej, bo 
48 na 50. Czy w takim razie może Pan powiedzieć, że egzami-
ny na uprawnienia budowlane były proste?

Krzysztof Kurzawa
Częścią pisemną egzaminu są testy. Na tym etapie jest 

trochę łatwiej, bo można po prostu wkuć na pamięć odpowie-
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dzi na pytania, które są ogólnie dostępne. Pozostaje oczywi-
ście kwestia ich wyboru przez Komisję Egzaminacyjną. 

Osobną kwestią jest egzamin ustny. Tutaj mamy już 
szczegółowe pytania o konkretne zagadnienia inżynierskie, 
prawne. W tej sesji egzaminacyjnej było wiele pytań zwią-
zanych z praktyką zawodową. Jeśli nasza praktyka była 
rzetelna i połączona z aktywnym uczestnictwem w procesie 
budowy, z poznawaniem jej poszczególnych etapów, zasto-
sowanych rozwiązań technicznych czy technologicznych 
i przyswojeniem zdobytej wiedzy, to ten etap kwalifikacji 
nie jest szczególnie stresujący. 

M.P.
Co spowodowało, że wybrał Pan zawód inżyniera?

Krzysztof Kurzawa
Wybór zawodu inżynier elektryk to była konsekwen-

cja wcześniejszych decyzji. Poczynając od szkoły średniej 
– Technikum Elektryczne, później Politechnika Poznańska 
i studia na elektrotechnice to prosta droga, z konsekwencją 
realizowana aż do dzisiejszego finału. I nie ma tu żadnej 
kontynuacji tradycji rodzinnych, tylko zainteresowania elek-
trycznością od wczesnych lat młodzieńczych. 

Dzisiejszy etap to kolejny lotny finisz. Dzięki temu 
będę mógł z całą mocą i swoją wiedzą zająć się tym, co mnie 
tak interesuje – projektowaniem instalacji elektrycznych.

M.P.
Jakie  inne  pasje  zajmują Panu  czas  poza pracą  za-

wodową?

Krzysztof Kurzawa
Bardzo lubię podróżować i fotograficznie dokumen-

tować kolejne odwiedzane miejsca. Fotografia to szczególne 
hobby, na które nie zawsze mam czas. 

Preferuję aktywny sposób spędzania wypoczynku 
zorganizowanego według własnych planów, gdzie zawsze 
znajdzie się miejsce na przygodę. Ostatnia wyprawa ro-
werowa wokół bałtyckiej wyspy Bornholm była przygodą 
dla całej mojej rodziny, włączając w to niespełna 2-letnie-
go syna. Następna planowana wyprawa rowerowa wzdłuż 
Dunaju rozpocznie się w austriackich Alpach, a zakończy 
w Wiedniu lub Bratysławie. Oczywiście będzie to także ro-
dzinny wyjazd.

Taki aktywny, rodzinny  wypoczynek daje najwięcej 
frajdy. Zdjęcia z miejsc, które już odwiedziliśmy, są wspa-
niałą pamiątką, ale również niektóre są przydatne do działań 
zawodowych. Czasem warto podejrzeć, jak z prądem radzą 
sobie w innych krajach, na przykład prowadząc linię słupową 
na Tatrzańską Łomnicę na wysokości 2600 m.

M.P.
Według Pana,  jakimi  cechami powinien charaktery-

zować się współczesny inżynier budownictwa?

Krzysztof Kurzawa
Moim zdaniem współczesny inżynier powinien być 

otwarty na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, 
przyswajać cały czas wiedzę specjalistyczną. Ukończenie 
studiów zawodowych, zdobycie uprawnień budowlanych to 
dopiero początek drogi zawodowej. Współczesna technika 
szybko się zmienia. Jeśli chcemy być przydatni zawodowo, 
to musimy za tymi zmianami również nadążać. Ważna jest 
też umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem – pracowni-
kiem na budowie, kolegą, inwestorem itp. Takich umiejętno-
ści nie kształtuje się na uczelni.

M.P.
Proszę dokończyć. Bardzo chciałbym…

Krzysztof Kurzawa
Może nie będę bardzo odkrywczy. Bardzo chciałbym 

zwiedzić Amerykę Południową.

M.P.
Życzę  tego Panu.  Życzę  również  powodzenia w  dal-

szym rozwoju zawodowym. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał i zdjęcie:
Mirosław Praszkowski
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EXPOPOWER 2013

Już po raz siódmy w dniach 14–16 maja 2013 r., 
odbędą się w Poznaniu Międzynarodowe 
Targi EXPOPOWER, które stały się jednym 

z najważniejszych obok bielskiego „Energotabu” spotkań 
branży elektroenergetycznej w kraju. Wśród około 300 
wystawców i firm reprezentowanych, uczestniczących 
w targach, będą wiodący przedstawiciele branży energe-
tycznej i elektrotechnicznej, obejmujących wytwarzanie, 
przesył i dystrybucję energii elektrycznej oraz oświetle-
nie. EXPOPOWER od wielu lat buduje platformę trans-
feru wiedzy dla profesjonalistów. Podczas bezpłatnych 
warsztatów i konferencji, które odbywają się równolegle 
do targów, eksperci i praktycy prezentują najnowsze tech-
nologie i rozwiązania dla projektantów, architektów, użyt-
kowników, eksploatatorów branży energetycznej, elektro-
technicznej, elektroinstalatorów i hurtowników elektro-
technicznych.

Targi są miejscem spotkań dla decydentów z sektora 
energetycznego i prezentacji technologii jutra oraz okazją do 
dyskusji na temat kierunków rozwoju. Tak też jest i w tym 
roku. Tradycyjnie wśród wystawców obecnych będzie wie-
lu liderów rynku. Dla zwiedzających targi profesjonalistów 
będą liczne nowości prezentowane na stoiskach. Targi to 
bowiem doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi 
produktami i technologiami, które wprowadzane są na polski 
rynek. Wystawcy EXPOPOWER zawsze prezentują swoje 
najnowsze rozwiązania.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi EXPOPO-
WER będzie bogaty program konferencji i spotkań przygotowy-
wanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie we współpra-
cy z partnerami branżowymi, w których czynny udział bierze 
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Już po raz czwarty, 14 maja 2013 roku, na EX-
POPOWER w Poznaniu, będzie gościła IV Konferen-
cja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność 
w oświetleniu” organizowana przez WOIIB, Oddział Po-
znański SEP i Politechnikę Poznańską, odbywająca się 
pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego 
i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-
Lighting. Forum to ma na celu przedstawienie rozwiązań 
ukierunkowanych na efektywność energetyczną i korzyści 
środowiskowe, a także aktualności techniczno-prawno-
finansowe dla inwestorów. Podczas tegorocznych refe-
ratów planowane są m.in. tematy oświetlenia drogowego 
w związku z programem SOWA, modernizacji budyn-
ków użyteczności publicznej czy systemu monitorowania 
oświetlenia zewnętrznego w gminach i sterowania oświet-
leniem ulicznym.

Postęp, jaki dokonał się w produkcji LED, powoduje, 
że stają się one źródłem światła efektywnym energetycznie 
i przyjaznym dla środowiska. Parametry jakościowe lamp 
i opraw LED przesądzają o ich szerszym stosowaniu zarów-
no w oświetleniu zewnętrznym, jak i oświetleniu wnętrz. 
Program tego wydarzenia obejmuje również omówienie tych 
zagadnień.

- Tematyka konferencji z pewnością zainteresuje: pro-
jektantów i eksploatatorów oświetlenia drogowego 
i wnętrz, projektantów oświetlenia terenów przemysło-
wych, kolejowych, wykonawców elektrycznych robót 
budowlano-montażowych, zarządców dróg i użytkowni-
ków instalacji oświetleniowych, architektów oraz pra-
cowników urzędów.

Drugiego dnia, tj. 15 maja 2013 roku, SEP wspólnie 
z WOIIB i Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznań-
skiej organizują XI Konferencję Naukowo-Techniczną 
z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wy-
sokiego napięcia”. Tegoroczna edycja konferencji ukierun-
kowana będzie na nowe rozwiązania urządzeń wytwórczych 
i rozdzielczych przewidzianych dla krajowego systemu 
elektroenergetycznego. W zakresie urządzeń wytwórczych 
szczególna uwaga zostanie zwrócona na urządzenia foto-
woltaiczne i ich możliwości współpracy z systemem elek-
troenergetycznym, natomiast w zakresie urządzeń rozdziel-
czych przedstawione zostaną rozwiązania konstrukcyjne 
szczególnie przydatne do współpracy z odnawialnymi źród-
łami energii (OZE).

- Tematyka konferencji przeznaczona jest w szczególności 
dla projektantów, eksploatatorów i wykonawców elek-
trycznych robót budowlano-montażowych oraz pracow-
ników nadzoru robót elektrycznych.

Bardzo ciekawa tematyka konferencji organizowa-
nych przez WOIIB w powiązaniu z ekspozycją targową dają-
cą możliwość konfrontacji nauki z techniką sprawią, że cie-
szą się one dużym zainteresowaniem. 

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia interesującej 
ekspozycji targów EXPOPOWER i udziału w organizowa-
nych tam konferencjach i spotkaniach technicznych. Wstęp 
na targi oraz udział w konferencjach i innych wydarzeniach 
targowych po rejestracji jest bezpłatny. Szczegółowe infor-
macje na temat programu konferencji i spotkań znajdują się 
na stronie www.expopower.pl

 Stefan Granatowicz
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KLASYCZNE I INTELIGENTNE SIECI 
ORAZ INSTALACJE 

 PROJEKTOWANIE, BUDOWA, EKSPLOATACJA

W dniach 21 i 22 listopada 2012 roku w Cen-
trum Kongresowym Instytutu Ochrony 
Roślin w Poznaniu odbyło się XV Sym-

pozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elek-
troenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sym-
pozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią 
forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko 
pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroni-
ków, teletechników, automatyków, informatyków. Bieżąca 
edycja sympozjum nosiła tytuł: „Klasyczne i inteligentne 
sieci oraz instalacje – projektowanie, budowa, eksploa-
tacja”. Tematyka XV Sympozjum obejmowała następujące 
zagadnienia: 

	projektowanie i eksploatacja sieci rozdzielczych 
i dystrybucyjnych, 

	projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach 
inteligentnych, 

	optymalizacja kosztów zasilania w instalacjach od-
biorczych, 

	aktualne problemy współpracy instalacji smart 
home i sieci zasilającej.

Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węgla-
rza, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
oraz  Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Sympo-
zjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości 
Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo
-technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info. Spon-

sorem sympozjum była 
ENEA Operator Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu.

Celem XV Sympo-
zjum było przedstawienie 
najnowszych osiągnięć 
naukowo-technicznych 
w zakresie rozwiązań 
systemowych i techno-
logicznych stosowanych 
w sieciach i instalacjach 
elektrycznych,  zarówno 
w obiektach tradycyj-
nych, jak i inteligentnych:  
mieszkalnych, użytecz-
ności publicznej, prze-
mysłowych. Sympozjum 
stanowiło forum umożli-
wiające zdynamizowanie 
wymiany doświadczeń 
oraz wdrażania wyni-
ków badań naukowych 
do praktyki projektowej, 
wykonawczej i eksploa-
tacyjnej w obszarze sieci 
i instalacji elektrycznych. 
Zakres tematyczny XV 
Sympozjum obejmował 
w sposób kompleksowy 

Otwarcie XV Sympozjum przez prezesa OP SEP  
– Kol. Kazimierza Pawlickiego (Fot. T. Gorczyca)
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i kompetentny problematykę pojawiającą się – wsku-
tek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów 
– w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza 
w warstwie informatycznej. Efektywne zastosowanie 
technik informatycznych przynosi zdecydowane efekty 
ekonomiczne również w obszarze instalacji i sieci elek-
trycznych. Tym samym tematyka sympozjum wpisuje 
się w aktualne kierunki działania Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich nakreślone uchwałami zakończonego 
w ubiegłym roku XXIV Kongresu Techników Polskich. 
W uchwałach kongresowych za najważniejsze zadania 
w obszarze bezpieczeństwa energetycznego uznano mię-
dzy innymi racjonalizowanie zużycia energii elektrycznej 
i cieplnej w procesach wytwarzania, przesyłu i dystrybu-
cji oraz efektywnego jej wykorzystania przez odbiorców 
końcowych – przemysłowych i komunalnych.

Autorami referatów prezentowanych na XV Sympo-
zjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddziel-
nego zeszytu (ISBN 978-83-932767-4-5) byli pracowni-
cy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych 
(Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Kadr Me-
nedżerskich w Koninie) oraz  przedstawiciele znaczących 
producentów, dystrybutorów, a także wykonawców urządzeń 
dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych 
oraz inteligentnych. W sympozjum  uczestniczyło ponad 150 
osób z całej Polski, w tym około 80 członków Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz  liczna grupa 
uczniów Zespołów Szkół Elektrycznych z Poznania i terenu 
Wielkopolski.

Radzie Programowej XV Sympozjum przewod-
niczył profesor Konrad Skowronek – dziekan Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ponadto w skład 
Rady Programowej weszli: wiceprezes ZG SEP – mgr inż. 
Stefan Granatowicz, sekretarz naukowy dr inż. Ryszard 
Niewiedział – wiceprezes OP SEP i przewodniczący 
Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP, profe-
sorowie Politechniki Poznańskiej – Aleksandra Rakowska 
i Władysław Opydo, dr inż. Andrzej Grzybowski – prze-
wodniczący Sekcji Energetyki OP SEP, mgr inż. Jan 
Chrzanowski – przewodniczący Sekcji Telekomunikacji 
i Elektroniki OP SEP  oraz dr inż. Eugeniusz Sroczan 
– prezes Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej, 
jako redaktor materiałów sympozjum. Pracami Komitetu 
Organizacyjnego Sympozjum kierował prezes OP SEP – 
Kazimierz Pawlicki oraz sekretarz sympozjum – Grażyna 
Bogacka.

Obrady XV Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach 
plenarnych, na których zostały zaprezentowane niżej podane 
referaty.

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

	Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) – 
Koncepcja sterowania instalacjami w pomieszcze-
niu biurowym – wykorzystanie systemów KNX 
i LCN;

	Daniel Szewczuk (WAGO ELWAG, Wrocław) – Ste-
rowniki WAGO-I/O-SYSTEM w układach stero-
wania wentylacji i klimatyzacji – optymalizacja 
rozwiązań w zależności od skali projektu;

	Leszek Radomski (WAGO ELWAG, Wrocław) – 
Zintegrowany system sterowania oświetleniem 
z wykorzystaniem WAGO-I/O-SYSTEM: od pro-
stych łączników po zaawansowane interfejsy ko-
munikacyjne; 

	Zbigniew Michalski (LENA LIGHTING, Środa 
Wlkp.) – LENA LIGHTING – sterowanie oświetle-
niem dla uzyskania wymiernych oszczędności.

 Sesja II, której przewodniczył prof. dr hab. inż. 
Władysław Opydo z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki 
Przemysłowej Politechniki, a jednocześnie członek Zarządu 
OP SEP: 
	Eugeniusz Sroczan (Politechnika Poznańska) – Pro-

gramowanie pracy odbiorników i niekonwencjo-
nalnych źródeł energii w budynku energooszczęd-
nym;

	Magdalena Baranowska, Peter Johnsson (El-Bjőrn 
AB, Szwecja) –  Innowacyjna technologia e3 spo-
sobem racjonalizacji zużycia energii na placach 
budowy;

	Bartosz Kaźmierczyk (RITTAL, Warszawa) – Nowo-
czesne systemy rozdzielnic niskiego napięcia Ri-
4Power;

	Julian Wiatr („elektro.info”, Warszawa) – Zagrożenie 
pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ogra-
niczników przepięć w instalacjach elektrycznych;

	Łukasz Gorgolewski (HELIOS, Poznań) – Instalacje 
elektryczne w czasie pożaru – przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu.

 Sesja III, której przewodniczył dr inż. Andrzej 
Grzybowski – przewodniczący Sekcji Energetyki OP SEP:
	Kamil Tomaszewski (ABB, Aleksandrów Łódzki) – 

Poprawa jakości energii elektrycznej dla lepszej 
wydajności i niezawodności – filtry aktywne;

	Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologicz-
no-Przyrodniczy, Bydgoszcz) – Ocena możliwości 
technicznych prowadzenia rejestracji zużycia 
energii elektrycznej przez odbiorców o charakte-
rze bytowym; 

	Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział (WSKM, 
Konin) – Taryfy za dostawę energii elektrycznej 
z punktu widzenia odbiorcy; 

	Tomasz Włodarczyk (BAKS – Kazimierz Sielski, 
Karczew)  – Profesjonalne systemy nośne do kabli 
i przewodów firmy BAKS (referat prezentował To-
masz Redzik);
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	Dariusz Kampioni (AROT POLSKA, Leszno) – Rury 
osłonowe do kabli elektroenergetycznych – cha-
rakterystyka, zagadnienia praktyczne.

 Sesja IV, której przewodniczyła prof. dr hab. 
inż. Aleksandra Rakowska – zastępca dyrektora Instytutu 
Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej: 
	Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska) 

– Źródła generacji rozproszonej oraz sieci Smart 
Grid w budownictwie przemysłowym niskoenerge-
tycznym;

	Damian Głuchy, Tomasz Jarmuda, Dariusz Kurz, 
Konrad Skowronek, Grzegorz Trzmiel, Dorota Ty-
pańska  (Politechnika Poznańska) – Perspektywy in-
teligentnego dołączania nieznanych źródeł energii; 

	Sławomir Cieślik  (Uniwersytet Technologiczno-Przy-
rodniczy, Bydgoszcz) – Przyłączanie mikrogenera-
cji do istniejących instalacji elektroenergetycznych 
niskiego napięcia w obiektach budowlanych;

	Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy, Bydgoszcz) – Charakterystyczne pro-
file obciążenia elektroenergetycznego drobnych 
odbiorców energii elektrycznej; 

	Bogdan Fabiański (Politechnika Poznańska) – Inte-
gracja systemów teleinformatycznych oraz eskala-
cja zdarzeń krytycznych na przykładzie autorskiej 
platformy TechLink Bridge.

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

	Krzysztof Wincencik (DEHN Polska, Warszawa) – 
Ograniczniki przepięć z wbudowanymi bezpiecznika-
mi – nowa jakość w ochronie instalacji elektrycznych;

	Krzysztof Chmielewski (GAZEX, Warszawa) – 
Zasady  stosowania  stacjonarnych  systemów  detekcji 
gazów toksycznych i wybuchowych;

	Kornelia Andrychowicz (Hauff-Technik GmbH & 
Co. KG, Niemcy) – Zabezpieczanie otworów wpro-
wadzających kable do budynków; 

	Maciej Schneider (FIRE-COM, Poznań) – Wykrywanie 
i  gaszenie  pożarów  dla  pomieszczeń  stacji  transfor-
matorowych;

	Artur Górski (FIRE-COM, Poznań) – Niezawodność 
detekcji pożaru w środowiskach ze zjawiskami zwod-
niczymi. 

Sesjom plenarnym towarzyszyły krótkie komunika-
ty przedstawicieli firm uczestniczących w XV Sympozjum, 
takich jak: Schneider Electric Energy Poland – Świebodzi-
ce, ELMONTER Oświetlenie – Zagórów, NOARK Electric 
– Poznań, OBO BETTERMANN POLSKA – Warszawa. 
Podsumowania sesji plenarnych i oficjalnego zamknięcia 
XV Sympozjum OP SEP dokonał prezes Oddziału – mgr inż. 
Kazimierz Pawlicki. W swym krótkim wystąpieniu zaprosił 

m.in. uczestników sympozjum na przyszłoroczne imprezy 
naukowo-techniczne organizowane przez Oddział Poznański 
SEP, a mianowicie na konferencje podczas Międzynarodo-
wych Targów Energetyki EXPOPOWER w Poznaniu (14–16 
maja 2013 r.) oraz tradycyjne – już XVI – Sympozjum OP 
SEP z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektro-
energetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” w listopa-
dzie 2013 roku.

Sesje warsztatowe, zorganizowane po sesjach plenar-
nych, prowadzone były przez specjalistów z poszczególnych 
firm uczestniczących w XV Sympozjum i ukierunkowane 
były tematycznie na następujące zagadnienia:
	Innowacyjna technologia e3 sposobem racjonaliza-

cji zużycia energii na placach budowy – El-Björn, 
Szwecja;  

	Komputerowe wspomaganie projektowania instala-
cji elektrycznych „XL-Pro3 Calcul” oraz „XL-Pro3” 
– LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śl.;

	Tworzenie i uruchamianie aplikacji sterujących 
w sterowniku WAGO – WAGO ELWAG, Wrocław;  

	Praktyczny pokaz budowy i działania systemu ste-
rowania oświetleniem – LENA LIGHTING, Środa 
Wlkp.

Podczas XV Sympozjum czynny był punkt kon-
sultacyjny obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka 
Rzeczoznawstwa OP SEP i wykładowców Ośrodka 
Szkoleniowego OP SEP oraz ciesząca się dużym za-
interesowaniem wystawa, na której następujące fir-
my prezentowały swoją ofertę handlową: ABB – Biuro 
Regionalne w Poznaniu, BAKS - Kazimierz Sielski – 
Karczew, DEHN Polska – Warszawa,  El-Björn AB  –  
Szwecja,  ELMONTER Oświetlenie – Zagórów, GAZEX 
– Warszawa, HAUFF-TECHNIK GmbH & Co.KG – 
Herbrechtingen (Niemcy), JEAN MUELLER POLSKA 
– Warszawa, LEGRAND Polska – Ząbkowice Śląskie,  
LENA LIGHTING – Środa Wlkp., NOARK Electric – 
Poznań, OBO BETTERMANN POLSKA – Warszawa, 
RITTAL – Warszawa, WAGO ELWAG – Wrocław, 
ZPUE HOLDING – Włoszczowa.

W godzinach wieczornych pierwszego dnia sympo-
zjum odbyło się spotkanie dyskusyjne połączone z kolacją 
koleżeńską.

XV Sympozjum OP SEP zakończyło się w dru-
gim dniu wydaniem zaświadczeń Oddziału Poznańskiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o uczestnictwie 
w sympozjum.

Ryszard Niewiedział

Wiceprezes Oddziału 

Poznańskiego SEP
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Znaczny zakres rozbudowy dworca kolejowego 
(Dworzec Główny PKP w Poznaniu) jak rów-
nież wzrastająca rola kolei w obsłudze komuni-

kacyjnej poznańskiej aglomeracji miejskiej nakazują dokonać 
analizy i nowego postrzegania roli tego dworca w kształtowa-
niu centralnego węzła komunikacji publicznej w Poznaniu. 

Założyć można, iż centralnym węzłem komunika-
cji publicznej w Poznaniu jest fragment sieci tramwajowej 
obejmujący skrzyżowania: Kaponiera, Most Teatralny, Most 
Dworcowy oraz skrzyżowanie Towarowa-Matyi. Z elemen-
tów ruchotwórczych zlokalizowanych w bezpośrednim są-
siedztwie to Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) oraz 
szeroko rozumiane śródmieście.

Najistotniejszym elementem realizowanym równolegle 
z rozbudową dworca jest stacja Poznańskiego Szybkiego Tram-
waju (PST). Stacja ta umiejscowiona równorzędnie z peronami 
kolejowymi dworca jest domknięciem realizacji pierwszego eta-
pu bezkolizyjnego szynowego środka transportu miejskiego.
 Wprowadzenie PST w obręb technologii dworca 
kolejowego stwarza dla komunikacji miejskiej Poznania 
wyjątkowo korzystną sytuację: integruje z systemem ko-
lejowym miejski szybki transport publiczny, całkowicie 
bezkolizyjny (wydzielony z ruchu miejskiego), niezawod-
ny, o dużej zdolności przewozowej i spełniający wysokie 
wymagania odnośnie do punktualności, a więc cechach cha-
rakteryzujących system metra. W odniesieniu do miejskie-
go transportu publicznego wprowadzenie to jest dla miasta 
momentem przełomowym.

Dworzec Główny PKP zintegrowany ze stacją PST 
zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Targów, 
które oprócz funkcji wystawienniczo-handlowych intensyw-
nie rozwijają funkcje kongresowo-konferencyjne. Skutkiem 
takiego postrzegania Targów należy liczyć się ze znacznym 
wzrostem ich ruchotwórczości. A bezpośrednie sąsiedztwo ze 
zintegrowanym zespołem dworcowym i szybkiego transportu 
miejskiego stanowi czynnik sprzyjający rosnącej roli Targów 
w wymiarze miejskim, krajowym i ponadkrajowym. 

Wyprowadzenie kolejowego ruchu towarowego 
i funkcji rozrządu ze stacji Poznań Główny stworzyło możli-
wość zlokalizowania na tym centralnie położonym w mieście 
terenie skupiska usług najwyższej rangi, o ponadmiejskim 
charakterze. Takie poznańskie CITY oprócz funkcji ośrod-
ka centrotwórczego stanowiłoby przestrzenne i funkcjonalne 
połączenie dzielnic Łazarza i Wildy. Sposób realizacji takie-
go zamierzenia wymaga jednak dalszych studiów w zakresie 
przestrzennym, inżynierskim, infrastrukturalnym i organiza-
cyjnym (logistycznym).

Umiejscowienie dworca PKP i głównych ruchotwór-
czych elementów w Poznaniu na tle ogólnego programu roz-
woju PST pokazuje rys. nr 1. 

Rys. nr 1. Położenie Dworca Głównego PKP 
na tle ogólnego programu miejskiej sieci szybkiego 
szynowego transportu publicznego

Szczególną rolę w kształtowaniu omawianego wę-
zła komunikacyjnego spełnia Poznański Szybki Tramwaj 
(PST). Poprzez swój przebieg tworzy przestrzenną makro-
strukturę, łącząc dzielnice Piątkowa, Winograd i Winiar, 
uniwersytet na Morasku wraz z tą dzielnicą, oraz położone 
na obszarze śródmieścia węzły Kaponiera i Most Teatralny. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się MTP oraz poten-
cjalne CITY. Biorąc pod uwagę wydajność, niezawodność 
i prędkość komunikacyjną PST, tworzy się w ten sposób 

ROLA KOLEI 
W KSZTAłTOWANIU CENTRALNEGO ZINTEGROWANEGO 

WęZłA KOMUNIKACYJNEGO W POZNANIU
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silnie zintegrowany układ funkcjonalno-przestrzenny stano-
wiący niejako kręgosłup miasta.

Rys. nr 2. PST jako oś makrostruktury, łącząca główne 
ruchotwórcze elementy miasta Poznania na kierunku NS

 
Przebudowa poznańskiego dworca kolejowego 

w powiązaniu z otaczającą siecią szynowego transportu 
publicznego (szczególnie PST) oraz wzrastającą rolą MTP 
wywołuje potrzebę przebudowy lub budowy następują-
cych elementów otaczającego układu komunikacyjnego, 
a w szczególności:

•	 Przedłużenia w kierunku zachodnim istniejącego 
dworcowego tunelu dla pieszych, pod ulicą Gło-
gowską, z bezpośrednim wyjściem na tereny tar-
gowe (wejście południowe). 

•	 Remontu (przebudowy) trasy tramwajowej w uli-
cy Towarowej na odcinku od ul. Matyi do ul. Św. 

Marcin, łącznie ze skrzyżowaniem tych ulic. Na-
leży też rozważyć kontynuowanie budowy trasy 

tramwaju trady-
cyjnego dalej (ale-
ją Niepodległo-
ści) oraz określić, 
czy w tej sytuacji 
nie zrezygnować 
z dyskusyjnej trasy 
tramwajowej w ul. 
Ratajczaka.
•	 Powiązania sta-
cji PST Kaponiera 
z węzłem tramwa-
jowym Most Tea-
tralny-Roosevelta. 
Koncepcja PST 
przewidywała lo-
kalizację w tym 
miejscu jednej sta-
cji położonej po-
między Kaponierą 
i Mostem Teatral-
nym, z wyjściami 
do obydwu skrzy-
żowań, co rozwią-
zywało problem 
pieszych. W obec-
nej sytuacji utrzy-
mywanie ruchu 
pieszego na Mo-
ście Teatralnym na 
jednym poziomie 
z torami tramwajo-
wymi, przy znacz-
nej intensywności 
tego ruchu jest na 
dłuższą metę nie do 
akceptacji.

•	 Rozwiązania odrębnego i skomplikowanego prob-
lemu planistyczno-projektowego CITY, tj. ośrodka 
usługowego o ponadmiejskiej skali oddziaływania, 
na terenach po stacji rozrządowej Poznań Główny. 
Ze względu na stopień złożoności i wagę proble-
mu zagadnieniu temu poświęcić należy szczególną 
uwagę, a prac studialno-projektowych nie należy 
odkładać. Problem ten wymaga niekonwencjonal-
nego podejścia do jego rozwiązania, a zaniechanie 
jego podjęcia będzie skutkowało narastającym 
bezładem i straconą szansą dla miasta. 

 
 dr inż. Zygmunt Nowak, 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, 
Poznań
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KOLEJ JAKO CZYNNIK METROPOLIZACJI 
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

1. PROCES METROPOLIZACJI

Postępujący na świecie proces urbanizacji powo-
duje, że zacierają się ścisłe granice między mia-
stami i pobliskimi obszarami wiejskimi. Funk-

cje miastotwórcze pojawiają się nie tylko w dużych miastach, 
ale też w otaczających je miejscowościach. W historii można 
zauważyć dwa sposoby reagowania na ten proces:

- inkorporację małych organizmów miejskich przed 
duże miasto, tu można podać przykład Berlina 
wchłaniającego w pierwszej połowie XX wieku oko-
liczne miasteczka, takie jak Tegel czy Spandau,

- pozostawianie osobnych organizmów miejskich, 
które jednak ze względu na bliskość geograficzną 
czy wspólnotę funkcjonalną muszą przynajmniej 
w pewnym zakresie współdziałać – przykładem 
może być chociażby późnośredniowieczny i nowo-
żytny Poznań, sąsiadujący z mającymi prawa miej-
skie Śródką czy Ostrówkiem, ze szkołą wyższą zlo-
kalizowaną na Ostrowie Tumskim [15].

Obecnie dominuje ta druga reakcja – miasta główne 
wraz z otaczającymi je miejscowościami (nawet liczącymi 
ponad milion mieszkańców, jak należąca do aglomeracji To-
kio Yokohama) tworzą mniej lub bardziej sformalizowane or-
ganizmy aglomeracyjne lub, gdy nie ma jednego dominujące-
go miasta, konurbacyjne. Miasto Poznań, liczące samodziel-
nie mniej niż 600 tysięcy mieszkańców, wraz z otaczającymi 
miejscowościami tworzy aglomerację zamieszkałą przez 
około milion osób. Takie proporcje w aglomeracji wymagają 
współdziałania miasta głównego, samorządów otaczających 
gmin i powiatu ziemskiego, przy czym zgodnie z zapisami 
Karty Lipskiej [13] proces decyzyjny winien być koordyno-
wany na lokalnym poziomie w celu osiągnięcia równorzęd-
nego partnerstwa między poszczególnymi jednostkami samo-
rządowymi.

O sile aglomeracji decyduje obecnie nie tyle liczba 
ludności czy zajmowany obszar, co jakość zarządzania lub 
gospodarka aglomeracji [16]. W klasyfikacji ESPON Poznań 
został uznany (tak jak większość polskich aglomeracji i kon-
urbacji, z wyłączeniem Warszawy) za słabe MEGA (Metro-
politan European Growth Area – Metropolitalny Europejski 
Obszar Wzrostu) [16] – oznacza to, że zauważono potencjał 
aglomeracji poznańskiej, który jednak musi być wzmacnia-
ny. Budowanie tej siły wymaga z jednej strony rozpoznania 
silnych stron aglomeracji i ich konsekwentnego promowania, 
z drugiej zaś „ścisłej współpracy według dobrze określonych 

reguł i planów działania” [16]. Ważnym elementem są wystę-
pujące w aglomeracji funkcje wyższego rzędu, warunkujące 
rozwój społeczny i gospodarczy, i pozytywnie wpływające na 
wzrost zamożności i potencjału ludnościowego [14]:

- funkcje gospodarcze w postaci obecności struktur 
zarządzania ważnymi korporacjami czy informacją,

- funkcje naukowe, z uwzględnieniem centrów trans-
feru technologii,

- funkcje kulturowe,
- funkcje symboliczne.

Funkcje te można nazwać funkcjami metropolitalnymi.
Nowoczesna metropolia musi być więc z jednej strony 

organizmem zintegrowanym, wykorzystującym synergicznie 
swój potencjał, z drugiej zaś powinna zachować autonomicz-
ność poszczególnych jednostek samorządowych wynikającą 
z zasady pomocniczości.
 
2. TRANSPORT JAKO ELEMENT 
    METROPOLIZACJI

Transport ma istotny wpływ na intensywność metro-
polizacji danego obszaru: „jakość metropolitalnego węzła 
transportowego decyduje o roli metropolii (...) w globalnym 
systemie wymiany dóbr – towarów, informacji, idei i usług”, 
a na pozycję metropolii wpływa węzłowość poszczególnych 
typów transportu i ich intermodalność [4]. Dobra jakość 
transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu pub-
licznego i integracji różnych rodzajów transportu jest rów-
nież według KSRR [14] czynnikiem warunkującym rozwój 
funkcji metropolitalnych. Wspomniany dokument zwraca też 
uwagę, że przyspieszenie poprawy jakości transportu może 
dać przewagę konkurencyjną nad innymi ośrodkami aspirują-
cymi do roli metropolii.

Na pytanie o priorytetowe dziedziny współpracy sa-
morządowej zarówno mieszkańcy aglomeracji, jak i lokalni 
politycy wskazali transport zbiorowy jako najważniejszy, 
z infrastrukturą drogową na drugim miejscu [7,8]. Tabela 1 
pokazuje wyniki ankiety, w której respondenci mieli wskazać 
najważniejszy z programów Zielonej Księgi Aglomeracji Po-
znańskiej [16]: odpowiedzi wyraźnie wskazują na rangę prob-
lemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
kolei. Również w celach strategicznych dokumentów jed-
nostek samorządowych ziemskiego powiatu poznańskiego 
transport dominował w odwołaniach do aglomeracji (31% 
odwołań dotyczyło komunikacji aglomeracyjnej) i miasta 
Poznania (42% odwołań dotyczyło poprawy połączeń komu-
nikacyjnych) [16]. Dla porównania można podać, że w stra-
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tegiach gmin infrastruktura drogowa przegrała z oświatą, 
natomiast transport publiczny znalazł się dopiero na 17 miej-
scu – widać więc, że problemy transportowe dotyczą przede 
wszystkim powiązań między jednostkami samorządowymi, 
a więc integracji metropolii.

Program Liczba respondentów Elementy transportowe programu
Kolej metropolitalna 11,3 Ruch kolejowy

Metropolitalny węzeł transportowy 9,4 Ruch kolejowy, samochodowy, autobusowy, 
lotniczy

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego 6,6 Ruch kolejowy, samochodowy, autobusowy

Rozwój komunikacji rowerowej 6,6 Ruch rowerowy
Powiązania i transfer technologii 6,6 ---
Integracja komunikacji autobusowej 6,3 Ruch autobusowy
Poprawa standardów planistycznych 
i urbanistycznych 5,1 Ruch kolejowy, samochodowy, autobusowy

19 pozostałych programów, niezwiązanych 
z transportem 51,1 ---

Rola transportu w procesie metropolizacji jest dwo-
jaka – z jednej strony istotna jest jakość transportu wewnątrz 
aglomeracji, z drugiej zaś węzłowość aglomeracji, czyli po-
wiązania transportowe z innymi metropoliami i z przyległym 
regionem. Transport wewnętrzny aglomeracji powinien ce-
chować się:

1. zapewnieniem możliwości szybkiego dojazdu dla osób 
o bardzo dużej cenie czasu,

2. zapewnieniem wysokiej jakości dojazdu dla osób o wy-
sokim potencjale intelektualnym i organizacyjnym 
– czas tracony przez te osoby na rozwiązywanie prob-
lemów dojazdowych można uznać za element tracenia 
tego potencjału, określany jako „brain waste” – „mar-
notrawstwo mózgów”,

3. zapewnieniem sprawnego dojazdu dla mieszkańców 
aglomeracji, zwłaszcza w relacjach dom-praca i dom-
-szkoła, oczywiście o ile cel podróży nie jest w „odle-
głości pieszej”,

4. zapewnieniem dostępności metropolitalnych węzłów 
komunikacyjnych, takich jak centra logistyczne czy 
węzły telekomunikacyjne,

5. zapewnieniem transportowej dostępności wysokich 
funkcji metropolitalnych, takich jak wydarzenia kultu-
ralne czy specjalistyczna opieka medyczna, a także do-
stępności transportowej do wyspecjalizowanych szkół 
średnich i szkół wyższych,

6. ograniczaniem społecznego wykluczenia,
7. spełnianiem zasad zrównoważonego rozwoju,
8. spełnianiem zasady inteligentnego rozwoju metropolii 

[16].
Jednocześnie rolą transportu jest zapewnianie powiązań sie-
ciowych z coraz bardziej globalną gospodarką, poprzez:

9. rozwój połączeń lotniczych pod kątem:

o	 bezpośredniości,
o	 dostępności światowych portów lotniczych, tzw. hubów,
o	 odpowiedniego rozkładu kursów (częstotliwość, pora 

przylotu i odlotu, gwarancja podróży, skomunikowanie 
w przesiadkowych portach lotnicznych),

Tabela 1. Ranking programów według liczby respondentów wskazujących najważniejszy dla nich program – opracowanie 
własne na podstawie [16]

10. rozbudowę szybkich połączeń drogowych (autostrady 
i drogi ekspresowe) i kolejowych (linie dużych pręd-
kości, linie o maksymalnej prędkości 160-200 km/h), 
w warunkach Poznania w kierunku Berlina, Szczecina, 
Warszawy, Wrocławia i Bydgoszczy,

11. umożliwienie przeładunku i przechowywania towarów – 
w metropolitalnych centrach i punktach logistycznych,

12. umożliwienie transportu nietypowych towarów, w tym 
drogami wodnymi lub lotniczymi.

Efektywność sieciowych połączeń wynika z poten-
cjału obsługiwanego obszaru, stąd dla metropolii ważne jest, 
aby obsługiwała również przyległy region, zwiększając w ten 
sposób swój potencjał. Węzłowość metropolii musi mieć 
więc przełożenie na odpowiednie połączenia transportowe 
z regionem otaczającym metropolię, przy których warto za-
dbać o możliwie duży zasięg oddziaływania metropolii.

3. KOLEJ JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT 
    METROPOLIZACJI

3.1. Możliwości transportu samochodowego 
Słabo kontrolowana suburbanizacja zaowocowała 

dominacją samochodu w systemie transportowym powia-
tu ziemskiego i, w mniejszym stopniu, powiatu grodzkie-
go. W rezultacie nastąpiło przeciążenie sieci transportowej 
aglomeracji na kierunkach radialnych, co z kolei spowodo-
wało [10]:

- problemy z wjazdem do Poznania w szczycie porannym 
oraz z wjazdem i wyjazdem z Poznania w szczycie po-
południowym – przepustowość kordonu II ramy jest na 
granicy popytu transportowego z powiatu ziemskiego 
[17], tymczasem przez kordon ten przejeżdżają również 
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poznaniacy, poza tym brak dalszych obwodnic unie-
możliwia równomierne rozłożenie obciążenia;

- problemy z parkowaniem w centrum Poznania, na 
obrzeżach centrum Poznania (nieoficjalne parkingi Par-
kuj-i-Idź) i w rejonach dogodnych przesiadek na tram-
waj (nieoficjalne parkingi Parkuj-i-Jedź);

- problem spłaszczania i poszerzania godzin szczyto-
wych (udział godziny szczytowej na ulicy Naramowi-
ckiej spadł do 7,5% dobowego ruchu – o 1,0% mniej 
niż jest to standardowo przyjmowane dla miasta wiel-
kości Poznania), w tym duży udział ruchu po godzinie 
22, czyli w godzinie uznawanej za nocną;

- związany z powyższym punktem problem hałasu;
- problem bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie 

na drogach powiatowych,
- problem wytrzymałości mniej ważnych dróg pod obcią-

żeniem samochodów ciężarowych.

 Z powyższego zestawienia można wyciągnąć wnio-
sek, że sieć drogowa jest na granicy przepustowości i przy 
braku środków na jej radykalną rozbudowę będzie hamowa-
ła proces metropolizacji – konieczne jest więc zapewnienie 
alternatywy w postaci dobrego transportu zbiorowego, który 
„zdejmie” znaczącą część ruchu z sieci drogowej.

W aglomeracji pasażerski masowy transport zbio-
rowy jest realizowany przez pociągi i autobusy, a w ramach 
miasta Poznania również tramwaje. Autobusy korzystają 
jednak z dróg samochodowych, co oznacza ich podatność na 
zatory lub bardzo trudną politycznie konieczność wyznacza-
nia buspasów kosztem pasów samochodowych. Widoczny 
jest też większy potencjał kolei – najbardziej obciążona tra-
sa kolejowa (Poznań – Czempiń) przewozi dziennie 40 tys. 
pasażerów aglomeracyjnych, podczas gdy najbardziej ob-
ciążona międzygminna trasa autobusowa (Poznań – Śrem) –  
4 tys. [2]. Kolej posiada rezerwy przepustowości, wynikające 
również z możliwości wydłużenia pociągów [9], co w ruchu 
autobusowym jest praktycznie nierealne. Ponadto dojazd au-
tobusem do centralnego miejsca miasta (Rondo Kaponiera) 
zajmuje z aglomeracji średnio 40-70 minut [3], podczas gdy 
transport kolejowy jest w stanie objąć wszystkie przystanki 
30-minutową izochroną (a więc wliczając średni czas dojścia, 
dojazd zająłby z najdalszych obszarów aglomeracji 40 minut). 
Należy więc wyciągnąć wniosek, że jeżeli sieć transportowa 
ma wspomagać proces metropolizacji, system transportowy 
musi być oparty „na szynie” [5,11]; ograniczenie systemu 
transportowego do dróg samochodowych będzie z pewnością 
hamowało metropolizację aglomeracji poznańskiej.

Należy zaznaczyć, że powyższy akapit nie oznacza 
wykluczenia ruchu autobusowego z obsługi transportowej aglo-
meracji, a jedynie ograniczenie do optymalnego dla niego roli 
dowozu do stacji kolejowych w celu przesiadki na pociąg i do-
wozu na krótkie odległości. Tylko transport autobusowy jest 
w stanie zapewnić pokrycie dostępnością transportu zbiorowego 
dużego obszaru aglomeracji [3], jednakże jakość świadczonych 
usług będzie mniejsza niż w transporcie kolejowym.

3.2. Rola kolei w aglomeracyjnych przewozach 
       pasażerskich 

W rozdziale 2 zestawiono wymagania, jakie powi-
nien spełnić system transportowy, aby wspomagać proces 
metropolizacji. Można wykazać, że w potencjalnych metro-
poliach, a więc aglomeracjach i konurbacjach liczących co 
najmniej 300 tys. mieszkańców [16], optymalne jest ukształ-
towanie systemu transportowego w oparciu o transport szy-
nowy. Wynika to z następujących czynników:

- sieć kolejowa posiada dużą przepustowość liczoną licz-
bą pasażerów, jest więc w stanie zapewnić przejazd du-
żej liczbie mieszkańców aglomeracji (realizacja p. 3);

- autonomiczność sieci kolejowej, a także zorganizowane 
i regulowane prowadzenie ruchu kolejowego, pozwala 
zagwarantować dowóz na określony czas niezależnie 
od losowej sytuacji na drogach samochodowych, do-
wóz ten w dodatku będzie szybki, ze względu na więk-
sze dopuszczalne prędkości (realizacja p. 2,3);

- korzystanie ze sprawnie funkcjonującej kolei, o ile po-
ciągi nie są nadmiernie zatłoczone, pozwala wykorzy-
stać czas podróży na relaks lub przygotowanie się do 
pracy – tymczasem prowadzenie samochodu, zwłasz-
cza w stresujących warunkach szczytowego ruchu 
miejskiego, wymaga koncentracji (realizacja p. 2);

- transport publiczny, w tym sieć kolejowa, zapewnia 
przewóz o charakterze egalitarnym, umożliwiając do-
stęp do pracy, szkół i uczelni osobom nie mogącym 
prowadzić samochodów ze względu na wiek (realizacja 
p. 5) lub chwilowo niezdolnych do prowadzenia np. po 
wypiciu alkoholu;

- transport publiczny, w tym sieć kolejowa, zapewnia prze-
wóz osób niepełnosprawnych ruchowo, umysłowo lub 
ekonomicznie, spełniając postulat „społecznego włącze-
nia” [12] (realizacja p. 6); jest to ważny argument również 
w kontekście starzenia się społeczeństwa polskiego;

- transport publiczny, a szczególnie szynowy, jest efek-
tywny energetycznie i przestrzennie, spełniając postulat 
zrównoważonego rozwoju (realizacja p. 7), racjonaliza-
cji struktury przewozów i ograniczenia presji urbaniza-
cji na środowisko przyrodnicze;

- sieć szynowa zapewnia dostęp do dworca transportu dale-
kobieżnego (Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, na 
którym będą zatrzymywać się międzynarodowe pociągi 
i autobusy), a przy stosunkowo niewielkich nakładach 
może zapewnić również dostęp do lotniska – jest to re-
alizacja dostępności połączeń międzynarodowych (p. 4);

- ruch kolejowy z racji swojego charakteru podlega pod 
województwo, a więc jednego ściśle określonego orga-
nizatora – w kontekście braku ustawy metropolitalnej 
i pomijania przez akty prawne specyfiki dużych obsza-
rów zurbanizowanych może to być istotna zaleta orga-
nizacyjna.

Dobra jakość obsługi transportem kolejowym oraz inteli-
gentne zarządzanie ruchem i opłatami za korzystanie z ulic 
[1] pozwolą zmniejszyć obciążenie sieci ulicznej, co z kolei 
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umożliwi realizację kolejnych postulatów metropolitalnych, 
czyli szybkiego dojazdu (w tym przypadku już samochodem) 
dla tych, którzy są gotowi za ten przywilej zapłacić (p. 1), 
oraz zapewnienia dostępności wysokich funkcji metropoli-
talnych w godzinach międzyszczytowych i wieczornych (re-
alizacja p. 4,5). Jednocześnie sprawna sieć transportu zbio-
rowego opartego na układach szynowych jest koniecznym 
elementem umożliwiającym, dzięki „ściąganiu” części popy-
tu, inteligentne sterowanie ruchem w skali całej aglomeracji 
(realizacja p. 8).

Zalety przedstawione w poprzednim akapicie każą 
zadać pytanie, dlaczego zalety kolei dotychczas nie zostały 
wykorzystane, przynajmniej w dużym stopniu. Przyczyna 
leży w organizacji – o ile ruch samochodowy łatwo, ale rów-
nież z rozlicznymi negatywnymi konsekwencjami, dostoso-
wuje się do różnych lokalizacji i rozwiązań, o tyle wykorzy-
stanie kolei wymaga odpowiedniego planowania przestrzen-
nego, organizacji transportu gminnego (w tym dowóz pasa-
żerów autobusami do przystanków kolejowych) i organizacji 
transportu kolejowego, co pokazuje tabela 2. Innymi słowy 
wykorzystanie kolei, a więc zapewnienie procesowi metro-

polizacji dobrego systemu transportowego, wymaga spójnej 
i konsekwentnej polityki, realizowanej wspólnie przez sporą 
liczbę niezależnych podmiotów.

W systemie transportu aglomeracyjnego przesiadanie 
się między poszczególnymi pociągami, a także między pocią-
gami i transportem zbiorowym miejskim lub gminnym jest nie-
uniknione. Z tego powodu ważna jest integracja przestrzenna 
(krótkie dojścia), czasowa (skomunikowanie) i taryfowa (wspól-
ny bilet), ważne jest też ograniczenie liczby przesiadek do:

- maksymalnie dwóch w przejazdach wewnątrz łącznego 
obszaru Poznania, Swarzędza i Lubonia,

- maksymalnie trzech w przejazdach obejmujących po-
zostałe obszary aglomeracji.

Większa liczba przesiadek „zabije połączenie”, jest więc do-
puszczalna tylko na relacjach, na których zakłada się przewa-
gę konkurencyjną ruchu samochodowego – w szczególności 
między poszczególnymi gminami aglomeracji.

Linie kolejowe będą kierowały pasażerów do cen-
trum aglomeracji – jest to z punktu widzenia procesu metro-
polizacji bardzo korzystna cecha, służy bowiem integracji 
aglomeracji.

Tabela 2. Działania niezbędne dla zapewnienia dominującej roli kolei w przewozach aglomeracyjnych, a w konsekwencji 
dla zapewnienia metropolii sprawnego systemu transportowego

Działania po stronie kolejowej Działania poza obszarem kolejowym

1. Gwarancja dowozu.
2. Gwarancja punktualności, wysoki poziom priorytetu 

pociągów aglomeracyjnych.
3. Taktowany rozkład jazdy, częstotliwość co najmniej go-

dzinna, docelowo 15-minutowa z możliwością zmniej-
szenia częstotliwości wieczorem i wczesnym rankiem.;

4. Skomunikowanie pociągów aglomeracyjnych.
5. Zapewnienie odpowiedniego standardu podróży przez 

właściwe wyposażenie pojazdów, czystość itp.
6. Zwarte kształtowanie stacji i przystanków, z zapew-

nieniem bezpośredniego przejścia na obie strony torów 
kolejowych (rys. 1).

7. Zapewnienie prędkości 160 km/h na szlakach zelektry-
fikowanych i 120 km/h na szlakach niezelektryfikowa-
nych, z dopuszczeniem lokalnych ograniczeń prędkości.

8. Bardzo dobry system informacji pasażerskiej, w tym 
informacji awaryjnej.

9. Planowanie rozbudowy krytycznych elementów sieci 
kolejowej [10,11].

1. Realizacja zwartej zabudowy tylko w promieniu 1 km 
od stacji lub przystanku kolejowego (10-minutowe 
dojście piesze) lub tramwajowego [3], ograniczenie 
zabudowy na pozostałym obszarze.

2. W obszarach zwartej zabudowy realizacja lokalnych 
potrzeb (sklepy lokalne, szkoły, zakłady opieki zdro-
wotnej) w sposób nie wymagający posiadania przez 
mieszkańców samochodu, kształtowanie obszarów 
w sposób zachęcający do przejść pieszych. 

3. Integracja przestrzenna, czasowa i taryfowa lokalnego 
transportu autobusowego z transportem kolejowym.

4. Budowa parkingów Parkuj-i-Jedź, ParkujRower-i-Jedź 
przy stacjach i przystankach kolejowych. 

5. Integracja przestrzenna, czasowa i taryfowa miejskiego 
transportu zbiorowego z transportem kolejowym.

6. Rezerwacje terenu dla rozbudowy krytycznych elemen-
tów sieci kolejowej, a także jej uzupełnienia w kierunku 
gminy Tarnowo Podgórne [10].

Zasadniczym celem jest konkurencyjność, zwłaszcza czasowa, transportu kolejowego w stosunku do transportu samocho-
dowego dla zdecydowanej większości mieszkańców powiatu ziemskiego podróżujących do śródmieścia Poznania oraz dla 
części mieszkańców powiatu ziemskiego mających cel podróży poza śródmieściem Poznania.
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3.3. Rola kolei w aglomeracyjnych przewozach 
       towarowych 

Kolej metropolitalna powinna zmniejszyć obciążenie 
dróg samochodowych zarówno w ruchu pasażerskim, jak 
też w towarowym. Towary przywożone przez dalekobieżne 
pociągi nie powinny być w centrum logistycznym masowo 
przeładowywane na ciężarówki, lecz dalej transportowane 
koleją do lokalnych centrów logistycznych aglomeracji, lub 
optymalnie do samych zakładów przemysłowych. Taki sy-
stem pozwoli:

- odciążyć sieć drogową aglomeracji (realizacja p. 7 i 8 
z rozdziału 2);

- zapewnić dostawy na czas, co jest możliwe z racji 
braku zatorów na sieci kolejowej i scentralizowane-
go zarządzania ruchem kolejowym (realizacja p. 4); 
w rozkładzie jazdy należałoby przewidzieć kilka tras 
metropolitalnych pociągów towarowych, które były-
by uruchamiane w razie potrzeby, być może korzystne 
byłoby też wyposażenie stacji rozrządowej na Frano-
wie w lokomotywy wyspecjalizowane dla towarowych 
przewozów metropolitalnych [6];

- zapewnić łatwy dostęp do stacji rozrządowej i centrum 
logistycznego, będącego niezbędnym dla metropolii 
„oknem na świat”;

- zmniejszyć koszty budowy dróg przez ograniczenie 
potrzebnej wytrzymałości oraz zwiększyć ich trwałość;

- spełnić wymóg integralności transportu i preferencji dla 
transportu publicznego.

Podobnie jak w poprzednim punkcie, powodzenie kolei me-
tropolitalnej w przewozach towarowych zależy od konku-
rencyjności organizacyjnej i cenowej transportu kolejowego 
w stosunku do transportu samochodowego, a także od pla-
nowania przestrzennego lokującego funkcje przemysłowe 
w pobliżu linii kolejowych (najlepiej z możliwością dopro-
wadzenia bocznicy) lub zakładającego wykorzystanie lokal-
nych punktów logistycznych.

3.4. Rola kolei w metropolitalnym transporcie 
       międzynarodowym

Jednym z kluczowych elementów metropolizacji jest za-
pewnianie powiązań sieciowych z innymi metropoliami. Część 
tych powiązań na pewno będzie realizowana przy wykorzystaniu 
pociągów międzynarodowych, pozwalających dojechać na spot-
kanie wypoczętym i przygotowanym. Niewątpliwym atutem 
dworca głównego w Poznaniu jest bezpośrednia bliskość Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich oraz bliskość przyszłego 
centrum finansowego na terenie tzw. wolnych torów – jest to 
atut nie tylko kolei, ale i aglomeracji, konieczny do wykorzysta-
nia w procesie metropolizacji. Ważna jest też łatwość dostępu do 
innych obiektów rangi metropolitalnej z dworca kolejowego za 
pomocą miejskiego transportu zbiorowego. Bardzo istotna dla 
procesu metropolizacji jest więc dbałość o rozwijanie międzyna-
rodowych połączeń kolejowych, docelowo również linią dużej 
prędkości Berlin – Poznań – Łódź – Warszawa / Kraków, a tak-
że o integrację transportu dalekobieżnego z lokalnym w rejonie 
dworca kolejowego.

Połączenia międzynarodowe są często realizowane 
drogą powietrzną – tu rolą kolei będzie realizacja dojaz-
du na lotnisko Ławica (z możliwością zmiany lokalizacji 
na Krzesiny lub Bednary) gwarantująca dowóz na dekla-
rowany czas. Sam dowóz byłby realizowany pociągiem 
aglomeracyjnym, wymagałby więc przesiadki na głów-
nym dworcu kolejowym. Należy podkreślić, że dobry sy-
stem kolejowy znacząco podniesie atrakcyjność lotniska 
i dworca kolejowego dla pasażerów spoza aglomeracji 
poznańskiej, a z kolei większa liczba pasażerów wpłynie 
na zwiększenie liczby i częstości połączeń międzynarodo-
wych, a więc na wzrost rangi metropolii.

Analizując przewozy międzynarodowe, nie można 
pominąć transportu towarów – tu kluczową rolę ma do ode-
grania stacja rozrządowa Poznań Franowo i powiązane z nią 
centrum logistyczne jako stacja końcowa lub pośrednia mię-
dzynarodowych pociągów. Do wymogów organizacyjnych 

Rys. Brak przejścia przez tory na terenie stacji oznacza wydłużenie przejścia o 1 km, co eliminuje południową stronę stacji 
z konkurencji pociągu z ruchem samochodowym
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sprzyjających zwiększaniu międzynarodowej roli stacji i cen-
trum, a więc również aglomeracji, należy zaliczyć:

- działania promujące zwiększanie liczby międzynaro-
dowych pociągów towarowych, jednocześnie ograni-
czające wysyłanie większych partii towarów za granicę 
kraju transportem samochodowym;

- rozrządzanie składów z uwzględnieniem zróżnicowa-
nych wymogów, w tym przyspieszenia przesyłek eks-
presowych;

- możliwość przechowywania towarów w centrum logi-
stycznym, a także ich testowania i dokonywania czyn-
ności administracyjnych;

- traktowanie centrum logistycznego jako rezerwy pod-
stawowych surowców, wyposażenia i obsługi, używa-
nych przez różne firmy aglomeracji;

- objęcie obsługą centrum jak największą liczbę zakła-
dów przemysłowych;

- zapewnienie dostaw typu „just-in-time” z zastrzeżeniem 
ograniczenia do określonych kieszeni czasowych w dobie.

4. PODSUMOWANIE
☼ O jakości metropolii decydują różne kryteria, przy czym 

część z nich (ponadkrajowa atrakcyjność inwestycyj-
na, globalny zasięg usług wyższego rzędu, zewnętrzna 
atrakcyjność turystyczna itd.) jest ściśle uzależniona od 
jakości systemu transportowego. Transport może więc 
odegrać w procesie metropolizacji rolę zarówno hamu-
jącą, jak i wspomagającą.

☼ Sieć drogowa w aglomeracji poznańskiej stanowi obec-
nie barierę rozwoju. Ze względu na brak funduszy na 

radykalną rozbudowę sieci drogowej konieczne jest 
przeniesienie dużej ilości popytu transportowego na al-
ternatywną drogę – konkretnie na sieć kolejową.

☼ Z powyższych punktów wynika, że dobra obsługa kole-
jowa (a w ramach miasta Poznania i być może Swarzę-
dza i Lubonia – tramwajowa) jest niezbędnym elemen-
tem prawidłowego kształtowania metropolii poznań-
skiej. Kolej odegra jednak kluczową, pozytywną rolę 
w budowaniu rangi metropolii poznańskiej tylko pod 
warunkiem zapewnienia odpowiedniej jakości przewo-
zów osobowych i towarowych, powiązanych z właści-
wą polityką transportową i przestrzenną.

☼ Rolę kolei w procesie metropolizacji trzeba postrzegać 
na wielu płaszczyznach, w tym:
‒ w zapewnieniu pasażerskich i towarowych połączeń 

międzynarodowych,
‒ w dowozie pasażerów, również pasażerów spoza 

aglomeracji, do międzynarodowych środków trans-
portu (dworzec kolejowy, lotnisko),

‒ w przejęciu ponad połowy popytu transportowego 
aglomeracji,

‒ w odciążeniu sieci drogowej,
‒ w zapewnieniu wysokiego standardu przewozów 

pasażerskich i towarowych w obrębie aglomeracji,
‒ w zapewnieniu wewnętrznej spójności transporto-

wej aglomeracji oraz prawidłowej dystrybucji prze-
strzennej usług,

‒ w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, włą-
czenia społecznego i bezpieczeństwa transportu. 

Jeremi Rychlewski

LITERATURA:
1. Bobrowska K., Igliński H.: Koncepcja wprowadzenia opłat za wjazd do centrum Poznania. Zalety i wady rozwiązania. [W:] Transport publiczny w aglomeracji poznań-

skiej – propozycje usprawnień. Pr. zbior. pod red. T. Kaczmarka, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej CBM UAM nr 19, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012, 
str. 11-20.

2. Bul R.: Dojazdy ludności do pracy w aglomeracji poznańskiej. [W:] W. Starowicz (red.), Transport miejski i regionalny. Wydawnictwo PiT, Kraków 2011.
3. Gadziński J.: Lokalizacja przystanków a konkurencyjność transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. [W:] Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej – pro-

pozycje usprawnień. Pr. zbior. pod red. T. Kaczmarka, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej CBM UAM nr 19, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012, str. 69-90.
4. Grabowski W., Krych A., Bresch B. i inni: Transport w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej CBM UAM nr 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 

Poznań 2010.
5. Krych A., Rychlewski J.: Rozwiązania tramperowe w aglomeracji poznańskiej – idea, studia i problemy aplikacji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-

Technicznej „Zintegrowany system miejskiego transportu szynowego”, Wrocław 2003, str. 67–76.
6. Massel, A.: Pociąg modułowy – nowy system przewozów towarowych. Problemy kolejnictwa 133/2001, str. 96-110.
7. Mikuła Ł.: W kierunku integracji zarządzania w aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski: Powiat poznański – jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki 

Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 399-413.
8. Kaczmarek T., Nowak J. , Mikuła Ł., Wójcicki W.: Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej CBM UAM 

nr 18, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011.
9. Rychlewski J.: Potencjał transportowy sieci kolejowej aglomeracji poznańskiej. Materiały XII Konferencji Naukowej „Drogi kolejowe” 2003, s. 291–306.
10. Rychlewski J.: Program Rozwoju Kolei Metropolitalnej w Strategii Rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Proble-

my komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”, Rosnówko 2011.
11. Rychlewski J., Bul R.: Kolej aglomeracyjna jako podstawowy element systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. [W:] Transport publiczny w aglome-

racji poznańskiej – propozycje usprawnień. Pr. zbior. pod red. T. Kaczmarka, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej CBM UAM nr 19, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań 2012, str. 35-48.

12. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Krajowy program reform Europa 2020. Ministerstwo 
Gospodarki http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf.

13. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorial-
nej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r.

14. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
15. Kronika Miasta Poznania: Śródka, Ostrówek, Św. Roch. Pr. zbior. pod red. J. Wiesiołowskiego, Kronika Miasta Poznania 1/1997, Poznań.
16. Metropolia Poznań 2020 – Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Pr. zbior. pod red. T. Kaczmarka, CBM UAM, Poznań 2011.

17. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Pr. zbior. pod red. T. Kaczmarka, CBM UAM, Poznań 2012.

Referat został opublikowany również w Materiałach II Ogólnopolskiej Konferencji „Rewitalizacja linii kolejowych i włączenie ich do obsługi aglomeracji” pod re-
dakcją A. Krycha, Poznań-Szreniawa 22.05.2012.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2013 (38)

23www.woiib.org.pl

Współpraca PKP S.A. 
z jednostkami samorządowymi w zagospodarowaniu 

kolejowych nieruchomości

1.   WSTĘP

Na początku chcielibyśmy się przedstawić jako 
właściciel nieruchomości kolejowych, jeden 
z największych właścicieli „ziemskich” w RP. 

Dla naszej Wielkopolski dane te przedstawiają się następująco:

nieruchomości ogółem nieruchomości o uregulowanym stanie 
prawnym

nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym

11280 9165,5409 9059 6909,7175 2221 2255,8234

Zanim przybliżymy temat tej prezentacji, należy scha-
rakteryzować wszystkie nieruchomości kolejowe, tak aby 
jednoznacznie zdefiniować te, które mogą podlegać obrotowi 
na rzecz JST. I tak proponuję przyjąć następujący podział:

1. Nieruchomości związane z czynnymi liniami kolejowy-
mi, które są zarządzane przez PKP PLK S.A.

2. Nieruchomości niezbędne do działalności pozostałych 
spółek wyodrębnionych z PKP S.A. (energetyka, tele-
komunikacja, Cargo, przewoźnicy).

3. Nieruchomości związane z budynkami mieszkalnymi.
4. Pozostałe nieruchomości – zbędne dla PKP S.A.

Jak łatwo się domyślić, obrotowi na rzecz JST mogą 
podlegać tylko nieruchomości wymienione w ostatnim punk-
cie – czyli zbędne dla PKP S.A. oraz dodatkowo te z nieru-
chomości zajętych przez budynki mieszkalne, których wyku-
pem najemcy nie są zainteresowani lub nie mogą skorzystać 
z prawa wykupu.

2. POLITYKA PKP S.A. W ZAKRESIE ZAGOSPODA-
ROWANIA ZBĘDNYCH NIERUCHOMOŚCI KO-
LEJOWYCH NA RZECZ JST

Od dłuższego już czasu PKP S.A. realizuje strategie 
zagospodarowania nieruchomości wyznaczoną przez właś-
ciciela, czyli Skarb Państwa reprezentowany przez ministra 
właściwego ds. transportu.

Działania te zakładają:
- oddawanie ich w najem i w wieloletnią dzierżawę lub 

użyczenie właściwym terytorialnie gminom,
- przekazanie JST w trybie art. 66 ustawy z dnia 28 sierp-

nia 1997 r. Ordynacja Podatkowa,
- sprzedaż w drodze przetargu publicznego,
- nieodpłatne przekazanie na rzecz JST w trybie art. 39 

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercja-
lizacji… PKP,

- przekwalifikowanie na inne funkcje,
- wspólne działania PKP S.A. i gminy w sprawie rewita-

lizacji dworców kolejowych.
Szczególna rola w tych działaniach przypada samo-

rządom. Oczywiście działania te mogą odbyć się tylko w ra-

mach obopólnego porozumienia i zgody. Uważamy, że szcze-
gólnie w przypadku zagospodarowania zlikwidowanych linii 
kolejowych i nieczynnych dworców kolejowych samorząd 
jest wręcz naturalnym partnerem i trudno sobie wyobrazić, 
aby te działania mogły odbyć się chociażby bez jego wiedzy. 
To są nieruchomości zlokalizowane na terenach konkretnych 
gmin i naszym zdaniem, być może w innej formie niż dotych-
czas, ale powinny służyć dalej lokalnej społeczności. Często 
zresztą inne próby zagospodarowania pomijające udział JST 
spotykają się z dezaprobatą mieszkańców.

Oczywiście wszystkie te operacje mogą być wykona-
ne w oparciu o obowiązujące przepisy prawne (wykaz stano-
wi załącznik do niniejszego opracowania).

3. MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
Na początku chcielibyśmy zaznaczyć, że już w chwili 

obecnej współpraca na styku PKP S.A. – JST układa się bardzo 
dobrze. Już od kilku lat zainteresowaniem władz lokalnych cie-
szą się obiekty, które niewielkim nakładem można zaadapto-
wać na lokale mieszkalne, tereny pod możliwe inwestycje oraz 
nieruchomości po zlikwidowanych liniach kolejowych, przede 
wszystkim na tworzenie ścieżek rowerowych czy rzadziej na 
próby wskrzeszenia ruchu kolejowego. Stosunkowo od nie-
dawna (z małymi wyjątkami) gminy wyrażają zainteresowanie 
przejęciem dworców kolejowych. I to jest obszar współpracy, 
na którym szczególnie nam zależy. Mamy świadomość, jak 
większość dworców obecnie wygląda, świadomość obciążeń 
występujących na dworcach (często lokale mieszkalne), ale 
mimo to apelujemy do samorządów, aby w jak największym 
zakresie rozpatrzyły możliwość przejęcia dworców na włas-
ność. W tym miejscu należy się czytelnikom szczegółowa 
informacja o dworcach, gdyż obecnie jest to najważniejsze 
zadanie dla PKP S.A. w zakresie zagospodarowania majątku 
zbędnego i naszym zdaniem najbliższe lata zdecydują o losie 
większości budynków dworcowych w Polsce.
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Aktualnie PKP S.A. dysponuje łącznie 2566 dworcami. 
Ich zarządzanie realizowane jest poprzez 6 Oddziałów 
Gospodarowania Nieruchomościami, w tym nasz Od-
dział obejmujący województwa: wielkopolskie, lubuskie 
i zachodniopomorskie.

Spośród 2566 dworców:
• 447 stanowią dworce czynne, tj. takie, w których wykony-

wane są, finansowane przez przewoźników kolejowych, 
funkcje związane z obsługą podróżnych, przy czym:

- 222 to dworce obsługujące przewozy międzyregionalne 
i międzynarodowe, czyli przewozy, dla których organi-
zatorem, w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym, jest minister właściwy ds. transportu, prze-
znaczone do zarządzania przez PKP S.A.,

- 225 to dworce obsługujące przewozy regionalne, czyli 
przewozy, dla których organizatorem, w rozumieniu ww. 
ustawy są JST różnych szczebli, przeznaczone docelowo 
do przekazania na rzecz JST z obowiązkiem zachowania 
funkcji związanych z obsługą podróżnych.

• 2119 (pozostałe) przeznaczone do zagospodarowania 
w formach jak to opisano w punkcie o polityce PKP S.A.

Drugim obszarem szczególnego zainteresowania jest 
zagospodarowanie zlikwidowanych linii kolejowych oraz ko-
lejek wąskotorowych. Tu z satysfakcją i wyrazami wdzięcz-
ności dla samorządów musimy powiedzieć, że większość ta-
kich linii jest uzgodniona i przygotowywana do obrotu i tylko 
przewlekłe procedury powodują, że nie znalazły się one jesz-
cze w rękach samorządów. Jednakże i na tym polu jest jeszcze 
praca do wykonania i trudno nam sobie wyobrazić, abyśmy 
mogli zagospodarować linie kolejowe inaczej niż na rzecz JST.

4. PROBLEMY
Oprócz olbrzymiej szansy na zagospodarowanie zbęd-

nego majątku PKP S.A. nie można zapominać o istniejących 
problemach, które mogą być w tych działaniach skuteczną 
przeszkodą. Największa bolączka to bardzo długi proces 
przygotowania nieruchomości do obrotu. Składają się nań:

- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
- podziały geodezyjne,
- uzgodnienia wewnątrz Grupy PKP,
- wyłączanie z wykazu terenów zamkniętych,
- uzyskanie opinii zespołu ds. alokacji majątku PKP,
- wywołanie Uchwały Zarządu PKP S.A.,
- uzyskanie zgody ministra właściwego ds. transportu.

Mogą to być bardzo długotrwałe działania, niektó-
re niezależne od PKP S.A., które spowalniają przekazanie, 
a czasem są nawet przyczyną rezygnacji JST z przejęcia ma-
jątku od PKP S.A. W tym kontekście jako niezbędna jawi się 
konieczność zmian legislacyjnych upraszczających procedu-
ry przekazania. Mamy nadzieję, że wkrótce takie działania 
nastąpią i nasi obecni jak również potencjalni partnerzy nie 
będą narażeni na zbyt długie oczekiwanie. Drugim bardzo 

istotnym dla PKP S.A. problemem jest brak zainteresowania 
samorządu przejęciem majątku od PKP S.A.

Jesteśmy zdeterminowani, aby nieruchomości, których 
przejęciem samorządy są zainteresowane, skutecznie przygo-
tować do obrotu i jak najszybciej przekazać. Najbliższe mie-
siące to dla nas czas wytężonego lobbowania u władz samo-
rządowych, aby w jak największym zakresie zainteresowały 
się przejęciem zbędnego majątku PKP S.A. Będziemy zwra-
cali uwagę, jak ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności 
oraz podróżnych korzystających z usług przewoźników pasa-
żerskich ma właściwy sposób wykorzystania i stan techniczny 
obiektów dworcowych. Liczymy na to, że model funkcjono-
wania i zagospodarowania dworców kolejowych w naszym 
kraju w oparciu o JST znajdzie zrozumienie i doprowadzi do 
poprawy stanu funkcjonowania często przecież przepięknych 
obiektów położonych w centrach miejscowości.

5. PRZYKŁADY I PROPOZYCJE
W tym miejscu chcielibyśmy przybliżyć już zreali-

zowane projekty zagospodarowania majątku PKP S.A. po 
przejęciu przez JST oraz „zareklamować” to, co jeszcze do 
zagospodarowania pozostało.

Przykłady:
- przeprowadzenie remontu dworca w zamian za umorzenie 

zaległości podatkowych PKP wobec miasta Pobiedziska,

- wspólne działania PKP S.A. i gminy w sprawie rewitaliza-
cji dworców – Nowa Sól, 
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- Bytom Odrzański,

                   
- przekazanie stacji Śrem już wcześniej zaadaptowanej przez 

gminę na lokale socjalne,
- wynajem byłej noclegowni na rzecz miasta Gniezno, gdzie 

został zorganizowany punkt pomocy społecznej,
- wynajem dworców (docelowo przekazanie) na terenie gmi-

ny Szamocin na siedzibę teatru i rodzinnego domu dziecka,
- przekazanie zlikwidowanej linii kolejowej Oborniki–

Wronki częściowo na obwodnicę miasta Oborniki, wcześ-
niej przekazanie części zlikwidowanej linii Czarnków – 
Miłosław Ujski na obwodnicę Czarnkowa,

- przekazanie zlikwidowanej linii kolejowej Gorzów Wlkp. 
– Chyrzyno (Kostrzyn n. Odrą) na ścieżkę rowerową na 
rzecz poszczególnych gmin,

- w trakcie jest przekazywanie na ten sam cel linii Stary Ra-
duszec (Krosno Odrzańskie) – Łęknica, również na rzecz 
poszczególnych gmin,

- w trakcie jest przekazanie na rzecz powiatu ostrzeszow-
skiego linii kolejowej Ostrzeszów–Namysłaki na prowa-
dzenie kolejowego ruchu turystycznego,

- we współpracy z władzami samorządu województwa wiel-
kopolskiego uzgodniliśmy przekazanie dworców kolejo-
wych na rzecz poszczególnych gmin na rewitalizowanych 
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego programu 
Operacyjnego linii kolejowych:

- Poznań–Wągrowiec (15 dworców),
- Poznań–Wolsztyn (12 dworców).
  Odrębnie traktowany jest dworzec w Szreniawie, gdzie z ra-

cji sąsiedztwa Narodowego Muzeum Rolnictwa dworzec 
planujemy przekazać bezpośrednio na rzecz samorządu wo-
jewództwa wielkopolskiego. Docelowo dworzec w Szrenia-
wie zostanie zintegrowany z ekspozycją muzeum.

- w zeszłym roku przekazaliśmy w Wielkopolsce 11 budyn-
ków dworcowych (26 ogółem), najważniejsze to Murowa-
na Goślina, Gołańcz, Odolanów i Dopiewo,

- jak już wspomniano, prowadzimy działania zmierzające do 
przekazania na rzecz JST zlikwidowanych linii kolejowych. 
Intencją PKP S.A. jest kompleksowe przekazanie obejmujące 

również budynki dworcowe zlokalizowane przy tych liniach,
- wiele nieruchomości przekazanych na rzecz gmin za zale-

głości podatkowe.

Propozycje:
Szczególnie ważne jest dla nas obecnie zainteresowa-

nie samorządów przejęciem jak największej liczby dworców 
kolejowych. Trzeba sobie zdać sprawę, że dworce już raczej 
do swojej pierwotnej funkcji w zdecydowanej większości 
nie wrócą. Ich postępujący proces degradacji wynikający ze 
słabości finansowej PKP S.A. oraz faktyczna zbędność dla 
działalności kolejowej mobilizują nas do zaoferowania ich 
władzom samorządowym. To samo dotyczy zlikwidowanych 
linii kolejowych. Wydaje się, że tylko samorząd może efek-
tywnie zagospodarować te specyficzne nieruchomości (ciągi 
pieszo-rowerowe, przewozy drezynowe, obwodnice i drogi 
kołowe). Na terenie Wielkopolski i Lubuskiego chcielibyśmy 
zaproponować jeszcze dotychczas nie uzgodnione przekaza-
nie następujących linii kolejowych:

- Namysłów – Kępno,
- Puszczykowo – Osowa Góra,
- Sulechów – Świebodzin,
- Sieniawa Żarska – Jasień.

6. PODSUMOWANIE
Cały powyższy wywód służył przedstawieniu moż-

liwości przekazania zbędnych nieruchomości PKP S.A. na 
rzecz JST. Dotyczy to przede wszystkim dworców kolejowych 
i zlikwidowanych linii kolejowych. Chcieliśmy zainteresować 
władze samorządowe, tak aby zechciały wziąć na siebie odpo-
wiedzialność za te nieruchomości. Mamy pełną świadomość 
ogromu zadań własnych JST, za którymi często nie trafiły 
odpowiednie środki finansowe. Ale jednocześnie widząc sku-
teczność samorządów, ich rolę gospodarza na swoim terenie, 
olbrzymią poprawę wizerunku całych miast i miasteczek, gdzie 
niestety często tereny kolejowe pozostały tymi szpecącymi 
ogólny wizerunek miejscami, apelujemy, aby władze samorzą-
dowe przyjrzały się sprawie, ponieważ te tereny służą przede 
wszystkim ich mieszkańcom i ich gościom i mimo koniecz-
ności poniesienia kolejnych nakładów zdecydowały się podjąć 
to wyzwanie. Wierzymy, że w działalności samorządowców 
leży poprawa jakości życia ich mieszkańców, ich zadowole-
nia ze swojego miejsca zamieszkania, a poprawa wizerunku 
swoistej bramy do miasta, czyli dworca kolejowego na pew-
no spotka się z zadowoleniem mieszkańców.  Działania takie 
już prowadzimy np.: na terenie Wielkopolski w  Czarnkowie, 
Wągrowcu, Murowanej Goślinie i Kępnie i jesteśmy bardzo 
zainteresowani jak najszerszą współpracą z kolejnymi JST dla 
zagospodarowania kolejnych nieruchomości kolejowych.

Roman Biniszkiewicz – dyrektor PKP S.A. 
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 

w Poznaniu
Karol Binek – naczelnik Wydziału Współpracy 

z Samorządami
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Szeryf w Poznaniu. Prawo przede wszystkim
Z cyklu  - Wywiad z... 

mgr. inż. Pawłem łukaszewskim 
– Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 

Mgr inż. Paweł Łukaszewski  funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego dla Miasta Poznania pełni od 12 grudnia 2006 roku. Wcześniej był starostą 
Średzkim. Organizował nadzór budowlany w Wielkopolsce – pełniąc funkcję Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pełnił również  funkcję 
zastępcy dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu oraz kierownika Urzędu Rejonowego w Środzie Wielkopol-
skiej. Zaraz po ukończeniu studiów, przez prawie 6 lat, pracował na budowach, gdzie 
przeszedł wszystkie szczeble zarządzania budowlanym wykonawstwem.

Posiada wykształcenie wyższe  techniczne  –  jest mgr.  inż.  budownictwa 
lądowego. Ponadto ukończył studia podyplomowe:

- na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
      - w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, w której uzyskał certyfikat menedżerski.

Posiada  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji 
technicznych w budownictwie w zakresie: kierowania, nadzorowania  i  kontro-
lowania  robót, projektowania konstrukcji budynków  i budowli oraz  rozwiązań 
architektonicznych. Jest również licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

W trakcie 22 lat pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, otrzymał wiele dyplo-
mów uznania i wyróżnień. Najbardziej ceni sobie te wyróżnienia, które otrzymał od mieszkańców społeczności lokalnych, 
którym służył. W szczególności należą do nich: „Biała Pyra Roku 2011/2012”, przyznana w plebiscycie organizowanym 
przez poznańską redakcję „Gazety Wyborczej”, oraz nominacja do tytułu „Człowiek Roku 2012”, przyznana przez redak-
cję „Głosu Wielkopolskiego”. Ma 55 lat, jest żonaty. Ma 2 dzieci i 2 wnuków.

Mirosław Praszkowski
Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  jest 

urzędnikiem państwowym. Wizerunek urzędników w świado-
mości społecznej jest delikatnie mówiąc – nie najlepszy. Jak 
w takim razie czuje się Pan – urzędnik państwowy, którego 
społeczność  poznańska  wyróżniła  przyznaniem  prestiżowej 
nagrody „Białej Pyry Roku 2011/2012”? 

Paweł Łukaszewski
To nie będzie kokieteria z mojej strony, jeśli powiem, 

że byłem bardzo mile zaskoczony przyznaniem mi tej nagro-
dy. Już sama nominacja była dużym zaskoczeniem i jedno-
cześnie ogromnym wyróżnieniem. 

Jak przyznał redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” 
w Poznaniu, jest to pierwszy przypadek w historii tej nagro-
dy, że „Biała Pyra Roku” została przyznana urzędnikowi 
państwowemu. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie, tym 
bardziej że w administracji rządowej i samorządowej pracuję 
już ponad 20 lat i do tej pory żadna z gazet mojej pracy nie 
nagrodziła. 

Obserwuję ostatnio pozytywne zmiany w mentalności 
urzędników, w ich podejściu do obywateli – klientów dane-
go urzędu. Zarówno ja sam, jak i wszyscy pozostali pracow-

nicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nie 
używamy pojęcia „petent”, które ma pejoratywną konotację 
w naszej świadomości. Łatwiej nam nawiązać bezpośredni 
kontakt z osobami, które pojawiają się w urzędzie, gdy posłu-
gujemy się pojęciami: „klient, interesant”. Nie wystarczy jed-
nak zmienić sposób nazewnictwa, ale trzeba zmienić nasta-
wienie pracowników, by zdobywać zaufanie społeczne. Na 
pewno kluczem do tego jest ogromne zaangażowanie w to, 
co się robi. Interesanci potrafią odróżnić prawdziwe zaanga-
żowanie od markowanych działań. 

Bardzo ważnym elementem naszej pracy jest również 
merytoryczne przygotowanie do spotkania z interesantem. 
I nie ma tu znaczenia, czy odbędzie się ono w urzędzie, czy 
też podczas kontroli na budowie. Muszę być dobrze meryto-
rycznie przygotowany do rozmowy z kierownikiem budowy, 
inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem, by oma-
wiać sposób realizacji danej inwestycji. 

Myślę również, że w moim przypadku procentuje 
doświadczenie zawodowe. Jak już wspomniałem, w admini-
stracji publicznej pracuję od 1990 roku, zarówno w urzędach 
samorządowych, jak i rządowych. Miałem również zaszczyt 
współorganizować nadzór budowlany w Wielkopolsce. Te 
ponad 20 lat doświadczeń pozwoliło mi na wypracowanie 
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własnego modelu pracy urzędnika państwowego. Po prostu 
muszę być bardzo dobrze przygotowany do wykonania każ-
dego ze swoich zadań oraz konsekwentnie przestrzegać i sto-
sować przepisy prawa budowlanego. 

M.P.
To stąd w takim razie wzięło się określenie Pana osoby  

– poznański szeryf budowlany. Jak odbiera Pan to określenie?

Paweł Łukaszewski
Tak, dotarły do mnie informacje o takim właśnie sposo-

bie określania mojej zawodowej działalności. Myślę, że bardzo 
dobrze oddaje ono moje podejście do wykonywanych obowiąz-
ków służbowych. Jestem legalistą. Respektuję obowiązujące 
przepisy prawa, aczkolwiek nie zawsze się z nimi zgadzam. Jeśli 
widzę wyraźne luki w przepisach, to staram się dotrzeć do tych 
osób, które mogą doprowadzić do pozytywnych zmian legisla-
cyjnych. Jednak nigdy nie pomstuję na przepisy tylko dlatego, 
że są takie, a nie inne. To nic nie daje. Trzeba działać. Wspólnie 
z prawnikami poszukujemy takich rozwiązań prawnych, które 
uporządkują i ułatwią przebieg procesu inwestycyjnego i za-
pewnią bezpieczeństwo użytkownikom obiektów budowlanych. 
W miarę naszych możliwości lobbujemy na rzecz poprawy nie 
tylko prawa budowlanego, ale także innych ustaw.

Życie dynamicznie się zmienia i często nie można 
przewidzieć wystąpienia określonych, zwykle negatywnych, 
zjawisk. Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest kwestia 
reklam, instalowanych nie tylko w mieście, ale również przy 
drogach. Rozwój techniki spowodował, że dawne tablice co-
raz częściej zastępują ekrany świetlne lub reklamy mobilne 
na kołach. Ustawodawca nie przewidział takich możliwości 
i zaczęły się poszukiwania rozwiązań, które zadowolą wszyst-
kie strony. My w tym procesie aktywnie uczestniczymy.

Wracając do pytania. Bardzo poważnie podchodzę 
do swoich obowiązków, a w egzekwowaniu obowiązujące-
go prawa jestem bezkompromisowy. W demokratycznym 
państwie prawa przestrzeganie prawa jest nadrzędne, a więc 
bez kompromisów je respektuję, a przy tym wszystkich in-
teresantów traktuję tak samo. Nie ma dla mnie znaczenia, 
czy rozmawiam z prezesem wielkiej korporacji, znanym de-
weloperem, czy też zwykłym lokatorem kamienicy, którego 
dotykają egzystencjalne problemy. Dla mnie te osoby mają 
takie same prawa i traktuję ich sprawy z takim samym za-
angażowaniem i merytorycznym podejściem. Nie ma takiej 
możliwości, by ktoś poprzez kontakty zawodowe, politycz-
ne, czy też koleżeńskie wymusił na mnie korzystne dla sie-
bie, ale pozaprawne rozstrzygnięcie.

M.P.
Z kim lub z czym walczy Powiatowy Inspektor Nadzo-

ru Budowlanego w Poznaniu?

Paweł Łukaszewski
Nie użyłbym pojęcia walka z kimś lub czymś. Jest to 

po prostu dążenie do tego, aby w budownictwie panował po-

rządek prawny. Decydują o tym dwa podstawowe elementy: 
- przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, czyli rea-

lizowanie obiektów budowlanych na podstawie pozwoleń 
na budowę czy też zgłoszeń, a nie w warunkach samowoli 
budowlanych;

- a w odniesieniu do zarządców obiektów budowlanych 
konieczność respektowania przez nich obowiązku zapew-
nienia bezpieczeństwa użytkowania.

Równie dużą wagę przywiązuję do ładu przestrzenne-
go, na który składa się wiele czynników. I tu również po-
tykamy się o problemy związane z wszechobecną reklamą. 
Nie ma zgody na swobodne umieszczanie reklam, tam gdzie 
inwestorowi się spodoba, by na przykład zasłaniała elewację 
zabytkowego budynku. W Poznaniu ma to ogromne znacze-
nie zarówno dla mieszkańców, jak i gości, którzy licznie od-
wiedzają stolicę Wielkopolski. Zaśmiecanie przestrzeni miej-
skiej nie tylko szpetnymi reklamami, ale także przedziwnymi 
budkami z kebabami czy kurczakami budzi nasz ogromny 
sprzeciw. Staramy się z tym walczyć.

M.P.
Proszę przybliżyć naszym czytelnikom główne zadania 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Paweł Łukaszewski
Główne zadania  Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Poznania, jak i każdego innego po-
wiatowego inspektora, to:
1. Kontrola prawidłowości przebiegu robót budowlanych, 

a po ich zakończeniu przeprowadzanie czynności odbioro-
wych kończących się np. wydaniem pozwolenia na użyt-
kowanie danego obiektu.

2. Kontrola sposobu utrzymania i stanu technicznego istnieją-
cych już obiektów budowlanych: m.in. użyteczności pub-
licznej, obiektów inżynierskich, małej architektury. Naszy-
mi kontrolami objęliśmy wszystkie kategorie obiektów bu-
dowlanych. W tym roku planujemy przeprowadzenie kon-
troli obiektów, w których znajdują się sale widowiskowe, 
teatralne itp. Wszystko pod kątem zapewnienia bezpieczeń-
stwa użytkowników tych obiektów. W ciągu jednego roku 
przeprowadzamy średnio 1300 kontroli. Z tego 300-400 to 
są obowiązkowe kontrole, dotyczące obiektów oddawanych 
do użytkowania. Wszystkie pozostałe dotyczą stanów tech-
nicznych i legalności obiektów budowlanych.

3. Kontrola legalności obiektów budowlanych. Dotyczy ona 
wszystkich kategorii obiektów budowlanych. Chyba jako 
jedyni w Polsce, na tak ogromną skalę, podjęliśmy się 
sprawdzenia legalności zabudowy na obszarach Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych. W Poznaniu na terenach 
ROD jest prawie 19 tysięcy działek. Postaraliśmy się, choć 
w części, sprawdzić legalność ich zabudowy. Z naszych 
kontroli wynika, że co 3 obiekt to samowola budowlana. 
Sądzę, że taki stan rzeczy jest wynikiem wcześniejszego 
przyzwolenia na tego typu działania.
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Osobnym wyzwaniem były dla nas odbiory inwestycji 
związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 
Wzmożony ruch budowlany, duża liczba nowo powstałych i mo-
dernizowanych obiektów – to było wielkie przedsięwzięcie i wy-
zwanie. W czasie mistrzostw wykryliśmy także wiele samowoli bu-
dowlanych, dotyczących  na przykład reklam, ogródków letnich itp.

M.P.
Poznańskie budowy i najtrudniejsze decyzje, z którymi 

musiał się Pan zmierzyć.

Paweł Łukaszewski
Było wiele takich przypadków. Największym ku-

baturowo i skomplikowanym obiektem, który kontrolo-
waliśmy bardzo długo, bo ponad miesiąc, była budowa 
Stadionu Miejskiego. Sprawdzaliśmy wszystkie elementy 
tego obiektu, nie zapominając o kilkunastu tomach doku-
mentacji, z którą musieliśmy szczegółowo się zapoznać. 
Zgłosiliśmy mnóstwo zastrzeżeń i uwag, dotyczących 
poprawienia poziomu bezpieczeństwa w tym obiekcie. 
Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że w polskich prze-
pisach budowlanych nie ma warunków technicznych dla 
budowli sportowych, określających zasady projektowania 
i budowy takich obiektów. Musieliśmy bazować na swo-
im doświadczeniu, na analogicznych przepisach polskich 
i unijnych, mając na uwadze przede wszystkim bezpie-
czeństwo przyszłych użytkowników. Mimo początkowych 
trudności udało nam osiągnąć szczęśliwy finał.

Inną, trudną z naszego zawodowego punktu widze-
nia, inwestycją był tunel i linia tramwajowa na Franowo. Tu 
również mieliśmy do czynienia z kategorią obiektu, z którą 
wcześniej nie zetknęliśmy się zawodowo. Musieliśmy więc 
pogłębić swoją wiedzę, a sama kontrola odbiorcza, ze wzglę-
du na wiele zgłoszonych przez nas uwag, trwała dość długo, 
bo ponad dwa tygodnie. Miałem sporo zastrzeżeń do sposo-
bu realizacji tej inwestycji, szczególnie do zastosowanych 
w tym obiekcie wyrobów budowlanych.

M.P.
Od  ponad  6  lat,  pełniąc  obowiązki  powiatowego 

inspektora  spotykał  się  Pan  z  różnymi  inżynierami  budow-
nictwa.  Sam  jest  Pan  również  inżynierem  budownictwa.  
Według Pana, jaki powinien być współczesny inżynier, jakimi 
cechami powinien się charakteryzować?

Paweł Łukaszewski
To nie może być jednowymiarowa postać. Musi po-

siadać wiele cech. Z całą pewnością musi go charakteryzo-
wać ogromna wiedza zawodowa i specjalistyczna. To musi 
być również wiedza praktyczna, i co ważne – wiedza aktu-
alna, najnowsza. Na równorzędnym miejscu stawiam etykę 
zawodową. Inżynier budownictwa jest przedstawicielem za-
wodu zaufania publicznego i ciągle powinien o tym pamię-
tać. Obiekty, które projektujemy i budujemy, muszą speł-
niać najwyższe standardy techniczne i funkcjonalne, muszą 

być także bardzo dobrze zrealizowane, aby były bezpieczne 
dla ich użytkowników. W całym procesie – od projektu do 
wykonawstwa – inwestor powinien mieć przekonanie, że 
ma do czynienia z wysokiej klasy profesjonalistami, którzy 
podpowiedzą mu najlepsze rozwiązania techniczne, zadbają 
o bezpieczeństwo i jakość wykonania.

M.P.
Czym  pasjonuje  się  Pan    po  godzinach  pracy? Kim 

jest Paweł Łukaszewski, gdy przestaje pełnić obowiązki Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?

Paweł Łukaszewski
Z tym moim czasem wolnym to tak różowo nie wyglą-

da. Codziennie dojeżdżam do pracy ze Środy Wielkopolskiej. 
W pracy jestem już około godziny 6.00. Wracam w godzinach 
późnopopołudniowych lub wieczornych. Jestem domatorem. 
Dla mnie bardzo dobrą formą wypoczynku jest kontakt z ro-
dziną. Jestem już dziadkiem i wiele wolnego czasu poświę-
cam swoim dwóm wnukom. Staram się być moderatorem ich 
zabaw, czasu wolnego. Myślę, że po części i moim sukcesem 
pedagogicznym jest ich zabawa w budowanie z klocków. 
A muszę powiedzieć, że powstają różne i bardzo interesują-
ce budowle. Czy kiedyś będą to inżynierowie budownictwa?  
Dzisiaj trudno o tym wyrokować, choć bardzo byłbym rad, 
gdyby tak się stało. 

Gdy zbliżają się dni wolne lub wakacje, to staramy 
się dobrze je zaplanować i wykorzystać. Wspólne podróże 
i zwiedzanie bardzo nas integruje i pozwala wspólnie prze-
żywać wiele cudownych, ciepłych chwil. Poznawanie Polski, 
Europy jest bardzo atrakcyjne i porywające. W tym roku pla-
nujemy wspólną podróż do Paryża. Piękne miasto, ze wspa-
niałą architekturą, wieloma atrakcjami. Mnie już udało się 
trochę to miasto poznać. Teraz zabieram tam swoją żonę. 

Innymi moimi pasjami są sport i muzyka. Najwięcej 
czasu na słuchanie muzyki mam w trakcie jazdy samocho-
dem. Lubię różne gatunki muzyki, ale najbardziej przemawia 
do mnie blues. I to zarówno ten klasyczny, jak i w wykonaniu 
polskich zespołów.

Jeśli chodzi o sport, to nie będę oryginalny. Pasjo-
nuję się piłką nożną. W rodzimym wydaniu to oczywiście 
kibicuję drużynie Lecha Poznań, a poza tym namiętnie 
oglądam mecze ligi angielskiej, a tu dopinguję drużynę 
Arsenalu Londyn.

W czasach szkoły średniej i podczas studiów biega-
łem na średnich dystansach i miałem całkiem dobre wyniki 
na 400 m. Byłem nawet w reprezentacji lekkoatletycznej 
szkoły średniej i szkoły wyższej. Dzisiaj z tych dawnych 
aktywności pozostało mi przyzwyczajenie do szybkiego 
marszu. I czynię to z przyjemnością nie tylko dla zdrowia, 
ale również zawodowo. Bo to pieszo właśnie udaję się na 
wszystkie kontrole w Poznaniu. Idąc, widzę to, czego nie 
dostrzegłbym zza szyb samochodu. Może niektórym wyda 
się to dziwaczne i niezrozumiałe, ale na przykład na kontro-
le bardzo oddalonego od centrum Stadionu Miejskiego przy 
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ulicy Bułgarskiej przemieszczałem się właśnie w ten spo-
sób. Spacer daje lepszy ogląd obiektów budowlanych i jest 
bardzo przydatny dla ogólnej kondycji fizycznej.

M.P.
Proszę uzupełnić zdanie. Moim marzeniem jest…

Paweł Łukaszewski
W  kwestiach zawodowych moim marzeniem jest osiąg-

nięcie stanu pełnego zaufania naszych interesantów do pracy Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. By 
utrwaliła się świadomość, że w tym urzędzie pracują przychylni 

interesantom urzędnicy, którzy chętnie pomogą w rozwiązaniu 
problemów, że są to dobrzy fachowcy i sprzymierzeńcy.

A prywatnie, to chciałbym mieć więcej wolnego cza-
su, by móc spędzać go ze swoją rodziną. I tak mi się marzy, 
że któryś z moich wnuków pójdzie moim śladem i zwiąże 
swoje życie zawodowe z budownictwem. 

M.P.
Życzę Panu, by wszystkie marzenia się spełniły. Dzię-

kuję za rozmowę.
Rozmawiał i zdjęcie:

Mirosław Praszkowski

W 2012 roku w Poznaniu wykonano od pod-
staw bądź przebudowano lub rozbudowano 
– 1044 obiekty budowlane. To prawie 10% 

wzrost w stosunku do roku 2011. Wzrost ten dotyczy zarów-
no liczby robót budowlanych związanych z przebudową lub 
rozbudową istniejących obiektów, jak i liczby nowo powsta-
łych obiektów. 

W roku 2012 wybudowano w Poznaniu 603 nowe 
obiekty budowlane (438 budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych, 61 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
i 104 budynki o funkcjach handlowo-usługowych, magazy-
nowych, biurowych, przemysłowych), to o 5 obiektów więcej 
niż w roku 2011. 

 Największy wzrost oddanych do użytkowania obiek-
tów odnotowaliśmy w kategorii budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych. W 2012 roku powstało ich w Poznaniu 
61. To o 30% więcej niż w roku 2011, w którym budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wybudowano 47. W bu-
dynkach tych oddano do dyspozycji lokatorów 2249 loka-
li mieszkalnych. To o 287 lokali mieszkalnych więcej niż 
w roku 2011. 

Symboliczny, ale jednak, wzrost odnotowaliśmy w ka-
tegorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2011 
roku do użytkowania oddano 437 takich obiektów. W 2012 
roku powstało ich 438, a więc o jeden więcej. 

Spadek, wśród obiektów oddawanych do użytkowania, 
odnotowaliśmy natomiast w kategorii budynków niemiesz-
kalnych (handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych 
i magazynowych). W roku 2012 oddano do użytkowania 
104 tego typu obiekty, natomiast rok wcześniej powstało ich 
w Poznaniu 114. 

W związku z przygotowaniami Poznania do organizacji 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku zrealizowa-
no wiele inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą tech-
niczną. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji poprawia-
jących komunikację miejską, i to nie tylko wokół Stadionu 
Miejskiego. Największą tego typu inwestycją była budowa 
trasy tramwajowej na Franowo. 

Sport nie kończy się jednak na imprezach wielkiej ran-
gi. W ubiegłym roku zrealizowano w Poznaniu wiele inwe-
stycji sportowych nie związanych z organizacją Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej. Wśród nich są 2 zadaszone lodowi-
ska, 2 zespoły boisk sportowych wraz z zapleczem „Orlik”, 
czy kolejka górska – Alpine Coaster na Malcie. 

Jak co roku, tak i w roku ubiegłym, w Poznaniu zre-
alizowano kilka nowych, dużych obiektów handlowo-usłu-
gowych. Wśród 5 nowych budynków tej kategorii powstały 
dwie „Biedronki” i jeden „McDonalds”. 

 Od kilku lat bardzo dynamicznie rozbudowują się 
w Poznaniu wyższe uczelnie. W ubiegłym roku Akademia 
Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytet Przyrodniczy 
wzbogaciły swą bazę o nowe obiekty dydaktyczne, a Funda-
cja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zrealizowała bu-
dowę Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii. 

Patrząc w przyszłość, optymizmem napawa fakt, że 
wiele nowych obiektów, których budowę rozpoczęto w ubie-
głym roku lub jeszcze wcześniej, zostanie wkrótce oddanych 
do użytkowania, a z początkiem 2013 roku wpływają już za-
wiadomienia o przystąpieniu przez inwestorów do kolejnych, 
budowlanych, inwestycji. 

  Opracował:
  Paweł Łukaszewski 

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Poznania

Ruch budowlany w Poznaniu 
w roku Mistrzostw Europy w piłce nożnej
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Poznań City Center 
– Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

Budowa Zintegrowanego Centrum Komunika-
cyjnego bardzo żywo interesuje mieszkańców 
Poznania oraz wszystkich, którzy do stolicy 

Wielkopolski przybywają, korzystając z usług PKP. Inwesty-
cja ta była również szeroko omawiana podczas Dni Inżyniera 

Budownictwa MTP BUDMA 2013. 
Drugi dzień poświęcony był właś-
nie budownictwu kolejowemu.

Poniżej przedstawiamy mate-
riały informacyjne, które choć tro-
chę przybliżą naszym Czytelnikom 
podstawowe informacje dotyczące 
tej inwestycji.

Flagową inwestycją węgier-
skiego developera w Polsce, spółki 
TriGranit Development Corpora-
tion, jest obecnie budowa Zintegro-
wanego Centrum Komunikacyjne-
go – Poznań City Center. Inwestycja 
realizowana jest wspólnie z PKP 
S.A. w oparciu o Partnerstwo Pub-
liczno-Prywatne. Budowa centrum 
komunikacyjno-handlowego z wie-
lokondygnacyjnym parkingiem na 
1500 miejsc oraz nowym dworcem 
PKP i PKS, zintegrowanymi z Po-
znańskim Szybkim Tramwajem,  
ruszyła w sierpniu 2011 roku.

W maju 2012 roku, na kilka dni przed pierwszym 
gwizdkiem Piłkarskich Mistrzostw Europy – EURO 2012, 
zaledwie po 10 miesiącach budowy oddano do użytku 
nowoczesny dworzec kolejowy Poznań Główny. Nowy 
dworzec o powierzchni 7000 m2 stanowiący funkcjonalne 
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przedłużenie Centrum Handlowego położony jest nad tora-
mi. Węzeł będzie posiadać trzy poziomy funkcjonalne. Na 
poziomie gruntu umieszczona została funkcja Zintegrowane 
Centrum Komunikacyjne, czyli terminal autobusowy na co 
najmniej 19 stanowisk autobusów. Ponadto dworzec kole-
jowy na poziomie +1 oraz terminal autobusowy na pozio-
mie gruntu połączony będzie komunikacyjnie z poziomami 
+1 i +2 galerii handlowej o  powierzchni 60 tysięcy me-
trów kwadratowych z 250 sklepami i 2 strefami  food co-
urt. Obecnie wynajęte jest ponad 60% powierzchni, a 13% 
jest w zaawansowanych negocjacjach.  Na poziomie parteru 
ulokowane będą również biura operatora terminala i kasy 
biletowe dla autobusów. Zintegrowane Centrum Komunika-
cyjne będzie komunikacyjnie powiązane nowymi elementa-
mi układu drogowego z siecią ulic miejskich. 

Autorami koncepcji architektonicznej Zintegrowanego 
Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu jest międzynarodo-
we biuro architektoniczne Bose International oraz poznańska 
pracownia Pentagram Architekci.

• Obiekt: Zintegrowane Centrum Komunikacyjne
• Rozpoczęcie budowy: sierpień 2011
• Otwarcie: kwiecień 2013
• Powierzchnia całkowita centrum: 160.000 m2

• Powierzchnia najmu: 60.000 m2

• Koszt inwestycji: 174.000.000 Euro
• Parking: 1500 miejsc

Wszystkie materiały pochodzą od spółki TriGranit 
Development Corporation
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Wstęp

Kontynuując cykl artykułów, mających na celu 
przybliżenie Czytelnikom naszego periodyku 
problematykę techniczną w budownictwie, 

wybór padł na, wzbudzający w ostatnim czasie wiele emocji, 
temat budowy w naszym kraju elektrowni jądrowej.

Mandatem i okolicznością sprzyjającą jest kilkuletni 
pobyt autora artykułu na budowie takiej elektrowni, a tak-
że zapoznanie się z problematyką związaną podczas użyt-
kowania takich obiektów, zlokalizowanych w europejskiej 
części naszego kontynentu, u naszego wielkiego wschod-
niego sąsiada.

Opisane niżej doświadczenia przypadły na okres po 
awarii podobnego obiektu w Czarnobylu, co skutkowało 
wdrożeniem, przejętych z państw Europy Zachodniej, bardzo 
rygorystycznych standardów podczas realizacji oraz użytko-
wania kolejnych takich obiektów.

Już na wstępie należy zaznaczyć, że 
przyjęte w opisywanym procesie budowy 
obostrzenia spowodowały, iż pretendują-
cy do roli kierowników poszczególnych 
obiektów czy kierowników robót, zaliczo-
nych do tych najbardziej odpowiedzial-
nych (blok energetyczny, składowisko 
odpadów radioaktywnych), przystępowali 
do egzaminów w zakresie przepisów tech-
nicznych i norm obowiązujących w oma-
wianym obszarze, a uzyskanie pozytywnej 
oceny przed Państwową Komisją Nadzoru 
Energetyki Atomowej stanowiło warunek 
dopuszczenia tych osób do uczestnictwa 
w ich realizacji.

Piszący te słowa, zatrudniony jako 
koordynator robót z ramienia Dyrekcji 
Budowy jednej z central handlu zagra-
nicznego, miał do wypełnienia dwa za-
dania. Pierwsze to prowadzenie cyklu zajęć teoretycznych 
dla przysyłanych z Polski spawaczy, posiadających stosow-
ne uprawnienia i kwalifikacje krajowe. Następnie osoby te 
kierowane były do praktycznych ćwiczeń w zakresie nauki 
łączenia elementów ze stali nierdzewnej, bowiem większość 
newralgicznych pomieszczeń posiadała okładziny wszyst-
kich swoich wewnętrznych powierzchni z takiej właśnie sta-
li. Podyktowane było to wymogiem utrzymania określonego 
stopnia czystości takich pomieszczeń, gdyż dopuszczenie 

„Czasami trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło”
Niccolo Machiavelli

Za, a nawet przeciw 
budowie siłowni jądrowych

chociażby do ich zapylenia umożliwiało rozwijanie się, groź-
nego dla żywych organizmów, zjawiska radiacji. Z materiału 
tego wykonane były również rurociągi, wchodzące w skład 
kanalizacji odprowadzającej radioaktywne ścieki.

Oczywiście zajęcia te spawacze kończyli stosownym 
egzaminem. Jako ciekawostkę warto nadmienić, że trafiła się 
przysłana z Polski grupa doświadczonych i z odpowiednimi 
kwalifikacjami spawaczy, która po wykonaniu pierwszych 
styków, poddanych kontroli radiologicznej i negatywnym 
wyniku, odesłana została do kraju.

Jak łatwo się domyślić, drugim zadaniem był nadzór 
nad standardami oraz rygorystyczna kontrola przestrzegania 
reżimu technologicznego, prowadzonych przez polskich wy-
konawców robót, rozpoczynając od sposobu przechowywania 
materiałów spawalniczych, m.in. temperatury i wilgotności 
w pomieszczeniach do ich składowania. Obowiązki te poprze-

dzone zostały bardzo wymagającym egzaminem przed ww. 
wysoką komisją, oczywiście w tubylczym języku, a finałem 
była wydana na tę okoliczność legitymacja. Teraz już tylko 
wyjazd szkoleniowy do czynnej elektrowni atomowej i rozpo-
częła się codzienna praca koordynacji i nadzoru na budowie, 
począwszy od obiektów obiegu wody chłodzącej, a kończąc 
na budowie składowiska odpadów radioaktywnych. Ważnym 
szczegółem dopełniającym ten obraz jest to, że wskutek ujaw-
nienia odstępstw lub nieprawidłowości w pracy osób z polskie-
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go nadzoru nad robotami, osoby te łącznie z koordynatorem 
kierowane były powtórnie na egzamin, a prace budowlane 
w tym zakresie zostały zatrzymywane.

Szanowni Czytelnicy, ten przydługi wstęp nie stano-
wi bynajmniej próby pochwalenia się taką przygodą przed 
kolegami z branży, lecz jego celem jest uzmysłowienie ogro-
mu zadań, zresztą nie tylko technicznych i organizacyjnych 
w tym obszarze. Od strony technicznej wiązać się to będzie 
najpierw z bardzo szczegółowym, tym samym pracochłon-
nym, a więc i odpowiednio kosztownym przeprowadzeniem 
w terenie badań lokalizacyjnych (w tym rozpoznaniem wa-
runków geologiczno-gruntowych oraz analizą potencjalnego 
oddziaływania elektrowni na otoczenie). Już wcześniej pod-
jęte zostały działania dla powołania w Polsce spółki PGE EJ1 
odpowiedzialnej za budowę pierwszej elektrowni jądrowej, 
a więc za realizację wszelkich działań w sferze technicznej, 
technologicznej, organizacyjnej oraz formalnoprawnej. Dla 
osiągnięcia tego celu przewiduje się przeprowadzenie jedne-
go postępowania mającego na celu wybór: technologii, gene-
ralnego wykonawstwa, a także dostawy usług w zakresie eks-
ploatacji i utrzymania ruchu elektrowni oraz dostaw paliwa.

Powiedzmy sobie otwarcie, będzie to w skali nasze-
go kraju gigantyczne przedsięwzięcie inwestycyjne, mogące 
stać się lokomotywą rozwoju gospodarki. Warto uzmysłowić 
sobie, jak dużym wyzwaniem będzie chociażby właściwe 
zorganizowanie pracy załóg budowlanych na placu budowy, 
gdzie w szczycie zatrudnionych będzie kilkaset osób pracują-
cych w systemie co najmniej dwuzmianowym.

Trochę na tak, ale i sporo przeciw
Nie jest tajemnicą, że coraz bardziej wyśrubowane 

przez Unię Europejską normy redukcji dwutlenku węgla będą 
wymuszały na Polsce ograniczenia w pozyskiwaniu energii 
elektrycznej z elektrowni, które ją wytwarzają ze spalania pa-
liw stałych. Poza tym trendy polityki Unii w tym zakresie są 
dla naszego kraju, jako największego we wspólnocie produ-
centa węgla, wyjątkowo niekorzystne, bowiem dąży ona, aby 
paliwo to docelowo całkowicie wyeliminować. Tymczasem 
Polska wytwarza z niego ponad 90% energii elektrycznej.

Gaz łupkowy, którego szacowane ilości wydobycia 
już po weryfikacji nie są tak bardzo obiecujące, a także rodzi-
me złoża gazu ziemnego, czy wreszcie energia odnawialna, 
mogą jedynie stanowić uzupełnienie dla tzw. energii zielonej.
Obraz ten byłby niepełny bez wyjaśnienia, iż opisany wyżej 
wymóg Unii Europejskiej nie jest do końca podyktowany ra-
cjonalnymi wymogami bądź przesłankami. Okazuje się bo-
wiem, że takie kraje jak Chiny, USA, czy Indie, zaliczane do 
największych producentów CO

2
, nie planują jakiejkolwiek 

jego redukcji. Wręcz przeciwnie, sukcesywnie do roku 2020 
będą jego produkcję zwiększać. Natomiast wydalanie przez 
Polskę CO

2
 do atmosfery (głównie poprzez proces spala-

nia węgla) w stosunku do reszty krajów świata liczone jest 
w promilach.

Jednocześnie instynkt oraz strach podpowiadają nam, 
że działalność polegająca na wytwarzaniu energii elektrycz-

nej z materiałów jądrowych, określana jako pokojowe wy-
korzystanie energii atomowej, może stanowić zarówno dla 
ludzi, jak i środowiska ogromne zagrożenie. Przykładem 
jest Czarnobyl czy ostatnio śledzona przez cały świat awaria 
w Fukushimie, gdzie ludzie okazali się bezradni wobec wy-
buchających kolejnych reaktorów jądrowych z powodu cha-
osu wywołanego tsunami oraz braku w tych okolicznościach 
technicznych możliwości schładzania rozgrzanych rdzeni 
paliwowych. 

Nie powinny więc dziwić protesty lokalnych społecz-
ności po ogłoszeniu przez nasz rząd trzech potencjalnych lo-
kalizacji na północy Polski. 

Dodatkowo obawą musi napawać kultura techniczna 
i organizacyjna naszych załóg budowlanych, a także termino-
wość realizacji robót budowlanych, co dało się zaobserwować 
chociażby na budowach naszych dróg ekspresowych i auto-
strad przed Euro 2012, budowanych w karkołomnym tempie 
i okolicznościach, a są to czynniki bezpośrednio rzutujące na 
bezpieczeństwo planowanej w naszym kraju budowy siłowni 
jądrowej. I niech naszej czujności nie osłabia argument wy-
szkolenia naszych załóg budowlanych, biorących w ostatnich 
latach udział w realizacji takich obiektów na terenie Niemiec, 
a ostatnio w Finlandii. Otóż część zatrudnionych w tych kra-
jach specjalistów, nie wyłączając kadry nadzoru, za lat kilka-
naście osiągnie wiek, co najmniej przedemerytalny.

W tym miejscu dobrym przykładem jest Norwegia, 
która w okresie ostatnich kilkunastu lat była kilkakrotnie czę-
stowana przez Szwecję najnowszymi rozwiązaniami w tym 
zakresie i która bardzo grzecznie i uprzejmie za te propozycje 
dziękowała.

Polska w chwili obecnej należy do bardzo małej grupy 
krajów, chcących rozwijać energetykę jądrową. Znamienne 
jest tu zachowanie naszego zachodniego sąsiada, który do 
2022 r. planuje zamknąć wszystkie swoje elektrownie jądro-
we. Nasz kraj, mając plany w tym zakresie, musi liczyć się 
z koniecznością budowy nowych przesyłowych linii ener-
getycznych na kierunku np. północ-południe. Zmniejszenie 
nakładów dla ich przebiegu można by znacząco zredukować, 
zakładając, że wzniesiona siłownia obsługiwać będzie obszar 
jej bliższego i dalszego sąsiedztwa.

Kolejne obawy to bliskie sąsiedztwo takich obiektów. 
W odległości do ok. 310 km od granic Polski jest 9 czynnych 
elektrowni jądrowych, na które składają się 23 bloki reaktorów 
energetycznych w takich państwach, jak Ukraina, Słowacja, 
Czechy, Szwecja oraz Węgry. Natomiast za 5 do 8 lat plano-
wane jest uruchomienie takich obiektów w obwodzie kalinin-
gradzkim oraz na Litwie, a więc jeszcze bliżej granic naszego 
kraju. Może są to i dobre dla Polski wiadomości, bo czy w tej 
sytuacji aby na pewno powinniśmy wydawać grubo ponad 50 
mld zł na budowę pierwszej siłowni jądrowej, tym bardziej 
że według prognoz przygotowanie jej realizacji przypadać 
będzie na lata przedłużającego się kryzysu ekonomicznego 
w Europie.

Z drugiej jednak strony musimy się liczyć, że zaso-
by węgla w naszym kraju będą się kurczyć i uruchomie-
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nie w Polsce pierwszego reaktora w połowie trzeciej de-
kady XXI wieku może okazać się zbawienne, zwłaszcza 
że dokonany przez rząd bilans potrzeb w tym zakresie 
sygnalizuje konieczność budowy, zaraz po uruchomieniu 
pierwszej, również drugiej analogicznej elektrowni, aby 
nie dopuścić do przerw w dostawach energii elektrycz-
nej. Przyczyną tego miałaby być konieczność wygaszania, 
użytkowanych przez ostatnich 60 lat, coraz mniej efek-
tywnych bloków elektrowni spalających węgiel. Przed 
analogicznymi problemami już przed wielu laty stawały 
takie państwa, jak USA, Francja, Japonia, Rosja, Niemcy 
i dlatego wytwarzana obecnie energia w ich elektrowniach 
jądrowych stanowi ca. 1/3 jej zużycia.

Warto zwrócić także uwagę na jeszcze jeden problem 
wielkiej wagi, jakim jest składowanie odpadów radioaktyw-
nych. Nie można bowiem brać pod uwagę, znajdującego się 
w bezpośrednim sąsiedztwie reaktora, pomieszczenia do 
składowania takich odpadów, które zapewnia ich gromadze-
nie przez okres kilku czy kilkunastu tygodni. Budowa od-
dzielnego obiektu wyłożonego stalą kwasoodporną, na któ-
ry składać się będą baseny technologiczne do gromadzenia 
odpadów paliwa, pozwoli na jego przechowywanie zaledwie 
przez kilkanaście lat. Jednocześnie trzeba uzmysłowić sobie 
fakt, iż proces rozpadu poszczególnych pierwiastków zuży-
tego paliwa trwa nawet do kilkuset lat. Opisany sposób skła-
dowania paliwa w tzw. przechowalnikach mokrych nie koń-
czy problemu. Kolejna faza to przechowywanie wypalonego 
paliwa jądrowego w obiektach zwanych przechowalnikami 
suchymi, poprzez wcześniejsze zamknięcie go w szczelnych 
kapsułach, wypełnionych gazem obojętnym (np. helem). 
W tym miejscu należałoby choć trochę czasu poświęcić bu-
dowie zakładu przetwarzania wypalonego paliwa jądrowego, 
lecz ograniczona objętość naszego Biuletynu wymusza pomi-
nięcie tej kwestii. Powyższe nakreślenie problemu niech bę-
dzie odpowiedzią wieszczącym, że oto elektrownie jądrowe 
stanowią jedno z najtańszych, a może nawet najtańsze źródło 
energii, a koszt używanego w nich paliwa to wartość wręcz 
zaniedbywana. Tak skalkulowane koszty nie odzwierciedlają 
całkowitej ceny owego przedsięwzięcia.

Narzuca się więc w tym miejscu pytanie: i co dalej? 
Czy po zapełnieniu pierwszego obiektu budujemy kolejne 
składowiska odpadów wypalonego paliwa jądrowego oraz 
odpadów wysokoaktywnych? A wiedzmy, że opisywane 
składowiska to nie koniec problemu. Dochodzi jeszcze kwe-
stia utylizacji odpadów w postaci np. zużytej odzieży robo-
czej, osprzętu, fragmentów zdemontowanych konstrukcji, 
urządzeń czy instalacji jądrowej.

Strona prawna
Wg stanu na dzień dzisiejszy podkreślenia wymaga 

fakt, iż w Polsce weszły w życie wszystkie przepisy, w tym 
rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo atomowe 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 264). Taki stan praw-
ny umożliwia inwestorowi elektrowni jądrowej podjęcie 
działań w celu uzyskania określonych przepisami zezwoleń, 

rozpoczynając od decyzji lokalizacyjnej dla budowy takiej 
siłowni. Również z przepisów tej ustawy wynikają m.in. za-
sady wypełniania zobowiązań międzynarodowych, w tym 
w ramach Unii Europejskiej, dotyczących bezpieczeństwa 
jądrowego, ochrony przed promieniowaniem jonizującym 
oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych i kontrola techno-
logii jądrowych. W akcie tym ustanowiony został również 
prymat bezpieczeństwa nad pozostałymi aspektami działal-
ności elektrowni jądrowych. Poza tym, od 11 lipca 2012 r., 
działa powołana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomi-
styki Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Ra-
diologicznej, która zgodnie z przywołaną wyżej ustawą jest 
organem doradczym i opiniodawczym przy Prezesie Agen-
cji. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów 
pozwoleń na budowę, rozruch, eksploatacja oraz likwida-
cja obiektów jądrowych, a najbliższym jej zadaniem będzie 
zaopiniowanie projektów Wytycznych Prezesa PAA, doty-
czących m.in. właśnie lokalizacji oraz planowanej budowy 
obiektów jądrowych.

Wnioski
a. Konieczność budowy na początek jednej elektrowni ją-

drowej wynika z bezpieczeństwa energetycznego naszego 
kraju, w tym chociaż częściowego uniezależnienia się od 
cen zakupu energii elektrycznej.

b. Perspektywa, a nawet konieczność rozwoju technicznego 
naszego kraju przemawia za pilnym przystąpieniem do 
realizacji elektrowni jądrowej. Okolicznością niekorzyst-
ną będzie realizacja takiego zadania, przypadająca na lata 
przeciągającego się kryzysu w skali co najmniej konty-
nentu europejskiego.

 Jednocześnie Polska winna wykazać się dużą roztropnoś-
cią przy bilansowaniu oraz dywersyfikacji źródeł energii.

c. Jesteśmy zbyt biednym krajem, aby pozwolić sobie na 
zakup dla naszej pierwszej siłowni przestarzałego wypo-
sażenia technologicznego, w tym reaktorów.

 Zastosowane obecnie w Finlandii reaktory tzw. „trzeciej 
generacji plus” będą urządzeniami sprawdzonymi, choć 
należy liczyć się z postępem technologicznym, jak w każ-
dej innej dziedzinie techniki.

d. Należy starać się uniknąć budowy kłopotliwych, dla czło-
wieka i przyrody, na całe stulecia składowisk wypalonego 
paliwa jądrowego i odpadów wysokoaktywnych.

 Odpady takie mogłyby być składowane na terenie tych 
państw, które takie obiekty wybudowały i kompleksowo 
rozwiązały ten problem.

e. Niezależnie od powyższego kraj nasz powinien postawić 
na innowacyjność i tak ściśle związane z tym zmniejsze-
nie energochłonności polskiej gospodarki.

Konrad Ochociński 
rzeczoznawca budowlany

* Źródła: Międzynarodowa Agencja Energetyki Atomowej, 
Państwowa Agencja Atomistyki.
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1. Wprowadzenie

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana insta-
lacja elektryczna w budynku powinna w cza-
sie pożaru zapewnić funkcjonowanie urządzeń 

przeciwpożarowych i bezpieczeństwo prowadzących akcję 
gaśniczą. Najprostszą metodą zapewniającą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym jest wyłączenie zasilania 
w tych obwodach i urządzeniach, których działanie w czasie 
pożaru nie jest niezbędne. W tym celu w instalacji montowa-
ny jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przy czym nazwa 
wyłącznik użyta jest w tym przypadku w znaczeniu potocz-
nym a nie jako definicja rodzaju łącznika.

2. Podstawy prawne

Zagadnienia związane z zasilaniem urządzeń przeciw-
pożarowych oraz przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
regulowane są przez:
•	wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane [1] 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3] 
wraz przywołanymi w nim normami,

•	wydane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpoża-
rowej [2] rozporządzenia w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów [4], w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania do-
puszczenia tych wyrobów do użytkowania [5], [6] wraz 
przywołanymi w nich normami,

•	pozostałe przepisy i normy dotyczące ogółu instalacji 
i urządzeń elektrycznych.

3. Urządzenia przeciwpożarowe

W świetle obowiązujących przepisów [4] urządzenia 
przeciwpożarowe to stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie 
lub samoczynnie urządzenia służące do:
•	zapobiegania powstaniu, 
•	wykrywania, 
•	zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków,
a w szczególności: 
•	stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, 
•	urządzenia inertyzujące (inertyzacja to dodawanie sub-

stancji obojętnych w celu zapobieżenia tworzeniu się at-
mosfer wybuchowych [7]),

Urządzenia przeciwpożarowe 
jako element instalacji elektrycznych.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

•	urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym 
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, 

•	urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia 
odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, 

•	 instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, 
•	hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty ze-

wnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 
•	przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymia-

jące, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wy-
buchu i ograniczające jego skutki,

•	kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe 
i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażo-
ne w systemy sterowania, 

•	dźwigi dla ekip ratowniczych,
•	przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

 
Niektóre z urządzeń przeciwpożarowych ujęto w wyka-

zie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicz-
nego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia [5], i podlega-
ją dopuszczeniu do użytkowania na podstawie określonych 
wymagań techniczno-użytkowych. Jednostką dopuszcza-
jącą w tym zakresie jest Jednostka Certyfikująca Centrum 
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa 
Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie 
k. Warszawy. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jak dotąd nie 
znalazł się w wykazie i jako urządzenie nie wymaga dopusz-
czenia.

4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [4]  na-
kłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków 
oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, obowiązek wyposażenia obiektów 
w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami 
techniczno-budowlanymi, czyli rozporządzeniem w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie [3], w którym z kolei zapisano, że:
•	przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ 

prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 
zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjono-
wanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować 
w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej  
1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem,
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•	przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umiesz-
czony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza 
i odpowiednio oznakowany,

•	odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłączni-
kiem nie może powodować samoczynnego załączenia 
drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prą-
dotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetle-
nie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

Podobnie jak wiele innych zapisów rozporządzenia tak 
i te wymieniowe wyżej nie są jednoznaczne, a ich interpretacja 
jest często źródłem sporów, które szczególnie w chwili ukoń-
czenia budowy i przystąpienia do odbiorów przed oddaniem 
do użytkowania obiektu nabierają dramatycznego charakteru. 
Ponieważ obecnie trwają prace nad nowelizacją Prawa budow-
lanego oraz przygotowania do powstania Kodeksu budowlane-
go, warto podjąć działania, które i w tym zakresie pozwolą na 
podniesienie jakości obowiązującego prawa.

W sytuacji, kiedy brak takich przepisów, należy zgod-
nie z zapisami ustawy Prawo budowlane [1] opracowywać 
projekty w sposób zgodny nie tylko z przepisami, ale również 
z zasadami wiedzy technicznej. Jej definicję w sposób kla-
rowny ujął dr inż. Edward Musiał: Zasady wiedzy technicznej 
są  to postanowienia  techniczne, rozwiązania konstrukcyjne, 
projektowe  i procedury eksploatacyjne, uznawane przez re-
prezentatywną liczbę ekspertów za odpowiadające aktualne-
mu poziomowi techniki [18].

W obowiązujących regulacjach prawnych nie zdefi-
niowano wprost celu, jakiemu przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu ma służyć. Zgodnie z zapisem w rozporządzeniu [3] 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien odcinać dopływ 
prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasi-
lających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 
niezbędne podczas pożaru, co potwierdzałoby tezę o ochro-
nie przed porażeniem prądem elektrycznym gaszących po-
żar. W związku z tym, wg powszechnej interpretacji zarówno 
rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak 
i przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, decyzję o jego 
użyciu podejmuje kierujący akcją gaśniczą. To również nie 
jest ujęte w uregulowaniach prawnych.

Zapis rozporządzenia [3] nakazuje wyłączenie wszyst-
kich obwodów niezwiązanych z urządzeniami pożarowymi, 
ale wydaje się, że przy przyjęciu pewnych uwarunkowań nie-
które obwody mogą czy nawet powinny pozostać zasilane. 
Ponieważ użycie przeciwpożarowego wyłącznika prądu ma 
na celu ochronę przed porażeniem, można przyjąć, że obwo-
dy, w których środkiem ochrony przeciwporażeniowej jest 
bardzo niskie napięcie zapewnione przez SELV albo PELV 
[14], o ile źródła dla tych obwodów nie są zasilane napięciem 
sieciowym (np. zasilane z własnych baterii akumulatorów), 
nie muszą być wyłączane. Podobnie, znajdujące się poza bu-
dynkiem oprawy oświetlenia zewnętrznego, które mimo iż 
nie są urządzeniami pożarowymi, ale ułatwiają prowadzenie 
ewakuacji i akcji gaśniczej, nie wymagają wyłączenia, o ile 
zasilające je obwody są wyprowadzone na zewnątrz budyn-
ku bezpośrednio z pomieszczenia wydzielonej pożarowo 

rozdzielni głównej lub są prowadzone w budynku w ognio-
ochronnych kanałach kablowych i nie zasilają równocześnie 
innych urządzeń montowanych w budynku lub na budynku.

Z drugiej strony, wyłączanie niektórych obwodów nie 
jest powszechnie stosowane w praktyce ze względu na zbyt 
skomplikowane i nieuzasadnione ekonomicznie rozbudowa-
nie instalacji, np. obwody za lokalnymi, stanowiskowymi 
bezprzerwowymi zasilaczami UPS.

Rozporządzenie stanowi, że przeciwpożarowy wy-
łącznik prądu należy stosować w strefach pożarowych o ku-
baturze przekraczającej 1000 m3. Ponieważ nie określono, że 
musi być stosowany dla każdej strefy oddzielnie, dopuszczal-
ne są rozwiązania, w których jeden wyłącznik jest wspólny 
dla wszystkich stref (całego obiektu), kilku stref lub każdej 
strefy oddzielnie zależnie od charakteru obiektu.

Również lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu jest często powodem kontrowersji w związku z za-
pisem o konieczności umieszczenia go w pobliżu główne-
go wejścia do obiektu lub złącza. Powstają wątpliwości czy 
wewnątrz budynku, czy może na zewnątrz oraz co to znaczy 
w pobliżu, a także czy ten zapis dotyczy przypadku oddziel-
nych wyłączników dla każdej strefy pożarowej oraz  które 
wejście jest główne np. w przypadku galerii handlowej z kil-
koma wejściami z przylegających ulic itp. 

Zastosowanie w instalacji przeciwpożarowego wyłącz-
nika prądu nie powinno zakłócać normalnej pracy obiektu. 
Lokalizowanie go w miejscu ogólnodostępnym, w obudowie 
umożliwiającej łatwe jego użycie np. przez zbicie szybki i na-
ciśnięcie przycisku w obiekcie użytku publicznego – w szpita-
lu, banku czy teatrze – może spowodować trudne do przewi-
dzenia skutki. Dlatego jego lokalizacja powinna być przemy-
ślana i dostosowana do charakteru i funkcji obiektu oraz in-
nych czynników np. czy obiekt podlega całodobowej ochronie. 

Rys.1. Znak 
„Przeciwpożarowy  
wyłącznik prądu” wg  
PN-N-01256-4:1997 
Znaki bezpieczeństwa. 
Techniczne środki  
przeciwpożarowe

Ważny jest sposób 
oznakowania przeciwpo-
żarowego wyłącznika prą-
du. Warunki techniczne 
[3] stanowią, że przeciw-
pożarowy wyłącznik prądu 
powinien być odpowiednio 

oznakowany, ale równocześnie nie definiują, w jaki sposób. 
W przywołanych w tym rozporządzeniu normach dotyczących 
znaków bezpieczeństwa przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
nie występuje. Można go znaleźć w przywołanej innymi prze-
pisami [6] normie PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. 
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Techniczne środki przeciwpożarowe [16], gdzie w tablicy zna-
ków pod nr. 219 znajduje się znak przeciwpożarowego wy-
łącznika prądu. Jest to jedyny, wymagany przepisami sposób 
oznaczania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Część projektantów i wykonawców, w przypadku użycia 
jako przeciwpożarowych wyłączników prądu łączników z czło-
nem wyzwalającym, stosuje przyciski do zdalnego wyłączania 
w obudowach koloru czerwonego z szybką, łudząco przypo-
minające stosowane w systemach sygnalizacji pożaru ręczne 
ostrzegacze pożarowe.  Zdarza się, że są one opatrzone napisem 
nakazującym użycie w czasie pożaru. Jest to pewnego rodzaju 
nadgorliwość, niedopuszczalna i niebezpieczna, bo sprawia, że 
wyłączenia mogą dokonać, często w dobrej wierze, osoby nie-
uprawnione. Między alarmem o pożarze a rozpoczęciem akcji 
gaśniczej mija co najmniej kilka minut, a zwykle trwa to znacznie 
dłużej. Przedwczesne wyłączenie zasilania, niewynikające z pro-
wadzenia akcji gaśniczej, przynosi więcej szkody niż pożytku. 
Utrudnienie ewakuacji przez pozbawienie oświetlenia pomiesz-
czeń, w których nie jest wymagane oświetlenie ewakuacyjne, zna-
czące obniżenie natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych, 
uniemożliwienie sprowadzenia dźwigów na poziom wymagany 
przepisami, blokowanie bram z napędem elektrycznym, niebędą-
cych wyjściami ewakuacyjnymi – to tylko niektóre przykłady.

Oprócz właściwego oznaczenia, w przypadku stoso-
wania oddzielnych przeciwpożarowych wyłączników prądu 
dla poszczególnych stref pożarowych, ważna jest czytelna 
identyfikacja przypisania wyłącznika do strefy. Można to 
zrobić np. przez umieszczenie przy wyłącznikach schema-
tycznych planów stref  z oznaczeniem wyłączanej strefy.  

Poza odpowiednim oznaczeniem miejsce zainsta-
lowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinno 
być odpowiednio oświetlone. Zgodnie z normą PN-EN 
1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
[9] oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny 
być umieszczone w pobliżu urządzenia przeciwpożarowego. 
Ponadto jeżeli urządzenia przeciwpożarowe nie znajdują się 
na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, powinny być 
tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich 
pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx. W tej normie sformuło-
wanie „w pobliżu” jest jednoznacznie zdefiniowane – należy 
je rozumieć jako w obrębie dwóch metrów mierzonych w po-
ziomie. Dotyczy to oczywiście tylko sytuacji, kiedy oświet-
lenie awaryjne ewakuacyjne jest wymagane przepisami [3].

5. Stosowane rozwiązania

Jak wspomniano wcześniej, nazwa przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu nie określa rodzaju łącznika. Także przepisy 
nie narzucają konkretnych rozwiązań technicznych. W prak-
tyce najczęściej stosowane są rozłączniki. W przypadku 
stosunkowo prostych obiektów stanowiących jedną strefę 
pożarową, z jednym wejściem do budynku, niewymagają-
cych stosowania urządzeń przeciwpożarowych z napędem 
elektrycznym i niewyposażonych w zasilacze UPS stosuje 
się rozłącznik zainstalowany na wewnętrznej linii zasilającej 
między złączem a rozdzielnicą główną. 

W przypadku obiektów bardziej złożonych stosuje się 
sterowane zdalnie, najczęściej przyciskami, rozłączniki lub 
wyłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi lub zanikowymi 
bądź styczniki. Stosując jako przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu łącznik ze zdalnym wyzwalaniem, należałoby lokali-
zować go poza strefą, w której są wyłączane obwody, czyli 
np. w rozdzielnicy głównej w obwodzie wewnętrznej linii 
zasilającej rozdzielnicę piętrową, a nie w samej rozdzielnicy 
piętrowej. Dzięki temu rozdzielnica znajdująca się w strefie 
pożarowej pozostanie rzeczywiście bez napięcia.

Każde z rozwiązań wykorzystujących wyzwalacze 
wzrostowe lub zanikowe i wyzwalania zdalnego ma swoich 
zwolenników i przeciwników. Zwolennicy stosowania wy-
zwalaczy zanikowych kierują się przy wyborze pewnością 
zadziałania łącznika nawet w sytuacji uszkodzenia przewo-
du między przyciskiem a łącznikiem. Rozwiązanie to jednak 
bywa uciążliwe w trakcie normalnej eksploatacji obiektu. 
Każdy zanik czy wahnięcie napięcia powoduje zadziałanie 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu i wyłączenie zasilania. 
Za wadę stosowania wyzwalaczy wzrostowych uważa się to, 
że brak napięcia sterowniczego lub uszkodzenie przewodu 
może uniemożliwić uruchomienie zdalne łącznika. Jednak 
gotowość pracy takiego systemu można kontrolować np. 
przez zastosowanie przycisku z lampką sygnalizacji napięcia.

W przypadku rozbudowanych instalacji, kiedy źródeł 
zasilania jest kilka, funkcję przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu pełni kilka łączników.  Wówczas rodzi się dylemat, czy 
stosować oddzielne przyciski dla każdego źródła, czy jeden 
wielobiegunowy, wielosegmentowy, czy też może zastoso-
wać jakiś układ powielający, sterowany jednym przyciskiem. 
I znowu – wiele przycisków może być przyczyną popełnienia 
błędu i nieodłączenia któregoś z zasilań. Z kolei przypadko-
we zwarcie przy wprowadzeniu napięć z różnych źródeł przy 
przycisku wielobiegunowym może spowodować poważne 
skutki. Przy powielaniu styków może mieć też zastosowanie 
zasada, że im więcej elementów w układzie, tym więcej sła-
bych punktów i tym samym większa zawodność.

Te wszystkie czynniki należy brać pod uwagę przy 
wyborze rozwiązania dla konkretnego obiektu przy zachowa-
niu podstawowej zasady – przeciwpożarowy wyłącznik prą-
du powinien niezawodnie zadziałać w przypadku pożaru i nie 
wprowadzać zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji w czasie 
normalnej pracy.

6. Przewody

Warunki techniczne [3] określają następujące wymo-
gi, jakie powinny spełniać przewody i kable elektryczne zasi-
lające urządzenia przeciwpożarowe (do nich należy przeciw-
pożarowy wyłącznik prądu):
•	przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, 

zwane w rozporządzeniu zespołami kablowymi, stosowa-
ne w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słu-
żącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać 
ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu syg-
nału przez czas wymagany do uruchomienia i działania 
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urządzenia, przy czym czas ten może być ograniczony do 
30 minut, o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie 
przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządze-
niami gaśniczymi wodnymi,

•	zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chro-
nionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi po-
winny być odporne na oddziaływanie wody; jeżeli prze-
wody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach 
kablowych, to wówczas wymaganie odporności na dzia-
łanie wody uznaje się za spełnione,

•	przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alar-
mu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny 
mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego dla 
działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 50200:2003 Metoda  badania  palności  cienkich 
przewodów  i  kabli  bez  ochrony  specjalnej  stosowanych 
w obwodach zabezpieczających [10],

•	zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wy-
konane, aby w czasie wymaganym do uruchomienia 
i działania urządzenia nie nastąpiła przerwa w dostawie 
energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana 
oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi [3] ocena zespołów 
kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub 
przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewi-
dywanego sposobu mocowania do niego, powinna być wykona-
na zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-EN 1363-
1:2001 Badania  odporności  ogniowej.  Część  1:  Wymagania 
ogólne [8]. Problem polega na tym, że w normie podano ogólne 
zasady określania odporności ogniowej elementów konstrukcji 
budynku oraz przegród, poddanych standardowym warunkom 
oddziaływania ogniowego i takich ich parametrów jak izolacyj-
ność ogniowa, szczelność ogniowa czy nośność ogniowa, nato-
miast norma nie zajmuje się oceną w zakresie ciągłości dosta-
wy energii elektrycznej lub przekazu sygnału w trakcie pożaru. 
Sposób badania i klasyfikacji zespołów kablowych w zakresie 
ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, 
z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu 
mocowania do niego, określa niemiecka norma DIN 4102 T.12/
l998-11 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych 
pod wpływem ognia. Część 12: Podtrzymanie funkcji urządzeń 
w przypadku pożaru. Wymagania i badania [17], która nie ma 
swojego polskiego odpowiednika i w świetle obowiązującego 
prawa nie może być przywołana w rozporządzeniach, a co za 
tym idzie obowiązkowa. Nie może być też uznana za wymaga-
nie techniczne, którego spełnienie jest niezbędne do uzyskania 
świadectwa dopuszczenia. Należy przy tym zaznaczyć, że wy-
stępująca w tej normie klasa E nie ma nic wspólnego z klasą 
szczelności ogniowej E wg stosowanej do przegród i elementów 
konstrukcji budynku normy PN-EN 1363-1:2001 [8], przywo-
łanej w rozporządzeniu o warunkach technicznych [3].  W tej 
sytuacji dochodzi do kolejnej niejednoznaczności przepisów – 
z jednej strony istnieje luka prawna, jaką jest brak obowiązującej 
polskiej normy pozwalającej na ocenę zespołów kablowych pod 
względem ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu 

sygnału, z drugiej strony rozporządzenie przywołuje w tym za-
kresie niewłaściwą normę [8].

Norma PN-EN 50200:2003 [10] klasyfikuje przewo-
dy elektryczne pod względem zachowania zdolności do rze-
czywistego przewodzenia prądu lub przenoszenia sygnału od 
jego źródła do instalacji w warunkach pożaru, ale dotyczy 
tylko przewodów cienkich, tzn. o średnicy zewnętrznej <20 
mm i nie zajmuje się zespołami kablowymi w rozumieniu 
warunków technicznych [3]. W normie przyjęto klasy: PH 
15, PH 30, PH 60, PH 90, do których uzyskania niezbędny 
jest czas funkcjonowa nia równy albo przekraczający odpo-
wiednio 15, 30, 60 lub 90 min. 

Na rynku występują kable klasy E 30, E 60, E 90 ba-
dane na podtrzymanie funkcji wraz z zamocowaniami zgodnie 
z normą DIN VDE 4102-12. W ramach badań konkretny typ 
przewodu lub kabla wraz z określonym rodzajem zamocowa-
nia wspólnie uzyskują klasę E. Nie można jej używać tylko 
dla przewodów lub tylko do zamocowań. W wykazie prze-
wodów i kabli posiadających świadectwo dopuszczenia nie 
ma przewodów czy kabli spełniających tylko wymogi klasy 
E. Występują tylko te, które posiadają również klasę PH i to 
właśnie ona decyduje o umieszczeniu w wykazie. 

Rozporządzenie [3] odwołuje się do normy PN-EN 
50200:2003 [10] tylko dla przewodów i kabli elektrycznych 
w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjne-
go i łączności. Wydaje się, że również przewody stosowa-
ne dla zdalnego wyłączania przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu powinny spełniać jej wymogi. 

Przewody i kable stosowane do zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej ujęto 
w wykazie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia [6] 
i wymagają one dopuszczenia do użytkowania. W wykazie 
kabli posiadających świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB 
tylko jeden kabel jest w klasie PH 30, a pozostałe są w klasie 
PH 90. Ponieważ czas wymagany do uruchomienia i działa-
nia przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie jest zdefinio-
wany w przepisach, wydaje się, że zastosowanie przewodu 
klasy PH 90 do połączenia przycisku zdalnego wyłączania 
z wyzwalaczem czy układem sterowania jest rozwiązaniem 
zarówno bezpiecznym (pozwala uniknąć dyskusji na budo-
wie), jak i praktycznym (większa dostępność).

Przewody i kable z funkcją podtrzymania oznaczone 
są dodatkowo symbolem FE 180 oznaczającym spełnienie 
wymagań normy PN-IEC 60331 Badania kabli i przewodów 
elektrycznych poddanych działaniu ognia. Ciągłość obwodu 
podtrzymania funkcji izolacji podczas długotrwałego działa-
nia ognia [11], [12], [13]. 

Przewody i kable do urządzeń przeciwpożarowych 
powinny być układane z zastosowaniem zamocowań posia-
dających świadectwa dopuszczenia. 

7. Podsumowanie 

1. Przepisy dotyczące przeciwpożarowych wyłączników 
prądu i przewodów zasilających urządzenia przeciw-
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pożarowe są nieklarowne, a ich interpretacja jest często 
źródłem sporów. W ramach prac nad nowelizacją Prawa 
budowlanego czy też tworzenia Kodeksu budowlanego 
należy podjąć działania, które sprawią, że prawo w tym 
zakresie będzie jednoznaczne, szczególnie, że dotyczy 
ono zdrowia i życia ludzi.

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem 
przeciwpożarowym, które powinno zapewnić bezpieczne 
prowadzenie akcji gaśniczej. Decyzję o jego użyciu po-
dejmuje kierujący akcją gaśniczą.

3. Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu powin-
na być przemyślana i dostosowana do charakteru obiektu.

4. Można przyjąć, że obwody, w których środkiem ochrony 
przeciwporażeniowej jest bardzo niskie napięcie zapew-
nione przez SELV albo PELV, o ile źródła dla tych ob-
wodów nie są zasilane napięciem sieciowym, nie muszą 
być wyłączane przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

5. Właściwie zaprojektowane i wykonane obwody oświetle-
nia zewnętrznego nie muszą być wyłączane przeciwpoża-
rowym wyłącznikiem prądu. 

6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być oznako-
wany zgodnie z normą PN-N-01256-4:1997.

7. Obudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie po-
winna sugerować, że powinien być on użyty natychmiast 
w przypadku dostrzeżenia pożaru. Niedopuszczalne jest sto-
sowanie przycisków do zdalnego wyłączania w obudowach 
koloru czerwonego przypominających stosowane w syste-
mach sygnalizacji pożaru ręczne ostrzegacze pożarowe.

Rys.2. Przykład niewłaś-
ciwego oznakowania 
przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu

8. W przypadku stoso-
wania oddzielnych 
przeciwpożarowych 
wyłączników prądu 
dla stref pożarowych 
zalecane jest umiesz-
czanie przy wyłącz-
nikach informacji 
ułatwiającej ich iden-
tyfikację, np. sche-
matycznego planu 
z oznaczeniem, którą strefę obsługują.

9. W przypadku zainstalowania w budynku oświetlenia 
awaryjnego ewakuacyjnego oprawa oświetleniowa tego 
oświetlenia powinna znajdować się w pobliżu przeciwpo-
żarowego wyłącznika prądu. 

10. Wyposażenie przycisku zdalnego wyłączania łączników 
z wyzwalaczami wzrostowymi w lampkę sygnalizacji 

napięcia sterowania zapewnia prostą kontrolę gotowości 
obwodu do zadziałania. 

11. Należy stosować takie rozwiązanie techniczne, aby 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu działał niezawodnie 
w przypadku pożaru i nie wprowadzał zakłóceń do funk-
cjonowania instalacji w czasie normalnej pracy. 

 
Łukasz Gorgolewski 
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Marian Krzyszto-
fiak urodził się 27 listopa-
da 1931 w Środzie Wiel-
kopolskiej. W tym mieście 
w 1949 r. uzyskał małą 
maturę w Liceum Ogólno-
kształcącym. W 1952 roku 
ukończył Technikum Bu-
dowlane w Poznaniu. 

Studia magister-
skie na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego ukoń-
czył w 1957 roku i podjął 
pracę naukowo-dydak-
tyczną na tym Wydziale 

jako asystent. Stopień naukowy doktora nauk technicznych 
uzyskał w 1968 roku na Wydziale Budownictwa Lądowego 
Politechniki Gdańskiej na podstawie rozprawy pt.: „Wy-
trzymałość i odkształcalność betonu przy jednoczesnym ści-
skaniu i rozciąganiu”. W tym samym roku został docentem 
w swojej macierzystej uczelni.

Działalność naukowa i dydaktyczna doc. Mariana 
Krzysztofiaka obejmowała takie dziedziny, jak: geometria 
wykreślna i rysunek techniczny, konstrukcje budowlane, bu-
downictwo ogólne, historia budownictwa i architektury, re-
waloryzacja obiektów zabytkowych, budownictwo rolnicze. 

Na Wydziale Budownictwa Lądowego pełnił funk-
cje: prodziekana i dziekana, dyrektora Instytutu Technologii 
i Konstrukcji Budowlanych, kierownika Zakładu Budow-
nictwa. Prowadził również wykłady na innych uczelniach 
poznańskich: Akademii Rolniczej (konstrukcje betonowe), 
Akademii Wychowania Fizycznego (budownictwo sporto-
we), Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (materiały budow-
lane). Odbył również liczne staże zagraniczne, gdzie pro-
wadził wykłady i konsultacje. Wymienić tu należy: Szkołę 
Inżynierską Odense (Dania), Uniwersytet Camagüey (Kuba), 
Szkoła Inżynierska Göteborg i Malmö (Szwecja), Uniwersy-
tet Techniczny w Hanowerze (Niemcy).
 Był znanym działaczem stowarzyszeń naukowo- 
-technicznych, w których pełnił wiele odpowiedzialnych 
funkcji. Można tu wymienić: Poznańskie Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk w Poznaniu, Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. 
Z nominacji arcybiskupa poznańskiego został członkiem 
Rady ds. Rewaloryzacji Katedry i Ostrowa Tumskiego.
 Docent Marian Krzysztofiak prowadził szeroką 
działalność projektową i konsultacyjną w zakresie konstruk-
cyjnym. W katedrze poznańskiej wykonał ocenę stanu tech-
nicznego, renowację elewacji zachodniej (frontowej), projekt 
osuszenia murów Złotej Kaplicy, zaprojektował konstrukcję 
zawieszenia płyty epitafijnej poświęconej Przemysławowi II. 
W katedrze gnieźnieńskiej – analizę wpływu ruchu kołowe-
go na stan konstrukcji. W katedrze włocławskiej ocenę stanu 
technicznego kaplicy św. Kazimierza. W kościele pocyster-
skim w Przemęcie projekt odbudowy oraz nadzór technicz-

ny hełmu wieżowego (konstrukcja drewniana o wysokości 
30 m). Konsultował II etap odbudowy kościoła oo. Franciszka-
nów w Poznaniu (plac Bernardyński). Opracował opinię technicz-
ną na temat konstrukcji wieży bazyliki w Licheniu. Sporządził 
projekt odbudowy domu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach 
Warckich oraz rozbudowy kościoła w tej miejscowości. Wyko-
nał projekt odbudowy i nadzorował odbudowę attyki na wieży 
kościoła kolegiackiego w Środzie Wielkopolskiej. Projektował 
wzmocnienie kopuły nad transeptem kościoła pocysterskiego 
w Lądzie.  Opracował dokumentację dotyczącą remontów koś-
ciołów w Świerczynie, Zbąszyniu, Barczewie, Uniejowie, Woź-
nikach i wielu innych (łącznie ponad 100) obiektach sakralnych.  

Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia 
państwowe, regionalne, stowarzyszeniowe, m.in.: Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, 
Odznakę „Zasłużony dla Miasta Poznani” oraz „Za zasługi 
dla Województwa Poznańskiego”. Jednym z cenniejszych 
jest przyznany przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
medal Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis – w po-
dziękowaniu za wierną służbę Kościołowi Poznańskiemu.  

Marian Krzysztofiak był inicjatorem i głównym 
organizatorem Izby reprezentującej samorząd zawodowy in-
żynierów budownictwa na terenie województwa wielkopol-
skiego. To On zainicjował wczesną wiosną 2001 r. spotkanie 
w gabinecie Architekta Wojewódzkiego Andrzeja Nowaka, 
ustalając, że zostanie powołany  Komitet Organizacyjny 
Izby, co stało się faktem 25.06.2001 r. W skład Komitetu we-
szli przedstawiciele sześciu Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych, reprezentujących zawody budowlane.

Marian Krzysztofiak został przewodniczącym 
tego Komitetu i w ciągu roku doprowadził do zwołania 
21.05.2002 r. I Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa

Należy podkreślić Jego zdolności mediacyjne 
i ogromny udział w kompromisowym rozwiązywaniu prob-
lemów pojawiających się w trakcie powstawania samorządu 
zawodowego, zrzeszającego grupy zawodowe o całkowicie 
odmiennych priorytetach. 

Podczas I Zjazdu WOIIB został wybrany przewod-
niczącym Rady Okręgowej WOIIB i w ciągu czteroletniej 
kadencji Izby doprowadził do stworzenia struktur zapew-
niających sprawne funkcjonowanie samorządu zawodowego 
w ciągu następnych kadencji.

W drugiej i trzeciej kadencji Izby był członkiem rady 
WOIIB a także przewodniczącym rady programowej Biulety-
nu Informacyjnego, wnosząc wiele cennych uwag i spostrzeżeń 
oraz wywierając wpływ na kształt tego czasopisma. Działał 
również aktywnie w Zespole ds. współpracy z Wielkopolską 
Okręgową Izbą Architektów, jako że architektura, a szczególnie 
architektura obiektów sakralnych, była jego wielkim hobby.

Niestety, ciężka choroba wyrwała Go z grona na-
szych działaczy. Pozostawił jednak po sobie ślad, który bę-
dzie widoczny w Izbie przez następne kadencje.

Zmarł w Poznaniu 22 grudnia 2012. Pochowany na 
cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej 28 grudnia 2012 roku.

Doc. dr inż. Marian Krzysztofiak 
(1931 – 2012)
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w 2013 roku
Lp. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca
1. 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                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                   
Piła                                                      
ul. Browarna 19

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

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

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

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

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

Marzec 2013                                      
Kalisz                                                   
Fundacja Kaliski 
Inkubator  
Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25

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

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

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

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

5. Branża ogólnobudowlana - PZITB                        
1. Nowoczesne tynki i materiały okładzinowe. 
2. Tynki specjalne (ekranujące, rentgenowskie, 
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                

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

12-04-2013                                            
10:00                                                  
Kalisz                                                   
Fundacja Kaliski 
Inkubator  
Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25                

Organizator:                                        
SEP O/Kalisz                                      
Wykładowcy:                                         
prof. dr inż. Andrzej Sowa                                                            
Informacja:                                         
SEP O/Kalisz                                            
tel. 62 765 85 33
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7. 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         

8. 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                    

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

9-05-2013                                  
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     

10. Branża elektroinstalacyjna - SEP - Poznań        
IV Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: 
„Energooszczędność w oświetleniu”.

14-05-2013                                          
9:00                                                                        
Poznań                                                    
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie  
- EXPOPOWER 2013

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

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

15-05-2013                                          
9:00                                                                        
Poznań                                                    
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie  
- EXPOPOWER 2013

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

12. 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     
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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.                            

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     

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

2. Budownictwo energooszczędne w praktyce.                            

6-06-2013                                  
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     

15. Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Przyczyny występowania pleśni 
i zagrzybień i sposoby ich zwalczania. 

2. Wymagania izolacji akustycznej przegród na 
wybranych przykładach.

13-06-2013                                  
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        

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

14-06-2013
godz. 10:00                                      

Kalisz                                                   
Fundacja Kaliski 
Inkubator  
Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25                

Organizator:                                        
SEP O/Kalisz                                      

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

17. 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.

5-09-2013                                  
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 
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18. 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                                  
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 

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

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

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

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

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

21. 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
                     

22. 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                                      
Wykładowca:                                             
prof. Józef Jasiczak                       
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.

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
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24. Branża elektroinstalacyjna - SEP 
Badania i pomiary urządzeń elektrycznych  
- aspekty prawne, technika pomiaru oraz błędy 
pomiaru.

Październik 2013                                      
Kalisz                                                   
Fundacja Kaliski 
Inkubator  
Przedsiębiorczości,  
ul. Częstochowska 25                

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

25. 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.

07-11-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                    
Poznań                                      
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

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
                     

26. Branża elektroinstalacyjna - SEP 
XVI  SYMPOZJUM z cyklu „Współczesne 
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
informatyczne i telekomunikacyjne”.

20-21-11-2013                                          
9:00                                                                        
Poznań                                      
Centrum Kongresowe 
IOR ul. Miczurina 20

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

27. 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.

21-11-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                       
Konin                                           
Konińskie Centrum 
Edukacyjne, 
ul. Mickiewicza 11

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
                     

28. Branża elektroinstalacyjna - SEP 
Budowa oraz zasady doboru wyłączników 
różnicowoprądowych w instalacjach 
elektrycznych.

Listopad 2013                                      
Kalisz                                                   
Fundacja Kaliski 
Inkubator  
Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25

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

29. Branża wodno-melioracyjna - SITWM
Hydraulika rzek nizinnych.

Listopad  2013                                     
10:00                                                            
Poznań                                                     
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

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

30. Branża ogólnobudowlana - PZITB                       
1. Posadzki i ich ochrona akustyczna 
- projektowanie i zasady wykonania.                        
2. Mechaniczne i chemiczne techniki 
zamocowań stosowane w budownictwie.

5-12-2013                                  
16:00 - 17:30                                        
17:40 -19:10                                    
Poznań                                      
Siedziba WOIIB
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                                               
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                            
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl
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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, e-mail: 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, e-mail: wkp@piib.org.pl.






