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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

9 kwietnia br. odbył się XII Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa, który podsumował trzeci rok działania w III ka-
dencji Izby. W obradach naszego Zjazdu jako gość honorowy uczestni-

czył Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, który w swoim wystąpieniu podkreślił 
dobrą pozycję Izby w regionie, zdobyte zaufanie, sprawność organizacyjną. Po-
nadto honorowymi gośćmi Zjazdu między innymi byli: Okręgowy Inspektor Pracy 
w Poznaniu – Stanisława Ziółkowska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowla-
nego – Jerzy Witczak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Paweł Łuka-
szewski, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Kledyński.

Delegaci na Zjazd bardzo pozytywnie ocenili działanie Izby i udzielili absolu-
torium Okręgowej Radzie WOIIB. W dalszej kolejności delegaci na Zjazd uchwa-
lili przedstawiony program działania i budżet na 2013 rok. Przeprowadzono wybo-
ry uzupełniające do okręgowej rady i okręgowego sądu dyscyplinarnego. Więcej 
informacji na temat Zjazdu WOIIB Koleżanki i Koledzy znajdziecie w Biuletynie 
i na stronie internetowej naszej Izby. 

W dniach 17 – 18 kwietnia gościliśmy przedstawicieli federacji BTP z Fran-
cji. Odbyła się konferencja na temat: „Funkcjonowanie federacji BTP w działal-
ności budowlanej we Francji”. Porównano również zasady działania samorządu 
zawodowego w Polsce i we Francji. Jednocześnie trwała wymiana uczniów współ-
pracujących szkół. Tym razem młodzież francuska wykonywała konstrukcje mu-
rowane na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie. W ramach 
współpracy delegacja francuska i delegacja WOIIB, na zaproszenie starosty powia-
towego, wizytowała urząd starosty powiatowego w Gnieźnie. 

W dniach 14 -16 maja odbyły się Międzynarodowe Targi Energetyki EXPO-
POWER 2013. W ramach targów, 14 i 15 maja we współpracy naszej Izby z Po-
znańskim Oddziałem SEP zorganizowano ciekawe i merytoryczne konferencje do-
tyczące energooszczędności. 

W maju i w czerwcu odbędą się w delegaturach spotkania przewodniczącego 
Okręgowej Rady WOIIB z delegatami z poszczególnych delegatur, Powiatowymi 
Inspektorami Nadzoru Budowlanego oraz naczelnikami, dyrektorami, kierownika-
mi Wydziałów Architektury i Budownictwa. 

24 września 2013 r. odbędzie się w siedzibie WOIIB w budynku „B” między-
narodowe seminarium „Budowle ziemne jako obiekty na terenach zalewowych”. 
Współorganizatorem jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 
Gościem specjalnym będzie wybitny geotechnik prof. dr.h.c. multi. Heinz Brandl – 
Vienna University of Technology. Zgłoszenia do udziału w seminarium – biuro@
hebo-poznan.pl. 

27.09.2013 r. organizujemy ważną dla członków naszej Izby uroczystość 
WIELKOPOLSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH. Tym razem organizatorem jest 
delegatura WOIIB w Gnieźnie. Wszystkie Koleżanki i Kolegów już w tej chwili 
zapraszamy na spotkanie w Gnieźnie. 

Zbliża się XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Nasi delegaci będą wy-
razicielami naszych oczekiwań i będą prezentowali na forum krajowym nasze sta-
nowisko i wnioski. 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Budownictwa do udziału we wszystkich szkoleniach, warsztatach, spotkaniach, 
konferencjach organizowanych przez WOIIB. W trakcie tych wydarzeń zawsze 
jest okazja do wymiany doświadczeń i zacieśnienia kontaktów koleżeńskich.

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
 inż. Włodzimierz Draber

         Zastępca przewodniczącego rady WOIIB

Wielkopolska Okręgowa Izba 
 Inżynierów Budownictwa (WOIIB)

60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14
Sekretariat tel. 61-854-20-10, fax 61-854-20-11
OKK tel. 61-854-20-20, tel./fax 61-854-20-21

ROZ, OSD tel. 61-854-20-13
Sprawy członkowskie tel. 61-854-20-14
strona internetowa: www.woiib.org.pl

e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Biuro Izby czynne:
poniedziałek 13:00-16:00

wtorek, środa, czwartek 11:00-15:00
piątek 9:00-13:00

Delegatury terenowe WOIIB

Kalisz, ul. Rumińskiego 2 (pok. 204)
tel. 62-757-11-58

Kalisz@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 8:00-13:00

wtorek, czwartek 12:00-17:00

Konin, ul. Spółdzielców 3 (pok. 110)
tel. 63-245-31-34

Konin@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek, wtorek, 

piątek 11:00-16:00

Leszno, ul. Lipowa 26 (pok. 35)
tel. 65-520-70-75

Leszno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek, wtorek, 

czwartek 11:00-16:00

Piła, ul. Browarna 19 (pok. 292)
tel. 67-215-50-38

Pila@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-17:00

wtorek 11:00-17:00
czwartek 13:00-16:00

Gniezno, ul. Tumska 15 (pok. 7)
Tel.61-426-51-30

Gniezno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 10:00-15:00

czwartek 12:00-15:00
piątek 8:00-13:00

Dyżury w siedzibie WOIIB
Z-ca przewodniczącego Rady 

Wielkopolskiej OIIB
mgr inż. Zenon Wośkowiak

w każdy poniedziałek 
w godz. 14:00-16:00 pok. 3

inż. Włodzimierz Draber
w każdą środę w godz. 15:00-16:00 pok. 3

Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Daniel Pawlicki

we wtorki w godz. 13:00-14:00 pok. 103
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

mgr inż. Przemysław Barczyński
we wtorki w godz. 14:00-15:00 pok. 101

Ośrodek Informacji Technicznej
 tel. 61-854-20-12
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Wielkopolski Dzień Budowlanych
29 września 2013 r. odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji 

Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.
Organizatorem jest delegatura WOIIB w Gnieźnie.

Już dziś serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów!

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza 
chętnych członków do wzięcia udziału w:

                              1. Turnieju tenisa ziemnego o Puchar Przewodni-
                                   czącego Rady WOIIB w kategorii: singiel kobiet i sin-
                                      giel mężczyzn, który zostanie rozegrany na kortach                    
                                       WTT Solec Wlkp. 
                                         Planowany termin – 21-22.09.2013 r.

                                 Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia 
                                 przyjmuje do 31.08.2013 r. 
                                kol.: Mirosław Praszkowski, tel. 501-645-259, 
                              email: pramir@wp.pl.

2. Turnieju brydżowym o Nagrodę Przewo-
       dniczącego Rady WOIIB, który planujemy 
       rozegrać w listopadzie 2013 r. w budynku 
        „B” Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
       nierów Budownictwa, Poznań 
       ul. Dworkowa 14. Zainteresowanych prosimy 
       o kontakt z kol. Piotrem Szczepankiem, 
       tel. 781-272-425, email: puszcz@o2.pl

Bliższe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

                  Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
                         poszukuje wśród członków naszej Izby animatora gry 
                            w szachy, który zorganizuje Turniej szachowy 
                              o Puchar Przewodniczącego Rady WOIIB. 
                               Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zastępcą 
                               Przewodniczącego Rady WOIIB – kol. Zenonem 
                               Wośkowiakiem, tel. 502-746-562, 
                             email: zenon.woskowiak@wp.pl.

Z A P R O S Z E N I E !!!
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XII Zjazd 
Sprawozdawczy WOIIB

9 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady XII 
Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, by podsumować 

działalność wszystkich organów, komisji i zespołów działa-
jących w Izbie oraz nakreślić kierunki działania w kolejnym 
roku funkcjonowania samorządu. 

Na 179 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło 
udział 127, co stanowiło 70,95% wszystkich delegatów. 

Delegatów oraz przybyłych gości honorowych przy-
witał przewodniczący okręgowej rady WOIIB Jerzy 
Stroński. Poinformował o śmierci: pierwszego przewod-
niczącego okręgowej rady Izby – doc. dr inż. Mariana 
Krzysztofiaka, członka rady – Piotra Zborowskiego, 
członka okręgowego sądu dyscyplinarnego – Henryka 
Szabelskiego. Zmarł również dyrektor biura PIIB – An-

drzej Orczykowski. Poprosił zebranych o uczczenie mi-
nutą ciszy zmarłych Kolegów.

Honorowymi gośćmi Zjazdu byli: Wojewoda Wielkopolski 
– Piotr Florek, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu – Sta-
nisława Ziółkowska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budow-
lanego – Jerzy Witczak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego – Paweł Łukaszewski, prezydent rady WIB – Marek 
Szczęsny, prezes zarządu WIB – Zenon Kierczyński, wicepre-

zes PIIB – Zbigniew Kledyński, przewodniczący rady WOIA 
– Krzysztof Frąckowiak, przewodniczący zarządu oddziału 
PZITB w Poznaniu – Jerzy Gładysiak. Delegaci w głosowaniu 
jawnym, przez podniesienie mandatów, jednogłośnie powierzyli 
prowadzenie obrad Zjazdu p. Lechowi Grodzickiemu.

Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek – w swoim wy-
stąpieniu podziękował za zaproszenie na Zjazd, który jak 

Obrady XII zjazdu sprawozdawczego WOIIB
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stwierdził jest miejscem do przemyśleń i wyważonych decy-
zji. Krótko odniósł się do aktualnej sytuacji panującej na ryn-
ku pracy. Choć ogólnie zwiększyło się bezrobocie, to jednak 
w Wielkopolsce należy ono do najniższych w kraju. 

Podkreślił, że nie podziela poglądów ministra Gowina 
w sprawie deregulacji kolejnych grup zawodowych. 

Gratulował Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 
Budownictwa dobrej pozycji wśród mieszkańców regionu, 
zdobytego zaufania społecznego i sprawności organizacyjnej.

Życzył delegatom owocnych obrad.
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu – Stanisława Ziół-

kowska podziękowała serdecznie za zaproszenie na obrady 
Zjazdu WOIIB. Izba reprezentuje ludzi, którzy bezpośrednio 
odpowiadają za bezpieczeństwo podległych im pracowników 
na budowach, za sprawnie i rzetelnie realizowane procesy 
technologiczne.

Wyraziła duże zadowolenie z wieloletniej, dobrej współpracy 
pomiędzy Izbą a Państwową Inspekcją Pracy. Jest przekonana, że 
dzięki dalszemu zaangażowaniu się WOIIB w działania propagu-
jące bezpieczeństwo pracy na budowach przyczyni się to do dy-
namicznego rozwoju małych i średnich firm branży budowlanej.

Życzyła delegatom owocnych obrad, podjęcia dobrych, 
przemyślanych uchwał oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
zawodowym i prywatnym.

Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski 

Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu 
– Jerzy Gładysiak podziękował za zaproszenie na obrady 
zjazdu. Przekazał pozdrowienia od poznańskiego oddziału 
PZITB, który z Izbą ściśle współpracuje od lat, przygotowu-
jąc kandydatów do egzaminów na uprawnienia budowlane. 
Wieloletnia współpraca owocuje lepiej dobranymi tematami 
szkoleń, wspólnie wypracowanymi stanowiskami w zakresie 
zmian prawa budowlanego i przepisów dotyczących branży 
budowlanej.

Życzył pomyślnych obrad i dobrych  - wyników.

Przewodniczący Rady WOIA – Krzysztof Frąckowiak 
podkreślił, że obie Izby zmagają się z podobnymi problema-
mi natury zawodowej jak i organizacyjnej. Na obu samorzą-
dach spoczywa ogromna odpowiedzialność za losy zawo-
dowe swoich członków. Związane jest to ze stanowieniem 
przepisów prawa jak również oddziaływaniem samorządów 
na środowiska parlamentarne oraz postrzeganie obu zawo-
dów przez społeczeństwo. Jest jeszcze wiele do zrobienia, 
by stanowione prawo nie powodowało komplikacji w pro-
jektowaniu i realizacji obiektów budowlanych, by dokonać 
zmian w przepisach dotyczących Ustawy o zamówieniach 
publicznych.

Stanisława Ziółkowska - Okręgowy Inspektor Pracy
w Poznaniu 

Jerzy Gładysiak - przewodniczący zarządu oddziału PZITB 
w Poznaniu 

Krzysztof Frąckowiak – przewodniczący rady WOIA 
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Życzył owocnych obrad oraz szybkiego wyjścia z ogól-
nego kryzysu gospodarczego i wynikłego stąd zastoju na ryn-
kach budowlanych.

Wiceprezes PIIB – Zbigniew Kledyński, podziękował za 
zaproszenie na kolejny już zjazd sprawnie zorganizowany, 
w którym biorą udział przedstawiciele władz państwowych, 
organizacji samorządowych. Jest to odzwierciedlenie pozy-
cji samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w da-
nym regionie. Jest to potwierdzenie wysokiej pozycji WOIIB 
w środowisku i w społeczeństwie.

W dalszej części poinformował delegatów o głównych kie-
runkach działań podejmowanych przez PIIB: oceny projektów 
legislacyjnych Prawa budowlanego oraz uczestniczenie przed-
stawicieli Izby w pracach przygotowawczych komisji Kodyfika-
cyjnej; kwestie deregulacji zawodów; projekty rozwiązań praw-
nych przywracających uprawnienia technikom budowlanym.

Poinformował, że prowadzone są prace nad rozszerze-
niem dostępu do norm drogą elektroniczną, rozwinięcia sy-
stemu szkoleń e-learningowych.

Podkreślił, że przedstawiciele WOIIB mają duży udział 
w omawianych kierunkach działań PIIB. Życzył zebranym 
delegatom owocnych obrad.

Jerzy Stroński -  przewodniczący rady WOIIB

Zbigniew Kledyński - wiceprezes PIIB 

Przewodniczący rady WOIIB – Jerzy Stroński – odczytał 
list od pani poseł Krystyny Łybackiej skierowany do delega-
tów Zjazdu.

Przewodniczący okręgowej rady WOIIB – Jerzy Stroński 
złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady w 2012 r. 

Skarbnik WOIIB – Kazimierz Ratajczak zreferował roz-
liczenie budżetu Izby w 2012 r. W swoim wystąpieniu po-
informował delegatów, że Izba spłaciła już w całości kredyt 
zaciągnięty na zakup i rozbudowę siedziby.

Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działalno-
ści w 2012 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium 
Okręgowej Radzie WOIIB. 

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Włodzi-
mierz Draber przedstawił delegatom Program działalności na 
2013 rok, a skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu na 
2013 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB 
na 2013 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2013 rok”.

Jednym z punktów programu były wybory uzupełniające 
do składu okręgowej rady oraz do okręgowego sądu dyscy-
plinarnego.

Nowymi członkami okręgowej rady WOIIB zostali Anita 
Karcz i Łukasz Gorgolewski. Informacje o nowych człon-
kach Rady publikujemy na kolejnych stronach Biuletynu.

Piotr Żabierek, w wyniku głosowania, uzupełnił skład 
okręgowego sądu dyscyplinarnego.

Podczas XII Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci 
przyjęli 2 wnioski: 1 skierowano do Krajowej Rady PIIB oraz 
1 wniosek do realizacji przez okręgową radę Izby. 

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Nowi członkowie 
okręgowej rady WOIIB

Mgr inż. AnitA KArcz

Wykształcenie i uprawnienia:
•	 2000 - Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego, specjal-

ność: Technologia i organizacja budowy, 
•	 2004 - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie i działalność zawodowa:
•	 praca w wykonawstwie jako kierownik budowy – Dana-Bud Wolsztyn,
•	 zarządzanie na różnych szczeblach od inżyniera budowy do pełnomocnika 

dyrektora, 
•	 samodzielna działalność gospodarcza - kontrole okresowe, książki obiektów 

budowlanych, wyceny, organizowanie i prowadzenie procesów budowlanych, 
wdrożenie i prowadzenie Systemów Zarządzania Jakością. 

Mgr inż. ŁuKAsz GorGoleWsKi 
Wykształcenie i uprawnienia:

•	1977 – Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, specjalność – przetwarzanie 
i użytkowanie energii elektrycznej, specjalizacja – technika świetlna,

•	1980 – Rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców SEP specjalności technika świetlna,
•	1986 – uprawnienia budowlane - projektowe i wykonawcze bez ograniczeń spe-

cjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elek-
troenergetycznych,

•	2003 – Rzeczoznawca Budowlany w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,
•	2003 – Poświadczenie Bezpieczeństwa o klauzuli poufne – do dostępu do infor-

macji niejawnych,
•	2005 – Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia.

Doświadczenie i działalność zawodowa:
•	1977-1978 – Zakład Projektowania Opraw COBR Polam,
•	1978-1980 – Elektromontaż Poznań,
•	1980-1983 pracownik naukowo-badawczy w Zakładzie Techniki Świetlnej Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej PP,
•	Od 1983 roku zajmuje się projektowaniem sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Współwłaściciel pra-

cowni projektowej Helios s.c. M.Ł. Gorgolewscy w Poznaniu (rok zał. 1990),
•	Ważniejsze projekty: Regionalny Ośrodek Telewizji Polskiej w Poznaniu, 2004. Skarbiec Centralny i Zamiejscowy 

Centralny Ośrodek Komputerowy NBP, Zegrze k.Warszawy, 2005. Zespół Mieszkaniowy Żurawiniec Park, Poznań, 
2007. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2008. Hotel Qubus Poznań, 
2009. Szkoleniowy Ośrodek Komputerowy NBP, Zalesie Górne, 2010. Galeria Handlowa Piast, Bolesławiec, 2011. 
Galeria Handlowa Calisia, Kalisz, 2012.

Działalność społeczna i funkcje:
•	Przewodniczący Sekcji Projektowania I, II (do 2008) i III kadencji,
•	Członek Zespołu d/s współpracy z Izbą Architektów I, II i III kadencji,
•	Delegat na zjazd Krajowy PIIB I kadencji,
•	Zastępca Rzecznika odpowiedzialności zawodowej WOIIB I kadencji,
•	1978 – nadal członek SEP.
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Samorządy Zawodowe reprezentujące zawody 
zaufania publicznego kontynuując swoją dzia-
łalność zorganizowały 8 kwietnia br. w siedzibie 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej drugie spotkanie dotyczące 
deregulacji zawodów oraz problemów biegłych sądowych.

W spotkaniu reprezentowane były następujące samorządy:
1. Okręgowa Izba Radców Prawnych.
2. Okręgowa Rada Adwokacka.
3. Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów.
4. Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska.
5. Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział 
 Wielkopolski.
6. Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów.
7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.
8. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny 
 Oddział w Poznaniu.
9. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
10. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
11. Wielkopolska Izba Lekarska.

Należy podkreślić, że uczestniczyli również przedstawi-
ciele Parlamentu RP w osobach posłów: Krystyny Łybackiej, 
Tadeusza Dziuby, Arkadego Fiedlera, Tomasza Górskiego 
oraz senatora Jana Filipa Libickiego. Posłów Bożenę Szyd-
łowską i Rafała Grupińskiego reprezentowali ich asystenci.

Temat deregulacji zawodów zaufania publicznego omó-
wił Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa Jerzy Stroński, a tematykę związaną 
z biegłymi sądowymi przedstawił Prezes Wielkopolskiej 
Izby Lekarskiej Krzysztof Kordel. Zebrani jednomyślnie 

Wielkopolskie Porozumienie 
Samorządów Zawodowych

przeciwstawiali się w swoich wystąpieniach idei deregulacji 
przedstawionej przez Ministra Sprawiedliwości uważając, 
że zawody zaufania publicznego nie powinny być zderegu-
lowane, argumentując to koniecznością zapewnienia wyso-
kiej jakości wykonywania zawodów jak i bezpieczeństwa dla 
usługobiorców, które nasi członkowie bezwzględnie muszą 
zapewnić swoim zleceniodawcom.

Problem biegłych sądowych wynika z braku nobilitacji 
tej funkcji w społeczeństwie i w związku z tym braku do-
pływu nowych kadr. W szerokiej dyskusji zasugerowano, że 
samorządy powinny rekomendować kandydatów na biegłych 
sądowych. Istotną sprawą są też wynagrodzenia biegłych, 
których wysokość spowodowała, że obecnie w większości 
są to emeryci, którzy nie nadążają za nowościami w danych 
dziedzinach. W dyskusji wystąpiła rozbieżność zdań pomię-
dzy senatorem Libickim a przedstawicielami samorządów 
co do konieczności wspólnych działań. Samorządy mimo 
swoich odrębności mają wspólne problemy związane z dzia-
łalnością na forum komisji sejmowych przy opracowywaniu 
projektów aktów prawnych.

Zdecydowane poparcie dla działań samorządów wyraziła 
Poseł na Sejm RP Krystyna Łybacka i zapowiedziała złożenie 
interpelacji poselskiej w sprawie opinii sporządzanych przez 
biegłych sądowych, co nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Zebrani uzgodnili, że następne spotkanie odbędzie się 
w siedzibie Izby Pielęgniarek i Położnych. Tematem wiodą-
cym będzie jakość kształcenia na poziomie szkół wyższych 
oraz podyplomowych.

Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB

Moderatorzy spotkania.
Od lewej: Krzysztof Kordel – Prezes  WIL  
i Jerzy Stroński – Przewodniczący WOIIB

Wielkopolscy parlamentarzyści
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Sprawozdanie OKR dotyczy okresu od 1.01.2012 r. 
do 31.12.2012 r. oraz niektórych ważniejszych 
wydarzeń z początku roku 2013 przed XII Zjaz-

dem WOIIB. Sprawozdanie Finansowe Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa, które zgodnie z pkt. 
2.1 Polityki Rachunkowości WOIIB jest sporządzane za lata 
kalendarzowe dotyczy okresu od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
Okręgowa Komisja Rewizyjna badając realizację budżetu 
i finansów oraz innych działań WOIIB ograniczyła się więc 
do tego okresu.

Na IX Zjeździe WOIIB została wybrana Okręgowa Ko-
misja Rewizyjna i osobno jej przewodniczący. Na X Zjeździe 
skład Komisji został uaktualniony z powodu wcześniejsze-
go odejścia jednego z jej członków. Od X Zjazdu WOIIB 
w 2011 r. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

1. Wojciech Białek – Poznań, Przewodniczący,
2. Michał Rakowski – Poznań, Zastępca Przewodniczącego,
3. Urszula Bartkowska – Murowana Goślina, Sekretarz,
4. Anna Maria Kołłątaj – Piła, członek,
5. Rajmund Jakuszkowiak – Leszno, członek,
6. Wiktor Liszczyński – Gostyń, członek,
7. Ryszard Białczyk – Gniezno, członek.

W okresie sprawozdawczym OKR odbyła 6 posiedzeń 
w dniach: 10 lutego, 16 marca, 25 maja, 18 września, 23 listo-
pada, 14 grudnia 2012 r. oraz w okresie przygotowań do XII 
Zjazdu 25 stycznia i 22 marca 2013 r. Z każdego posiedzenia 
sporządzano protokół, który po zatwierdzeniu przez OKR na 
następnym posiedzeniu, przekazany został Przewodniczą-
cemu Rady WOIIB i Przewodniczącemu Krajowej Komisji 
Rewizyjnej.

Na posiedzeniach OKR podejmowano uchwały zatwier-
dzające wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły 
kontrolne OKR oraz uchwałę o wystąpieniu na XII Zjeździe 
WOIIB z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej 
Radzie za okres sprawozdawczy (2012 rok), a także uchwały 
w sprawie odznaczeń honorowych PIIB dla członków WO-
IIB. Członkowie OKR zajmowali się także planem pracy 
OKR, tematyką i procedurami kontroli, uaktualnianiem skła-
dów zespołów kontrolnych, terminarzem posiedzeń, oma-
wianiem tematyki centralnych szkoleń oraz innymi drobnymi 
sprawami organizacyjnymi. 

We wszystkich posiedzeniach Rady WOIIB i Prezy-
dium Rady uczestniczył Przewodniczący OKR lub jego za-

SPRAWOZDANIE
z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

stępca pan Michał Rakowski. Przewodniczący OKR uczest-
niczył również w dwóch spotkaniach szkoleniowych w Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej Warszawie w dniach 17.01.2012 r. 
i 31.05.2012 r. 

Wszyscy członkowie OKR WOIIB uczestniczyli 
w szkoleniu zorganizowanym przez KKR dla organów kon-
trolnych PIIB w dniach 5 do 7 października 2012 r. w Muszy-
nie w woj. małopolskim. 

Najważniejsze zagadnienia poruszane na w/w szko-
leniach omawiano na posiedzeniach OKR i dyskutowano 
z Przewodniczącym Rady WOIIB. Z ważniejszych proble-
mów i spraw, które wyniknęły z tych szkoleń i dyskusji warto 
wymienić merytoryczne szkolenia z zakresu prawa i rachun-
kowości oraz regulaminów i procedur dotyczących kontro-
li i funkcjonowania Izby a także odpowiedzialności (w tym 
karnej) członków OKR i innych Organów Izby za prawidło-
we wywiązywanie się ze swoich obowiązków wynikających 
z pracy w tych Organach. W minionym roku KKR odstąpiła 
od działań nakłaniających do ujednolicenia Polityki Rachun-
kowości we wszystkich Okręgowych Izbach. Warto również 
wspomnieć o sygnałach dotyczących zmiany Prawa Budow-
lanego i Prawa Wodnego oraz o deregulacji a w tym dalszego 
funkcjonowania Izby Inżynierów Budownictwa. Tematy te 
były komentowane na szkoleniach przez Prezesa Krajowej 
Izby Inżynierów Budownictwa Pana Andrzeja Rocha Dobru-
ckiego. Więcej informacji na ten ostatni temat posiadają nasi 
członkowie Krajowej Rady IIB.

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

1. Kontrola Delegatury WOIIB w Gnieźnie.
2. Kontrola Delegatury WOIIB w Pile.
3. Kontrola dokumentacji dot. egzaminów na uprawnienia 

budowlane.
4. Kontrola dokumentacji kasowej, inwentaryzacji kasy.
5. Kontrola realizacji uchwał XI Zjazdu WOIIB.
6. Kontrola realizacji uchwał Okręgowej Rady WOIIB 

i Prezydium Rady w 2012 r.
7. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2012 r.

 Kontrole dotyczyły całokształtu działalności jedno-
stek kontrolowanych a szczególnie spraw finansowych, go-
spodarczych i porządkowych. 

 W składzie zespołów kontrolnych pracowali wszy-
scy członkowie OKR, przy czym każdorazowo przewodni-
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czącym zespołu był Przewodniczący lub Zastępca Przewod-
niczącego OKR. 

Wyniki Kontroli

Wyniki kontroli zostały szczegółowo opisane w Pro-
tokołach z w/w kontroli Nr 16 do 22/III (trzecia kadencja 
WOIIB), które wraz z przyjętymi uchwałami zostały dostar-
czone do Przewodniczącego Rady WOIIB i Przewodniczą-
cego KKR. Nie sposób na okręgowym Zjeździe przytoczyć 
wszystkie ustalenia tych protokołów:

1. Delegatura WOIIB w Gnieźnie jest najmłodszą de-
legaturą w WOIIB, zorganizowaną z autentycznej 
potrzeby i inicjatywy lokalnego środowiska „budow-
lańców”. Powstała kilka lat po zorganizowaniu pozo-
stałych delegatur a decyzja (Uchwała Rady WOIIB) 
o jej powstaniu była dość długo rozważana. Dzisiaj 
po kilku latach działalności okazuje się, że była to 
decyzja słuszna. Delegatura dobrze służy integracji 
środowiska, pomaga członkom WOIIB i dobrze repre-
zentuje nasze środowisko wobec lokalnych władz sa-
morządowych, posłów i senatorów z terenu powiatów 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. Inspektor zatrud-
niony na ½ etatu w delegaturze wykazuje inicjatywę 
i samodzielność oraz zrozumienie swojej roli w cało-
kształcie działalności WOIIB. Jedyną uwagę, którą 
zespół kontrolujący sprecyzował to propozycja, aby 
rozwiązać problem kolizji dni urzędowania delegatu-
ry z dniami wyjazdów Inspektora do siedziby WOIIB 
w Poznaniu.

 Na podstawie wyników kontroli stwierdza się pra-
widłowość funkcjonowania delegatury w Gnieźnie. 

2. Delegatura WOIIB w Pile była poprzednio kontrolo-
wana 24 i 25 lutego 2009 r. oraz 27 i 28 października 
2010 r. Kontrola tej delegatury w 2012 r. była zatem 
rekontrolą. Zespół kontrolujący stwierdził, że w dele-
gaturze tej od czasu poprzednich kontroli nie zaszły 
żadne znaczące, pozytywne zmiany, a uwagi zespo-
łów kontrolnych powtarzają się. Uwagi te dotyczą: 
zaniedbanego, nieestetycznego i mało funkcjonalne-
go pomieszczenia delegatury, przechowywania w lo-
kalu nieużytkowanych urządzeń. Stwierdzono małą 
aktywność Inspektora kierującego pracą delegatury, 
co przejawia się np.: brakiem jakiejkolwiek infor-
macji na tablicy ogłoszeń, a dotyczącej działalności 
delegatury, brakiem podejmowania skutecznych form 
kontaktu z członkami WOIIB itp. Sytuacja ta nie mo-
bilizuje, a nawet nie zachęca członków WOIIB do ak-
tywnego uczestniczenia w życiu naszej Izby. W dele-
gaturze tej występuje, podobnie jak w gnieźnieńskiej, 
problem kolizji dni urzędowania delegatury z dniami 
wyjazdu Inspektora do siedziby WOIIB w Poznaniu. 
Ponieważ większość tych samych uwag dotyczą-
cych delegatury w Pile powtarza się już w trzeciej 

kontroli, OKR wnioskuje, aby podjąć bardziej ra-
dykalne środki zmierzające do poprawy istniejące-
go stanu rzeczy. 

3. Kontrola dokumentacji dot. egzaminów na upraw-
nienia budowlane miała bardzo istotne znaczenie, gdyż 
prawidłowe rejestrowanie, przechowywanie i następ-
nie archiwizacja ma duże znaczenie dla oceny bieżącej 
i przyszłej działalności WOIIB, jak i dla każdego człon-
ka osobno, gdyż dokumentuje i uwiarygadnia istotny 
fragment kariery zawodowej każdego inżyniera i techni-
ka. OKR na podstawie przeprowadzonej kontroli stwier-
dza, że Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB 
prowadzi właściwie i w sposób ciągły całość doku-
mentacji dotyczącej uprawnień budowlanych swoich 
członków, wraz z ich archiwizacją. 

4. Kontrola dokumentacji kasowej i inwentaryzacji 
kasy przeprowadzona w styczniu 2013 roku wykazała, 
że stan środków pieniężnych w kasie był zgodny ze sta-
nem końcowym ostatniego raportu kasowego na dzień 
31.12.2012 r. na podstawie spisu gotówki z natury.  
Na tę okoliczność spisano odpowiednie protokoły na 
dzień 31.12.2012 r. Komisja nie stwierdza żadnych 
nieprawidłowości w dokumentach kasowych WOIIB.

5. Realizacja uchwał XI Zjazdu WOIIB została szczegó-
łowo przedstawiona i opisana w dokumencie XII Zjazdu 
pt.: Sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB z działalności 
w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. W za-
kresie realizacji wniosków XI Zjazdu WOIIB ustalenia 
Komisji są zbieżne ze sprawozdaniem Okręgowej Rady 
WOIIB, nie ma więc potrzeby ich powtarzać. OKR nie 
wnosi zastrzeżeń do realizacji uchwał i wniosków XI 
Zjazdu WOIIB przez Radę WOIIB. 

6. Realizacja uchwał Okręgowej Rady WOIIB i Prezy-
dium Rady nie budzi zastrzeżeń. W 2012 roku podjęto 
bardzo dużo uchwał dotyczących spraw członkowskich, 
organizacyjnych, finansowych, zapomóg itp. W proto-
kole z kontroli szczegółowo opisano rodzaj tych uchwał 
i ich realizację. Nie wniesiono uwag dotyczących po-
dejmowania i realizacji uchwał Rady i Prezydium Rady. 
Zaleca się ponowne rozpatrzenie przez Radę sprawy 
bieżącego publikowania uchwał na stronie interneto-
wej WOIIB oraz dla ułatwienia identyfikacji uchwał 
stosowanie oprócz numeru uchwały także krótkiej na-
zwy (czego dotyczy). Zespół kontrolny OKR stwierdził 
kilka błędów porządkowych w numeracji i dacie kilku 
uchwał. Szczegóły dot. tego zagadnienia opisano w pro-
tokole z kontroli nr 21/III/2013.

Kontrola budżetu i finansów WOIIB 

Realizacja budżetu i finansów za 2012 rok w Wielko-
polskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa szczegó-
łowo opisana została w Protokole Nr 19/III z kontroli prze-
prowadzonej w marcu 2013 r. przez OKR po zakończeniu 
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Sprawozdania Finansowego WOIIB i po badaniu przez bie-
głego rewidenta tego sprawozdania.

Okręgowa Komisja Rewizyjna do sporządzenia swojego 
sprawozdania skorzystała z następujących dokumentów:

- Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa za 2012 r.

- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 
2012 r.

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. 

- Rachunek wyników sporządzony za 2012 r.

- Wykonanie budżetu WOIIB 1.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

- Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego WO-
IIB za rok 2012 autorstwa p. Andrzeja Furmanowskiego 
Biegłego Rewidenta z firmy Eureka Auditing Sp. z o.o.

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

Na podstawie w/w dokumentów i wyjaśnień OKR 
stwierdza, co następuje:

1. Opis stwierdzonego w czasie kontroli 
stanu faktycznego.

Na podstawie w/w dokumentów oraz w/w wyjaśnień  
stwierdza się: 

Wyszczególnienie wszystkich przychodów, kosztów, 
aktywów i pasywów za rok 2012 i porównawczo za rok 2011 
znajduje się na drukach występujących przy Sprawozdaniu 
Finansowym zał. 1 i 2 (Rachunek wyników sporządzony za 
2012 r. i Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.).

Rachunek wyników za 2012 rok wykazuje wzrost 
przychodów z tytułu składek członkowskich i składek 
wpisowych w porównaniu z rokiem 2011 razem w kwo-
cie 179 486,88 zł. Natomiast wpływ składek członkowskich 
dotyczących przychodów roku przyszłego (2013) jest więk-
szy o 163 603,00 zł w porównaniu z analogicznym wpływem 
w roku poprzednim. Przychody z tytułu składek członkow-

skich w 2013 r. będą jednak prawdopodobnie jeszcze większe 
ponieważ Zjazd Krajowy podwyższył składki od 2013 r. i tyl-
ko część składek na przyszły rok wpłynęła w 2012 r. Wynika to 
z różnych terminów wpłacania składek przez poszczególnych 
członków. Aby dokładniej zdiagnozować ten fakt, należałoby 
przeprowadzić dokładną analizę tego zagadnienia uwzględnia-
jąc również zmieniającą się w czasie ilość członków. 

Z rachunków wyników przeanalizowanych od 2007 do 
2012 roku wynika, że koszty administracyjne wynosiły od-
powiednio 750,5 tys. zł, 860,6 tys. zł, 830,8 tys. zł, 1 197,9 
tys. zł i w 2011 roku 1 158,3 tys. zł. W 2012 roku koszty 
administracyjne wyniosły 1 088,0 tys. zł. Należy jednak za-
znaczyć, że od roku 2010 w tych kosztach uwzględnia się 
wartość amortyzacji od budynku siedziby Izby w wysokości 
średnio 233 tys. zł rocznie. Wartość amortyzacji nie jest jed-
nak wydatkiem (wypływem pieniędzy). Tak więc rzeczywi-
ste, porównywalne koszty administracyjne związane z wy-
pływem pieniężnym w 2012 roku utrzymują się na poziomie 
lat 2008 i 2009 a w porównaniu do lat 2010 i 2011 zmalały. 
Wydaje się, że niepokojąca tendencja wzrostu kosztów 
administracyjnych w latach 2010 i 2011 została zatrzyma-
na, ale zagadnienie to należałoby dalej skrupulatnie mo-
nitorować. Należy to uznać za sukces kierownictwa WOIIB, 
zwłaszcza w świetle postępującej inflacji i zwiększającej się 
liczby członków, w porównaniu z poprzednimi latami.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. po stro-
nie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 237 834,33 zł. 
W 2011 r. suma ta wynosiła 9 730 092,16 zł, w 2010 r. wy-

nosiła 11 691 279,85 zł a w 2009 r. 
11 400 200,00 zł. 

Na aktywa składają się akty-
wa trwałe na kwotę 7 918 269,98 
zł i aktywa obrotowe na kwotę 
2 308 831,44 zł oraz krótkotermino-
we rozliczenia międzyokresowe na 
kwotę 13 732,91 zł. 

Na pasywa składają się fundu-
sze własne na kwotę 7 999 341,01 zł 
oraz zobowiązania i rezerwy na zobo-
wiązania na kwotę 2 238 493,32 zł.

W tej ostatniej kwocie 
uwzględniono zobowiązania krót-

koterminowe z tytułu kredytów (kredyt inwestycyjny do spła-
cenia w 2013 r. w kwocie 234 639,64 zł). 

Rozliczenie kredytu PKO BP

Kredyt inwestycyjny na budowę siedziby WOIIB wg umo-
wy zawartej w 2009 roku z PKO BP wynosił 3 500 000,00 zł. 
Umowa zakładała, że spłata kredytu potrwa do roku 2020. 
Spłata kredytu do końca 2012 roku przebiegała następująco: 
w roku 2009 spłacono 82 684,00 zł plus odsetki ze środków 
bieżących, w 2010 roku 330 708,00 zł plus odsetki ze środków 
bieżących, w 2011 roku 196 784,82 zł plus odsetki ze środków 

 2011 r. 2012 r.
- przychody z działalności statutowej 3 315 472, 77 zł 3 574 103,10 zł
- koszty realizacji zadań statutowych 1 678 214, 13 zł 2 228 051,92 zł   
- wynik finansowy na działalności statutowej 1 637 258, 64 zł 1 346 051,18 zł
- koszty administracji 1 158 353, 29 zł 1 088 012,43 zł
- pozostałe przychody 35 114, 13 zł 378 079,12 zł
- pozostałe koszty 61 994, 44 zł 81,15 zł
- przychody finansowe 23 851, 32 zł 59 083,13 zł
- koszty finansowe 244 821, 38 zł 28 721,65 zł
- wynik brutto na całokształcie działalności 231 054, 98 zł 666 398,20 zł
- zyski i straty nadzwyczajne 0 0
- wynik finansowy ogółem 231 054, 98 zł 666 398,20 zł
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bieżących oraz dodatkowo 2 360 736,94 zł z umorzenia (spie-
niężenia) jednostek funduszu otwartego PKO TFI. W 2012 
roku spłacono 294 446,60 zł plus odsetki ze środków bieżą-
cych. Suma spłaconych rat za miniony okres wyniosła więc 
3 265 360,36 zł. Spłacano też na bieżąco odsetki od kredytu. 
Pozostało do spłacenia po 31.12.2012 roku 234 639,64 zł plus 
pozostałe odsetki i ewentualna prowizja banku za wcześniej-
szą spłatę kredytu, które w sumie można oszacować na ok. 
6 000,00 zł. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową 
WOIIB oraz opinię Przewodniczącego Rady i Skarbnika, spła-
ta reszty kredytu wraz z pozostałymi jego kosztami jest realna 
w I połowie 2013 roku. Wtedy też będzie możliwe dokładne 
rozliczenie kosztów zaciągnięcia kredytu.

Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach WOIIB 
spłaci całe zadłużenie i w związku z tym otworzą się nowe 
możliwości do działania. 

Z oceny zdolności do obsługi zadłużenia przedstawionej 
w „Opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego za rok 
2012” Biegłego Rewidenta wynika, że: „Funduszami własnymi 
badana jednostka na koniec roku 2012 pokrywała 78,1% warto-
ści wszystkich posiadanych aktywów. Badana jednostka popra-
wiła ponadto – i tak już wysoką w latach 2009 do 2011 – zdol-
ność do spłaty zadłużenia. Nadwyżka finansowa po uwzględ-
nieniu amortyzacji za rok 2012 wyniosła w sumie 954 tys. zł. 
Kwota ta ponad dwukrotnie przewyższa wartość wszystkich 
zobowiązań krótkoterminowych Izby. Inaczej ujmując – ozna-
cza zdolność do spłaty tych zobowiązań w okresie krótszym niż 
pół roku. W ocenie biegłego rewidenta sytuacja majątkowa i fi-
nansowa WOIIB w Poznaniu jest bardzo dobra i nie występują 
w związku z tym żadne istotne zagrożenia dla kontynuacji dzia-
łalności w dającej się przewidzieć przyszłości”.

Płynność finansowa WOIIB - w opinii Biegłego Rewi-
denta wskaźniki bieżącej płynności finansowej wyliczone dla 
2012 roku, w stosunku do roku 2011 uległy wyraźnej popra-
wie, wracając do poziomu powyżej liczby jeden. Przyjmuje 
się powszechnie – i to nie tylko w rozważaniach teoretycz-
nych – taki poziom płynności za dobry i bezpieczny”. 

Wykonanie Budżetu WOIIB w 2012 roku wynio-
sło 3 054 319,34 zł przy planie wydatków budżetowych 
3 445 500,00 zł. Tak więc zaoszczędzona kwota wydatków 
w stosunku do planu wyniosła 391 180,66 zł. Każdy z dele-
gatów otrzymał druk „Wykonanie budżetu WOIIB za 2012 
rok” a więc szczegółowe omawianie każdej pozycji jest zbęd-
ne. W 2012 r., w porównaniu z poprzednim, 2011 rokiem, 
wykonanie budżetu było o 176 398,20 zł wyższe. Należy 
zaznaczyć, że w kilku pozycjach występuje przekroczenie, 
ale w większości pozycji były oszczędności. Na specjalną 
uwagę zasługują pozycje budżetu związane z wynagrodze-
niami. Pozycję „wynagrodzenia” w planie budżetu 2012 r. 
zwiększono o 3,5% w stosunku do 2011 roku tj. na pozio-
mie przewidywanej inflacji. 

Wydatki w tej pozycji w 2012 r. były mniejsze niż za-
planowano i mniejsze niż wykonano w 2011 r. o kwotę 27 243,78 

zł. Wydaje się, że analizę tego faktu należałoby w br. pogłę-
bić. Opisane przekroczenia i oszczędności poszczególnych 
pozycji budżetu są dobrze wyjaśniane, a złożone wyjaśnienia 
uzasadniają przekroczenia. 

Wpływy do budżetu zostały przekroczone o kwotę 
145 428,00 zł. Tutaj w zasadzie tylko w jednej pozycji plano-
wane wpływy zostały przekroczone tj. we wpływach ze skła-
dek członkowskich. Globalnie wykonanie budżetu WOIIB 
za 2012 rok należy ocenić pozytywnie.

 

2. Wnioski końcowe

- Sprawozdanie finansowe według „Opinii Niezależnego Bie-
głego Rewidenta” przedstawia rzetelnie i czytelnie wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finanso-
wej WOIIB na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku fi-
nansowego za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

- Według „Opinii i raportu z badania sprawozdania finan-
sowego za rok 2012” WOIIB sporządziła sprawozdanie 
finansowe we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie 
z zasadami określonymi w Ustawie o Rachunkowości, 
własną Polityką Rachunkowości na podstawie prawidło-
wo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie 
to jest zgodne z przepisami prawa i postanowień statutu 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wynik finansowy na całokształcie działalności WOIIB 
w 2012 r. był dodatni i wynosi 666 398,20 zł.

- Wykonanie Budżetu WOIIB w 2012 r. w globalnym wy-
miarze należy ocenić pozytywnie. 

- Zaleca się ściśle kontrolować na bieżąco wydatki admi-
nistracyjne WOIIB.

Na podstawie dokumentów księgowych i opinii Biegłe-
go Rewidenta OKR stwierdza, że sprawozdanie finansowe 
WOIIB za 2012 rok przedstawia rzetelnie i czytelnie wszyst-
kie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finan-
sowej WOIIB. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 
zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz na podstawie prawid-
łowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Informacje zawar-
te w sprawozdaniu rocznym wskazują, że WOIIB prowadzi 
prawidłową gospodarkę finansową.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i udziału we 
wszystkich posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB prze-
wodniczącego OKR stwierdza się, że WOIIB jest dobrze zorga-
nizowana, jej organy statutowe oraz powołane przez Okręgową 
Radę Izby komisje i zespoły działają prawidłowo a WOIIB wy-
wiązuje się dobrze ze swoich statutowych obowiązków.

Okręgowa Komisja Rewizyjna podjęła Uchwałę nr 19/
III/12/13 o wystąpieniu do XII Zjazdu WOIIB o udzielenie 
absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB za 2012 r. 

Wojciech Białek
Przewodniczący OKR WOIIB
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa była współorganizatorem dwóch 
konferencji naukowo-technicznych podczas 

Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2013  
w Poznaniu:

	14 maja 2013 r. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W OŚ-
WIETLENIU DROGOWYM;

	15 maja 2013 r.  UKŁADY ELEKTRYCZNE DLA FO-
TOWOLTAIKI (PV) oraz ROZDZIELNICE SN z SF

6
.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W OŚWIETLENIU 
DROGOWYM

14 maja 2013 r. w pawilonie 8A (sala 1.4) Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich odbyła się IV Konferencja Nauko-
wo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” 
n.t. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W OŚWIETLENIU DRO-
GOWYM. Głównymi organizatorami konferencji byli: Wiel-
kopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział 
Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Jó-
zefa Węglarza, natomiast współorganizatorami konferencji był 
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie. Konferencja odbywała się pod patro-
natem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP oraz Związ-
ku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting.

Radzie Programowej IV Konferencji przewodniczył 
Profesor Konrad Domke z Politechniki Poznańskiej. Ponadto 
w skład Rady Programowej weszli: sekretarz naukowy – dr 
inż. Małgorzata Górczewska z Zakładu Techniki Świetlnej 

KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE 
WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA
PODCZAS TARGÓW EXPOPOWER 2013

i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej, Profesor Wojciech 
Żagan z Politechniki Warszawskiej, Profesor Jacek Hauser 
z Politechniki Poznańskiej, dr inż. Jan Grzonkowski – 
Przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. 
Pracami Komitetu Organizacyjnego IV Konferencji kie-
rował Wiceprezes ZG SEP – mgr inż. Stefan Granatowicz, 
a sekretarzem organizacyjnym była mgr inż. Renata Kurka 
– Sekretarz Zarządu OP SEP.

Obrady konferencji otworzył Wiceprezes Zarządu Głów-
nego, a jednocześnie Członek Prezydium Zarządu Oddziału 
Poznańskiego SEP – Stefan Granatowicz, witając serdecznie 
przybyłych uczestników i zapraszając do stołu prezydialnego 
profesorów Wojciecha Żagana i Konrada Domke oraz dok-
tora Jana Grzonkowskiego. W swym wystąpieniu Kolega 
Stefan Granatowicz krótko przedstawił tematykę konferencji 
oraz szczególnie podziękował za działalność organizacyjną 
sekretarzom konferencji – dr inż. Małgorzacie Górczewskiej 
i mgr inż. Renacie Kurce. 

Pierwszej sesji referatowej przewodniczył Profesor 
Konrad Domke. Referat wprowadzający w tematykę kon-
ferencji przedstawił Przewodniczący Polskiego Komitetu 
Oświetleniowego SEP – Jan Grzonkowski. Następnie zapre-
zentowano referaty tematyczne:

Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska) – Rozpro-
szenie światła - dobrodziejstwo czy przekleństwo? Zjawisko 
rozpraszania światła ma istotny wpływ na przykład na kształ-
towanie rozsyłu opraw oświetleniowych, na poziom i rozkład 
luminancji na powierzchniach odbijających lub przepuszcza-
jących światło. W wielu przypadkach  zjawisko to jest ko-
rzystne – przykładowo: ogranicza luminancję źródeł światła 
i opraw, zapewnia prowadzenie wzrokowe dzięki uwidocz-
nieniu linii opraw  oświetlenia drogowego, umożliwia do-
strzeżenie  reflektorów samochodów. W odniesieniu do wie-
lu układów optycznych opraw oświetleniowych rozproszenie 
jest niekorzystne, ponieważ obniża ich sprawność, ogranicza  
możliwość precyzyjnego ukształtowania rozsyłu strumienia 
świetlnego, powoduje powstanie zjawiska olśnienia.

Wiesława  Pabjańczyk (Politechnika Łódzka) – Inte-
ligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda popra-
wy  bilansu energetycznego w gminach. W poszukiwaniu 
oszczędności energetycznych i finansowych, oświetlenie 
drogowe wprowadza coraz bardziej zaawansowane techno-
logie. Są to oprawy oświetleniowe LED wyposażone w róż-
nego rodzaju czujniki i sterowniki. Możliwe jest dostosowa-
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nie warunków oświetleniowych do bieżących potrzeb oraz 
monitorowania zarządzania pracą instalacji oświetleniowej. 
Modernizacja oświetlenia drogowego jest poprzedzona au-
dytem efektywności energetycznej, który określa opłacal-
ność takiej inwestycji i jest podstawą do pozyskiwania środ-
ków finansowych. 

Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) – Mo-
nitoring instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem 
opraw LED  w Warszawie. W referacie przedstawiono moni-
toring wybranej instalacji oświetleniowej znajdującej się na 
terenie Warszawy. Monitoring instalacji wykonywano zgod-
nie z zaleceniami normalizacyjnymi. Przed instalacją opraw, 
wykonano ich pomiary fotometryczne i elektryczne w warun-
kach laboratoryjnych.

Andrzej Lis (APANET Green System Sp. z o.o.) – Inte-
ligentny system sterowania oświetleniem najlepszym sposo-
bem na oszczędzanie. Inteligentny system sterowania oświet-
leniem ulicznym został opisany jako idea oraz przedstawiony 
od strony technicznej: technologii komunikacji, urządzeń 
składowych oprogramowania nadrzędnego.

Bogdan Ślęk (Philips  Lighting Poland S.A.) – Cyfrowe 
technologie oświetleniowe i ich rola w zrównoważonym roz-
woju. Do roku 2050 ponad dwie trzecie ludności świata za-
mieszkiwać będzie w miastach,  z czego ponad 3 miliardy na 
terenach zurbanizowanych nowych, rozbudowanych lub zre-
witalizowanych. Coraz większym wyzwaniem dla miast od-
powiedzialnych za 70% światowego zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych stają się cena i dostępność surowców 
energetycznych, a także nasilające się oddziaływanie miast 
na środowisko. Inteligentna, połączona w jedną sieć infra-
struktura oświetlenia publicznego w niedalekiej przyszłości 
stanie się niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju 
miast w XXI wieku.

Po przerwie, drugiej sesji referatowej przewodniczył 
Profesor Jacek Hauser i w sesji tej zaprezentowano następu-
jące referaty:

Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) – Re-
dukcja poziomu oświetlenia drogowego - możliwości i ogra-

niczenia. Wymagania normatywne, dotyczące ilościowych 
i jakościowych cech oświetlenia drogowego, uwzględniają 
potrzebę zapewnienia wszystkim użytkownikom dróg pożą-
danego poziomu bezpieczeństwa i komfortu widzenia. Dobór 
odpowiednich parametrów fotometrycznych oświetlenia dro-
gowego jest uzależniony od szeregu czynników zmiennych 
w czasie, np. od natężenia ruchu pojazdów i pieszych, jasnoś-
ci otoczenia, zaparkowanych pojazdów. Uwzględnienie tej 
zmienności stwarza możliwość realizacji energooszczędnego 
systemu oświetlenia z dostosowywaniem poziomu oświet-
lenia do rzeczywistych potrzeb. W referacie przedstawiono 
wybrane zagadnienia dotyczące sposobu wartościowania 
poszczególnych  kryteriów doboru obniżonych klas oświet-
leniowych, opracowane na podstawie Raportu Technicznego 
CIE 115:2010.

Marcin Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.) – O energo-
oszczędności w modernizacjach oświetlenia drogowego. 
Wraz z rozwojem nowych technologii oświetleniowych 
i jednoczesnym zużywaniem się funkcjonujących instalacji, 
niezmiennie aktualny w oświetleniu drogowym jest temat 
modernizacji. Zainteresowani są nim państwowi i prywat-
ni użytkownicy, wykonawcy, konsultanci oraz producenci 
sprzętu oświetleniowego, jako potencjalni dostawcy syste-
mów oświetleniowych. Koszty ponoszone na eksploatację 
oświetlenia drogowego (wymiana zużytych bądź uszkodzo-
nych lamp i opraw, naprawy interwencyjne i rachunki za 
energię elektryczną) to najczęściej bardzo znaczące pozycje 
w budżetach administrujących nim podmiotów, stąd dobrze 
zaplanowana i wykonana inwestycja może być źródłem po-
ważnych oszczędności. 

Marcin Grzanka (Schréder Polska Sp. z o.o.) – Inteli-
gentne sterowanie oświetleniem drogowym i parkowym. Re-
ferat opisuje sposoby sterowania oświetleniem zewnętrznym 
przy wykorzystaniu bezprzewodowych systemów sterowa-
nia oferowanych przez firmę Schréder: OWLET Nightshift 
i OWLET Andi. Podano opis zasady działania, możliwości 
oraz potencjału w pozyskiwaniu oszczędności energii i zm-
niejszeniu emisji dwutlenku węgla.

Ryszard Zwierchanowski (KAPE S.A.) – Narzędzia 
finansowania modernizacji oświetlenia zewnętrznego. Za-
kończyła się pierwsza edycja programu finansowania mo-
dernizacji oświetlenia zewnętrznego pod nazwą SOWA. 
Okazało się że skorzystały z niego głównie Urzędy Miast, 
a nie Urzędy Gmin. Trwają przygotowania do drugiej edy-
cji. Istnieje opcja dofinansowania modernizacji oświetlenia 
jaką są Białe Certyfikaty. Krajowa Agencja Poszanowania 
Energii  przygotowuje audyty i służy pomocą w uzyskaniu 
dofinansowania.

Jan Kostański (ENEA S.A.) – Partnerskie podejście 
do kontraktowania i organizacji usług oświetleniowych 
na rzecz gmin  na podstawie modelu wdrażanego w ENEA 
S.A. W oferowaniu umów o usługi oświetleniowe dla gmin, 
ENEA S.A. posługuje się jednolitym modelem umowy wraz 
z arkuszami kalkulacji ceny. Projekt opiera się na wykorzy-
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staniu indywidualnych dla przedmiotu usługi, rzeczywistych 
danych o urządzeniach, strukturze własności i kosztach właś-
ciciela, przy jednakowych dla wszystkich klientów ofero-
wanych cenach jednostkowych czynności eksploatacyjnych. 
Taki model ofert jest wdrażany od 4 lat. Wg niego ENEA 
S.A. realizuje 80% swoich umów oświetleniowych.

Marcin Pawłowski (ENEA S.A.)  – Wykorzystanie tech-
nik informatycznych w zarządzaniu oświetleniem. Szczegó-
łowa informacja o instalacji oświetleniowej jest podstawo-
wym elementem wpływającym na sprawne zarządzanie ma-
jątkiem oświetleniowym. Na jej podstawie można dokładnie 
określić wartość zawieranych kontraktów oraz oszacować ry-
zyko związane z prowadzeniem usługi oświetleniowej. Daje 
ona również możliwość opracowywania dokładnych zesta-
wień stanu technicznego instalacji, przygotowywania planów 
prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych, prowadzenie stałe-
go nadzoru nad majątkiem. Do zarządzania tą informacją ko-
nieczne jest wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycz-
nych dostępnych na rynku. Współczesne narzędzia informa-
tyczne dają nam pewność właściwego użycia tej informacji 
w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

Arkadiusz Król, Piotr Sieniawski, Tomasz Spek (ENER-
GOBUD Leszno Sp. z o.o.)  – Model komunikacji z gminami 
w ramach wykonywania usługi oświetleniowej. W związku 

ze zdarzającymi się awariami oświetlenia użytku publiczne-
go, oraz w celu poprawienia realizacji obsługi i jeszcze szyb-
szej reakcji na zaistniałe awarie został utworzony System 
Ewidencji Awarii oświetlenia (SEA). Powstał on z myślą 
o stronach realizujących obsługę utrzymania oświetlenia. 
Dzięki temu systemowi nastąpiło usprawnienie komunikacji 
pomiędzy zainteresowanymi stronami np. pomiędzy gminą 
a ENEA S.A. W sposób prosty i przejrzysty przekazywane 
są informacje niezbędne do dalszej pracy w celu usunięcia 
oraz rozliczenia awarii. W niniejszym referacie podjęto próbę 
jasnego i zrozumiałego wyjaśnienia na jakich zasadach działa 
System Ewidencji Awarii oświetlenia oraz dlaczego dzięki 
niemu współpraca z różnego rodzaju instytucjami stała się 
pracą lepiej funkcjonującą.

Po zakończeniu prezentacji każdego z referatów wywią-
zywała się ożywiona dyskusja dotycząca omawianej tematyki.

Prezentowane podczas konferencji referaty zostały wyda-
ne drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opatrzonego 
numerem ISBN 978-83-932767-5-2. W konferencji uczestni-
czyło około 170 osób z całego kraju, w tym liczna grupa człon-
ków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na zakończenie 
konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświad-
czanie OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu. 

UKŁADY ELEKTRYCZNE DLA FOTOWOLTAIKI 
(PV) oraz ROZDZIELNICE SN z SF

6
.

15 maja 2013 r. w pawilonie 7 (sale 1G i 1H) Między-
narodowych Targów Poznańskich odbyła się XI Konferencja 
Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskie-
go, średniego i wysokiego napięcia” n.t. UKŁADY ELEK-
TRYCZNE DLA FOTOWOLTAIKI (PV) oraz ROZ-
DZIELNICE SN z SF

6
. Głównymi organizatorami konfe-

rencji były - Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich im. prof. Józefa Węglarza i Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa, natomiast współorganizato-
rami konferencji były ABB Sp. z o.o., ZPUE HOLDING Sp. 
z o.o. oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja 
odbywała się pod patronatem medialnym Wiadomości Elek-
trotechnicznych oraz INPE – Miesięcznika Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.

Komitetowi Organizacyjno-Programowemu XI Konferencji 
przewodniczył Prezes OP SEP – mgr inż. Kazimierz Pawlicki, 
a sekretarzem był dr inż. Ryszard Niewiedział – Wiceprezes OP 
SEP i Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 
OP SEP. Ponadto w skład komitetu weszli: dr inż. Andrzej 
Grzybowski – Przewodniczący Sekcji Energetyki  OP SEP, mgr 
inż. Paweł Bargieł – Przedstawiciel ABB, mgr inż. Grzegorz 
Gryczyński – Przedstawiciel ZPUE HOLDING oraz członkowie 
Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP. 

Obrady konferencji otworzył Prezes Oddziału Poznań-
skiego SEP – Kazimierz Pawlicki witając serdecznie przyby-
łych uczestników, w szczególności: Członków Honorowych 
SEP w osobach Profesora Czesława Królikowskiego i Stefa-
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na Granatowicza – Wiceprezesa ZG SEP i członka Prezy-
dium Okręgowej Rady WOIIB, Panią Profesor Aleksandrę 
Rakowską – Wicedyrektora Instytutu Elektroenergetyki 
Politechniki Poznańskiej, Dyrektorów Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w osobach Pani Wiesławy Galińskiej 
i Pana Marcina Goryni, Redaktora Naczelnego Wiadomości 
Elektrotechnicznych Krzysztofa Wolińskiego – członka ZG 
SEP. W swym wystąpieniu Prezes Kazimierz Pawlicki krótko 
przedstawił tematykę konferencji i jej szczegółowy program. 
Następnie prowadzenie obrad przekazał dr. inż. Ryszardowi 
Niewiedziałowi – sekretarzowi Komitetu Programowo-Orga-
nizacyjnego XI Konferencji.

W pierwszej sesji zaprezentowano trzy referaty, a mia-
nowicie:

Paweł Bargieł (ABB) – Rozwiązania ABB dla foto-
woltaiki (PV) - Wprowadzenie. W odpowiedzi na aktualne 
oczekiwana rynkowe inwestorów, związane z zapowiada-

ną nową ustawą o OZE, w referacie przedstawiono pod-
stawowe pojęcia związane z elektrownią fotowoltaiczną 
z perspektywy układu elektrycznego, począwszy od połą-
czeń modułów PV w układy szeregowe, do przyłączenia 
do sieci energetycznej SN. Grupa ABB opracowała mo-
dułowe rozwiązanie, pozwalające na szybką i efektywną 
realizację projektów elektrowni PV charakteryzujących 
się wysokimi wartościami wskaźników jakości systemu 
i dyspozycyjności urządzeń.

Rafał Krakowski (ABB) – Inwertery centralne dla in-
stalacji fotowoltaicznych. Referat poświęcony był inwerte-
rom centralnym, wykorzystywanym dla instalacji fotowolta-
icznych na gruncie oraz dachach budynków komercyjnych. 
Wykorzystując możliwości inwerterów centralnych użyt-
kownicy mają możliwość spełnić wymagania zawarte w wa-
runkach przyłączenia, wydanych przez operatora systemu 
dystrybucyjnego (OSD), bez konieczności ponoszenia dodat-
kowych kosztów.  

Katarzyna Jarzyńska (ABB) – Produkty niskonapię-
ciowe w instalacji PV. W normalnych warunkach pracy 
każdy moduł generuje prąd o wartości zbliżonej do prądu 
zwarciowego I

sc
, który powiększa się o 25% ze względu 

na ryzyko wzrostu promieniowania. Dla maksymalnego 
ograniczenia strat mocy przyjmuje się, że spadek napięcia 
na kablach instalacji PV powinien wynosić 1 do 2%.  „Za-
słonięty” string absorbuje i rozprasza energię elektrycz-
ną wytwarzaną przez inne stringi połączone równolegle 
i współpracujące z tym samym przemiennikiem częstotli-
wości, a płynący przez niego prąd rewersyjny może uszko-
dzić moduły. Jeżeli do zabezpieczenia stringów stosujemy 
wyłączniki lub wkładki bezpiecznikowe to ich prąd zna-
mionowy I

n
, powinien być nie mniejszy niż 1,25 I

sc
 i nie 

większy od wartości podanej przez producenta, a przy bra-
ku określonych zaleceń nie większy od 2,0 I

sc
. W referacie 

przedstawiono dedykowane dla 
instalacji PV wkładki bezpiecz-
nikowe, wyłączniki i rozłączniki 
oraz omówiono ochronę przepię-
ciową.

Po przerwie, w drugiej sesji 
przedstawiono także trzy referaty, 
a mianowicie: 

Sławomir Cybulski (ABB) – 
Transformatory solarne. Referat 
poświęcony był transformatorom 
olejowym i suchym o konstruk-
cjach przystosowanych do współ-
pracy z elektrowniami fotowolta-
icznymi. Przedstawione zostały 
specyficzne warunki pracy trans-
formatorów solarnych, znacząco 
różniące się od warunków w ja-
kich pracują transformatory roz-
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dzielcze. W konsekwencji konstrukcja transformatorów 
solarnych musi uwzględniać dodatkowe, specjalne wyma-
gania. Spełnienie tych wymagań jest konieczne w celu za-
pewnienia prawidłowej pracy transformatorów solarnych 
i ich niezawodności. Odpowiadając na oczekiwania klien-
tów, ABB rozszerzyła swoją ofertę produktową o trans-
formatory olejowe i suche o podwyższonej sprawności, 
przystosowane do instalacji w elektrowniach solarnych. 
Możliwe jest wykorzystanie transformatorów o różnych 
kombinacjach strat w zależności od stopnia obciążenia 
instalacji fotowoltaicznych. Wśród dostępnych rozwiązań 
konstrukcyjnych najwyższą sprawnością charakteryzują 
się transformatory z rdzeniem amorficznym. Dzięki zasto-
sowaniu materiału amorficznego możliwe jest nawet czte-
rokrotne zmniejszenie strat w rdzeniu w porównaniu do 
strat w rdzeniu z materiałów konwencjonalnych. Przedsta-
wione konstrukcje transformatorów o różnych kombina-
cjach strat są przykładowymi rozwiązaniami opierającymi 
się na zaleceniach wskazanych w normach. 

Paweł Bargieł (ABB) – Rozwiązania ABB dla fotowol-
taiki (PV) - Podsumowanie. ABB dostarcza dla elektrowni 
PV wyjątkowo niezawodne i wysokosprawne urządzenia 
elektryczne, systemy oraz kompleksowe rozwiązania. W re-
feracie zdefiniowano wskaźniki wydajności i jakości systemu 
oraz wskaźnik dyspozycyjności urządzeń. Ponadprzeciętne 
wartości wskaźników jakościowych uzyskiwane są dzięki 
stosowaniu własnych sprawdzonych urządzeń/układów i roz-
wiązań, wysokiego stopnia automatyzacji  oraz komplekso-
wemu podejściu do projektowania, które skutkują dostar-
czaniem maksymalnej ilości energii do sieci, minimalizując 
straty i postoje.

Hubert Kania (ZPUE) przedstawił dwie prezentacje. 
Pierwsza dotyczyła zamieszczonego w materiałach kon-
ferencyjnych referatu opracowanego przez Krzysztofa 
Jamroza z ZPUE S.A. Włoszczowa – Eksploatacja i ba-
dania urządzeń rozdzielczych w SF

6
. Bezpieczeństwo 

obsługi i pewność pracy stanowią najwyższy priorytet 
w trakcie projektowania i rozwoju rozdzielnic śred-
niego napięcia. W referacie przedstawiono rozwiąza-
nia zapewniające skuteczną ochronę osób eksploatu-
jących rozdzielnice SN oraz ich nowoczesne warianty 
stosowane w energetyce oraz przemyśle. Natomiast 
druga prezentacja nosiła tytuł Zastosowanie wyrobów 
produkcji ZPUE w instalacjach OZE. Przedstawiono 
przykładowe realizacje tak w zakresie farm wiatro-
wych – dostawa kompletnych stacji transformato-
rowych wyposażonych w rozdzielnice SN i nn oraz 
transformatory, jak i w zakresie farm fotowoltaicz-
nych. Scharakteryzowano rozproszony system odbio-
ru energii z elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 0,5 
do 20 MW. Podano przykładowe realizacje elektrowni 
fotowoltaicznych: krajową – Farma Wierzchosławice 
(dostawa rozdzielnicy SN typu TPM oraz układu po-
miarowego) oraz zagraniczne w Słowacji, Czechach, 

Grecji i Niemczech (dostawa kompletnych stacji 
transformatorowych z inwerterami).  

Po zakończeniu prezentacji referatów prowadzący ob-
rady konferencji otworzył panel dyskusyjny, zapraszając do 
jego prowadzenia dwóch głównych  referentów w osobach 
Pana Pawła Bargieła z ABB i Pana Huberta Kanię z ZPUE. 
Wywiązała się ożywiona dyskusja dotycząca omawianej te-
matyki, a na zadane pytania – oprócz wyżej wymienionych 
– odpowiedzi udzielali również Dyrektor Kazimierz Pawli-
cki – ENEA Operator Oddział Dystrybucji Poznań oraz  Pan 
Rafał Krakowski z ABB. Po wyczerpaniu pytań, obrady XI 
Konferencji zamknął Prezes Oddziału Poznańskiego SEP – 
Kazimierz Pawlicki.

Referaty prezentowane podczas konferencji zostały 
wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opa-
trzonego numerem ISBN 978-83-932767-6-9. W konferen-
cji uczestniczyło około 200 osób z całego kraju, w tym licz-
na grupa członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzy-
mali stosowne zaświadczanie OP SEP i WOIIB o udziale 
w szkoleniu. 

Ryszard Niewiedział
Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP
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Bardzo mi zależy na tym, aby do naszej Izby lgnęli młodzi inżynierowie.

Z cyklu - Wywiad z... 
mgr. inż. Zenonem Wośkowiakiem 

– Zastępcą Przewodniczącego Rady WOIIB

Mgr inż. Zenon Wośkowiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych Organizacji i Zarządzania Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu.

Posiada pełne uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi oraz 
do projektowania.

Pracował w: „ELEKTROMONTAŻU” Poznań jako Główny Specjalista ds. 
Rozwoju; Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako Pełnomocnik Rek-
tora ds. Innowacji i Fundacji, w Fundacji UAM Poznań był Wiceprezesem Zarządu; 
Urzędzie m. Poznania jako Dyrektor Wydziału Mienia Komunalnego oraz w firmie 
„SKANSKA” był Dyrektorem Regionalnym. Jest członkiem Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu od jej założenia.

Spośród swoich osiągnięć najwyżej ceni sobie stworzenie w 1963 r. a działającego 
do dziś Akademickiego Klubu Seniora oraz założenie Fundacji UAM, a także Wydawni-
ctwa Poznańskiego Sp. z o.o.

Wśród preferowanych wartości na czele stawia: uczciwość, lojalność i kulturę oso-
bistą. Pasjonuje się turystyką oraz chętnie spędza wolny czas na pracy w ogrodzie.

 

Mirosław Praszkowski
Panie Przewodniczący; był Pan głównym koordy-

natorem przygotowań uroczystości związanych z Jubileu-
szem X-lecia działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Z perspektywy roku od tamtych 
wydarzeń proszę powiedzieć co było najtrudniejsze, a co 
przyniosło Panu i pozostałym członkom Komitetu Organi-
zacyjnego najwięcej satysfakcji? Jak Pan ocenia realizację 
tego przedsięwzięcia? 

zenon Wośkowiak
Moja ocena byłaby subiektywna. Posłużę się więc 

opiniami wyrażanymi przez gości oraz uczestników 
głównych uroczystości Jubileuszu X-lecia działalności 
WOIIB. Wyrażali oni opinię, że było to godne, podniosłe 
ale zarówno sympatyczne podsumowanie 10 lat działal-
ności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
w Wielkopolsce. 

Wielu rozmówców stwierdzało, że minione 10 lat 
działalności Izby to okres kształtowania się struktur Izby, 
nabierania doświadczenia oraz znalezienia swojego miejsca 
w świadomości społeczeństwa, a także potwierdzania doj-
rzałości samorządowej. W ciągu tych lat wrośliśmy w śro-
dowisko budowlane Wielkopolski, wyrobiliśmy swoją po-
zycję i osiągnęliśmy naszą małą stabilizację – posiadamy 
własną siedzibę. To jest powód do dumy i satysfakcji dla 
wszystkich członków naszej Izby. Ja również odczuwam 
taką satysfakcję.

Wracając do pytań. Najtrudniejszym elementem przy 
organizacji Jubileuszu było odpowiedzenie sobie na pytania: 
– Jaki ma mieć charakter? Jak ma przebiegać główna uro-
czystość i gdzie to się ma odbywać? Trzeba było wymyślić 
i opracować całą formułę oraz dogrywać wszystkie elemen-
ty. Dodatkowo dochodziły do głosu pewne ograniczenia, jak 
choćby sprawy finansowe. Były chwile, że trochę się niepo-
koiłem, ale wspólnie z Komitetem Organizacyjnym, przy 
wsparciu ścisłego kierownictwa Izby, udało się nam pokonać 
wszystkie trudności.

Największą satysfakcją dla nas, a dla mnie osobiście 
szczególnie, była pełna Aula Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu i ciepłe komentarze przekazywane na gorąco 
przez zaproszonych gości oraz członków naszej Izby. Po-
dziękowania za wyważenie proporcji pomiędzy historyczno-
podniosłym charakterem części oficjalnej i części rozrywko-
wej. Występ zespołu „Affabre Concinui” świetnie uzupełnił 
uroczystość, był atrakcyjnym dodatkiem kulturalnym zwień-
czającym dzieło. Miło było, gdy wiele Koleżanek i Kolegów 
wychodząc na przerwę nuciło sobie usłyszane przed chwilą 
utwory muzyczne.

Mirosław Praszkowski
Pod Pana kierownictwem zorganizowano w Izbie 

wiele przedsięwzięć, w tym konferencji naukowo-technicz-
nych. Jak ocenia Pan aktywność i chęć uczestnictwa człon-
ków WOIIB?
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zenon Wośkowiak
Aktywne uczestnictwo naszych członków w propo-

nowanych przez Izbę przedsięwzięciach stymulowane jest 
przez obowiązki zawodowe. W naszej branży nie da się za-
mknąć biurka o określonej godzinie. Inżynier na budowie ma 
wiele różnych obowiązków, które czasem kolidują z ofertą 
szkoleniową. Jednym z podstawowych obowiązków, które 
jako samorząd zawodowy mamy realizować jest prowadze-
nie kształcenia ustawicznego naszych członków. Staramy się 
przygotowywać jak najbardziej atrakcyjne szkolenia poświę-
cone aktualnym problemom technicznym, technologicznym 
czy też prawnym. Inżynier powinien się kształcić cały czas. 

By uatrakcyjnić nasze oferty programowe organizuje-
my wyjazdy zagraniczne w celu porównania myśli technicz-
nej, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych na różnych 
budowach. Byliśmy już w Niemczech, gdzie zwiedzaliśmy 
stadion ALLIANZ ARENA, na Ukrainie zwiedzaliśmy budo-
wane stadiony przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w pił-
ce nożnej EURO 2012. Obecnie 22 osobowa grupa członków 
WOIIB przebywa w Irlandii.

W ubiegłym roku zwiedzaliśmy końcowe fazy waż-
nych budów w Poznaniu: stadion miejski w Poznaniu, węzeł 
komunikacyjny Poznań-Antoninek, Termy Maltańskie, roz-
budowę Portu Lotniczego Poznań-Ławica, przebudowa Za-
mku Cesarskiego w Poznaniu. Każda z takich wizyt to świet-
na okazja do zobaczenia wielu ciekawych miejsc, rozwiązań 
technicznych, które później, po oddaniu obiektu do użytko-
wania, będą niewidoczne. Cieszy nas rosnące zainteresowa-
nie naszych członków zwiedzaniem budów lub gotowych już 
obiektów. 

Mirosław Praszkowski
 Podczas XII Zjazdu WOIIB przedstawił Pan ciekawą 

propozycję adresowaną do wszystkich członków Izby. Proszę 
tę myśl rozwinąć szerzej.

zenon Wośkowiak
Jak mówiłem podczas obrad Zjazdu – Nie żyjemy tylko 

po to by pracować. Pracujemy po to by żyć. I ma to być ży-
cie nie tylko zawodowe czy też rodzinne. Chcemy zapropo-
nować naszym członkom możliwości skorzystania z propo-
zycji aktywności kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. 
Dlatego też podczas Zjazdu zaproponowałem Koleżankom 
i Kolegom, by w ramach struktur Izby podjąć się organiza-
cji różnych form działalności pozazawodowej. Izba powin-
na być miejscem gdzie nie tylko zdobywa się uprawnienia 
do samodzielnej pracy zawodowej, pogłębia się nieustannie 
wiedzę fachową, ale także gdzie można skorzystać z różnych 
form działalności pozazawodowej. Tę ofertę chcemy skiero-
wać przede wszystkim do młodszej części naszych członków. 

Na początek przedstawiamy Koleżankom i Kolegom 
3 propozycje: 
1. Turniej tenisa ziemnego w grach pojedynczych kobiet 

i mężczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady WOIIB. 
Jest już określony termin rozgrywek – 21-22.09.2013 r. 

2. Turniej brydżowy o Nagrodę Przewodniczącego Rady 
WOIIB. Listopad 2013 r.

3. Turniej szachowy – do rozegrania w późniejszym ter-
minie.

(Więcej szczegółów znajduje się na 3 stronie Biuletynu lub na 
naszej stronie internetowej. Przyp. redakcji)

Wierzę, że wyrobienie w sobie nawyku uczestnictwa, 
na początek w imprezach sportowo-rekreacyjnych, przełoży 
się na utrwalenie nawyku korzystania z podstawowych ofert 
Izby – organizowanych szkoleń specjalistycznych, czy też 
konferencji naukowo-technicznych. Bardzo liczymy na ak-
tywność młodych członków.

Rozwinięcie oferty związane jest z możliwością efek-
tywnego wykorzystania czasu wolnego, którego inżynierowie 
budownictwa nie mają w nadmiarze. Są inne samorządy za-
wodowe, w ramach których istnieją zespoły muzyczne, chóry 
itp. Być może i w naszej Izbie uda się kiedyś rozwinąć i taką 
działalność. Obecnie skupiamy nasze działania na rekreacji, 
która bezpośrednio wpływa na efektywność zawodową. Wy-
poczęty, zrelaksowany inżynier jest bardziej odpowiedzialny, 
uważny podczas realizacji swoich obowiązków.

Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie. Według mnie współczesny 

inżynier to…

zenon Wośkowiak
Według mnie współczesny inżynier to człowiek posia-

dający odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe, które 
są poświadczone odpowiednimi dyplomami i certyfikatami. 
Współczesny inżynier musi, podkreślam jeszcze raz, musi 
rozszerzać w sposób permanentny swoją wiedzę zawodową, 
swoją wiedzę specjalistyczną. Bez takiej aktywności nie uda 
się osiągnąć sukcesów zawodowych.

Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie. Bardzo zależy mi na…

zenon Wośkowiak
Bardzo mi zależy na tym, aby do naszej Izby lgnęli 

młodzi inżynierowie – oczywiście obu płci. Bardzo mi zale-
ży by Izba była miejscem, które przyciąga nie tylko w celu 
uzupełnienia wiedzy specjalistycznej czy też zawodowej, ale 
by była również miejscem, gdzie można skorzystać z atrak-
cyjnych ofert aktywności kulturalnych czy też rekreacyjno-
sportowych. Jestem przekonany, że małymi krokami dojdzie-
my do tak rozumianych ofert Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

Mirosław Praszkowski
Działa Pan również w Społecznym Komitecie Odbu-

dowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. Pasjonuje się Pan 
turystyką. Jak udaje się to Panu wszystko połączyć?
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zenon Wośkowiak
Moje zainteresowania turystyką rozwinęły się w trak-

cie studiów. Udało mi się wtedy poznać różne regiony Polski, 
a szczególnie Wielkopolski i zwiedzić wiele krajów Euro-
py, miałem możliwość odbycia kilku praktyk zawodowych 
w Austrii, Szwecji i Jugosławii. Ta pasja pozostała do dziś. 

Jestem jednym z założycieli Akademickiego Klu-
bu Seniora w Poznaniu. Razem z Koleżankami i Kolegami 
z Klubu organizujemy wycieczki po Polsce i świecie. Razem 
zwiedzaliśmy między innymi piękne zakątki Afryki i podzi-
wialiśmy różnorodność kulturową w Chinach. W tym roku 
planujemy wyjazd do Bawarii, w rejon Alp niemieckich 
i austriackich. Polskę zwiedziliśmy wzdłuż i wszerz, od re-
gionów północnych po południowe i od zachodu po wschód 
naszego kraju. Z wypróbowaną paczką przyjaciół podróżuje 
się i zwiedza wspaniale.

Zamek Królewski w Poznaniu. Inicjatorem odbu-
dowy Zamku Królewskiego w Poznaniu był senator – 
dr inż. Włodzimierz Łęcki. Bez Jego bezgranicznego 
wieloletniego zaangażowania i uporu nie moglibyśmy 
już dzisiaj podziwiać zamku, który się świetnie wkom-
ponował w staromiejską zabudowę Stołecznego Miasta 
Poznania. W Społecznym Komitecie Odbudowy Zamku 
Królewskiego działa kilku inżynierów, stanowią oni 
trzon organizacyjny. 

Wśród różnych grup zawodowych w Poznaniu pojawia-
li się przeciwnicy restytucji zamku. Mieszkańcy Poznania 
i Wielkopolski w dużej części popierali odbudowę siedzi-
by pierwszych królów Polski. To tutaj właśnie tworzyły się 
zręby naszego państwa. Przemysł II rozpoczął budowę za-
mku, którą później kontynuowali Władysław Łokietek i Ka-
zimierz Wielki. Jako Społeczny Komitet Odbudowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu chcieliśmy by w odbudowanym 
obiekcie utworzyć Muzeum Godła Polskiego. Niestety, są 
pewne grupy środowiskowe, które torpedują nasze działania. 
A przecież to tu, w Poznaniu, narodziło się nasze godło.  
To Przemysł II wybrał orła na godło swojego królestwa. 

Dziś, gdy mury Zamku górują już nad miastem, po-
znaniacy coraz bardziej przekonują się co do słuszności od-
budowy. Obecnie borykamy się z różnymi problemami zwią-
zanymi z realizacją projektu odbudowy, zmieniającymi się 
koncepcjami wykorzystania i zagospodarowania pomiesz-
czeń Zamku. Podczas ostatniej wizyty w WOIIB nasi goście 
z Francji zwiedzili już Zamek i wyrazili wielki uznanie dla 
prac konserwatorskich.

Mirosław Praszkowski
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę, by jak dotąd 

wszystkie plany, których się Pan podjął udało się efektywnie 
zrealizować.

Wielkopolski Inżynier Budownictwa 
Inżynier wielu pasji

 

Kolejne spotkanie z inżynierem bu-
downictwa odbyło się w Borku 
Wielkopolskim. Tu właśnie będzie 

realizował swój następny kontrakt kierownika 
budowy. Ma za sobą już kilka dużych budów 
rozrzuconych po całej Polsce.

Mgr inż. Dawid Skibiński – jest absolwen-
tem Politechniki Poznańskiej. Ukończył zaocz-
ne pięcioletnie studia inżynierskie w zakresie 
konstrukcji budowlanych, a następnie dwuletnie 
studia magisterskie – Technologia i organizacja 
budownictwa. Posiada pełne uprawnienia do kie-
rowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej.

Poprosiłem o odpowiedź na kilka pytań.
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Wybrałem zawód inżyniera gdyż…

Dawid skibiński.

Jako młody człowiek nie miałem do końca sprecyzo-
wanych poglądów co chciałbym robić w przyszłości. Wy-
brałem V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu jako etap 
przygotowawczy do dalszej drogi życiowej. Po maturze 
chciałem również poznać smak samodzielnej pracy, ale 
również dalej kontynuować naukę. Już wiedziałem, że chcę 
być inżynierem budownictwa. Rozpocząłem pięcioletnie 
zaoczne studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej. 
Myślę, że o moim wyborze zdecydowały tradycje rodzin-
ne. Mój tata jest inżynierem budownictwa, obecnie pracuje 
w specjalności inżynierii sanitarnej. Mam również kuzyna, 
który jest architektem.

Dla mnie każda praca związana jest z tworzeniem no-
wych rzeczy. Zawód inżyniera budownictwa, a w szczegól-
ności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, daje takie 
właśnie możliwości. Za każdym razem staję przed nowym 
wyzwaniem, zarówno inżynierskim, ale również w katego-
riach czysto ludzkich – chcę sobie coś udowodnić, że potra-
fię, że mam umiejętności i wiedzę. Przyjemnie jest później 
patrzeć na obiekty – wielkie zakłady produkcyjne, potężne 
hale magazynowe i powiedzieć sobie – to moje dzieło. A jeśli 
do tego dojdzie jeszcze wyrażone podziękowanie od inwesto-
ra to satysfakcja jest jeszcze większa.

Osiągnięcia zawodowe i prywatne.

Dawid skibiński.
Jako czterdziestoletni inżynier mam za sobą już kilka 

realizacji budów, którymi mogę się szczycić. Każda budowa 
jest wyzwaniem inżynierskim tym bardziej, że nie ma dwóch 
takich samych realizacji. Na osobną uwagę zasługują budowy 
realizowane dla inwestorów zagranicznych. W większości 
przypadków projekty powstają w kraju inwestora a realizacja 
w naszych warunkach i wtedy mamy do czynienia z różnica-
mi w przepisach technicznych i normach technologicznych. 
Z tym też trzeba dać sobie radę.

Moją pierwszą prestiżową dużą budową była realizacja 
fabryki dla firmy „HORMANN” w Legnickiej Strefie Eko-
nomicznej. Hala o powierzchni 15 tys. m. kw. zrealizowa-
na w konstrukcji stalowej, biurowiec o powierzchni 1 tys. 
m. kw. i do tego ponad 10 tys. m. kw. całej infrastruktury 
drogowej włącznie z sieciami wewnętrznymi i zewnętrzny-
mi. Budowa dla inwestora niemieckiego trwała dokładnie 
rok i jeden miesiąc. Pełniłem obowiązki inżyniera budowy 
i zdobyłem duże doświadczenie zawodowe pod okiem mgr. 
inż. Adama Marciniaka.

W ubiegłym roku kierowałem rozbudową zakładów 
„STOMIL-ALIGATOR” w Nekli o kolejną halę produk-
cyjną wraz budynkiem biurowym. Budowa wymagała du-
żego wysiłku organizacyjnego i sprawności realizacyjnej. 

Udało się nam zrealizować inwestycję miesiąc przed wy-
znaczonym terminem. Spotkało się to z bardzo pozytywną 
reakcją inwestora w postaci gratyfikacji pieniężnej i listu 
referencyjnego.

Jeśli chodzi o osiągnięcia prywatne… Mam kilka pa-
sji, którymi wypełniam swój wolny czas. Jedną z nich jest 
aktywna działalność w Automobilklubie Wielkopolskim, 
w którym działam od najmłodszych lat. Mogę powiedzieć, 
że rosłem wraz z Torem Poznań, na którym spędzałem dużo 
czasu. To zasługa mojego taty, który działa w Automobil-
klubie również od najmłodszych lat. Taka sztafeta pokoleń 
i realizacja wielu pasji. 

Wspólnie z tatą opracowaliśmy projekt bezpieczeństwa 
dla Toru Poznań, który był podstawą do przyznania temu 
obiektowi homologacji europejskiej. Został on oceniony jako 
jedna z najlepiej opracowanych dokumentacji w Europie.

Inżynier budownictwa według mnie to…

Dawid skibiński.
Inżynier budownictwa to przede wszystkim wielka od-

powiedzialność i konkretna wiedza techniczna. Dochodzi tu 
również ciężka, terminowa praca i pokonywanie wielu prze-
ciwieństw, by zrealizować nowoczesny i bezpieczny obiekt 
budowlany.

Uważam, że współczesny inżynier nie może sobie po-
zwolić na chwilę przerwy w samodokształcaniu się, uzupeł-
nianiu wiedzy specjalistycznej. Chwila postoju i już zostaje-
my z tyłu stawki. W tym roku udało mi się zrealizować swój 
cel i zwiedzałem międzynarodowe targi budowlane „BAU 
2013” w Monachium. Dzięki temu mogę już przewidywać 
jakie konkretne zmiany techniczne i technologiczne czekają 
branżę budowlaną w Polsce i do tych zmian mogę się już 
przygotowywać.

Korzystam również z możliwości szkoleń e-learningo-
wych, które znajdują się na stronie internetowej PIIB. Jako 
inżynier kontraktowy mam mało możliwości korzystania ze 
szkoleń stacjonarnych. 

Interesuję się…

Dawid skibiński.
Od najmłodszych lat interesuję się sportami motoro-

wymi o czym już wcześniej wspominałem. Jestem sędzią 
– komisarzem sportowym na szczeblu krajowym. W trak-
cie zawodów na Torze Poznań moim miejscem jest wieża 
sędziowska, w której sprawujemy pieczę na prawidłowym 
przebiegiem poszczególnych wyścigów. Rozwinięciem 
tych pasji sportowo-motorowych jest uczestnictwo na 
żywo w wyścigach Formuły 1. Dzięki wielu kontaktom 
z zawodnikami zebrałem całkiem pokaźną kolekcję auto-
grafów kierowców z czołówki Formuły. W tej pasji znaj-
duje się również element poznawczy zawodowy. Każdy 
tor wyścigowy to jest również potężny obiekt budowlany. 
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Podglądanie zastosowanych rozwiązań technicznych, in-
żynierskich jest bardzo pouczające.

Od kilku lat swój czas wolny dzielę z inną moją pasją 
– jest to żeglarstwo pełnomorskie. Wraz z grupą znajomych 
staramy się przynajmniej raz w roku zorganizować rejs w ja-

kieś ciekawe zakątki świata. Już od-
wiedziłem: Sycylię, Wyspy Liparyj-
skie, rejsy po Bałtyku. Za dwa dni 
wylatuję do Azji i w Tajlandii czar-
terujemy 3 katamarany, którymi bę-
dziemy poznawać uroki azjatyckich 
mórz i wysepek.

By nie zgubić formy fizycznej 
staram się jeździć na rowerze gór-
skim. Codzienna dawka to 30 km 
pozwala mi utrzymywać kondycję. 
Dwa lata temu w zimie zaś odkry-
łem swoją kolejną pasję – powoże-
nie psimi zaprzęgami. Opanowanie 
sztuki kierowania psami rasy hu-
sky daje dużo życiowej frajdy.

Jestem człowiekiem, który sta-
ra się nawiązywać szeroko kontakty 
interpersonalne. Do tego potrzebna 
jest znajomość języków obcych. 
Znam już język angielski, język 
niemiecki i język rosyjski. Planuję 
opanować w najbliższym czasie ję-
zyk hiszpański. Mam też podstawy 

nauki języka włoskiego.
Znajomość języków obcych jest potrzebna również na 

gruncie zawodowym. Pozwoliła mi ona swobodnie realizo-
wać swoje obowiązki w trakcie kontraktu w Berlinie.

Bardzo mi zależy…

Dawid skibiński.
W aspekcie zawodowym bardzo mi zależy na uspraw-

nieniu wielu procedur w budownictwie. Myślę, że mamy zbyt 
wiele zapisów prawnych, które utrudniają przebieg procesu 
inwestycyjnego, często są one zawile skonstruowane i dają 
duża swobodę interpretacji. Nie sprzyja to otwarciu inwesty-
cyjnemu dla chętnych z zagranicy. Mamy zbyt zawiłe prze-
pisy, zbyt wiele możliwości interpretacji. Już samo zdobycie 
wszelkich pozwoleń na budowę zajmuje wiele cennego czasu 
i powoduje niepotrzebny stres.

Moim żeglarskim marzeniem jest dopłynąć do Polinezji 
Francuskiej. Tamte rejony bardzo mnie pociągają.

Bardzo bym chciał poprowadzić psi zaprzęg przez bez-
droża Finlandii. Być może uda mi się którejś zimy zrealizo-
wać i to marzenie.

Życzę Panu, aby wszystkie marzenia, te wypowiedziane 
tu i teraz, a także te głęboko skryte spełniły się. Życzę rów-
nież dalszego powodzenia we wszystkich realizacjach budow-
lanych i życzę Panu wielu zrealizowanych wyzwań inżynier-
skich. Dziękuję za rozmowę.

Mirosław Praszkowski
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Polsko – francuski grill

15 kwietnia br. do Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Gnieźnie przybyła grupa 
siedmiu uczniów z Francji z Centrum Szko-

lenia Zawodowego w Arches pod opieką dwóch nauczycieli 
Christopha Wallance`a oraz Jean Luca Mazona.

Wymiana, która trwa już od kilku lat między gnieźnień-
ską szkołą, a szkołą francuską jest możliwa dzięki zawartemu 
porozumieniu pomiędzy Wielkopolską Okręgową Izbą Inży-
nierów Budownictwa w Poznaniu a Federacją Budownictwa 
i Prac Publicznych w Epinal (BTP). 

Celem spotkania, oprócz wymiany międzykulturowej, 
przełamywania barier i poznawania naszego 
rejonu, było wspólne wymurowanie grilla z ce-
gły klinkierowej na terenie gnieźnieńskiej szko-
ły ponadgimnazjalnej. Gospodarze na miesiąc 
przed przybyciem gości z Francji opracowali 
projekt grilla, który przesłali do Centrum Szko-
lenia Zawodowego w Arches. W ten sposób obie 
zainteresowane szkoły zaakceptowały realiza-
cję wspólnego zadania w ramach projektu „Po 
praktykę do Europy”. Uczniowie z Gniezna na 
tydzień przed przybyciem gości z Francji wyko-
nali fundament. Prace przy projekcie rozpoczę-
ły się od wtorku. Pracę nad budową grilla ko-
ordynowali Krzysztof Kanoniczak i Christoph 
Wallanc’a. Uczniowie bardzo szybko zaczęli ze 
sobą współpracować i szukać wspólnie najlep-
szych rozwiązań do wykonania zadania. Pomi-
mo pojawiających się trudności w komunikacji 
oraz pracy uczniowie się dobrze bawili. Dla 
gości z Francji zaskoczeniem było murowanie 
z cegły klinkierowej, które po raz pierwszy wykonywali.

W środę uczniowie wraz z opiekunami zostali zaszczy-
ceni wizytą Starosty Gnieźnieńskiego, Pana Dariusza Pilaka. 
Młodzi budowlańcy pochwalili się grillem, który chociaż 
jeszcze nie ukończony robił wrażenie ze względu na staran-
ność i dokładność wykonania. Dla uczniów miłym zaskocze-
niem było otrzymanie drobnych upominków z rąk Starosty. 

W trakcie pracy uczniów z Francji i naszych z Techni-
kum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dwu-
krotnie doszło do kompromisu. Pierwszy z nich miał miejsce 
przy wykonywaniu spoin, które wykonano jako cofnięte, za 
zgodą gości. Drugi kompromis osiągnięto za aprobatą na-
szych uczniów, kiedy goście z tyłu grilla wykonali pionową 
spoinę jako nazwany przez nich „słupek”.

Całość prac uczniowie wykonali samodzielnie, mia-
nowicie: czytanie projektu, rozmieszczenie na płycie fun-
damentu ścian grilla, murowanie, spoinowanie, osadzanie 
płaskowników stalowych i ceowników aluminiowych do 
montażu rusztu i paleniska.

W następnym dniu, do Gniezna przyjechali przedsta-
wiciele Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa oraz Federacji Budownictwa i Prac Publicznych 
z Epinal, z jej szefem Panem Danielem Virion. Zapoznali 
się oni z przebiegiem projektu. Pan Daniel Virion szczegó-
łowo wypytywał murujących uczniów o technologię wyko-
nania grilla z cegły klinkierowej, ponieważ w ich rejonie 
większość obiektów małej architektury muruje się z kamie-
nia naturalnego.

Szybko i sprawnie wykonana praca przy budowie grilla 
pozwoliła również na relaks i rozrywkę. Francuzi podjęli wy-

zwanie rozegrania meczu piłki nożnej. Mecz ten zakończył 
się wynikiem 3:1 dla Polaków. Uczniowie sprawdzili swoje 
możliwości w rozgrywkach bowlingu w klubie „Nest” oraz 
mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności jazdy 
konnej w ,,Stajni pod wierzbami” w Jankówku koło Gniezna. 
Ponadto uczniowie mieli możliwość zwiedzania Gniezna, 
a przede wszystkim Starówki, Katedry Gnieźnieńskiej, jej 
podziemi. Zwiedzono również Skansen Miniatur w Pobiedzi-
skach oraz Stary Browar w Poznaniu, jako wspaniale zaadap-
towany zabytkowy obiekt budowlany.

Francuzom Polska spodobała się do tego stopnia, iż sta-
rali się opóźniać swój powrót do Francji, a to jest chyba naj-
lepszą nagrodą dla polskich opiekunów, którzy przygotowali 
program pobytu tutaj i starali się stworzyć im jak najlepsze 
warunki. Sprzyjała temu również pogoda, która w dniu ich 
przyjazdu, po długich zimnych dniach, stała się wreszcie 
wiosenna.

Opracował: 
Krzysztof Kanoniczak
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W artykule zostaną przeanalizowane pod-
stawowe elementy struktury kosztów na 
przykładzie budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinnego charakteryzującego się coraz wyższym 
poziomem jakości produkcji budowlanej. Współczesna 
przestrzeń o funkcji mieszkaniowej powstaje w wyniku 
coraz bardziej zintegrowanych i złożonych technologicz-
nie rozwiązań projektowo-realizacyjnych w celu osiągnię-
cia  estetycznych i funkcjonalnych budynków wraz z ich 
zorganizowanym otoczeniem. Czynniki i kryteria służące 
osiągnięciu tych efektów wpływają istotnie na relacje cen 
produktów - mieszkań, jak i na zmianę rozkładu wydat-
ków eksploatacyjnych lokali mieszkalnych.

Budownictwo jest trzecim, największym sektorem go-
spodarki w kraju po przemyśle i handlu. Udział branży bu-
dowlanej w wytwarzanym PKB, w ubiegłym roku wyniósł 
7,06%. Analizując strukturę kosztów należy dokonać wskazań 
jakie zostały zbilansowane na przestrzeni minimum jednego 
roku. W kwietniu 2012 roku zatrudnienie w branży wyniosło 
9% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw. W ostat-
nich miesiącach sektor budowlany zanotował spadek liczby 
podmiotów o 7,1% od 2010 w stosunku do I kwartału 2012 
roku. Niepokojący jest fakt, że branża budowlana notuje wy-
sokie tempo upadłości.

Od stycznia do maja 2012 r, upadłość ogłosiło 300 firm 
budowlanych (m.in. Dolnośląskie Surowce Skalne i PGB). 
Natomiast średni wskaźnik ogólnego zadłużenia dla 8 naj-

STRUKTURA KOSZTÓW BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO W OKRESIE SPOWOLNIENIA 

GOSPODARCZEGO

większych spółek z indeksu WIG-BUDOW wynosi 60% ich 
wartości. Upadali deweloperzy, posiadający problemy ze 
sprzedażą mieszkań wybudowanych  w ostatnich dwóch 
latach oraz duże firmy zajmujące się inwestycjami infra-
strukturalnymi. 

Z danych zgromadzonych przez „Coface Poland” 
wynika, że polskie sądy ogłosiły w 2012 roku bankructwa 
877 przedsiębiorstw. To wynik najgorszy od 8 lat. 

Eksperci pytani przez „Dziennik Gazetę Prawną” 
twierdzą, że w tym roku liczba bankrutujących przed-
siębiorstw będzie nadal wysoka i znacznie się zmniejszać 
dopiero w 2014 r. 

Firma doradcza Deloitte we współpracy z Milward 
Brown SMG/KRC przeprowadziła badanie „Polskie firmy 
budowlane 2012”, z którego wynika, że:

przeciętna firma działająca w tym sektorze, aktual-
nie znajduje się na etapie tworzenia standardów i dosko-
nalenia najlepszych praktyk w zakresie zintegrowanego 
zarządzania projektem budowlanym.

Firmy z rozwiniętymi technikami zarządzania projekta-
mi cieszą się silniejszą pozycją na rynku i lepszymi wynikami 
finansowymi. Powstają różne wątpliwości i rodzą się pytania 
o taki stan rzeczy. „Dlaczego obecnie mieszkania wybudo-
wane w niektórych miastach tak słabo się sprzedają?…” 
 „Bo były projektowane w okresie, kiedy deweloperom zale-
żało na upchnięciu na działce jak największej liczby metrów 
powierzchni użytkowej, czyli tzw. PUM-ów do sprzedaży. 
Mieszkania obecnie wprowadzane na rynek są na ogół nie 
tylko tańsze, ale też lepiej zaprojektowane, bardziej odpowia-
dają potrzebom kupujących”.

Fot. 1. Archiwum budowlane
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„Inwestycja w poprawę dojrzałości zarządzania pro-
jektami budowlanymi powinna się więc bezpośrednio prze-
łożyć na lepsze zarządzanie strukturą kosztów i harmono-
gramem prac projektowych, a także poprawić wiarygodność 
firm na rynku”. (Maciej  Krokosiński,  menedżer  w  Dziale 
Audytu Deloitte).

	 „Inwestycja w poprawę dojrzałości zarządzania pro-
jektami budowlanymi powinna się więc bezpośrednio 
przełożyć na lepsze zarządzanie strukturą kosztów 
i harmonogramem prac projektowych, a także popra-
wić wiarygodność firm na rynku”. „…Liczę jednak na 
to, że w ciągu trzech, czterech lat to ryzyko budowania 
mieszkań zmaleje, bo nie będzie już takiego rozchwia-
nia cen usług firm projektowych, wykonawczych i ma-
teriałów budowlanych”.

„Wielu odejmuje od ceny mieszkania cenę zakupu grun-
tu oraz koszty budowy i twierdzi, że jest to zarobek dewe-
lopera. Dochodzi ponadto koszt projektu oraz tzw. koszty 
miękkie, czyli sprzedaż, marketing, nadzór, zarządzanie, 
a także koszty kredytu. Wysokość marży zależy w znacznej 
mierze od tego, za ile deweloper kupił grunt”.

Budownictwo mieszkaniowe w I połowie 2012 roku

W pierwszym półroczu 2012 r. o niemal 1/4 wzrosła 
liczba mieszkań oddanych do użytku w porównaniu z ana-
logicznym okresem roku ubiegłego. Deweloperzy odda-
li o połowę więcej mieszkań niż przed rokiem, natomiast 
w przypadku spółdzielni mieszkaniowych dynamika wynio-
sła 105%.

W czerwcu 2012 oddano do użytku 11 604 mieszkania 
o łącznej powierzchni 1171 tys. m2 i średniej powierzchni 
100,9 m2.

Zgodnie z rejestrami statystyk za ubiegły rok:
	wydane pozwolenia na budowę - 88 076 (spadek 

o 0,02% w stosunku do I-VI.2011), (rozpoczęte budo-
wy mieszkań - 80 681 (wzrost o 0,8% w stosunku do 
I-VI 2011),

	mieszkania oddane do użytkowania - 68 129 (wzrost 
o 23% w stosunku do I-VI 2011),

	Struktura mieszkań, na których budowę wydano po-
zwolenia wraca do sytuacji sprzed kryzysu - rośnie 
udział mieszkań deweloperskich kosztem budowni-
ctwa mieszkaniowego, 

	W pierwszej połowie roku udział ten wyniósł od-
powiednio - 45,5% (40% w analogicznym okresie 
roku ubiegłego) i 51,9% (56,5% rok wcześniej).

  Największe różnice w cenie metra kwadratowe-
go mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym są:

- Katowice (38,4%), 
- Łódź (37,5%) 
- Gdańsk (13,5%). 

Warszawa, metr kwadratowy na rynku wtórnym jest 
droższy o 10,7%, od cen na rynku pierwotnym. Zbliżone ceny 
mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym są w Krakowie - 
różnica wynosi jedynie 4,8%.

(Małgorzata Skonieczna, analityk rynku, ASM – Centrum 
Badań i Analiz Rynku). 
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Zapotrzebowanie rynku mieszkań

Coraz więcej Polaków kupuje nieduże mieszkania 
w niższych cenach niż przed rokiem. Najdroższe lokale ku-
pują mieszkańcy stolicy. W ubiegłym, 2012 roku kupowali-

śmy mieszkania o średniej powierzchni niespełna 60 m kw., ale 
niemal połowa zakupionych lokali miało powierzchnię od 41 do 
60 m kw., a 17 proc. było mniejszych niż 40 m kw. W ciągu 
ostatnich 12 miesięcy osoby, które dokonały transakcji na rynku 
nieruchomości płaciły o prawie 39 tys. zł mniej niż rok wcześ-
niej - średnio 339,7 tys. zł. Ponad połowa nabywców wydała 
w tym roku na nieruchomość mniej niż 300 tys. złotych.

W takich miastach jak na przykład Poznań, Gdańsk, 
Wrocław (ale bez Warszawy) średni koszt budowy to 4,8 tys. 
zł. W ich okolicach (teren województwa) koszt jest mniejszy 
o 25%. W skali całego kraju różnica pomiędzy największym 
miastem a otoczeniem wynosi 20%, co daje ponad 0,8 tys. 
zł na jednym metrze. Co ciekawe, o ile największe miasta 
znacznie się różnią w kosztach budowy a koszty są nieraz 
dość wysokie, to rozrzut kosztów w ich otoczeniu zawiera się 
w przedziale od 3 do 4 tys. zł. Analiza kosztów w poszcze-
gólnych regionach i badania NBP (wspomniany wyżej raport 
podaje strukturę kosztów) wskazują, że w Polsce można zbu-
dować mieszkania po kosztach 3,5–4,0 tys. zł. W wielu regio-
nach koszt budowy metra (wg metodologii GUS) to 3,5 tys. 
zł. Są przypadki niższych kosztów (ok. 3 tys. zł), ale dotyczy 
to województw o najniższym średnim wynagrodzeniu.

	Produkcja przemysłowa w grudniu 2012 r. spadła 
o 10,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem o 14,2 proc. - poinformował GUS

	To znacznie gorsze dane od oczekiwań analityków, 
którzy prognozowali, że w ujęciu rocznym przemysł 
w grudniu spowolni o 6,4 proc., natomiast w porówna-
niu z listopadem 2012 r. o 10,2 proc. 

	„Dane o produkcji przemysłowej potwierdzają spo-
wolnienie aktywności w sektorze przemysłowym - 
mówi analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak. 
Niemniej jednak, w ostatnim czasie pojawiły się pew-
ne przesłanki pozwalające sądzić, że „najgorsze już za 

nami” i sytuacja w przemyśle zacznie się poprawiać. 
Spodziewamy się, że już dane o produkcji przemysło-
wej za styczeń będą wyraźnie lepsze od danych za gru-
dzień, choć w pierwszym kwartale dynamika produkcji 

przemysłowej pozosta-
nie najprawdopodobniej 
ujemna - dodaje”. ( cyt.) 
	 „ P r o d u k c j a 
przemysłowa w strefie 
euro w listopadzie 2012 
roku spadła o 0,3 proc. 
w ujęciu miesięcznym, 
podczas gdy poprzed-
nio spadła o 1,0 proc. 
po korekcie”.

(Urząd staty-
styczny Eurostat 
w Luksemburgu). 

WYBRANE ELEMENTY WPŁYWAJĄCE 
NA CENĘ MIESZKAŃ…

- projekt, bo w momencie projektowania decydujemy się 
na drogie lub tańsze rozwiązania,

- cały proces inwestycyjny, w którym istotne jest to, czy:
a) jest on prowadzony racjonalnie, czy założony zo-

stał nieprzekraczalny budżet inwestycji, który jest 
na bieżąco monitorowany,

b) czy wykonawca był wybrany poprzez procedurę 
przetargową (racjonalne kryteria - nie najniższa 
cena),

c) jak realizowana, kontrolowana i rozliczana jest 
umowa zawarta między zamawiającym i wykonaw-
cą robót.

W Polsce kompletnie niedoceniana jest faza projektowa-
nia. Projekty są tanie, ale często z tego powodu nie najlepszej 
jakości.

Struktura zatrudnienia w budownictwie 
na przykładzie rynku niemieckiego

	Dokładnie 10% niemieckiego krajowego produktu brutto 
powstaje właśnie dzięki branży budowlanej. 

	Niemiecka branża budowlana wytwarza statystycznie 
najwyższą krajową wartość dodaną brutto. Każde 1 Euro 
wydane w Niemczech na inwestycje budowlane zwięk-
sza popyt o ponad 2 Euro.

	Koszt inwestycji budowlanych w przeliczeniu na  
1 mieszkańca kraju wynosi około 3.000 Euro.

	Firmy budowlane dużej i średniej wielkości dysponu-
ją stosunkowo silnym lobby w postaci Stowarzyszenia 
Niemieckiej Branży Budowlanej, która to reprezen-
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tuje interesy pracodawców. Stowarzyszenie zrzesza 
jako członków 70.000 firm budowlanych.

Średnia struktura kosztów w niemieckiej firmie budow-
lanej:

	koszty podwykonawców 32,4%, 
	koszt materiałów 26,2%, 
	koszty najmu 3,1%, 
	odpisy 1,9%, 
	koszty usług zewnętrznych 1,5%, 
	odsetki z tytułu kapitału obcego 0,6%, 
	koszty podatków 0,5%, 
	koszty personelu 25,3%.

(Na koszt personelu składają się koszty ubezpieczenia 
społecznego w wysokości 6,2% oraz zarobki pracowników 
brutto w wysokości 19,1%).

Koszty personelu w poszczególnych sektorach prze-
mysłu budowlanego (zarobki brutto + ubezpieczenie spo-
łeczne) - NIEMCY:

- budownictwo naziemne – koszt pracowników      23,7%
- inżynieria lądowa – koszt pracowników               29,0%
- budownictwo drogowe – koszt pracowników      25,6% 
- budowa tras kolejowych – koszt pracowników      32,5%
- budowa tuneli i mostów – koszt pracowników      27,4%
- budownictwo użyteczności publicznej – koszt  

pracowników                                                         37,4%
	Prawie połowa wszystkich firm budowlanych w Niem-

czech to firmy małe, w których bądź 1 osoba pracuje 
jako właściciel firmy, bądź też zatrudniające do 19 pra-
cowników. 

	46,4% firm zatrudnienia pomiędzy                1–19 prac. 
	20,6% firm budowlanych zatrudnia            20–49  prac.
	23,2% firm w budownictwie zatrudnia      50–199 prac. 
	9,8% udziału w rynku budowlanym -  powyżej 200 prac.

Małe firmy budowlane, które zatrudniają do 19 pracow-
ników, stanowią 90,2% wszystkich firm sektora budowlane-
go w Niemczech.  

Obowiązujące przepisy w zakresie oszczędności 
energii cieplnej  przy projektowaniu budynków

Parlament Europejski i Rada Europy.
	Mając na uwadze porozumienie zawarte z Komisją 

Europejską, a szczególnie jego Artykuł 175, oraz
	Mając na uwadze propozycję Komisji,
	Mając na uwadze opinię Komitetu Ekonomicznego 

i Społecznego,
	Mając na uwadze opinię Komitetu ds. Regionów.

Wprowadził dyrektywę, której celem jest: promocja 
poprawy jakości energetycznej budynków w obrębie państw 
Wspólnoty, przy uwzględnieniu typowych dla danego kra-
ju zewnętrznych i wewnętrznych warunków klimatycznych 
oraz rachunku ekonomicznego.

Kraje członkowskie powinny zaadoptować metodologię 
liczenia jakości energetycznej budynków w oparciu o zasady 
podane w załączniku A. Część 1 i 2 zasad będzie zmienia-
na stosownie do postępu technicznego, zgodnie z procedurą 
opisaną w Artykule 14 (2), uwzględniając standardy i normy 
stosowane w ustawodawstwie danego kraju.

Podsumowanie

Struktura finansowa przedsiębiorcy budowlanego w ostat-
nich kilku latach pogorszyła się na skutek niestabilnego rynku 
„klienta”, którego głównym kryterium jest w nawiązaniu do 
obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych najniż-
sza cena.

Tak więc postęp technologii nie jest wspierany a pojawie-
nie się rozwiązań drogich w realizacji a tanich w eksploatacji nie 
jest w stanie się samodzielnie i konkurencyjnie na rynku obecne-
go poziomu cen usług budowlanych finansować. Istnieje zatem 
w najbliższych latach realna szansa na wzrost jakości i efektyw-
ności budowlanej poprzez korzystanie ze źródeł zewnętrznych, 
takich jak nowe wdrażane programy finansowania z budżetu 
unijnego, na podstawie których gospodarka  naszego kraju za-
inicjuje a parlament Polski uruchomi pakiety rządowe.

W związku z wdrażaniem modeli w projektowaniu i rea-
lizacji wspieranym przez rządy państwa członkowskich z par-
lamentem europejskim na czele aktualne przepisy takie jak: 
europejska dyrektywa w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków: (European energy performance of 
buildings directive), zmienia się pogląd na rozwój budowni-
ctwa nie tylko funkcjonalnie związanego z mieszkalnictwem. 
Głównym założeniem tego dokumentu jest doprowadzenie w 
krajach członkowskich do 20% oszczędności energii w bu-
downictwie do 2020 r.

Wobec czego, Komisja Europejska przedstawia plan 
działania w sprawie efektywności energetycznej. Obowią-
zujące przepisy w zakresie oszczędności energii cieplnej 
przy projektowaniu budynków będą w najbliższych latach 
stymulatorem rozwoju rynku budowlanego. Stwierdza się, 
iż wiodącymi pod względem wdrażania podobnej polityki 
oszczędności energetycznej krajami są Niemcy, Szwajcaria, 
Szwecja, Austria, Francja. W Polsce ostrzejsze kryteria do-
tyczące izolacyjności budynków wprowadzane są dość opie-
szale i pod tym względem obowiązujące u nas przepisy na-
leżą do najmniej rygorystycznych w Europie, do określenia 
standardu energetycznego budynków używa się wskaźnika 
opisującego jedynie zapotrzebowanie na ciepło przeznaczone 
do ogrzewania domu. To tzw. wskaźnik sezonowego zapo-
trzebowania na energię cieplną E [kWh/m2 rok lub kWh/
m3 rok]. Określa ilość ciepła potrzebną do ogrzania 1 m2 lub 
1 m3 domu (przyjmuje się w zależności od potrzeb) w ciągu 1 
roku. W praktyce będzie intensywne stosowanie i rozwijanie 
technik wyposażenia technicznego budynków, propagowanie 
innowacyjnych systemów, takich jak: chłodzenie z wykorzy-
staniem energii słonecznej, mikrokogeneracja, trójgeneracja, 
pompy ciepła i instalacje hybrydowe. 
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Polityka Działań Rządu przyczyniająca się do popra-
wy efektywności energetycznej Polski jest już realizowa-
na. W „Krajowym planie działań dotyczącym efektywności 
energetycznej” określony został cel, który ma być osiągnięty 
w zakresie oszczędności energii. Oszczędność energii po-
cząwszy od 2008 roku do końca 2016 ma zostać osiągnięta 
na poziomie 9%. Ponadto w dokumencie tym przedsta-
wiono środki jakimi ma on zostać osiągnięty oraz wyniki 
dla poszczególnych środków.

Obowiązujące już rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 października 2009 r. „W sprawie rodzajów pro-
gramów i projektów przeznaczonych do realizacji w ra-
mach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji„ daje 
kolejne szanse rozwoju i wzrostu tempa inwestycyjnego za-
razem zmianę dynamiki finansowania budownictwa wspiera-
nego z budżetu Unijnego.

Wdrażane przez Ministerstwo Środowiska elementy pa-
kietu energetyczno-klimatycznego docelowo wpłyną na po-
prawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki. 

architekt, inż. budownictwa Roman Pilch 
(Politechnika Poznańska, WOIIB) 

BIBLIOGRAFIA

1. J. Adamczyk, Rola  terenów  zielonych  w  łagodzeniu  nieko-
rzystnych  skutków  procesu  urbanizacyjnego,  Praca zbiorowa 
pod red. J. Słodczyka, „Przemiany struktury przestrzennej 
miast w sferze funkcjonalnej i społecznej”, Wyd. Uniwersytetu 
Opolskiego, 2004.

2. Adamowski J.: Dom energooszczędny czy pasywny? Analiza 
opłacalności, Izolacje, Nr 11/12, 2007.

3. Mały Rocznik Statystyczny Polski. Zakład Wydawnictw 
Statystycznych. Warszawa 2009.

4. Pietruszko S.: Odnawialne źródła energii krajów Unii 
Europejskiej i USA. Akademia Górniczo-Hutnicza. Materiały 
dydaktyczne dla studiów podyplomowych. Odnawialne Zasoby 
i Źródła Energii. Kraków 2004.

5. Sarosiek W.: Eksploatacja jednorodzinnego budynku ener-
gooszczędnego położonego w północno-wschodniej Polsce. 
Akademia Górniczo-Hutnicza. Materiały dydaktyczne dla stu-
diów podyplomowych Odnawialne Zasoby i Źródła Energii. 
Kraków 2009.

6. Szczechowiak E. PP, WBiIŚ „Podejście zintegrowane w projek-
towaniu budynków współczesnych” Inżynieria Środowiska 2009.

   - Dyrektywa 2010/31/UE 
    Źródła:  Effective  PR;  Zielone  dachy;  Wydawnictwo  Verlag 
Dashofer  Sp.  z  o.o.;  e-kwartalnik „Dachy Zielone”;  Rynek 
Instalacyjny; Izolacje.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2013 (39)

29www.woiib.org.pl

Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki.

Urządzenia ochronne różnicowoprądowe

Rozporządzenie dotyczące warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz. 690 z późn. 

zm.) podlega ustawicznym zmianom. Jedna z nich, w 2009 
roku dotyczyła §183 ust. 1. W punkcie 3 dotyczącym urządzeń 
jakie należy stosować w instalacjach elektrycznych stary zapis: 
„urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do 
rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki 
ochrony przeciwporażeniowe” zastąpiono nowym: „urządze-
nia  ochronne  różnicowoprądowe  uzupełniające  podstawową 
ochronę  przeciwporażeniową  i  ochronę  przed  powstaniem 
pożaru,  powodujące  w  warunkach  uszkodzenia  samoczynne 
wyłączenie zasilania”. Mimo, że od wprowadzenia tej zmiany 
minęło sporo czasu, nadal zapis ten powoduje wiele nieporo-
zumień. Dzieje się tak głównie dlatego, że według interpretacji 
osób, które ograniczyły się tylko do wyrywkowego przeczy-
tania tekstu rozporządzenia bądź nie posiadają wystarczającej 
znajomości zagadnienia, urządzenia te powinny być stosowa-
ne w każdym obwodzie - zawsze i wszędzie. Wśród podziela-
jących to stanowisko zdarzają się również rzeczoznawcy ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tymczasem w §180 tego 
samego rozporządzenia zapisano:

1)  „Instalacja  i  urządzenia  elektryczne,  przy  zachowa-
niu  przepisów  rozporządzenia,  przepisów  odrębnych 
dotyczących  dostarczania  energii,  ochrony  przeciw-
pożarowej,  ochrony  środowiska  oraz  bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm od-
noszących  się  do  tych  instalacji  i  urządzeń,  powinny 
zapewniać: (...)

 2)  ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, prze-
pięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem 
pożaru, wybuchem i innymi szkodami”.

W załączniku zawierającym wykaz polskich norm po-
wołanych w rozporządzaniu w punkcie 41 dotyczącym § 180, 
wśród wielu innych wymieniono normy PN-HD 60364-4-
41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-4: 
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed 
porażeniem  elektrycznym oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

W tych normach, powołanych w rozporządzeniu a za-
tem obowiązujących, szczegółowo opisano przypadki, w któ-
rych rzeczywiście istnieje konieczność stosowania urządzeń 
ochronnych różnicowoprądowych.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 w instalacjach prą-
du przemiennego, ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń 
różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym 
nieprzekraczającym 30 mA powinna być przewidziana dla:

−	 obwodów gniazd wtyczkowych po wszechnego użytku 
o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, któ-
re są używane przez osoby niewykwalifikowane w za-
kresie ochrony przed porażeniem elektrycznym (norma 
dopuszcza wyjątek dla gniazd wtyczkowych obsługiwa-
nych pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub po-
instruowanych np. w niektórych obiektach handlowych 
lub przemysłowych, ale należy z tej możliwości korzy-
stać z rozwagą), 

−	 urządzeń ruchomych o prądzie znamionowym nieprze-
kraczającym 32 A używanych na zewnątrz pomieszczeń.

Taka ochrona powinna być także stosowana w warun-
kach szczególnego zagrożenia wynikającego z wpływów 
zewnętrznych, lokalizacji czy przeznaczenia pomieszczeń 
w sytuacjach szczegółowo opisanych w arkuszach części 7 
norm PN-IEC 60364 i PN-HD 60364. Na przykład w normie 
PN-HD 60364-7-701: 2010 Instalacje  elektryczne  niskiego 
napięcia.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub 
lokalizacji. Część 7-701: Pomieszczenia wyposażone w wan-
nę lub prysznic zapisano, że wszystkie obwody w pomiesz-
czeniu wyposażonym w takim pomieszczeniu powinny mieć 
zapewnioną ochronę uzupełniającą przez jedno lub kilka 
urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym 
prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Wyjątek 
uczyniono dla obwodów, które są chronione przez separację 
elektryczną, jeżeli każdy obwód zasila pojedynczy odbiornik 
elektryczny, a także dla obwodów, w których zastosowano 
środek ochrony bardzo niskie napięcie zapewnione przez 
SELV i PELV.

W normie PN-HD 60364-4-41:2009 zapisano także, że 
stosowanie urządzeń różnicowoprądowych jest ochroną uzu-
pełniającą i nie eliminuje konieczności zastosowania środ-
ków ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpo-
średnim) czy środków ochrony przy uszkodzeniu (ochrony 
przy dotyku pośrednim).

Konieczność stosowania urządzeń różnicowoprądo-
wych jako środka ochrony przed powstaniem pożaru wynika 
z kolei z zapisów normy PN-IEC 60364-4-482:1999 i doty-
czy tylko pomieszczeń, w których ze względu na właściwo-
ści materiałów obrabianych lub magazynowanych występuje 
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zagrożenie pożarowe. Zapisano w niej, że jeżeli ze względu 
na niebezpieczeństwo pożaru jest konieczne ograniczenie 
prądów zwarcia w oprzewodowaniu, obwód powinien być 
zabezpieczony urządzeniem różnicowoprądowym o znamio-
nowym różnicowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 
0,5 A lub kontrolowany w sposób ciągły przez urządzenie do 
pomiaru stanu izolacji, sygnalizujące stan jej uszko dzenia.

Tylko w tych wymienionych wyżej sytuacjach po-
wołane w rozporządzeniu normy nakazują stosowanie 
urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w zakresie 
ochrony przed porażeniem elektrycznym i ochrony przed 
powstaniem pożaru. W pozostałych przypadkach decyzję 
o ich zastosowaniu podejmuje, kierując się zasadami wie-
dzy technicznej, projektant. Tylko on, w myśl ustawy Pra-
wo budowlane, posiada odpowiednie kwalifikacje i ponosi 
z tego tytułu odpowiedzialność. Powinien przy tym pamię-
tać o zawartym w normie PN-IEC 60364-5-56:1999 Insta-
lacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i mon-
taż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
zaleceniu stosowania w obwodach instalacji, które mają 
działać w czasie pożaru, środków ochrony przed poraże-

niem elektrycznym, które nie powodują samoczynnego 
wyłączania w przypadku pierwszego uszkodzenia.

Łukasz Gorgolewski
Rzeczoznawca Budowlany 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 

Informacja 
w sprawie funkcjonowania Komitetu 

Rzeczoznawstwa Budowlanego 
i Specjalizacji Zawodowej PZITB 

przy Zarządzie Głównym w Warszawie

15 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głów-
nego PZITB w Warszawie, został powołany 
nowy, 23-osobowy skład członków Komite-

tu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej 
PZITB (Komitet RB i SZ) na obecną kadencję 2012-2016. 

Nominacje na członków powyższego krajowego Komi-
tetu wręczył jego przewodniczący prof. dr hab. inż. Leonard 
Runkiewicz. Wiceprzewodniczącym Komitetu RB i SZ wy-
brano jednogłośnie kol. Leszka Ganowicza z Oddziału PZITB 
w Warszawie, sekretarzem kol. Bogdana Taczaka z Torunia, 
a na jego zastępcę kol. Tomasza Wojtkiewicza z Warszawy.

Z rekomendacji Zarządu Oddziału PZITB w Po-
znaniu, którego przewodniczącym jest Jerzy Gładysiak, 
na członka Komitetu RB i SZ został powołany na obec-
ną 4-letnią kadencję Przemysław Grzegorz Barczyński, 
z największego Koła nr 40 działającego w ramach tego 
Oddziału.

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 
15.11.2012 r., członkowie uzgodnili również „Plan pracy” 
Komitetu do 2016 roku oraz pozytywnie rozpatrzyli 4 wnioski 
o nadanie tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB, które 
wpłynęły z Oddziałów w Rzeszowie, Łodzi i Wrocławiu. 
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Do protokołu nr 1/2012 z powyższego spotkania, 
Przemysław G. Barczyński zgłosił następujące propozycje 
i wnioski:

1. Podjąć działania w kierunku dalszego nadawania ty-
tułów rzeczoznawcy budowlanego przez Polską Izbę 
Inżynierów Budownictwa (PIIB), która powinna kon-
tynuować prowadzenie Centralnego Rejestru Rzeczo-
znawców Budowlanych w przypadku zwolnienia z tego 
obowiązku Głównego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go (GINB) zgodnie z przepisami ustawy deregulacyjnej 
Ministra Sprawiedliwości.

2. Zgodnie z zatwierdzonym Planem Pracy Komite-
tu RB i SZ stanowiącym załącznik nr 1 do powyż-
szgo protokołu z dnia 15.11.2012 r., proponuje się 
uzgodnić wspólnie z PIIB nowelizację „Regulaminu 
postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawa-
nia tytułu rzeczoznawcy budowlanego”, w zakresie 
wprowadzenia zasady obligatoryjnego opiniowania 
kandydatów przez PZITB.

3. Wnioskuje się o powołanie Rzeczoznawców do spraw 
dot. ochrony środowiska, działających w razie potrzeby 
w procesie inwestycyjnym przez analogię do dotych-
czasowych Rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpo-
żarowej, sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy, którzy aktywnie współpracują z inwe-
storami i projektantami w szczególności na etapie opra-
cowywania projektów budowlanych. 

Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji 
Zawodowej PZITB działa obecnie na podstawie Regulami-
nu zatwierdzonego Uchwałą nr 107/2012 Zarządu Głównego 
PZITB z dnia 13 marca 2012 r.

Do powyższej Uchwały załączony jest również „Status 
Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB” w miejsce dotychcza-
sowego z dnia 23 marca 2004 r. oraz „Instrukcja ustanawia-
nia Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB”.

Obecnie istnieje 14 następujących specjalności rzeczo-
znawczych PZITB:

1. Technologie i materiały budowlane – właściwości 
i stosowanie;

2. Budownictwo ogólne, w tym konstrukcje i ustroje bu-
dowlane;

3. Konstrukcje betonowe w budownictwie kubaturowym 
lub inżynierskie;

4. Konstrukcje metalowe jak wyżej;
5. Konstrukcje drewniane jak wyżej;
6. Geotechnika i fundamentowanie (badanie podłoża lub 

fundamentowanie specjalne);
7. Posadowienie i zabezpieczenie budowli na terenach 

działań górniczych;
8. Budowle i konstrukcje poddane obciążeniom dyna-

micznym;
9. Izolowanie i zabezpieczenie budowli m. innymi prze-

ciw korozji oraz od hałasu i drgań;

10. Organizacja procesu inwestycyjnego;
11. Ekonomika, ceny i rozliczenia;
12. Ochrona przeciwpożarowa elementów i obiektów bu-

dowlanych;
13. Ekologia obiektów budowlanych;
14. Budownictwo zabytkowe.

Wydawana przez Zarząd Główny PZITB legitymacja 
Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB jest co 5 lat przedłu-
żana przez macierzysty Oddział PZITB, po uzyskaniu przez 
rzeczoznawcę pozytywnej opinii Komisji Rzeczoznawstwa 
działającego w ramach tego Oddziału.

Informacja w sprawie funkcjonowania Komisji Rze-
czoznawstwa i Odznaczeń przy Oddziale PZITB w Po-
znaniu (Komisja RO).

Podczas posiedzenia Zarządu Oddziału PZITB w Po-
znaniu, które odbyło się 12 grudnia 2012 r. został powołany 
nowy 5-osobowy skład członków Komisji Rzeczonawstwa 
i Odznaczeń (Komisja RO), która na swoim pierwszym 
spotkaniu - 12 lutego 2013 r. ukonstytuowała się w nastę-
pujący sposób:
1) kol. Przemysław Grzegorz Barczyński – przewodniczący,
2) kol. Edmund Przybyłowicz - zastępca przewodniczącego,
3) kol. Grzegorz Słowek - sekretarz,
4) kol. Wiesław Buczkowski - członek,
5) kol. Daniel Pawlicki - członek.

W trakcie powyższego spotkania uzgodniono „Plan 
pracy” Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń na lata 
2013–2016, który stanowi załącznik do protokołu z dnia 
12.02.2013 r. Obecnie Komisja RO opracowuje propozy-
cje zmiany niektórych przepisów „Statusu Rzeczoznawcy 
Budowlanego PZITB” oraz „Instrukcji ustanawiania Rze-
czoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB”, które 
po skonsultowaniu ich z członkami PZITB w ramach po-
szczególnych Kół i zatwierdzeniu przez Zarząd naszego 
Oddziału, zostaną przekazane do dalszego procedowania 
przez Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjali-
zacji Zawodowej przy Zarządzie Głównym PZITB w War-
szawie (Komitet RB i SZ). Ponadto członkowie Komisji 
RO współpracują z Okręgową Komisją Kwalifikacyjną 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
(OKK WOIIB) w zakresie nowelizacji „Regulaminu po-
stępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego”, zgodnie z wytycznymi Ko-
mitetu RB i SZ PZITB w Warszawie.

Wyniki powyższych prac zostaną opublikowane w ko-
lejnym numerze Informatora Budowlanego CUTOB PZITB.

Przemysław Grzegorz Barczyński – OROZ WOIIB 
(koordynator)

przewodniczący Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń
oraz członek Komisji Rewizyjnej Oddz. 

PZITB w Poznaniu
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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. 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     

2. 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        

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

14-06-2013
godz. 10:00                                      
Kalisz, Fundacja KIP
ul. Częstochowska 25                

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

4. 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 

5. 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 

6. 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                                      
Wykładowcy:                                            
mgr inż. Sebastian Niedziela                        
Informacja: CUTOB-PZITB                                            
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl 
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7. Branża wodno-melioracyjna - SITWM
Utrzymanie wód w świetle Ustawy o ochronie 
przyrody i prawa wodnego. 

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

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

8. 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

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

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

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

10. 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

11. 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

12. 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.

7-11-2013                                  
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

13. 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 
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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.

14. 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

15. 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

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

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

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

17. 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                                            
telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl                






