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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W okresie po XII Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa członkowie naszego samorządu zawodowego uczestni-
czyli w wielu wydarzeniach związanych z budownictwem na terenie 

Wielkopolski i całego kraju. 
Bardzo ciekawy był wyjazd licznej grupy członków Izby do Irlandii w dniach 

19–22.05.2013 r., z którego sprawozdanie jest wewnątrz Biuletynu. 
W okresie 24.05–18.06 br. odbyły się spotkania w delegaturach z udziałem na-

szych delegatów i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz dyrekto-
rów Wydziałów Architektoniczno-Budowlanych w powiatach. 

W bieżącym roku przypada 85. rocznica ustanowienia uprawnień budowlanych 
w Polsce i w związku z tym jubileuszem delegacja WOIIB uczestniczyła w dniach 
6-7.06.2013 r. w konferencji zorganizowanej w Łodzi przez Politechnikę Łódzką 
i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji 
na temat tworzenia Kodeksu Budowlanego od obecnych na konferencji członków 
Komisji Kodyfikacyjnej z jej przewodniczącym prof. Niewiadomskim. 

4 lipca w Gorzowie Wlkp. przedstawiciele Izby uczestniczyli w konferencji po-
święconej pracom nad nowym prawem budowlanym i statusem inżyniera budowni-
ctwa w projektowanych rozwiązaniach legislacyjnych, które przedstawili: minister 
Janusz Żbik, zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego Paweł Ziemski  
i poseł Krystyna Skibińska. Należy podkreślić, że nikt nie potrafił określić terminu 
zakończenia prac nad kodeksem budowlanym. Natomiast pragnę poinformować, że 
w Gorzowie Wlkp. prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki przedstawił konkretne uwagi 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa do przedstawianych projektów 
ustaw związanych z budownictwem i proponowaną deregulacją zawodów, projekty 
te zostały przyjęte z aplauzem przez uczestników konferencji. 

XII Zjazd PIIB odbył się w Warszawie w dniach 28–29.06.2013 r. Członkowie 
WOIIB aktywnie uczestniczyli w pracach wszystkich Komisji Zjazdowych i w Prezy-
dium. Zjazd podjął bardzo ważną uchwałę dotyczącą stanowiska naszego samorządu 
zawodowego w sprawie projektu ustawy deregulacyjnej, będącej protestem wobec pró-
by obniżenia jakości zawodu zaufania publicznego, jakim jest inżynier budownictwa. 

9 września br. odbędzie się kolejne spotkanie Wielkopolskiego Porozumienia 
Samorządów Zawodowych, którego gospodarzem będzie Okręgowa Izba Pielęg-
niarek  i Położnych. Tematem wiodącym będzie porównanie zasad kształcenia 
członków w samorządach. 

Temat nadzoru budowlanego i rewitalizacji obszarów zurbanizowanych to do-
mena corocznej konferencji w Wałczu odbywającej się w dniach 12–14 września 
br., w której WOIIB będzie aktywnie uczestniczyć. 

Najważniejszym wydarzeniem dla naszych  członków będzie Wielkopolski 
Dzień Budowlanych organizowany 27.09.2013 r. przez delegaturę w Gnieźnie. Na 
tę uroczystość serdecznie zapraszam wszystkich wielkopolskich budowlańców. 

24 września br. organizujemy w naszej siedzibie międzynarodowe seminarium na 
temat budownictwa na terenach zalewowych. Współorganizatorami są: Polski Komitet 
Geotechniki, HEBO Poznań i Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a 14 li-
stopada br. współorganizujemy wspólnie z Politechniką Poznańska i Urzędem Dozoru 
Technicznego konferencję dotyczącą ochrony katodowej obiektów budowlanych.

Zbliża się koniec III kadencji działalności WOIIB i w związku z tym w listo-
padzie i grudniu br. w 10 obwodach będą organizowane zebrania wyborcze, na 
których wybierzemy delegatów na zjazd okręgowy, którego termin przewidywany 
jest do 15 kwietnia 2014 r. Apeluję do Koleżanek i Kolegów o liczny udział w tych 
zebraniach i dokonanie wyboru delegatów, którzy znajdą czas i chęć do aktywnego 
działania na rzecz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Har-
monogram zebrań znajduje się na następnej stronie Biuletynu. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
mgr inż. Jerzy Stroński

      Przewodniczący 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
Zastępca 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. 61-854-20-23

ISSN 1732-4289
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Ankieta dotycząca prenumeraty czasopism  
technicznych na rok 2014 jest do pobrania na stronie  

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa - www.woiib.org.pl 

pod hasłem „Formularze”.

Wielkopolski Dzień Budowlanych
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gniezna

27 września 2013 r. odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji  
Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.

Osoby zainteresowane wspólnym wyjazdem autokarem  
do Gniezna na  Wielkopolski Dzień Budowlanych proszone są  

o zgłoszenie telefoniczne: w Poznaniu - 61-854-20-10  
lub we właściwej delegaturze.  

Wyjazd z Poznania, ul. Dworkowa 14, godz. 11:20

                                              Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów!

Nr
obw.

Nazwa Miejsce Miejsce Ulica Data Godz.

1 poznański siedziba WOIIB Poznań Dworkowa 14 18.11.2013 17:00

2 poznański siedziba WOIIB Poznań Dworkowa 14 20.11.2013 17:00

3 poznański siedziba WOIIB Poznań Dworkowa 14 21.11.2013 17:00

4 poznański siedziba WOIIB Poznań Dworkowa 14 22.11.2013 17:00

5 poznański siedziba WOIIB Poznań Dworkowa 14 25.11.2013 17:00

6 gnieźnieński
Kolegium 
Europejskie

Gniezno Kostrzewskiego 5-7 2.12.2013 17:00

7 kaliski
Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości

Kalisz Częstochowska 25 6.12.2013 17:00

8 koniński
Urząd Miejski Sala 
Ratuszowa

Konin Wiosny Ludów 6 29.11.2013 17:00

9 leszczyński
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa

Leszno Mickiewicza 5 4.12.2013 17:00

10 pilski
Sala widowiskowa  
- dawne kino ISKRA

Piła Kilińskiego 12 9.12.2013 17:00

Harmonogram obwodowych zebrań wyborczych

UWAGA!
Zaproszenia na obwodowe zebrania wyborcze zostaną rozesłane do członków WOIIB wraz  
z „Inżynierem Budownictwa” nr 10.
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Międzynarodowe seminarium
„Budowle ziemne jako obiekty na terenach zalewowych”

Zagospodarowanie  terenów zalewowych  i  sku-
teczna ochrona przyległych terenów przed po-
wodzią  jest problemem wielu krajów Europy. 

Na złożoność  tego zagadnienia składa się kilka elementów, 
do  których  można  zaliczyć  zagadnienia  administracyjne, 
prawne,  które  są  zróżnicowane w  poszczególnych  krajach, 
losowość  występowania  niekorzystnych  zjawisk  atmosfe-
rycznych oraz na ogół bardzo trudne warunki geotechniczne 
dla posadowienia budowli ziemnych, których celem jest za-
bezpieczenie terenu przed skutkami powodzi. 

W Polsce problematyka terenów zalewowych w ostat-
nim dziesięcioleciu silnie się wyeksponowała ze względu na 
liczne powodzie, które występują już o każdej porze roku. Fakt 
ten stanowił inspirację dla zorganizowania seminarium poświę-
conego tej tematyce. Do wygłoszenia referatów zo-stali zapro-
szeni specjaliści, którzy zajmują się problematyką terenów za-
lewowych. Głównym wykładowcą  jest wybitny, światowego 
formatu geotechnik prof. dr inż. Heine Brandl z Uniwersytetu 
Technicznego  w  Wiedniu.  Problematykę  posadowienia  bu-
dowli ziemnych na podłożu słabonośnym przedstawi prof. dr 
inż.  Zbigniew  Lechowicz,  kierownik  Katedry  Geoinżynierii 
SGGW w Warszawie. Zagadnienie  identyfikacji parametrów 
odkształceniowych podłoża nowoczesnymi technikami In-situ 
zostanie  skomentowane  przez  prof.  dr.  hab.  inż.  Zbigniewa 
Młynarka i dr. inż. Sławomira Gogolina z Uniwersytetu Przy-
rodniczego  w  Poznaniu.  Metody  wzmocnienia  podłoża  dla 
posadowienia budowli ziemnych są  tematem wystąpienia dr. 
inż.  Janusza  Sobolewskiego,  przedstawiciela  firmy  Huesker 
Synthetic  GmbH  z  Niemiec.  Niezwykle  ważne  zagadnienia 
prawne oraz problematykę terenów zalewowych na obszarze 
Wielkopolski  omówi  mgr  inż.  Jerzy Witczak, Wielkopolski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organizatorzy żywią nadzieję, że dyskusja z przed-
stawicielami  biur  projektowych  i  firm  geotechnicznych 
oraz  przedstawicielami  administracji  państwowej,  którzy 
uczestniczą  w  seminarium,  będzie  istotnym  dorobkiem 
tego spotkania.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek
Wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki

mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB

Polski Komitet Geotechniki, Wielkopolska Okręgo-
wa  Izba  Inżynierów Budownictwa, Wojewódzki  Inspektor 
Nadzoru  Budowlanego  w  Poznaniu  oraz  firma  „HEBO” 
Poznań Sp. z o.o. współorganizują 24 września 2013 r. mię-
dzynarodowe  seminarium  „Budowle  ziemne  jako  obiekty 
na terenach zalewowych”, które odbędzie się w Sali konfe-
rencyjnej – budynek B, WOIIB Poznań, ul. Dworkowa 14.

Program seminarium:

11:00 - otwarcie seminarium - mgr  inż.  Jerzy Stroń-
ski, Przewodniczący Rady WOIIB. 

  - Prowadzenie  seminarium - prof. dr hab.  inż.  
Zbigniew Młynarek,

11:15-12:15  -  „Flood protection dikes and levee`s”  -  ref. 
Prof. Dr. h. c. multi. H. Brandl  - Vienna Uni-
versity of Technology,

12:30-13:00  –  „Posadowienie budowli ziemnych na pod-
łożu słabonośnym - wały przeciwpowodzio-
we, zapory” - prof. dr hab. inż. Z. Lechowicz-
SGGW w Warszawie,

13:00-13:30  – „Moduły ściśliwości i odkształcenia z badań 
SCPTU i SDMT dla projektowania posado-
wienia budowli ziemnej” - dr inż. S. Gogolik, 
prof.  dr  hab.  inż. Zb. Młynarek  - Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu,

13:30-14:00  –  „Problematyka powodziowa na obszarze 
Wielkopolski” - mgr inż. Jerzy Witczak, Wiel-
kopolski Inspektor Nadzoru Budowlanego,

14:00-14:30  - „Wzmocnienia podłoża słabonośnego dla po-
sadowienia budowli ziemnych” - dr inż. J. So-
bolewski (Huesker Synthetic GmbH),

14:30 - dyskusja

KONFERENCjA 
„Ochrona Katodowa Obiektów Budowlanych  

– problemy korozji w budownictwie”

Wielkopolska  Okręgowa  Izba  Inżynierów  Budow-
nictwa,  Politechnika  Poznańska  oraz  Urząd  Dozoru  Tech-
nicznego  współorganizują  konferencję  „Ochrona  katodowa 
obiektów budowlanych – problemy korozji w budownictwie”, 
która odbędzie się 14 listopada 2013 r. w Sali konferencyjnej 
(budynek B) WOIIB – Poznań, ul. Dworkowa 14.

Program konferencji:
- Ogólne zasady ochrony katodowej,
- Mosty i budownictwo przemysłowe,
- System certyfikacji osób odpowiedzialnych za osłonę 
katodową,

- Ochrona katodowa mostów,
- Problemy korozji w urządzeniach technicznych objętych 
dozorami technicznymi.
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Spotkania w delegaturach

Na przełomie  maja  i  czerwca  br.  odbyły  się  we 
wszystkich  delegaturach  spotkania  delegatów 
i  członków  Izby  z  Powiatowymi  Inspektorami 

Nadzoru Budowlanego  i  dyrektorami Wydziałów Architekto-
niczno-Budowlanych  w  powiatach.  Celem  spotkań  było  sze-
rokie przedstawienie działalności WOIIB w okresie I półrocza 
2013 r. oraz problem projektu deregulacji zawodów jako bardzo 
groźny w skutkach dla naszego zawodu zaufania publicznego.

Ponadto omawiano zbliżające się wybory delegatów na IV 
Kadencję  Izby,  które odbędą  się  na  zebraniach obwodowych. 
Każda delegatura będzie stanowiła odrębny obwód wyborczy.

Na wszystkich spotkaniach toczyły się dyskusje, a tematem 
wiodącym  było  prawo  budowlane  i  sposób  jego modyfikacji 
oraz udział samorządu zawodowego w tworzeniu prawa. Były 
nawet sugestie, że projekt naszego prawa budowlanego winna 
opracować Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Wskazywano 
również na nieprawidłowość związaną z różnymi interpretacja-
mi przepisów w każdym województwie, a nawet w powiatach.

Ogólny wniosek z zebrań był taki, że należy zintensyfiko-
wać szkolenia dotyczące stosowania prawa budowlanego oraz 
kontynuować spotkania z urzędnikami oraz parlamentarzystami.

Bardzo  dobra  frekwencja  oraz  organizacja  spotkania 
miała miejsce w delegaturze w Kaliszu, gdzie dyskusja po-

między  naszymi  delegatami  a  osobami  reprezentującymi 
urzędy była merytoryczna i chwilami wręcz gorąca, obfitują-
ca w różne spojrzenia na budownictwo w naszym kraju.

Zdarzały się też uwagi krytyczne pod adresem delegatur 
i ich aktywności w działaniu.

Na zebraniu w Gnieźnie tematem wiodącym była orga-
nizacja Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, którego gospo-
darzem 27 września br. będzie delegatura gnieźnieńska. Na-
leży zaznaczyć duże zainteresowanie władz miasta i powiatu 
świętem naszego środowiska. Prezydent Miasta Gniezna ob-
jął patronat honorowy nad uroczystością.

Wszystkie wnioski z zebrań zostały przekazane do ze-
społu prawno-regulaminowego WOIIB  i po przeanalizowa-
niu  zostały  uwzględnione  we  wnioskach  zjazdowych  oraz 
dostarczone do Komisji Prawno-Regulaminowej przy PIIB.

Podsumowując  spotkania w  delegaturach,  należy  pod-
kreślić konieczność ich organizacji w celu przybliżenia prob-
lemów występujących w budownictwie członkom mieszkają-
cym na terenach odległych od siedziby Izby. Należy również 
uaktywnić działalność delegatur w Koninie i Pile. 

Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB

W dniach 28-29.06.2013 r. odbył się kolejny 
XII sprawozdawczy Zjazd PIIB. Na Zjazd 
przybyło  174  delegatów  reprezentujących 

16  izb okręgowych. Wielkopolską Okręgową  Izbę  Inżynie-
rów  Budownictwa  reprezentowało  15  delegatów:  Ryszard 
Białczyk, Krystyna Chocianowicz, Iwona Dąbrowska, Wło-
dzimierz Draber, Janina Ferenc, Jerzy Franczyszyn, Danu-
ta Gawęcka, Klemens Janiak, Mirosław Karolak, Andrzej 
Mikołajczak, Szczepan Mikurenda, Mirosława Ogorzelec, 
Daniel Pawlicki i Jerzy Stroński.

Przedstawicielom  naszej  Izby  zostały  powierzo-
ne  ważne  funkcje  zjazdowe. Mirosława Ogorzelec  zosta-
ła  sekretarzem  Prezydium  XII  Zjazdu  PIIB, Włodzimierz 

Draber  przewodniczył Komisji mandatowej, Danucie Ga-
węckiej powierzono  funkcję  członka  Komisji  wyborczej, 
a janina Ferenc  została  tradycyjne  już członkiem Komisji 
uchwał i wniosków. 

Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki rozpoczął ob-
rady Zjazdu od powitania delegatów oraz zaproszonych go-
ści,  a  sam Zjazd prowadził Zygmunt Meyer – Przewodni-
czący Zachodniopomorskiej OIIB.

W Zjeździe wzięli udział liczni goście, przedstawi-
ciele  administracji  państwowej,  zagranicznych  organiza-
cji zrzeszających inżynierów budownictwa oraz delegacje 
zaprzyjaźnionych  stowarzyszeń  naukowo-technicznych. 
Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawi-

XII Zjazd
Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa
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Sala obrad 
XII Zjazdu PIIB, 
stanowisko WOIIB

ciele: MTBiGM, GUNB, PZITB, 
SEP,  NOT,  SITPMB,  PZITS, 
ITB,  Izby Architektów,  Izby Ur-
banistów,  Izby  Projektowania 
Budowlanego,  Stowarzyszenia 
Architektów  Polskich,  Związ-
ku  Mostowców,  ZZ  Budowlani 
i Kongresu Budownictwa.

Jako pierwszy z gości głos 
zabrał podsekretarz stanu w MT-
BiGM  janusz Żbik.  W  swoim 
wystąpieniu, podobnie  jak  i  inni, 
odniósł  się  do  roli,  jaką  na  ryn-
ku  budowlanym  pełni  samorząd 
zawodowy  inżynierów  budowni-
ctwa, największa tego typu orga-
nizacja  w  kraju,  jego  znaczenie 
i  siły. Minister poruszył  również 
ważny  dla  naszego  środowiska, 
budzący  szeroką  dyskusję,  temat 
stanu prac w zakresie nowelizacji 
prawa budowlanego, ustawy deregulacyjnej i Kodeksu bu-
dowlanego, wyrażając  nadzieję,  że  proponowane  zmiany 
będą  dobrze  służyć  inżynierom  zrzeszonym w  PIIB.  Po-
nadto,  przekazywali  na  ręce Przewodniczącej Zjazdu ży-
czenia owocnych obrad i dobrych wyborów władz kolejnej 
kadencji.

W  większości  wystąpień  pozostałych  gości,  oprócz 
przekazywanych  na  ręce  Przewodniczącego  Zjazdu  ży-
czeń  owocnych  obrad,  przewijał  się  temat  trudnej  sytuacji 
w budownictwie  i niestety cały czas nadal niezbyt dobrych 

wskaźników  gospodarczych,  jednak  tematem  przewodnim 
wystąpień  większości  gości,  zainicjowanym  przez  Prezes 
FSNT NOT Ewę Mańkiewicz-Cudny, była krytyczna ocena 
postrzegania przez rząd zgłaszanych od wielu lat przez śro-
dowisko budowlane ważnych postulatów mających na  celu 
poprawę  prawa.  Jednym  z  powodów  takiego  stanu  rzeczy, 
osłabiającym siłę działania w tym zakresie, jest brak solidar-
ności  środowiska  i wspólnego działania wszystkich organi-
zacji zawodowych z obszaru budownictwa. Stąd na Zjeździe 
padł z mównicy apel „Bądźmy razem”.
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W  czasie  oficjalnej  części  Zjazdu  wręczono  od-
znaczenia państwowe i resortowe zasłużonym członkom 
Izby.  Leszek Ganowicz  i Adam Rak  zostali  odznaczeni 
„Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”, Janusz Rym-
sza  „Srebrnym  Medalem  za  Długoletnią  Służbę”  oraz 
Zygmunt Rawicki – Honorową Odznaką „Za Zasługi dla 
Budownictwa”.

Po  przeprowadzeniu  wszelkich  czynności  procedu-
ralnych zawartych w programie Zjazdu, delegaci wysłuchali 
sprawozdania Krajowej Rady za rok 2012 wraz ze sprawo-
zdaniem  finansowym  i  realizacją  budżetu  oraz  sprawozdań 
pozostałych  organów  Izby  -  KKK,  KSD,  KROZ  i  KKR. 
Wszystkie przedstawione sprawozdania zostały przez Zjazd 
przyjęte, a Radzie Krajowej udzielono absolutorium za mi-

niony  rok działalności. Z uwagi  na wakat w Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej, dokonano również wyborów uzupełniają-
cych i w ich wyniku do komisji dołączył Bogdan Wrzeszcz 
z Łódzkiej OIIB.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od uroczystego wrę-
czenia 18 złotych i 2 srebrnych odznak honorowych PIIB. 

W gronie odznaczonych Złotą Odznaką wyróżniono 
naszą koleżankę janinę Ferenc.

Zjazd  przyjął  zaproponowany  budżet  na  rok  2014 
uwzględniający  podniesioną,  z  uwagi  na  inflację,  kwotę 
ekwiwalentu otrzymywanego przez członków organów kra-
jowych lub okręgowych izb, nie biorących ryczałtu, za udział 
w  każdym  posiedzeniu.  Podjęto  także  uchwały  w  sprawie 
zmian w statucie, w regulaminach organów krajowych i okrę-
gowych oraz w Kodeksie zasad etyki zawodowej.

XII  Krajowy  Zjazd  PIIB  podjął  dodatkowo  jeszcze 
dwie  ważne  uchwały,  obie  wyrażające  stanowisko  PIIB, 
w sprawach:

1.  Propozycji  likwidacji  samorządu  zawodowego  urba-
nistów,  zgłaszaną  przez  stronę  rządową Zjazd wyraził 
swoje głębokie zaniepokojenie i sprzeciw.

2.  Projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów regulowanych z 13 czerwca 2013 
r. Zjazd  również wyraził duże zaniepokojenie naszego 
samorządu zawodowego co do proponowanych w  tym 
projekcie  rozwiązań  dotyczących  znacznego  skrócenia 
praktyki  projektowej wymaganej  do uzyskania upraw-
nień budowlanych oraz wprowadzenia możliwości zwol-
nienia z egzaminu na uprawnienia budowlane i uznania 
praktyk studenckich za całość praktyki zawodowej wy-
maganej do uzyskania uprawnień budowlanych.

Ostatnim elementem Zjazdu było wysłuchanie opracowane-
go przez Komisję Uchwał  i Wniosków sprawozdania doty-
czącego zgłoszonych na Zjazd 30 wniosków, w  tym 21 od 
delegatów XII Krajowego Zjazdu PIIB.

Wnioski zgłoszone i przyjęte przez XII Zjazd PIIB 
przez delegatów WOIIB:

•	 Wnioski dotyczące zmian legislacyjnych:

1. „Wystąpienie PIIB do ministra gospodarki z pismem 
o doprowadzenie w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2012 r. poz. 1468), zgodności 
z istniejącym prawodawstwem unijnym i polskim”.

2. „Ponowne wystąpienie o zmianę ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, ponieważ ustawa ta jest hamulcem 
w realizacji inwestycji przez przeciągające się proce-
dury oraz rozwiązać problem najniższej ceny, która nie 
gwarantuje dobrego wykonania inwestycji”.

Minister Janusz Żbik

Prezydium XII Zjazdu PIIB. Od lewej przewodniczący 
Zygmunt Meyer, sekretarz Mirosława Ogorzelec
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3. „Wystąpienie o zmianę w Ustawie Prawo budowlane 
w zakresie wyraźnego określenia, kto powinien angażo-
wać kierownika budowy: inwestor czy wykonawca, bo-
wiem z tego powodu dochodzi do wielu konfliktów, kiedy 
kierownika budowy angażuje inwestor”.

•	 Wniosek dotyczących szkoleń:

4. „O wprowadzenie punktacji indywidualnej za udział 
w szkoleniach”. 

•	 Wniosek dotyczący zawodów zaufania publicznego: 

5. „O wystąpienie PIIB z apelem do władz RP, aby w rea-
lizacji deklarowanych zadań kierować się ogólnie znaną 
i honorowaną zasadą, że rozwój zależy od kompetencji 
odpowiedzialności (chodzi o poszanowanie wiedzy i za-
ufania w zawodach zaufania publicznego)”.

Opracowanie:
Danuta Gawęcka

Zdjęcia:
Krystyna Chocianowicz oraz PIIB
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Wyjazd techniczny 
do Dublina 19-22 maja 2013 r.

Uczestnicy wyjazdu, członkowie Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z ca-
łej Wielkopolski od Kępna po Piłę,  stawili  się 

w liczbie 21 na lotnisku POZNAŃ-ŁAWICA późnym popo-
łudniem 19 maja. Po krótkim przelocie i sprawnym transferze 
z lotniska grupa została zakwaterowana w centrum Dublina 
w XIX-wiecznym budynku hotelu MY PLACE DUBLIN.

Techniczną  część  wyjazdu  stanowiła  wizyta  w  firmie 
telekomunikacyjnej  TETRA  IRELAND  CEO  realizującej 
budowę  sieci  telefonii  komórkowej  generacji  4G.  Wykład 
poprowadził  Keith  Rathbone,  realizujący  projekty  budowy 
sieci. W  sposób  analityczny  poznaliśmy  cały  cykl  budowy 

sieci wież anten z wszystkimi uwarunkowaniami prawnymi, 
technicznymi, finansowymi. Warunki ekologiczne zmuszają 
konstruktorów do zachowania ostrych rygorów norm emisji 
a także do dostosowania wież do krajobrazu. Stąd powstają 
wieże  przypominające  kształtem  i  wyglądem  drzewa.  Bar-
dzo ciekawa była analiza błędu konstrukcyjnego, w wyniku 
którego wieża antenowa zlokalizowana w centrum miasta na 
wieży mostu nad ruchliwą autostradą uległa niebezpieczne-
mu przechyleniu. Wnioski z analizy po naprawie wieży były 
zaskakująco podobne do takich zdarzeń w Polsce. Dostawca 
anten zaniżył ciężar montowanych urządzeń, projektant kon-
struktor dobrał zbyt oszczędnie średnicę rury masztu, a wy-

konawca zmienił gatunek stali której wykonana była rura bo 
tylko taka była dostępna w hurtowni. Ten splot zdarzeń spo-
wodował, że konieczna była gruntowna naprawa która kosz-
towała trzykrotnie więcej niż wykonanie pierwotne.

Po  ciekawym wykładzie,  pan Keith Rathbone  pokazał 
nam  jedną  z  największych wież w Dublinie  zlokalizowaną 
w środku osiedla mieszkaniowego stojącą już ponad 20 lat, 
na której zawieszono prawie 200 anten różnych sieci teleko-
munikacyjnych i innych służb. Pawilon sterowania o wielko-
ści domku jednorodzinnego dwadzieścia  lat  temu wykorzy-
stany był w 90%, obecnie w około 25% tak zmniejszyła się 
wielkość urządzeń telekomunikacyjnych.

Podsumowując  wrażenia  z  części  technicznej  nasuwa 
się niepokój, że w Irlandii funkcjonuje już sieć komórkowa 
4 generacji i bardzo zaawansowane są prace nad 5 generacją, 
a w Polsce dopiero jest wdrażana 3 generacja.

Pozostała część wyjazdu to spacerowe zwiedzanie najład-
niejszych miejsc Dublina – Trinity College, Zamku Królew-
skiego, katedry św. Patryka  i oczywiście wizytówki Dublina 
- browaru Guinessa. Wieczorami prowadziliśmy wędrówki po 
irlandzkich pubach, gdzie przy tradycyjnym napitku, muzyce 
i tańcu irlandzkim wymienialiśmy się wrażeniami, czy tak na-
prawdę chcemy być „zieloną wyspą” wzorowaną na Irlandii. 

 Krzysztof Pięta

Uczestnicy wyjazdu
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Dublin – stolica kraju do niedawna uznawanego 
za  tygrysa Europy  (dzisiaj  co  najwyżej wyli-
niałego i bezzębnego kotka) był celem pobytu 

21  członków Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów 
Budownictwa w Poznaniu. Zapowiadany ciekawy program, 
w którym przewidziano m.in.  nawiązanie wstępnych kon-
taktów  z  irlandzkim  odpowiednikiem  naszego  samorządu 
zawodowego, poznanie znaczącej w świecie firmy innowa-
cyjnej, a ponadto poznanie uroków miasta oraz specyficznej 
jego atmosfery, był powodem mojego udziału w tym wyjeź-
dzie technicznym.

Szybka  reakcja na  informację  spowodowała,  że  znala-
złem się w grupie 21 zakwalifikowanych uczestników, repre-

zentujących całą Wielkopolskę - od Piły aż po Ostrów Wlkp. 
Wylot samolotem z Ławicy i przylot do Dublina odbyły się 
bez większych problemów.

Dublin, miasto  i  stolica  państwa,  ze  swą dość  płaską 
zabudową, którą w większości tworzą budynki o wysokości 

Irlandia – Dublin
reminiscencje z wyjazdu technicznego

19–22 maja 2013 r.

do  trzech  kondygnacji,  nie  robi  spodziewanego wrażenia. 
Różnokolorowe  fasady  domów  usytuowanych  przy  głów-
nych ulicach miasta mieszczą na parterze małe sklepy, puby 
i punkty usługowe, a na piętrze biura, czasami mieszkania 
i  apartamenty.  Wszystkie  te  budynki  posiadają  charakte-
rystyczne  wejścia  w  stylu  gregoriańskim.  Tu  czas  jakby 
się zatrzymał – ulice  i domy, które mają po 100    i więcej 
lat,  wyglądają  tak  jak  na  starych  rycinach  wywieszonych 
w miejscowych pubach i sklepach. Nocą po zamknięciu pu-
bów jest tu cicho i spokojnie. 

Bloki mieszkalne są tu rzadkością, gdyż Irlandczycy od 
pokoleń mieszkają w domach i nierzadko są to wielopokole-
niowe parterowe lub jednopiętrowe budynki. Z opowiadań 

wiadomo, że osiedla blo-
ków,  które  wybudowano 
tutaj w latach 60. stały się 
szybko  symbolem  pato-
logii. W Dublinie nie ma 
też wysokich biurowców, 
a  dużą  część  zabudowań 
wykonano  z  czerwonej 
cegły. 

Tu  i  ówdzie  można 
natknąć  się  na  pozosta-
łości  dumnego  Albionu 
w  postaci  kamiennych, 
nierzadko  porośniętych 
bluszczem zamków i pała-
ców. Ciekawym obiektem 
jest  katedra  św.  Patryka. 
To  wszystko  uwiecznio-
ne  na  licznych  zdjęciach 
stanowić będzie pamiątkę 
wyjazdu.

Boom  gospodarczy, 
będący  wynikiem  duże-
go wsparcia  finansowego 
Unii Europejskiej pozwo-
lił  uporządkować  i  roz-

winąć przede wszystkim sieć komunikacyjną. Pozyskiwane 
środki  lokowano  w  turystykę,  tworząc  warunki  i  atrakcje 
dla  licznie  odwiedzających  ten  kraj  turystów.  Takim  przy-
kładem  jest przebudowana część browaru Guinnessa, gdzie 
połączono  starą  zabudowę  przemysłową  z  elementami  no-
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woczesności,  uzyskując  obiekt,  w  którym 
na  kilkupiętrowej  ekspozycji  pokazano 
historię  browaru  oraz  technologię  wytwa-
rzania  znanego  na  świecie  piwa. W  pubie 
usytuowanym  na  najwyższej  przeszklonej 
kondygnacji można wypić ten zacny trunek, 
oglądając panoramę Dublina.

Ciekawym punktem programu była wi-
zyta w firmie TETRA Ireland’s CEO, firmie 
innowacyjnej  z  branży  telekomunikacyjnej. 
Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G)  
stała  się  głównym  celem  polskich  operato-
rów.  Irlandzka  firma  zaprezentowała  nam 
nową generację sieci - 4G oraz zaawansowa-
ne prace nad siecią 5G. Dzięki poszerzonej 
pojemności sieci, możliwe  jest wprowadze-
nie  dodatkowych  usług  wykorzystujących 
transmisję wideo oraz transmisję pakietową, 
nieograniczony  dostęp  radiowy  do  global-
nej  infrastruktury  telekomunikacyjnej. Wy-
nikają  z  tego  nieograniczone  możliwości, 
które  są  aktualnie  badane  i  nie  ograniczają 
się w  tym zakresie wyłącznie do systemów 
teleinformatycznych, radiowych i telewizyj-
nych,  wiąże  się  to  jednak  z  koniecznością 
gruntownej przebudowy wszystkich elemen-
tów architektury sieci, efektem czego będzie 
szybkość  transferu  pomiędzy  poszczególnymi  urządzeniami. 
Przedstawiciel firmy zademonstrował nam stację bazową, usy-
tuowaną poza Dublinem.

Interesujące jest to, że potężna wieża stalowa z dzie-
siątkami  anten  usytuowana  w  samym  środku  osiedla 
mieszkaniowego nie budzi negatywnych emocji mieszkań-
ców. Informowano nas, że lokowanie stacji budzi reakcje 
mieszkańców, jednak gdy już powstanie, są oni świadomi 
zagrożeń,  które występują w  odległości  od  3  do  8 m  od 
paneli i starają się tych zasad przestrzegać. Właściciel sta-
cji ma obowiązek zabezpieczenia jej przed niepożądanym 
dostępem  osób  trzecich  –  co mieliśmy  okazję  zobaczyć. 
Podobnie  potężny  maszt  antenowy  z  dziesiątkami  anten 
znajduje się w samym centrum Dublina. 

Zdecydowany sprzeciw budzi lokowanie wież w krajo-
brazie przyrodniczym. Społeczeństwo uważa, że wieża taka 
zakłóca  charakter miejsca,  i  dlatego  znaleziono  rozwiąza-
nia, które stanowią pewnego rodzaju zabieg zmniejszający 
tę dolegliwość. Pokazano, jak w zabytkowym parku, a także 
wzdłuż autostrady umieszczono stacje, które swym wyglą-
dem  przypominały  drzewa.  Ten  rodzaj  kamuflażu  spraw-
dza się i jest kontynuowany. Przykład takiego rozwiązania 
przedstawia zdjęcie powyżej.

Ze względów zawodowych interesowało mnie budow-
nictwo. Szukając tego typu informacji, dowiedziałem się, że 
budownictwo nie jest najważniejszą gałęzią tego kraju. Ge-
neralnie wykorzystywane są tu stare zasoby, jednak budowa 
nowego domu mieszkalnego jest prosta i wygląda następu-

jąco: bezpośrednio na grunt wylewana jest 20-centymetro-
wa warstwa  betonu,  na  której montowany  jest  drewniany 
stelaż budynku, do którego mocowane są płyty kartonowo
-gipsowe,  wzmacniane  od  strony  zewnętrznej  klinkierem 
i kamieniem, rzadziej tynkiem. Budynki nie posiadają piw-
nic, a brak izolacji powoduje, że bardzo szybko pojawia się 
grzyb,  co  sprawia  że  Irlandczycy uciekają  do  starej  zabu-
dowy. Okna otwierają się na zewnątrz (co pewnie sprawia 
trudność w ich umyciu), rury kanalizacyjne sytuowane są po 
zewnętrznej  stronie  elewacji  budynku,  a  ogrzewanie musi 
zapewnić kominek.

Funkcje  rozwiązywane  są w  taki  sposób,  że  sypialnie 
przeważnie lokowane są na piętrze, a prowadzą do nich bar-
dzo wąskie schody. Łazienki są mikroskopijnych rozmiarów, 
jednak jest tam i natrysk, i muszla ustępowa, i umywalka, przy 
której występują dwa krany (ciepła i zimna woda). Gniazda 
instalacji elektrycznej (stosowane również w Wielkiej Bryta-
nii) są odmienne od kontynentalnych, a brak właściwego ada- 
ptera uniemożliwia nam skuteczne korzystanie z tej energii.

Polacy  są  jedną  z  najliczniejszych  nacji  przebywają-
cych na wyspie, a większość z nich pracuje w budownictwie. 
Ciekawostką jest to, że zdobyte w Irlandii kwalifikacje i do-
świadczenie na samodzielnych stanowiskach w dużych pro-
jektach  budowlanych,  nawet  poparte  dyplomem  Chartered 
Engineer wydanym przez Irlandzką Izbę Inżynierów Budow-
nictwa, nie są warunkiem wystarczającym dla uzyskania pol-
skich uprawnień budowlanych. Polska Izba Inżynierów Bu-
downictwa (PIIB) kwestionuje doświadczenie i kompetencje 
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uzyskane w tym kraju, wymagając od kandydata: albo zdanie 
testu umiejętności, albo przejście rocznego stażu adaptacyj-
nego pod kierunkiem uprawnionego specjalisty. 

Interesował mnie  również  system prawny w budowni-
ctwie,  jednak  takich  informacji  na miejscu  nie  uzyskałem. 
Ciekawym  źródłem  wiedzy  w  tym  zakresie  był  dokument 
naszego Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej – uzasadnienie do zmiany prawa budowlanego, 
w  którym  porównywano  proponowane  rozwiązania  do  ist-
niejących rozwiązań w innych krajach Unii. Zgodnie z tym 
dokumentem,  organizacja  procesu  budowlanego  w  Irlandii 
wygląda następująco:

Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego inwestor 
musi skontaktować się z Departamentem Nadzoru Budow-
lanego, który  stwierdzi,  czy dane zamierzenie  inwestycyj-
ne w świetle  irlandzkich przepisów budowlanych wymaga 
złożenia wniosku. Pozwolenie na realizację przedsięwzięcia 
w Irlandii jest odpłatne, a Departament Nadzoru Budowla-
nego może wstrzymać  inwestycję,  gdy  naruszone  zostaną 
postanowienia wynikające z przepisów. Departament Nad-
zoru Budowlanego prowadzi  również  procedury  związane 
z legalizacją obiektów budowlanych, która nosi tam nazwę 
„regularyzacja”.

Sam proces budowlany przedstawia się następująco:

1.  Inwestor  nie ma  obowiązku  zapewnienia  opraco-
wania  projektu  przez  osobę  uprawnioną. Wymóg  taki  ist-
nieje, gdy obiekt powstaje w wyjątkowych warunkach śro-
dowiskowych (np. usytuowany na terenach sejsmicznych). 
W związku z tym nie występuje obowiązek sprawdzenia do-
kumentacji,  jak  również sporządzenia oświadczenia o wy-
konaniu  jej w  zgodzie  z  przepisami,  a  także  sporządzenia 
informacji w zakresie bioz. Obowiązek świadczenia nadzo-
ru autorskiego może wynikać wyłącznie z odrębnej umowy. 
Jedyny wymóg dotyczący projektu to konieczność dokona-
nia uzgodnień. 

2.  Obowiązki kierownika budowy są zbliżone do roz-
strzygnięć  wynikających  z  polskiego  prawa  budowlanego, 
jednak nie musi on posiadać odpowiednich uprawnień (wy-
magane tylko na obiektach skomplikowanych i dla obiektów 
realizowanych  na  terenach  sejsmicznych),  nie  musi  spo-
rządzać  planu  bioz  i  oświadczenia  o wykonaniu  inwestycji 
w zgodzie z projektem. Irlandzki kierownik budowy ma jed-
nak zapisany obowiązek postępowania zgodnie z instrukcja-
mi nadzoru budowlanego.

3.  System organizacji procesu budowlanego nie prze-
widuje w Irlandii odpowiednika naszego inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

4.  Irlandzkie  przepisy  budowlane  przewidują  kontro-
le  dokonywane  przez  Departament  Nadzoru  Budowlanego 
obiektów użytkowanych. W przypadku stwierdzenie niepra-

widłowości czy zagrożenia obowiązek ich usunięcia nakłada-
ny jest na organ władzy lokalnej.

Okazuje się, że Irlandczycy narzekają na jakość budow-
nictwa, dlatego w roku 2013 wprowadzono nowe przepisy, 
które  dają możliwość  pociągnięcia  firm wykonawczych  do 
odpowiedzialności  karnej.  Nowe  przepisy  wprowadziły 
zmiany, które wykluczą złe rozwiązania konstrukcyjne. Nie-
możliwe jest teraz budowanie domów z pirytu, mieszkań bez 
uwzględnienia  przepisów przeciwpożarowych, wprowadzo-
no również likwidację licznych uproszczeń wprowadzonych 
w  okresie  boomu  gospodarczego.  Inspektorzy  budowlani 
posiadając specjalne certyfikaty, będą kontrolować stan bu-
dowy w najważniejszych  jej etapach, a na koniec dokonają 
odbioru technicznego budynku. Obowiązkowym wymogiem 
jest  podpisanie  certyfikatu  zgodności  przez  architekta,  in-
spektorów i wykonawcy już po zakończeniu prac. Wszyscy 
oni  będą  ponosić  odpowiedzialność  prawną  w  przypadku 
późniejszego wykrycia niedociągnięć. Construction Industry 
Federation przyjęło zmiany z zadowoleniem.

Wyjazd,  prócz  niezapomnianych  wrażeń,  umożliwił 
poznanie kraju, który jeszcze niedawno był strategicznym 
celem polskich rozwiązań. Porównania, jakie nasuwają się 
po wyjeździe, wskazują, że nasze rozwiązania nie są złe, 
jednak  wymagają  pewnych  niewielkich  poprawek  i  mo-
dyfikacji,  a budownictwo w polskim wydaniu  jest  lepsze 
i sprawniejsze. 

Oczekiwania oraz żądania polskich kolegów kierowane 
do PIIB  i  rządu, dotyczące uproszczenia procedur  i przepi-
sów budowlanych, mogą osiągnąć taki skutek jak w Irlandii, 
wobec czego duża liczba obecnie czynnych osób uprawnio-
nych (110 tys.) może okazać się zbędna. Ważne jest, by nie 
zatracić priorytetów i proporcji, tak by udział osób pełniących 
funkcje techniczne w budownictwie zapewniał wysoki stan-
dard  realizacji  projektów  i  jednocześnie  gwarantował  speł-
nienie wymagań podstawowych, wynikających z art. 5 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane. Należałoby się również domagać 
tego, by odpowiedni poziom i odpowiedzialność wiązały się 
z odpowiednim wynagrodzeniem.

 Jerzy Franczyszyn 

WARSZTATY
Tradycyjnie  już,  7  listopada  2013  r.,  wspólnie 

z  Wielkopolską  Okręgową  Izbą  Architektów  zorga-
nizujemy warsztaty „Projektowanie jako gra zespoło-
wa”. Tym razem tematem głównym będzie rozbudowa 
budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów  
na to spotkanie.
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Uroczyste wręczenie decyzji 
o nadaniu uprawnień budowlanych

Okręgowa  Komisja  Kwalifikacyjna  WOIIB 
podczas sesji wiosennej 2013 r. przyjęła łącz-
nie 294 wnioski o nadanie uprawnień budow-

lanych, w tym 224 wnioski o przeprowadzenie kwalifikacji:
- w specjalności architektonicznej      2
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  76
- w specjalności drogowej      32 
- w specjalności mostowej        9 
- w specjalności instalacyjnej sanitarnej    66 
- w specjalności instalacyjnej elektrycznej  34 
- w specjalności kolejowej        3 
- w specjalności telekomunikacyjnej      2
oraz 70 wniosków z poprzednich postępowań.

Do egzaminu pisemnego w sesji wiosennej przystąpi-
ło łącznie 230 osób, z czego egzamin ten zdały 224 osoby, co 
stanowi 97,39%.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 261 osób, a wynik 
pozytywny uzyskało 206 osób, co stanowiło 78,93% dopusz-
czonych do egzaminu. 

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem 
pozytywnym zaliczyło w sesji wiosennej 2013 r. - 206 osób.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień bu-
dowlanych odbyło się w piątek 21 czerwca 2013 r. w siedzi-
bie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 w obecności:
1.  mgr inż. Jerzy Stroński  - przewodniczący Rady WOIIB,
2.  Grażyna Lisiecka - biuro WOIIB,
3.  dr  inż. Daniel Pawlicki  - przewodniczący OKK WOIIB 

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

•	 o godz. 10:00 dla  specjalności:  konstrukcyjno-architekto-
nicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej elektrycz-
nej,  kolejowej  i  telekomunikacyjnej. Za uzyskanie najlep-
szych wyników podczas egzaminów wyróżnieni zostali:

1.  Justyna Odważna-Urbaniak – specjalność konstrukcyj-
no-budowlana,

2.  Hubert Sójka – specjalność konstrukcyjno-budowlana,
3.  Bartosz Radomski – specjalność elektryczna.

•	 o godz. 12:00  dla  specjalności:  drogowej, mostowej, 
instalacyjnej sanitarnej. Za uzyskanie najlepszych wy-
ników podczas egzaminów wyróżnieni zostali:

1.  Anna Wójcik – specjalność mostowa,
2.  Dariusz Wolsztyniak – specjalność drogowa,
3.  Jacek Socha – specjalność instalacyjna sanitarna.

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

Kolejna sesja egzaminacyjna rozpocznie się 23 listo-
pada 2013 r. 

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

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

dr inż. Daniel Pawlicki 
Przewodniczący OKK WOIIB
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Specjalność 
konstrukcyjno-budowlana  
- 72 osoby

do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Waldemar Basiński
2. mgr inż. Tomasz Bestry
3. mgr inż. Maciej Błaszczyński 
4. mgr inż. Milena Brożek
5. mgr inż. Bartosz Chmielewski
6. mgr inż. Marcin Chmielewski
7. mgr inż. Michał Cholewa
8. inż. Mariola Cieplik
9. mgr inż. Maciej Dudek
10. mgr inż. Karol Dziedzic
11. mgr inż. Michał Fórmaniak
12. inż. Piotr Furmann
13. mgr inż. Tomasz Gołąb
14. mgr inż. Jacek Szymon Jahns
15. inż. Anna Janeczko
16. mgr inż. Grzegorz Kamyszek
17. mgr inż. Łukasz Kierzek
18. mgr inż. Damian Kowalski 
19. mgr inż. Grzegorz Król
20. mgr inż. Tomasz Kuciński
21. mgr inż. Marcin Liszkowski 
22. mgr inż. Michał Lubojański 
23. mgr inż. Szymon Łażewski 
24. mgr inż. Agnieszka Madaj
25. mgr inż. Filip Makowski
26. mgr inż. Aldona Marciniak
27. mgr inż. Andrzej Matusiak
28. mgr inż. Mikołaj Mietliński
29. mgr inż. Maciej Mroczkowski
30. mgr inż. Łukasz Napierała
31. mgr inż. Dawid Pawłowski
32. mgr inż. Piotr Piotrowski 
33. mgr inż. Bartosz Radomski
34. mgr inż. Marcin Samol
35. mgr inż. Krzysztof Stochaj
36. mgr inż. Tomasz Szabelski
37. mgr inż. Bogdan Szombara 
38. mgr inż. Piotr Tarchalski
39. mgr inż. Tomasz Terlecki
40. mgr inż. Ewa Tomczak
41. mgr inż. Przemysław 
       Wawrzynkiewicz 
42. mgr inż. Krzysztof Wieczorek 
43. mgr inż. Adam Wrzosek
44. mgr inż. Greta Załęcka-Ratajczyk
45. mgr inż. Andrzej Zasadziński
46. mgr inż. Piotr Zinczuk

do projektowania 
bez ograniczeń:
47. mgr inż. Alicja Bieganek 
48. mgr inż.  Grzegorz Górski
49. mgr inż.  Krzysztof Grabowski
50. mgr inż.  Michał Izydorek
51. mgr inż.  Filip Kulinski
52. mgr inż.  Stanisław Kułakowski 
53. mgr inż.  Barbara Marczak
54. mgr inż.  Damian Moliński
55. mgr inż.  Marcin Ratajczak
56. mgr inż.  Mariusz Rogoża
57. mgr inż.  Natalia Roszak    
58. mgr inż.  Tomasz Ryś
59. mgr inż.  Mateusz Szweda
60. mgr inż.  Justyna Wojtkowiak

do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi  
bez ograniczeń:
61. mgr inż.  Paulina Drzewiecka
62. mgr inż.  Łukasz Konieczny
63. mgr inż.  Dariusz Michalak
64. mgr inż.  Tomasz Szewczyk
65. mgr inż.  Marcin Wojciechowski

do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:
66. technik Beata Bartkowiak 
67. technik Jacek Kokociński
68. technik Piotr Radojewski
69. mgr inż. Tomasz Tomczak 

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

Specjalność drogowa – 48 osób

do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Grzegorz Błaszyk
2. mgr inż. Bartłomiej Buczkowski
3. mgr inż. Wojciech Ciszewski
4. mgr inż. Arkadiusz Drożdżal
5. mgr inż. Damian Dziaszyk
6. mgr inż. Tomasz Gajewski
7. mgr inż. Łukasz Gałęski
8. mgr inż. Filip Ignaszewski
9. mgr inż. Krzysztof Jaśkowski
10. mgr inż. Maciej Kiśluk
11. mgr inż. Bartosz Kosecki

12. mgr inż. Krzysztof Kufel
13. mgr inż. Grzegorz Kurkowiak
14. mgr inż. Maciej Kwitowski 
15. mgr inż. Lesław Luźny 
16. mgr inż. Adam Lażewski 
17. mgr inż. Łukasz Łochowicz
18. mgr inż. Patryk Łupicki
19. mgr inż. Michał Malicki
20. mgr inż. Łukasz Masłowski
21. mgr inż. Mateusz Nettmann
22. mgr inż. Miłosz Pierzchlewicz
23. mgr inż. MiroslawPietrowicz
24. mgr inż. Radosław Rajek
25. mgr inż. Łukasz Rudziński
26. mgr inż. Grzegorz Szyszka
27. mgr inż. Arleta Śliwańska-
                    Chwalisz
28. mgr inż. Damian Talaga
29. mgr inż. Piotr Włodarski

do projektowania 
bez ograniczeń:
30. mgr inż. Mariusz Biernacik
31. mgr inż. Paweł Borowiak
32. mgr inż. Jacek Bromber
33. mgr inż. Krzysztof Buk
34. mgr inż. Krzysztof Cichocki
35. mgr inż. Patryk Ciesielczyk
36. mgr inż. Rufin Jarka
37. mgr inż. Mariusz Kos
38. mgr inż. Dorian Piechowiak
39. mgr inż. Julita Szczepaniak
40. mgr inż. Paweł Ślesiński
41. mgr inż. Marcin Śliwa
42. mgr inż. Marcin Wawrzyniak
43. mgr inż. Katarzyna Zimoch

do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
44. mgr inż. Ewa Jarząbek
45. mgr inż. Antoni Michalik
46. mgr inż. Agata Przybylska

do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:
47. inż. Łukasz Adamczyk
48. technik Mikołaj Kubiaczyk

Specjalność mostowa – 10 osób

do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Katarzyna Biernacka
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2. mgr inż. Grzegorz Błaszyk
3. mgr inż. Hubert Daczkus
4. mgr inż. Tomasz Jankowiak
5. mgr inż. Szymon Michalak
6. mgr inż. Zdzisław Schoenradt 
7. mgr inż. Monika Siódmiak

do projektowania 
bez ograniczeń:
8. mgr inż. Marek Komosa
9. mgr inż. Robert Łopatka

do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
10. mgr inż. Piotr Wencel 

Specjalność instalacyjna sanitarna
– 45 osób

do kierowania  robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Leszek Adamczyk
2. mgr inż. Izabela Beczkiewicz
3. mgr inż. Mariusz Błaszczyk
4. mgr inż. Tomasz Boros
5. mgr inż. Paulina Bryszak
6. mgr inż. Mirosław Dassuj
7. mgr inż. Mateusz Glanc
8. mgr inż. Tomasz Hamrol
9. mgr inż. Przemysław Jach
10. mgr inż. Krzysztof Jóźwiak
11. mgr inż. Marcin Juskowiak
12. mgr inż. Dawid Kośmider
13. mgr inż. Paweł Krych
14. mgr inż. Tomasz Kubica 
15. mgr inż. Sławomir Ławniczak
16. mgr inż. Tomasz Mikołajczak
17. mgr inż. Kornel Namysł
18. mgr inż. Marcin Olejnik
19. mgr inż. Marek Piotrowski
20. mgr inż. Magdalena Rosikiewicz
21. mgr inż. Tomasz Słupiński
22. mgr inż. Jakub Sugiera
23. mgr inż. Karolina Talaśka
24. mgr inż. Łukasz Wędrychowicz
25. mgr inż. Łukasz Zasada
26. mgr inż. Irmina Ziółkowska
27. mgr inż. Katarzyna Żurawska

do projektowania 
bez ograniczeń:
28. mgr inż. Anna Broż 
29. mgr inż. Bartosz Cyba
30. mgr inż. Nikodem Frąckowiak 

31. mgr inż. Karolina Hadryś
32. mgr inż. Leszek Kołodziej 
33. mgr inż. Jędrzej Krawczyk
34. mgr inż. Adam Masłowski
35. mgr inż. Maciej Matusiak
36. mgr inż. Szymon Sapor
37. mgr inż. Marek Szwalgun
38. mgr inż. Justyna Wronka 

do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi  
bez ograniczeń:
39. mgr inż. Joanna Błaż
40. mgr inż. Mikołaj Gałka
41. mgr inż. Zbigniew Głuszak
42. inż. Paweł Kortus
43. mgr inż. Marcin Wierciński
44. mgr inż. Maciej Zdziabek

do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:
45. technik Marcin Jarzembowski

Specjalność instalacyjna elektryczna 
- 37 osób

do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Tomasz Antolak
2. mgr inż. Szymon Cegłowski
3. mgr inż. Michał Cyranik
4. mgr inż. Michał Czajka
5. mgr inż. Robert Dębniak
6. mgr inż. Witold Dolczewski
7. mgr inż. Rafał Górecki
8. inż. Marek Jaworek 
9. mgr inż. Krzysztof Klejdysz
10. mgr inż. Paweł Kroczak
11. mgr inż. Sebastian Krzyżaniak
12. mgr inż. Karol Kućko
13. mgr inż. Mariusz Małolepszy 
14. mgr inż. Przemysław Półtorak 
15. mgr inż. Piotr Skrzypczak
16. mgr inż. Marek Suchora
17. mgr inż. Ireneusz Świtoń 

do projektowania 
bez ograniczeń:
18. mgr inż. Bartosz Balcerek
19. inż. Andrzej Borowski
20. mgr inż. Łukasz Budniaczyński 
21. mgr inż. Paweł Burda
22. inż. Roman Górecki
23. mgr inż. Marek Józefowski

24. mgr inż. Mateusz Krawczyk
25. mgr inż. Andrzej Malinowski
26. mgr inż. Tomasz Waszkiewicz
27. mgr inż. Grzegorz Żyto

do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi  
bez ograniczeń:
28. mgr inż. Paweł Batura
29. mgr inż. Zbigniew Broda
30. mgr inż. Marcin Burdajewicz
31. mgr inż. Wojciech Gąsiorek
32. mgr inż. Jacek Guźniczak
33. mgr inż. Tomasz Kuliński
34. mgr inż. Krzysztof Kurzawa
35. mgr inż. Artur Łukasik
36. mgr inż. Bogdan Szczypiński
37. mgr inż. Jacek Szymański

Specjalność kolejowa – 2 osoby

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

Specjalność telekomunikacyjna 
– 6 osób

do projektowania 
bez ograniczeń:
1. mgr inż. Piotr Raszewski

do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:
2. mgr inż. Tomasz Czerwiński
3. mgr inż. Piotr Karbowiak 
4. mgr inż. Sławomir Machowiak
5. mgr inż. Robert Makowski
6. mgr inż. Piotr Zelius 
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Obiekt  budowlany  wymaga  fundamentów.  To 
oczywiste dla każdego, ale zagadnienie nie jest 
tak proste  jak mogłoby się wydawać. W prak-

tyce  inżynierskiej  coraz  częściej  projektantom  i wykonaw-
com przychodzi zmierzyć się z koniecznością posadowienia 
budynków na  działkach,  które  jeszcze  kilkanaście  lat  temu 
uznano by za grunty nienadające się do zabudowy. Wycho-

dząc naprzeciw oczekiwaniom inżynierów, Sekcja Projekto-
wania Zespołu do spraw Procesów Budowlanych, zorganizo-
wała warsztaty dla projektantów. Inicjatorką i organizatorką 
spotkania ze strony Sekcji była Krystyna Chocianowicz – na 
co dzień projektant konstruktor. Warsztaty odbyły się 20 maja 
br. w sali B w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa przy ulicy Dworkowej w Poznaniu.

Warsztaty pod tytułem „Posadowienie obiektów budow-
lanych w złożonych i skomplikowanych warunkach grunto-
wych” poprowadził pan dr inż. Jerzy Rzeźniczak – teoretyk, 
wieloletni  wykładowca  Politechniki  Poznańskiej  i  praktyk 
wykonujący opracowania oraz ekspertyzy geotechniczne.

Posadowienie obiektów 
budowlanych w złożonych i skomplikowanych 

warunkach gruntowych – warsztaty projektowe

Na wstępie  prowadzący  omówił  zmiany w  przepisach 
wprowadzone  rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Bu-
downictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  kwietnia  2012  roku 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawia-
nia obiektów budowlanych.

W dalszej części wykład dotyczył posadowienia w zło-
żonych  i  skomplikowanych  warunkach  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  problemów  związanych 
z wykonywaniem  terenowych  badań  gruntu. 
Omówione  zostały  metody  sondowania  za 
pomocą sond statycznych CPT  i CPTU oraz 
interpretacja wyników na bazie pomierzonych 
parametrów  zagadnienia  związane  z  prawid-
łowym  określeniem  stopnia  plastyczności 
i modułu  ściśliwości  dla  gruntów  spoistych, 
a  także  zagadnienie próbnych obciążeń pod-
łoża płytą VSS.

W  pracy  projektowej  często  występują 
problemy z przyjęciem odpowiedniego modelu 
gruntu  oraz  określeniem  właściwego  współ-
czynnika podatności podłoża gruntowego. 

Istnieje wiele metod obliczeń, a ich wyni-
ki, w zależności od przyjętych założeń począt-
kowych, mogą różnić się nawet kilkukrotnie.

Jak w takich sytuacjach postępować? 
Należy  korzystać  z  literatury,  intuicji 

inżynierskiej  oraz  wymieniać  się  doświad-
czeniami  z  kolegami  projektantami,  bowiem 
przyjęte  założenia  teoretyczne  i  wyniki  ob-
liczeń  komputerowych  zawsze  są  rozwiąza-
niami wirtualnego modelu, będącego jedynie 
przybliżeniem do  rzeczywistości. Ostateczna 

decyzja zawsze musi być podjęta przez projektanta, a nie jest 
to łatwe, gdyż grunt jest elementem przyrody.

Kiedy wyniki  badań pokazują,  że podłoże  jest  słabe 
bądź niejednorodne lub też musimy wykonać fundamenty 
znacznie głębiej niż  istniejące w bliskim sąsiedztwie czy 
też  wzmocnić  fundamenty  istniejące,  można  zastosować 
jedną z wielu metod. Omówiono niektóre z nich, takie jak 
stosowanie pali  „jet grouting” oraz wzmacnianie  słabego 
podłoża przez:

1.  wymianę gruntów organicznych,
2.  dynamiczne zagęszczanie,
3.  stosowanie różnego rodzaju kolumn,

Od lewej: Krystyna Chocianowicz i prowadzący wykład 
dr inż. Jerzy Rzeźniczak
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4.  przeciążenie,
5.  odciążenie,
6.  mikrowybuchy,
7.  wykonanie nasypów zbrojonych.

Przedstawione metody zostały zilustrowane konkretny-
mi przykładami zastosowań w praktyce inżynierskiej. Uczest-
nicy  warsztatów  mogli  zapoznać  się  zarówno  z  metodami 
obliczeń, jak i obejrzeć zdjęcia obrazujące różne fazy pracy 
przy wzmacnianiu podłoża wymienionymi wyżej metodami.

Ostatnia część wykładu poświęcona była zagadnieniom 
związanym z posadowieniem posadzek w złożonych warun-

kach gruntowych i najczęściej popełnianym błędom projek-
towym w tym obszarze.

Spotkanie  projektantów  trwało  prawie  cztery  godziny, 
a mimo to okazało się, że to zbyt krótko i czasu na pytania 
i dyskusję było mniej, niż oczekiwali uczestnicy.

Do  udziału  w  warsztatach  zgłosiło  się  65  osób,  co 
świadczy o  tym, że  temat  spotkał  się z dużym zaintereso-
waniem. Nie wszyscy  niestety  zdołali  dotrzeć  – mnogość 
obowiązków zawodowych nie zawsze pozwala znaleźć czas 
na doskonalenie zawodowe, chociaż potrzeba podnoszenia 
kwalifikacji  zawodowych  dostrzegana  jest  przez  środowi-
sko projektantów – ostatecznie w warsztatach wzięły udział 
43 osoby. Większość z nich zgłosiła chęć udziału w kolej-
nych szkoleniach przygotowanych z myślą o projektantach. 
Stworzona została lista adresów mailowych, by ułatwić do-
tarcie bezpośrednio do projektantów przy okazji organizo-
wania szkoleń, których tematy pojawiły się w czasie kulua-
rowych dyskusji.

Wielu uczestników odbierając zaświadczenia o odbyciu 
szkolenia, wyrażało nadzieję, że jest to dobry początek, i tego 
rodzaju spotkań będzie więcej. 

Relacja:
Krystyna Chocianowicz

Zdjęcia:
Łukasz Gorgolewski

Podczas XII  Zjazdu Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów  Budownictwa  dele-
gaci  uzupełnili  skład  Okręgo-
wego  Sądu  Dyscyplinarnego, 
powierzając  tę  funkcję  mgr. 
inż. Piotrowi Żabierkowi.

Mgr inż. Piotr Żabierek  jest  absolwentem  Po-
litechniki  Warszawskiej,  którą  ukończył  w  1972  r.  
w specjalności: budownictwo wodne.
Posiada uprawnienia: 
-  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstruk-
cyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotech-
nicznych, 

-  do projektowania  w specjalności konstrukcyjno-in-
żynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych,

-  do  projektowania  w  specjalności  konstrukcyjno-
budowlanej,

-  rzeczoznawcy budowlanego w zakresie budowli hy-
drotechnicznych.

Przebieg pracy zawodowej:

1.   1973–1975 Hydrobudowa 7 Poznań. Budowa Oczyszczalni 
Ścieków Wód Deszczowych dla Huty Katowice - inżynier bu-
dowy, kierownik robót.

2.  1976–1991  CBSiPBW  „HYDROPROJEKT”  o.  Poznań,  pro-
jektowanie obiektów hydrotechnicznych oraz obiektów z zakre-
su gospodarki wodno-ściekowej – starszy asystent projektanta, 
projektant, starszy projektant, kierownik zespołu projektowego.

3.  1991–2000 ODGW w Poznaniu – nadzorowanie  stanu  tech-
nicznego obiektów hydrotechnicznych i kontrola eksploatacji 
obiektów gospodarki wodnej,  kierownik  działu  eksploatacji, 
z-ca dyrektora ds. eksploatacji.

4.  14.02.2000–10.2012  -  Hydrobudowa  9  S.A.  w  Pozna-
niu  /  PBG-S.A.  Wysogotowo  projekty  wykonawcze  i  po-
wykonawcze  realizowanych  obiektów,  głównie  związane  
z  obiektami  gospodarki  wodno-ściekowej  -  kierownik  Pra-
cowni Projektowej.

5.  Od 1.11 2012 r. na emeryturze.

W  I  kadencji WOIIB  był  sekretarzem Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej.  Od  2010  r.  jest  członkiem  Komisji  prawno-
regulaminowej WOIIB.

Nowy sędzia 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
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Nowe zasady 
doboru parametrów oświetlenia drogowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono zalecenia, zawar-
te w opublikowanych Raportach Międzynarodowej Komisji 
Oświetleniowej (CIE), prowadzące do racjonalizacji zużycia 
energii przez systemy oświetlenia drogowego w efekcie zasto-
sowania odpowiednich wymagań oświetleniowych, uwzględ-
niających zarówno zmiany sytuacji drogowych, jak i wpływ 
barwy światła  na proces widzenia. 

I. WPROWADZENIE

Najważniejszymi parametrami ilościowymi i ja-
kościowymi dla oświetlenia drogowego są:
- poziom luminancji (natężenia oświetlenia),

- równomierność luminancji (natężenia oświetlenia),
- ograniczenie olśnienia.

Czynniki  te  wpływają  na  zdolność  postrzegania  i  łatwość 
oceny sytuacji na drodze przez uczestników ruchu. 

  Na  drogach  przeznaczonych  głównie  dla  ruchu 
zmotoryzowanego o średniej i wysokiej prędkości podstawo-
we wymagania oparte są na kryteriach luminancyjnych.

  W strefach komunikacyjnych, w których głównymi 
użytkownikami są piesi i rowerzyści, podstawowym parame-
trem oświetleniowym jest poziom i równomierność natężenia 
oświetlenia.  Parametry  te  stosowane  są  również  dla  ruchu 
samochodowego w przypadkach, kiedy obserwacja sytuacji 
drogowej prowadzona jest z niewielkiej odległości, tj. na dro-
gach lokalnych, parkingach, itp.

  Dobór odpowiednich parametrów fotometrycznych 
oświetlenia drogowego uzależniony jest od szeregu czynni-
ków, zazwyczaj zmiennych w czasie, tj. np. od natężenia ru-
chu pojazdów, jasności otoczenia, ilości zaparkowanych po-
jazdów. Na warunki widzenia, w różnych sytuacjach oświet-
leniowych, może mieć również wpływ barwa światła.  

  Obecnie obowiązująca norma, PN-EN 13201 - Oświet-
lenie dróg [1], nie zawiera prostych procedur, umożliwiających 
uwzględnienie tych czynników i dokonanie doboru odpowied-
nich, racjonalnie uzasadnionych wymagań oświetleniowych. 

Zmiany  w  tej  normie  są  obecnie  przedmiotem  prac 
Komitetu  Technicznego  169  „Światło  i  oświetlenie”  (CEN/
TC169 „Light and lighting”) w Europejskiej Komisji Norma-
lizacyjnej  [4].  Powinny  one  uwzględniać  zalecenia  zawarte 
w dwóch ważnych Raportach Technicznych, opublikowanych 
przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową w roku 2010. 

Raport Techniczny 115:2010 „Oświetlenie dróg prze-
znaczonych  dla  ruchu motorowego  i  dla  pieszych”  [2],  za-
wiera propozycje dotyczące wartościowania kryteriów stano-
wiących podstawę doboru klas oświetleniowych dla różnych 
użytkowników dróg. 

Raport  Techniczny  191:2010  „System  zalecany  dla 
fotometrii mezopowej oparty na wydolności wzrokowej” [3],  
zawiera  propozycje  dotyczące  możliwości  uwzględnienia 
wpływu barwy światła w oświetleniu drogowym na dobór pa-
rametrów normatywnych, szczególnie na  drogach o niskich 
wymaganiach oświetleniowych.

II. DOBÓR PARAMETRÓW OŚWIETLENIA 
     DLA RUCHU MOTOROWEGO 

Najwyższe poziomy oświetlenia, spełniające kryteria 
dotyczące poziomu (Lśr)  i  równomierności  luminancji (Uo, 
Ul) oraz odpowiedniego ograniczenia olśnienia (TI), wyma-
gane są na drogach przeznaczonych głównie dla ruchu mo-
torowego,  na  trasach  z  prędkościami  ruchu  od  średnich  do 
dużych. Kryteria te odpowiadają klasom ME [1], w Raporcie 
CIE [2] oznaczonym jako M, których dobór wynika z okre-
ślonej sytuacji oświetleniowej, rodzaju i natężenia ruchu, geo-
metrii układu drogowego oraz warunków środowiskowych. 

Zgodnie z nową propozycją, zawartą w Raporcie [2], 
dla określenia klasy oświetlenia M, różnym uwzględnianym 
parametrom  można  przypisać  odpowiednie  wagi,  których 
suma (Vws) prowadzi do wyznaczenia klasy M zgodnie z za-
leżnością:

Klasa oświetlenia M  =   6  -  Vws

Jeśli  wynik  obliczeń  nie  będzie  liczbą  całkowitą  –  należy 
przyjąć następny, niższy numer klasy.

  Przykładowe wyznaczenie klas oświetleniowych M, 
według nowych zasad, dla drogi przeznaczonej dla ruchu mo-
torowego, można przedstawić dla wybranej ulicy, (pokazanej 
na rysunku 1), przy której mieści się wyższa uczelnia. Dla tej 
ulicy można wydzielić następujące strefy czasowe, charaktery-
zujące się istotnymi zmianami charakteru i natężenia ruchu:

Rys.1. Widok dzienny ulicy Piotrowo w Poznaniu
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-  t1 - od włączenia oświetlenia do godz. 22:00 (do końca wzmożonego ruchu, uczelnia o tej porze zostaje zamknięta, brak 
parkujących samochodów),

-  t2 - od 22:00 do 24:00 (lokalny ruch, powrót z pobliskiego centrum handlowego), 
-  t3 - od 24:00 do 6:00 (minimalny ruch, pojedyncze pojazdy),
-  t4 - od 6:00 do wyłączenia oświetlenia o świcie (przyjazdy do pracy, ruch lokalny).

 
Każdemu z uwzględnianych parametrów przypisana jest waga. Ich suma, dla poszczególnych przedziałów czasowych, prowadzi 
do określenia odpowiedniej klasy oświetlenia M (ME).

Parametr Wariant
Wartość wagi

Vw

Wybrana Vw

t1 t2 t3 t4

Prędkość
Bardzo wysoka 1
Wysoka 0,5
Umiarkowana 0 0 0 0 0

Natężenie ruchu

Bardzo wysokie 1
Wysokie 0,5 0,5 0,5
Umiarkowane 0 0
Niskie -0,5 -0,5
Bardzo niskie -1

Rodzaj ruchu

Mieszany z dużym udziałem
niezmotoryzowanych 2 2

Mieszany 1 1 1
Motorowy tylko 0 0

Rozdzielenie jezdni Nie 1 1 1 1 1
Tak 0

Gęstość skrzyżowań Duża 1
Mała 0 0 0 0 0

Zaparkowane pojazdy Tak 0,5 0,5 0,5
Nie 0 0 0

Luminancja otoczenia
Wysoka 1
Średnia 0 0 0 0 0
Niska -1

Prowadzenie wzrokowe Złe 0,5
Przeciętne lub dobre 0 0 0 0 0

Suma Vws 4 2 0,5 3
M = 6 - Vws 2 4 5,5 3
Klasa M M2 M4 M5 M3

Tabela 1. 
Zmienne w czasie  klasy oświetleniowe M dla ulicy Piotrowo

Tabela 2. Zmienne w czasie wymagania oświetleniowe, przykład dla ulicy Piotrowo

Klasa
oświetlenia

Parametry oświetlenia drogi

Lśr [cd/m2] Uo Ul TI [%] SR

M1 2,0 0,40 0,70 10 0,5
M2 1,5 0,40 0,70 10 0,5
M3 1,0 0,40 0,60 15 0,5
M4 0,75 0,40 0,60 15 0,5
M5 0,50 0,35 0,40 15 0,5
M6 0,30 0,35 0,40 20 0,5

Podstawową klasą oświetleniową dla tej drogi jest klasa M2. Obniżenie poziomu luminancji w okresach ograniczonego 
natężenia ruchu odpowiada odpowiednio klasom M4, M5 i M3. Pozostałe parametry, zgodnie z zasadami opisanymi w Raporcie 
115:2010, odpowiadają klasie odniesieniowej M2.

Jak wynika z przedstawionego przykładu, istnieją poten-
cjalne możliwości znaczącej redukcji dobowego zużycia ener-
gii  elektrycznej  w  wyniku  okresowego  obniżania  poziomów 
oświetlenia. Zastosowanie takiego rozwiązania jest szczególnie 
uzasadnione  ekonomicznie dla ulic o wysokich wymaganiach 
oświetleniowych, a w konsekwencji dla wysokich mocy opraw 
oświetleniowych.  

W  Raporcie  [2]  przedstawione  są  analogiczne  tabele 
umożliwiające wyznaczenie zmiennych klas oświetleniowych dla 
stref konfliktowych oraz dla ulic i stref o mniejszym znaczeniu 
komunikacyjnym,  charakteryzujących  się  wymaganiami  opar-

tymi na kryterium natężenia oświetlenia [5]. Szczególnie w tym 
ostatnim przypadku, dla ulic o niskich wymaganiach oświetlenio-
wych, poza możliwością  regulacji poziomu oświetlenia,  istotna 
może być barwa światła lamp zastosowanych do ich oświetlenia.

III. BARWA ŚWIATŁA W OŚWIETLENIU 

      DROGOWYM
Wrażenie wzrokowe zależy od skuteczności świetlnej 

widmowej promieniowania, która zmienia się wraz ze zmia-
ną poziomu adaptacji wzroku. Poziomy oświetlenia stosowa-
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ne w oświetleniu  zewnętrznym  leżą w  przedziale widzenia 
mezopowego - zmierzchowego, w którym strumień świetlny 
lamp, obliczony dla widzenia fotopowego, nie w pełni odpo-
wiada rzeczywistej percepcji wzrokowej.

Dla  niskich  poziomów oświetlenia maksimum  czuło-
ści widmowej oka przesuwa się w stronę fal krótszych, zatem 
coraz silniej oko reaguje na promieniowanie w krótkofalowej 
części widma, a taki właśnie charakter ma widmo promienio-
wania źródeł „światła białego”, czyli np. lamp metalohalogen-
kowych czy typowych diod elektroluminescencyjnych. Tej ce-
chy pozbawione jest widmo promieniowania lamp sodowych.  

Dla widzenia mezopowego czułość widmową oka opi-
suje przykładowa krzywa, leżąca pomiędzy krzywymi dla wi-
dzenia fotopowego i skotopowego, przedstawiona na rysunku 2. 

W Raporcie CIE 191:2010 [3] opisana jest uproszczona 
metoda  wyznaczania  różnic  pomiędzy  luminancją  fotopową  
i  luminancją  mezopową,  odpowiadającą  aktualnemu  pozio-
mowi adaptacji wzroku. Do opisu  tych zmian wykorzystano 
parametr S/P – tj. stosunek strumieni świetlnych danej lampy 

przeliczonych dla oka zaadaptowanego do ciemności (S) i do 
jasności  (P).   Dla  danego  rozkładu widmowego  lampy,  opi-
sanego parametrem S/P, oraz dla danego poziomu luminancji 
adaptacji,  wyznaczonego  dla  widzenia  fotopowego,  podano 
różnice pomiędzy luminancją mezopową i odniesieniową lu-
minancją  fotopową – Tabela  3. Różnice  przekraczające  5%, 
istotne dla praktyki projektowej, zaznaczono kolorem.

Lampa S/P
Poziom luminancji fotopowej [cd/m2]

0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0

LPS 0,25 -18% -14% -9% -6% -5% -2%

HPS 0,65 -8% -6% -4% -3% -2% -1%

LRF 1,05 1% 1% 1% 0% 0% 0%
MH ww 1,45 9% 7% 5% 3% 3% 1%
LED cw 2,25 24% 19% 12% 9% 7% 4%

Rys. 2. Krzywe skuteczności świetlnej widmowej promienio-
wania dla oka zaadaptowanego: do jasności – fotopowa,  
do ciemności – skotopowa, do zmierzchu – mezopowa [6] 

Tabela 3. Różnice pomiędzy  luminancją mezopową i fo-
topową (%) dla różnych wartości S/P i różnych poziomów 
luminancji fotopowej

Przykładowe wartości S/P:
LPS - niskoprężna lampa sodowa – 0,25
HPS - wysokoprężna lampa sodowa – 0,66
MH – lampa metalohalogenkowa ciepło-biała – 1,45
LED – dioda elektroluminescencyjna chłodno-biała – 2,25

Z tabeli 3. wynika, że istotne różnice w odbiorze lu-
minancji, zależne od rozkładu widmowego promieniowania 
lamp, powstają dla luminancji nie przekraczającej 1,0 cd/m2, 
a więc   dla poziomów oświetlenia dróg  i ulic o mniejszym 
znaczeniu komunikacyjnym.  

Szczególnie  korzystne może  być  zastosowanie  lamp 
o wysokim wskaźniku S/P na drogach lokalnych. Wykorzy-
stanie  w  praktyce  cech  „światła  białego”  wymaga  jednak 
opracowania praktycznych, prostych zasad doboru poziomów 
oświetlenia dla dróg, dla których wykorzystuje się kryterium 
natężenia oświetlenia, podczas gdy dane dotyczące zmian su-
biektywnie odbieranego poziomu oświetlenia opisane są dla 
poziomów luminancji.

IV. PODSUMOWANIE
Wykorzystanie możliwości dostępnego sprzętu oświe-

tleniowego oraz uwzględnienie najnowszych wyników badań 
nad  wydolnością  wzrokową  kierowców w  różnych  warun-
kach oświetleniowych wymaga opracowania i wprowadzenia 
do  praktyki  projektowej  nowych  zasad  doboru  parametrów 
oświetleniowych,  co  stanowi  potencjalne  źródło  oszczęd-
ności  energii  elektrycznej  i  obniżenia  kosztów  eksploatacji 
urządzeń oświetleniowych. 

Dla  dróg  o  wysokich  wymaganiach  normatywnych 
szczególnie  ekonomicznie  uzasadnione  jest  stosowanie 
zmiennych poziomów oświetlenia, odpowiadających rzeczy-
wistym, a więc zmiennym potrzebom. Dla dróg o niższych 
wymaganiach oświetleniowych korzystne  jest  zastosowanie 
lamp „światła białego”,  lepiej odpowiadających charaktery-
stykom widmowej czułości wzroku. 

Należy oczekiwać, że prace nad wprowadzeniem no-
wych zasad doboru parametrów w oświetleniu drogowym zo-
staną przez Europejską Komisję Normalizacyjną zakończone 
możliwie szybko.

Małgorzata Górczewska
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki 

i Elektroniki Przemysłowej
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Kontynuując cykl artykułów z zakresu regulacji 
prawnych  w  budownictwie,  wybór  padł  na, 
jakże bogaty w obowiązki i uprawnienia, ob-

szar związany z wykonywaniem samodzielnej  funkcji  tech-
nicznej projektanta.

Już  samo  wyszczególnienie  wszystkich  obowiązują-
cych aktów prawa, tj. ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych 
oraz innych obowiązujących przepisów ze wskazaniem publi-
katorów, zajęłoby znaczącą część niniejszego artykułu. A prze-
cież nie zapominamy o unormowaniach obejmujących wiedzę 
zawodową  tych  osób,  składającą  się  na  szeroko  rozumiany 
„warsztat  pracy  projektanta”,  będący  oprócz  odpowiedniego 
wykształcenia  technicznego  dodatkowo  sumą  doświadczeń 
zdobytych zarówno np. jako asystent projektanta czy podczas 
kierowania budową bądź innymi robotami budowlanymi.

Wspomniane  tu  kwalifikacje,  a  także  wpis  na  listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwier-
dzony aktualnym zaświadczeniem, wydanym przez  tę  izbę, 
pozwalają  takim  osobom  na  opracowanie  projektu  budow-

lanego,  czyniąc  zadość  wymogom  każdego  większego  za-
mierzenia  inwestycyjnego.  Jednak  niezbędnym  warunkiem 
rozpoczęcia przez inwestora robót budowlanych będzie uzy-
skanie z właściwego organu administracji architektoniczno- 
-budowlanej  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę. 
Organami właściwymi, w zależności od rodzaju obiektu lub 
robót  budowlanych,  wykonującymi  te  zadania  są  starosta 
bądź wojewoda.

Naruszenie prawa budowlanego 
przez projektantów

Fundamentalnym aktem prawa, który reguluje powyższe 
zagadnienia jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Uzyskanie  więc  wspomnianej  decyzji  o  pozwoleniu 
na budowę wiąże się z uprzednim złożeniem przez inwesto-
ra we właściwym organie wniosku o pozwolenie na budowę 
określonego obiektu budowlanego. I od tego momentu zaczy-
na się weryfikacja m.in. poprawności zakresu  i  treści opra-
cowania projektowego, bez wkraczania przez organ w  jego 
rozwiązania techniczne. Wymogów do spełnienia jest sporo 
i,  jak pokazuje życie, spełnić je przy „pierwszym podejściu 
w organie” udaje  się niewielu wnioskodawcom, choć prze-
pisy art. 32–35 przywołanej ustawy określają to precyzyjnie, 
ograniczając do minimum uznaniowość urzędników organu, 
którzy  na  prośbę  zagubionego w przepisach  inwestora wy-
jaśniają napotkane zawiłości. Dużo  lepiej  radzą sobie w  tej 
roli, występujący po wielokroć z upoważnienia inwestorów, 
właśnie projektanci. Ale i oni często popadają w rutynę, bądź 
z  pośpiechu,  bądź  ze  zwykłej  opieszałości.  Stawiają  organ 

przed koniecznością sięgnięcia do urzędnicze-
go arsenału w postaci wydania, na podstawie 
przepisów  Kodeksu  postępowania  admini-
stracyjnego  bądź  ustawy  Prawo  budowlane, 
postanowienia  nakładającego  na  inwestora 
usuniecie  wskazanych  nieprawidłowości. 
W tym drugim przypadku organ administracji 
architektoniczno-budowlanej  określa  termin 
ich  usunięcia  i  ku  zdziwieniu  inwestora,  za-
wstydzając jednocześnie goniącego za nowy-
mi zleceniami projektanta, poucza, że po bez-
skutecznym upływie terminu wydana zostanie 
decyzja  o  odmowie  zatwierdzenia  projektu 
i udzielenia pozwolenia na budowę. 

Spotykane  nieprawidłowości  to,  po-
czynając od najbardziej  trywialnych: źle wy-
pełniony  wniosek  poprzez  np.  brak  ujęcia 
wszystkich  obiektów  lub  niewłaściwe  okre-
ślenie w nim zamierzenia budowlanego, któ-

re  jest  rozbieżne  z  treścią  i  zawartością przedkładanego do 
zatwierdzenia  projektu  budowlanego,  a  kończąc  na  innych 
brakach  formalnych  –  brak  podpisu  wszystkich  inwesto-
rów, brak umocowania projektanta do odebrania dokumen-
tacji  celem  uzupełnienia  i  złożenia  odpowiedzi  na wydane 
postanowienie  w  imieniu  inwestora,  błędnie  wypełnione 
oświadczenie  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nie-
ruchomością na  cele  budowlane. Warto  zasygnalizować  tu, 
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wciąż  jeszcze  niską  świadomość  prawną  inwestorów  nie 
potrafią oni bowiem korzystać  ze  swoich uprawnień. Przy-
kładem  jest otrzymana decyzja o warunkach zabudowy np. 
na  znaczącą  rozbudowę  budynku,  gdzie  w  odległości  kil-
ku  metrów  zlokalizowany  był  bezodpływowy  zbiornik  na 
ścieki.  Tymczasem  wynikające  z  ww.  decyzji  szczegóło-
we  ustalenia  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  wska-
zują,  aby  odprowadzenie  ścieków  następowało  do  istnie-
jącego  zbiornika  bezodpływowego,  po  jego  modernizacji, 
w  związku  z  opisaną  rozbudową,  zamiast  przeniesienia  go 
w inne miejsce. Skutkiem takiego zapisu jest doprowadzenie 
do kolizji pomiędzy usytuowaniem rozbudowywanej części 
budynku  a  przedmiotowym  zbiornikiem.  Inwestor  nieświa-
dom sytuacji, nie korzysta z przysługującego mu uprawnienia 
w  postaci możliwości  odwołania  się  od  treści  tak wyda-
nej  decyzji  do  Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go. Ku  zaskoczeniu  nas  czytelników,  również  projektant 
nie potrafił krytycznie zweryfikować tak wydanej decyzji 
i  pokierować  inwestorem. Oczywiście  poprzestaje  on  na 
zaprojektowaniu  zbiornika  na  ścieki  w  nowym miejscu, 
poza obrysem projektowanej rozbudowy i ze zdziwieniem 
dowiaduje się, że organ, stosując się do przepisu art. 35 ust. 
1 pkt 1 Prawa budowlanego, dokonał analizy  treści decyzji 
o warunkach  zabudowy  oraz  porównał  ją  z  tak  sporządzo-
nym projektem budowlanym i wydał stosowne postanowie-
nie, nakładając na inwestora usunięcie tej nieprawidłowości. 
Tak  więc  efektem  braku  profesjonalizmu  projektanta  była 
konieczność ubiegania się o nową decyzję o warunkach za-
budowy. A czas ucieka i realizacja zamiaru rozgoryczonego 
inwestora oddala się w czasie.

Kolejnym  dowodem  na  to,  że  część  projektantów 
nie przywiązuje zbytniej wagi do całej  treści decyzji o wa-
runkach  zabudowy,  są  przypadki  projektowania  najczęściej 
urządzeń  budowlanych,  towarzyszących  obiektom  kubatu-
rowym  na  działkach  o  numerach  ewidencyjnych,  które  nie 
zostały wyszczególnione w  tych decyzjach.  Inne przypadki 
to rozbieżności w nazwie zadania inwestycyjnego wynikają-
cą z decyzji o warunkach zabudowy i rozbieżności związane  
z nazwą zadania w tytule projektu budowlanego. Ale zdarzają 
się również opracowania, w których oprócz obiektów kubatu-
rowych projektuje się np. banery reklamowe, przy braku ich 
objęcia decyzją o warunkach zabudowy. Tymczasem w rozu-
mieniu przepisów prawa są budowlami, których budowa nie 
może być realizowana na podstawie przepisu art. 30 Prawa 
budowlanego jako zgłoszenie robót budowlanych.

Drugą grupę stanowią nieprawidłowości, w odróżnie-
niu  od  tych merytorycznych  nazwijmy  je  formalnymi,  któ-
rych  dopuszczają  się  projektanci  oraz  osoby  sprawdzające 
ich autorstwa projekty budowlane i nie dostrzegające w nich 
błędów. Najwięcej zastrzeżeń wynika z naruszania przepisów 
aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy projektu 
budowlanego (Dz.U. poz. 462). Gama nieprawidłowości jest 
tak „bogata”, że ich wyliczenie i opisanie z pewnością zajęło-

by resztę miejsca w aktualnym Biuletynie. Zwróćmy uwagę 
na najczęstsze. Otóż w minionej  epoce z dobrym skutkiem 
funkcjonowała  instytucja  weryfikatorów  projektu  budow-
lanego.  Obecnie  sporządzany  w  poszczególnych  branżach 
projekt  budowlany,  poza  chwalebnymi  wyjątkami,  stano-
wi najczęściej zlepek niedopracowanych tomów, w których 
marzeniem  jest  spotkanie  spisu  zawartości  opracowania, 
odpowiadającego  faktycznej  jego  zawartości,  w  dodatku 
z  poprawną  numeracją  takiego  opracowania.  Umieszcza-
ne  na  rysunkach  metryki  również  nie  spełniają  wymogów 
określonych w przepisie § 4 przywołanego  rozporządzenia, 
a  w  branżach  instalacji  sanitarnych  i  elektrycznych  często 
brak w nich większości danych o ich autorach, bądź o projek-
towanym obiekcie i inwestorze. Uwagi odnoszą się również 

do oprawiania projektu w sposób uniemożliwiający jego de-
kompletację. Wszystkie te wymogi, pozwalające na uniknię-
cie nie  tylko tych, ale  i  innych podobnych błędów, zawarte 
zostały w  rozdziale  2.  pod  nazwą:  „Wymagania  dotyczące 
formy i zakresu projektu budowlanego”. Żeby być obiektyw-
nym, spotyka się także projekty budowlane opracowane nie-
mal wzorcowo. Z przyjemnością można nacieszyć wzrok ich 
merytorycznym dopracowaniem oraz ich szatą graficzną. Ale 
nie takim wyjątkom przecież poświęcony jest artykuł.

A teraz kolej na inne nieprawidłowości. Otóż przepisy 
od §7 do §10 przywołanego rozporządzenia określają wymo-
gi w stosunku do projektu zagospodarowania działki, zarów-
no  do  części  opisowej,  jak  i  rysunkowej. Niestety  znaczna 
część  projektów  budowlanych  nie  spełnia  tych  wymogów. 
W części rysunkowej pomijane są informacje o: ilości kon-
dygnacji, wzajemnych odległościach obiektów budowlanych, 
a zwłaszcza urządzeń budowlanych (zbiorniki bezodpływo-
we  na  nieczystości  ciekłe,  miejsca  gromadzenia  odpadów 
stałych,  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych), 
komunikacji wewnętrznej,  układzie  sieci  i  instalacji  uzbro-
jenia  terenu.  Zdarza  się,  że  z  treści  zapisów  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wynika obowiązek, 
by opracowywany przez projektanta plan zagospodarowania 
działki  uwzględniał  wyznaczenie  pasa  zieleni  izolacyjnej 
z wyodrębnieniem zieleni wysokiej  i niskiej. Do spełnienia 
tego obowiązku brakuje naszym projektantom serca.

Stwierdzono przypadki, w których autor projektu, dla 
spełnienia warunków technicznych w zakresie odległości, na 
planie zagospodarowania działki dokonywał parafowania po-
prawki.  A  przecież  dokonanie  poprawki  i  wpisanie  jedynie 
cyfry spełniającej wymogi stosownego przepisu, bez zmiany 
usytuowania w tym przypadku miejsc parkingowych od grani-
cy działki, nie powoduje spełnienia wymogów rozporządzenia, 

Stwierdzono przypadki, w których autor  
projektu, dla spełnienia warunków technicznych  

w zakresie odległości, na planie zagospodarowania 
działki, dokonywał parafowania poprawki.
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bo dokonany z rysunku odczyt w odpowiedniej skali natych-
miast uwidacznia zamiary nieuczciwego projektanta. Zdarzają 
się  przypadki  całkowitego  zignorowania  przepisów  poprzez 
zaprojektowanie opisanych miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych wzdłuż granic działki. Inne naruszenia warun-
ków technicznych polegają na naruszeniu wskazanych w prze-
pisach  §23  ust.  1,  §36  ust.  3  odległości  wyszczególnionych 
w nich urządzeń budowlanych w stosunku do granicy działki 
sąsiedniej czy §40, ust. 3 jako odległości obiektów małej archi-
tektury od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Próba „przemycenia” tak sporządzonego projektu bu-
dowlanego oraz nieopatrzne zatwierdzenie go w decyzji o po-
zwoleniu na budowę stanowi, naruszenie przepisu art. 156, 
§1, pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego  i może 
skutkować to stwierdzeniem nieważności takiej decyzji, nie 
wspominając  o  odpowiedzialności  karnej  oraz  zawodowej 
w budownictwie w stosunku do sprawcy takiego czynu. Poza 
tym wyeliminowanie z obrotu prawnego takiej decyzji, obej-
mującej obiekty o charakterze komercyjnym, może również 
prowadzić do konsekwencji w wymiarze finansowym.

Innymi  najdelikatniej  określając  nieprawidłowościa-
mi  są próby „odpowiedniego” obliczenia,  określonej w de-
cyzji o warunkach zabudowy, nieprzekraczalnej powierzch-
ni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, zwłaszcza 
gdy dotyczy to rozbudowy budynków na terenach większych 
miast i aglomeracji miejskich.

Poza  tym  niektóre  z  planów  zagospodarowania  pomi-
jają oznaczenie miejsc postojowych dla  samochodów, miejsc, 
z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne i to np. 
przy obiektach opieki zdrowotnej, poprzestając na zawarciu ta-
kiej informacji w części opisowej projektu budowlanego. W tym 
wypadku nieopatrzne zatwierdzenie takiego projektu w decyzji 
o pozwoleniu na budowę i pominięcie  ich wykonania spowo-
duje, że inwestor stanie przed problemem. Należy się bowiem 
liczyć z tym, że przeprowadzający kontrolę obowiązkową organ 
nadzoru budowlanego odmówi wydania pozwolenia na użytko-
wanie, właśnie z powodu naruszenia przepisu art. 5 ust. 
1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

Natomiast w  samych  projektach  architekto-
niczno-budowlanych  nagminnym  błędem  jest  brak 
udokumentowania  chociażby  podstawowymi  wy-
nikami obliczeń w stosunku do  fundamentów oraz 
nośności gruntu w przypadkach nadbudowy budyn-
ków,  a  także  braku  sprawdzenia  nośności  stropu 
w przypadkach adaptacji strychów nieużytkowych. 
Stanowi  to  naruszenie  przepisu  §  11  ust.  2  pkt  4 
omawianego rozporządzenia. Według części projek-
tantów równoważnym zamiennikiem ww. obowiąz-
ku  jest  załączenie  trzy-,  a  w  porywach  pięciozdaniowego 
opracowania zwanego wzniośle ekspertyzą stanu techniczne-
go,  które  gorąco  zapewnia  o  dobrej  kondycji,  dociążanego 
kolejną kondygnacją budynku. W tym miejscu warto zasyg-
nalizować, że także w dniu 25 kwietnia 2012 r. wprowadzo-
ne  zostało  aktualnie  obowiązujące  rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiek-
tów budowlanych (Dz. U. poz. 463). Poza tym opracowania 
projektowe  nagminnie  pomijają  rozwiązania  budowlano-
konstrukcyjne obiektów budowlanych w zakresie ich powią-
zania  z  przyległymi  obiektami w  przypadku  projektowanej 
rozbudowy, bądź nadbudowy, co narusza przepis §12 ust. 1, 
pkt 2, lit. b omawianego rozporządzenia. 

Inne  nieprawidłowości  dotyczą  naruszenia  przepi-
sów  samej  ustawy.  Na  przykład  obowiązku  dołączenia  do 
projektu  budowlanego  oświadczenia  o  jego  sporządzeniu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, co wynika z przepisu art. 20 ust. 4. I nie chodzi 
tu o zdarzający się brak załączenia takiego dokumentu, lecz 
o dość zaskakujący wynalazek. Otóż spotyka się takie opra-
cowania, w których na stronach tytułowych poszczególnych 
tomów projektu „wciśnięte” zostają klauzule o zgodności ich 
wykonania  z  obowiązującymi  przepisami,  co  w  oczywisty 
sposób  należy  zakwalifikować  jako  brak  załączenia  doku-
mentu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego. 
Poza tym narusza to przepis §3 ww. rozporządzenia, w któ-
rym  określone  zostały  elementy,  jakie  należy  zamieszczać 
na  stronie  tytułowej  projektu  budowlanego.  Sporadycznie, 
aczkolwiek składane są projekty budowlane bez stosownych 
uzgodnień  z  gestorami  mediów  czy  właściwego  zarządcy 
drogi, szczególnie gdy istniejący wyjazd na drogę publiczną 
jest rozbudowywany i dzieje się to na działce, której właści-
cielem nie jest inwestor.

Poza  tym  często  spotykaną  nieprawidłowością  jest 
brak załączenia informacji BIOZ, co stanowi naruszenie prze-
pisu art. 35 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy. Często załączo-
na informacja nie spełnia wszystkich wymagań określonych 
w  rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerw-
ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126), zwłaszcza poprzez pomijanie części  informacji, 
którą  należy  zamieszczać  na  jej  stronie  tytułowej,  zgodnie 

z  przepisem  §2  ust.  2.  Tymczasem  autorowi  artykułu, wy-
stępującemu  w  roli  wykładowcy  na  jednym  z  seminariów 
dla projektantów, wytknięto, że wspomniana strona tytułowa 
to  zbędna  biurokracja,  bowiem wszystkie  dane,  jakie mają 
się tam znajdować, autor opracowania już zamieścił na stro-
nie tytułowej projektu oraz w jego metrykach. Piszącemu te 
słowa nie pozostało więc nic innego, jak tylko przypomnieć 

Otóż spotyka się takie opracowania, w których 
na stronach tytułowych poszczególnych tomów 

projektu „wciśnięte ” zostają klauzule o zgodności 
ich wykonania z obowiązującymi przepisami,  

co w oczywisty sposób należy zakwalifikować jako 
brak załączenia dokumentu, o którym mowa  

w art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego.
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Założenia projektu 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

wnoszącemu zastrzeżenia o aktualnie obowiązującym stanie 
prawnym w tym zakresie oraz doradzić, aby projekt propo-
nowanej  zmiany  przekazał  posłowi  w  najbliższym  biurze 
poselskim  z  prośbą  o  uwzględnienie  tej  poprawki  podczas 
najbliższych obrad Sejmu RP.

Teraz słów kilka na temat treści samych projektów bu-
dowlanych. Otóż raz po raz składane są do organu administra-
cji architektoniczno-budowlanej opracowania, których autorzy 
posiadając  uprawnienia  budowlane  jedynie  w  specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej,  projektują  rozwiązania  technicz-
ne np. wewnętrznej  instalacji wodnej, c.w.u., kanalizacyjnej, 
c.o., a także elektrycznej i przeciwporażeniowej, czym wykra-
czają poza posiadany zakres uprawnień budowlanych podczas 
wykonywania  samodzielnej  funkcji  technicznej  w  budowni-
ctwie. Zadań tych podejmują się najczęściej technicy budow-
lani, chociaż zdarza się to także rzeczoznawcom budowlanym. 
W  swych  opisach  technicznych  bynajmniej  nie  poprzestają 
na  ogólnej  charakterystyce  instalacji,  ale  dobierają  parame-
try techniczne, średnice przewodów wraz ze wskazaniem ich 
spadku,  liczbą  podpór  na  pionach,  sposobem  wykonywania 
badań szczelności, doboru przekrojów i rodzajów przewodów 
dla instalacji oświetleniowej oraz instalacji gniazd wtykowych. 
Poza tym zdarzają się, choć incydentalnie, wpadki, kiedy oso-
by  posiadające  tytuł  budowniczego  (art.  364)  i  uprawnienia 
do  projektowania  w  ograniczonym  zakresie,  w  specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, podejmują się obowiązków spraw-
dzającego projekty budowlane w specjalności architektonicz-
nej,  czym dopuszczają  się  czynu określonego w  art.  95,  pkt 
1 w związku z art. 91, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Może  poprzestańmy  na  tym,  bo  jak  zaznaczono  na 
wstępie, opisane miały zostać jedynie najczęściej spotykane 
błędy, choć ich liczba i rodzaj wydają się być nieogarnione.

Wnioski:

1. Przyczynami występujących w projektach budowlanych 
błędów i nieprawidłowości mogą być pośpiech przy  ich 
sporządzaniu, rutynowe czynności  ich autorów, bądź po 
prostu zwykła niewiedza.

2. Liczba  błędów  i  nieprawidłowości,  w  zatwierdzonych 
przez  organy  administracji  architektoniczno-budowlanej 
projektach budowlanych, wskazuje na słabe przygotowa-
nie zawodowe zatrudnianych w tych organach pracowni-
ków merytorycznych.

3. Nie można wykluczyć, iż projektanci dostrzegli, że niskie 
kwalifikacje  zawodowe  urzędników,  nieposiadających 
najczęściej uprawnień budowlanych, nie pozwolą na wy-
chwycenie  dopuszczonych  w  opracowaniach  projekto-
wych błędów i nieprawidłowości.

  Odrębną kwestią są  tu warunki finansowe,  jakie należa-
łoby spełnić dla pozyskania kandydatów o odpowiednio 
wysokich kwalifikacjach, do ww. pracy urzędnika wyko-
nującego zadania z zakresu administracji rządowej.

4. Ujawnione w projektach budowlanych, i nie tylko, liczne 
błędy i nieprawidłowości wskazują na lukę w programach 
szkoleń organizowanych przez izby samorządu zawodo-
wego.

5. Opisane w treści niniejszego artykułu błędy i nieprawid-
łowości w dużej  części obciążają  również osoby, doko-
nujące  sprawdzania  projektów  architektoniczno-budow-
lanych, spoczywa na nich bowiem nie mniejsza odpowie-
dzialność, jak na autorach tych opracowań.

Konrad Ochociński
rzeczoznawca budowlany

GENEZA PROjEKTU USTAWY

20 października 2000  roku, uznając ogromne zna-czenie ochrony krajobrazu, państwa członkow-
skie Rady Europy sporządziły Europejską Kon-

wencję  Krajobrazową.  Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej 
ratyfikował tę Konwencję 24 czerwca 2004 roku. Konwencja ta 
nie została w Polsce wdrożona. Obecnie, dostrzegając postępu-

(Projekt opracowany w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

jącą degradację polskiego krajobrazu oraz brak rządowych dzia-
łań legislacyjnych, Prezydent RP podjął decyzję o opracowaniu 
projektu ustawy, która wzmocni narzędzia ochrony krajobrazu. 

ZAKRES USTAWY 

Ustawa ta nie aspiruje do roli kompleksowego wprowa-
dzenia  rozwiązań przewidzianych w Europejskiej Konwen-
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cji Krajobrazowej, wprowadza bowiem zmiany legislacyjne 
w  wielu  dotychczas  obowiązujących  ustawach  –  wzmac-
niając w nich narzędzia ochrony krajobrazu lub proponując 
nowe, od dawna oczekiwane, rozwiązania. Najwięcej, i naj-
dalej idących, zmian wprowadzono w ustawach: o ochronie 
przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
o drogach publicznych oraz w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych.

NAjWAŻNIEjSZE REGULACjE 

1. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie powszechnej 
identyfikacji  i  waloryzacji  krajobrazów.  Zadanie  to  zostało 
przypisane samorządom województw, a narzędziem służącym 
realizacji tego zadania będzie cykliczne (nie rzadziej niż raz na 
20 lat) sporządzanie AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO.

2. Nową  instytucją  prawną,  przewidzianą w  omawia-
nym projekcie ustawy,  są URBANISTYCZNE ZASADY 
OCHRONY  KRAJOBRAZU.  Zasady  te,  podobnie  jak 
audyt  krajobrazowy,  będą  ustanawiane  przez  samorządy 
województw. Będą miały rangę aktu prawa miejscowego, 
a dotyczyły będą tylko i wyłącznie obszarów krajobrazów 
priorytetowych –  czyli  krajobrazów  szczególnie  cennych 
dla ludzi, ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kul-
turowe, historyczne lub estetyczno-widokowe. Uchwalone 
przez sejmik województwa u.z.o.k. będą określały normy 
dotyczące  ładu przestrzennego,  takie  jak: nieprzekraczal-
ne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, maksy-
malną wysokość zabudowy, czy dopuszczalną kolorystykę 
obiektów budowlanych. U.z.o.k. będą wiążące przy opra-
cowywaniu projektów studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, a  także przy wy-
dawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz 
podczas  rozpatrywania  zgłoszeń  zamiaru  wykonywania 
robót budowlanych. Będą zatem obowiązujące dla władz 
gmin i powiatów. 

3. Projekt ustawy przyznaje radom gmin kompetencję do 
ustalania, w formie samodzielnego aktu prawa miejscowego, 
ZASAD  I  WARUNKÓW  SYTUOWANIA  OBIEKTÓW 
MAŁEJ  ARCHITEKTURY,  TABLIC  I  URZĄDZEŃ  RE-
KLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ, a także określania ich 
gabarytów,  standardów  jakościowych  oraz  rodzajów wyro-
bów, z jakich mogą być wykonane. Zasady takie będą obo-
wiązywały na terenie całej gminy.  

4.  W  projekcie  ustawy  zdefiniowano  pojęcia:  reklama, 
nośnik  reklamy,  tablica  reklamowa, urządzenie  reklamowe, 
a  także  zmodyfikowano  definicję  reklamy  umieszczonej 
w pasie drogowym. 

5. W projekcie ustawy przewidziano również możliwość 
wprowadzania przez rady gmin opłat od reklam. Opłaty takie 
będą mogły być pobierane jedynie na obszarach, dla których 
opracowane zostaną, określone w omawianej ustawie, zasa-
dy i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
i  urządzeń  reklamowych  oraz  ogrodzeń.  Opłaty  od  reklam 
pobierane  będą  od właścicieli  nieruchomości  lub  obiektów 
budowlanych,  użytkowników  wieczystych  nieruchomości 
gruntowych  i  posiadaczy  samoistnych  nieruchomości  lub 
obiektów budowlanych. 

6. Ustawa wprowadza szereg obostrzeń w zakresie spo-
sobu gospodarowania: parkami krajobrazowymi, obszara-
mi chronionego krajobrazu oraz innymi formami ochrony 
przyrody. 

7.  Ustawa  zaostrza  przepisy  karne  w  zakresie  dotyczą-
cym:  oszpecania  otoczenia  przez  obiekty  budowlane  oraz 
naruszania  warunków  budowy, montażu  bądź  instalowania 
reklam wbrew zasadom określonym przez rady gmin.   

WNIOSKI 

Najważniejszym  instrumentem  prawnym,  który  dzięki 
tej ustawie pozwoli przystąpić samorządom lokalnym do po-
rządkowania przestrzeni – jest możliwość ustanawiania zasad 
i warunków sytuowania obiektów małej architektury,  tablic 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, na całych obszarach 
gmin. Po wejściu w życie tej ustawy – rady gmin będą mo-
gły ustalać ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 
wyrobów, z jakich mogą być wykonane. Takie rozwiązanie 
zaproponował  poznański  nadzór  budowlany,  już  w  2010 
roku,  w  projekcie  ustawy  o  uporządkowaniu  przestrzeni 
w gminach. W naszym projekcie zasady te nazwaliśmy tro-
chę  inaczej,  a mianowicie  regulaminem sytuowania  reklam 
na terenie gminy. 

Wiele propozycji zawartych w prezydenckim projekcie 
ustawy wymaga  jednak korekt,  a  czasami budzi  zasadni-
cze wątpliwości. Dotyczy to przede wszystkim uprawnień 
przekazanych samorządom województw w zakresie stano-
wienia prawa przestrzennego – zastrzeżonego dotychczas, 
jako zadanie własne, dla  samorządów gmin. Reprezento-
wana przeze mnie inspekcja nadzoru budowlanego do pro-
jektu tej ustawy wniosła nie tylko szereg uwag, ale przede 
wszystkim przedstawiła konkretne propozycje przepisów, 
których wprowadzenie, naszym zdaniem, podniesie jakość 
projektowanych  i  oczekiwanych  zmian.  Propozycje  te, 
wraz innymi wnioskami przedstawionymi przez środowi-
sko  poznańskich  architektów,  urzędników  oraz  specjali-
stów z innych dziedzin, zostały przekazane do Kancelarii 
Prezydenta RP.

Paweł Łukaszewski 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania
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Próżny  trud  tego,  kto  chciałby,  choćby  najwy-
trwalej,  poszukać  na  mapie,  w  encyklopedii, 
jakimś  przewodniku  czy  nawet  w  Internecie 

tej właśnie nazwy. To oczywiste, bo w chwili obecnej  taki 
obiekt realnie jeszcze nie istnieje. Ponieważ takiego (potasz-
niczego czy potaszniczo-smolarskiego) parku etnograficzne-
go w Wielkopolsce, a najprawdopodobniej również w kraju 
jeszcze  nie  ma,  jestem  przekonany,  że  powinien  powstać. 
Najodpowiedniejszym  do  tego  miejscem  w  Wielkopolsce 
jest położona ongiś w samym sercu Puszczy Zielonka, daw-
na leśna osada cysterskich potaszy (potaszników) w dzisiej-
szych  Potaszach.  Miejscowość  ta  położona  jest  w  Gminie 
Czerwonak, w Powiecie Poznańskim, Województwie Wiel-
kopolskim.

Aby  taki  park  etnograficzny mógł  powstać,  na  począ-
tek potrzebne są pewne ogólne założenia projektowe, które 
w trakcie analizowania tematu, nasuwają szereg pytań, m.in. 
takich jak:

- Czy temat jest godny podjęcia i czy czas na to jest właś-
ciwy?

POTASZNICZO-SMOLARSKI SKANSEN
W POTASZACH (IN SPE !)

Wieś Potasze leży na samym skraju Puszczy Zielonka. Mapa Parku Krajobrazowe-
go Puszczy Zielonka, wg Pietruska & Mierkiewicz Sp. z o.o., „Szlaki turystyczne 
na obszarach chronionych w Wielkopolsce” Wielkopolska Organizacja Turystycz-
na, Poznań 2008 r.

- Jaki jest jego cel i zakres?
- Jak i kto powinien to finansować?
- Czym już dysponujemy, a czego i gdzie powinniśmy jesz-
cze szukać?

- Dlaczego skansen potaszniczo-smolarski?
-  Dlaczego w Potaszach i gdzie go zlokalizować?

 
Nie wnikając chwilowo w zasadność kolejności podnoszenia 
poszczególnych pytań, spróbujmy dokonać tu krótkiej anali-
zy i odpowiedzieć na nie.

Czy temat jest godny podjęcia i czy czas na to jest 
właściwy?

Temat w praktyce zawsze traktowany był w kraju po 
macoszemu. Jako związany z grupą zawodów leśnych, nie na-
leżących do rolnictwa, długo nie budził zainteresowania ani 
archeologów, ani historyków. Po części być może dlatego, że 
wiąże się z etnicznością dawnych i stosunkowo nielicznych 
rzemieślników leśnych należących przy tym do najuboższych 
warstw dawnego społeczeństwa, a po części może dlatego, że 

powiązana jest z realizowaną przez stule-
cia na olbrzymią skalę – negatywnie dziś 
odbieraną - rabunkową gospodarką leśną. 
Czas  więc  najwyższy,  aby  w  dobie  jed-
noczącej  się  Europy,  wzorem  chociażby 
Niemiec, to zmienić i nadać odpowiednią 
rangę temu, może nie wielkiemu, ale nie-
wątpliwie  ciekawemu,  tematowi  badaw-
czemu,  będącemu  jednym  ze  świadectw 
historii kultury materialnej naszego kraju. 

jaki jest cel i zakres projektu?

Celem  projektu  będzie  promowa-
nie historii  gminy,  powiatu  i Wielkopol-
ski. Projekt ma też pełnić funkcje służące 
rekreacji i wpływać na ożywienie turysty-
ki w regionie.

  W  ramach  projektu  zrekonstru-
owana  zostanie  dawna  leśna  potasznia 
i jej wyposażenie. W towarzystwie osób 
ubranych  w  stroje  z  epoki  odwiedzają-
cy będą mogli  poznawać  tajniki  dawnej 
produkcji potaszu oraz jego wykorzysty-
wania w ówczesnym przemyśle. W Izbie 
Pamięci  będzie  można  obejrzeć  wysta-
wę  poświęconą  wytwarzaniu  potaszu 
w  dawnej  leśnej  osadzie  w  Potaszach, 
obejrzeć  film  na  ten  temat  oraz  wysłu-
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chać prelekcji dotyczących ww. tematyki, a także kupić od-
powiednie pamiątki.

Pierwszym  etapem  budowy  skansenu  mógłby  być 
Skansen Miniatur, który można by później stopniowo zastę-
pować  obiektami  naturalnej wielkości.  Jego  nazwa  na  tym 
pierwszym etapie mogła by brzmieć: „Potaszniczo-Smolarski 
Skansen  Miniatur  w  Potaszach”,  a  w  etapie  drugim  np. 
„Potaszniczo-Smolarski Park Etnograficzny w Potaszach”.

Finansowanie projektu.

Biorąc pod uwagę charakter projektu, wydaje się, że 
w  pierwszym  etapie  źródłem  finansowania  mogły  by  być: 
budżety gminy Czerwonak, Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Marszałkowskiego. W etapie drugim, oprócz ww. już źródeł 
właściwym byłoby ubieganie się o dotację celową z UE z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielko-
polskiego. Projekt realizowany i finansowany powinien być 
dwuetapowo:
Etap I: opisowo, graficznie i w formie modeli. Jednym z ce-

lów tego etapu jest ustalenie zakresu i kosztów projek-
tu w etapie II.

Etap  II:  na  podstawie  prac w  etapie  I  przeprowadzenie  re-
konstrukcji dawnej  leśnej potaszni  i  jej wyposażenia 
w skali 1:1.

Czym już dysponujemy, a czego i gdzie powinniśmy jesz-
cze szukać?

Podejmując  temat  musimy  mieć  świadomość,  że 
o  smolarstwie  napisano  niewiele,  a  dostępne  i  stosunkowo 
rzadkie informacje mają najczęściej charakter ogólny, często 
fragmentaryczny i niejednokrotnie się powtarzają. Na tym tle 
jeszcze  ubożej  przedstawiają  się  źródła  na  temat  potaszni-

ctwa, które nie doczekało się ani znaczącej liczby artykułów, 
ani tym bardziej prac o charakterze monograficznym. Temat 
ten ma najczęściej charakter marginalny i pojawia się głównie 
w monografiach puszcz, pracach dotyczących zawodów leś-

Czy w Potaszach powstanie Potaszniczo-Smolarski Park Et-
nograficzny? Foto: Katarzyna Chojnacka

nych oraz w niektórych dawnych powieściach historycznych, 
stanowiących  niejednokrotnie  lekko  tylko  zbeletryzowaną 
formę oryginalnych materiałów źródłowych. Pewnym ratun-
kiem dla potasznictwa jest swojego rodzaju elitarność w gru-
pie zawodów smolarskich, wpływająca na wyższy od innych 
w tej grupie status materialny i społeczny, przejawiający się 
m.in. w tworzeniu łączonych (np. mydlarsko-potaszniczych) 
lub  wyłącznych  (potaszniczych)  cechów  rzemieślniczych. 

Pozwoliło to potasznictwu na zostawienie po sobie większej 
ilości śladów, niż innym z tej grupy zawodom.

Wszelkie  tak  istotne  dla  archeologów  pozostałości 
materialne,  jakie  mogły  się  zachować  po  ww.  zawodach, 
wykonane były zazwyczaj z bardzo nietrwałego materiału, 
jakim jest drewno. Jednymi z najbardziej trwałych, jak się 
wydaje,  urządzeń  używanych w  potasznictwie  były meta-
lowe (np. miedziane) kadzie (kotły) do podgrzewania ługu 
otrzymanego w  procesie  przemywania  popiołu  wodą.  Ist-
nienie  takich  znalezisk  odnotowano  np.  w  Bieszczadach. 
We wcześniejszym okresie odparowywania wody dokony-
wano  zapewne  w  sposób  naturalny  poprzez  wystawienie 
ługu na działanie słońca.

Podjęcie  tego  tematu wymaga  zatem  szerokiej  kwe-
rendy pojedynczych, najczęściej rozproszonych tematycznie 
źródeł.  Materiałem  wyjściowym  do  ewentualnej  dyskusji 
nad projektem, może być np.  artykuł niżej podpisanego pt. 
„Historia popiołem znaczona” opublikowany w grudniowym 
numerze 4/2012 r. Biuletynu Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów  Budownictwa.  Znacznie  większą  podstawę  do 
dyskusji nad  tym tematem powinno stanowić pierwsze wy-
danie opracowania  (np. w  formie książki) na  temat potasz-
nictwa z elementami ogólnie pojętego smolarstwa. Opraco-
wanie to winno ukierunkowywać dalsze prace nad realizacją 
projektowanego skansenu. 

W skansenie należałoby gromadzić nie  tylko  zacho-
wane  obiekty  materialne  (z  tymi  będzie  chyba  najgorzej), 

Stara owczarnia przy leśniczówce w Potaszach. Czy stanie 
się zalążkiem przyszłego Potaszniczo-Smolarskiego Parku 
Etnograficznego? Foto: Katarzyna Chojnacka
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które  jak  można  przypuszczać,  stanowić  będą  przedmiot 
głównego zainteresowania archeologów, ale przede wszyst-
kim inne źródła wiedzy, takie jak literaturę, filmy, opowiada-
nia, wizje lokalne konkretnych miejscowości i ew. obiektów, 
i  przyrządów  do  produkcji  potaszniczo-smolarskiej.  Tam 
gdzie  posiadanie  oryginałów  będzie  niecelowe  (dane  doty-
czące potasznictwa i smolarstwa najczęściej są tylko podawa-
ne fragmentarycznie, żeby nie powiedzieć, przypadkowo) lub 
wręcz niemożliwe, tam wystarczą kopie. Należy podkreślić, 
że  do  rzadkości  będą  należeć  monografie  poświęcone  po-
tasznictwu. W praktyce może ich w ogóle nie być. Znacznie 
częściej będziemy spotykali ten temat we fragmentach zgoła 
innych opracowań, które jednak w jakimś stopniu poruszają 
tematykę  potasznictwa  i  smolarstwa.  Oczywiście  najlepiej 
byłoby  gromadzić  całe  obiekty  stanowiące  ongiś  potaszni-

czy warsztat. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ze względów 
czysto materialnych  (posługiwali  się wyłącznie  nietrwałym 
drewnem)  może  to  się  okazać  niemożliwe.  Stąd  ważnym 
źródłem informacji są nazwy miejscowości w Wielkopolsce 
wskazujące na ich związek z potasznictwem, popielarstwem, 
czy wreszcie z ogólnie pojętym, a łączącym wszystkie grupy 
zawodowe trudniące się wypalaniem drewna, smolarstwem. 
Istotne  mogą  się  też  okazać  opowiadania  ludzi  mieszkają-
cych w ww. miejscowościach czy tak jak to miało lub jesz-
cze ma miejsce – istnienie w Bieszczadach np. starych kadzi 
miedzianych do odparowywania wody z ługu uzyskiwanego 
podczas przemywania wodą popiołu. Wreszcie – funkcjonu-
jące jeszcze w Bieszczadach w oparciu o dawne technologie 
prywatne zakłady wypalające węgiel drzewny.

Dlaczego skansen potaszniczo-smolarski?

 Powiązanie potasznictwa z  szerzej pojętym smolar-
stwem jest naturalne – obydwie grupy zawodowe należą do 
grupy  zawodów  przetwarzających  (wypalających)  drewno, 
i z tego punktu widzenia są nierozerwalnie ze sobą związa-

ne. Dodanie w nazwie  skansenu słowa „smolarski” pozwa-
la poszerzyć zakres ekspozycji o zagadnienia, które i tak są 
żywotnym elementem czy etapem procesu suchej destylacji 
drewna,  której  końcowym  efektem  jest  produkcja  potaszu. 
Używając w postulowanej wyżej  kolejności  nazw grup  za-
wodowych określających tematykę skansenu, w sposób natu-
ralny kładziemy nacisk na główny charakter skansenu – skan-
senu potaszniczego. 

Dlaczego w Potaszach i gdzie go zlokalizować?

Rezultatem wprowadzenia w życie ustawy uwłaszcze-
niowej wydanej przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma 
III w roku 1823 było nadawanie chłopom przez właścicieli 
ziemskich  ziemi na własność. Właściciele w zamian otrzy-
mywali  stosowne  odszkodowanie.  Najczęstszą  praktyką 
było  pozostawianie  posiadaczowi  ziemskiemu  folwarku, 
natomiast chłopów i ich gospodarstwa przenoszono na inne 
miejsce.  W  ten  sposób  powstała  w  ówczesnym  Wielkim 
Księstwie  Poznańskim  znaczna  liczba  nowych  miejscowo-
ści. Jedną z nich były Potasze. W wyniku uwłaszczenia przez 
Ottona von Treskow chłopów mieszkających w Owińskach, 
w roku 1835 na terenie dzisiejszej wsi Potasze powstała wieś 
o typowo wiejskim, liniowym charakterze. Dokument recesu 
uwłaszczeniowego wsi Owińska pochodzący właśnie z roku 
1835, a dotyczący powstania wsi Potasze, znajduje się w Ar-
chiwum  Państwowym  w  Poznaniu.  Należy  podkreślić,  że 
przesiedlonym wówczas 19. rodzinom z Owińsk nadano zie-
mię wyjątkowo mało urodzajną. Nazwę wsi przyjęto od funk-
cjonującej dawniej na jej terenie cysterskiej leśnej potaszni. 

W  tych  okolicznościach  wydaje  się,  że  odpowiedź 
na pierwsze zawarte w podtytule pytanie: dlaczego skansen 
miałby być właśnie w Potaszach,  jest oczywista - gdzie ma 
być  skansen potaszniczy,  jak nie w miejscowości, w której 
najprawdopodobniej przez setki lat wykonywano praktycznie 
ten zawód i którego nazwa jednoznacznie wskazuje na to. 

Aby odpowiedzieć na drugie zawarte w podtytule py-
tanie, należało przeprowadzić wizję lokalną. Wstępna analiza 
terenu i jego aktualnego zagospodarowania może sugerować 
by skansen znajdował się w okolicach dzisiejszej leśniczów-
ki. Położona obok niej dawna owczarnia mogłaby być ostoją 
i  zalążkiem  skansenu.  Obydwa  obiekty  należą  do Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Warto  tu podkreślić, że 
problematyka zawodów leśnych z natury rzeczy leży w sze-
roko  pojętym  polu  zainteresowań  naukowych  tej  uczelni. 
Mogłoby to być przedmiotem wielu prac przejściowych i dy-
plomowych. Ponadto istotną rolę w funkcjonowaniu skanse-
nu mógłby odegrać Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” i jego 
filia „Kogucik”, położona w Potaszach. 

Podsumowując, mam nadzieję, że przedstawione wy-
żej rozważania, podobnie jak i wcześniej wymieniony arty-
kuł, staną się przyczynkiem do zainicjowania prac nad przy-
szłym  Potaszniczo-Smolarskim  Parkiem  Etnograficznym 
w Potaszach.

  Ryszard Chojnacki

Stara, wyłożona kamieniami droga prowadząca 
do leśniczówki w Potaszach. Foto: Katarzyna Chojnacka
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2013 roku

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

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

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

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

2.  Branża wodno-melioracyjna - SITWM
1. 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                      

3. 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 r.                                  
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

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

17-10-2013 r.                                  
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       

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.

24-10-2013 r.                                  
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

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

Październik 2013 r.                                      
Kalisz, Fundacja Kaliski 
Inkubator  Przedsięb.,  
ul. Częstochowska 25                

Organizator: SEP o. Kalisz                                      
Informacja:                                         
SEP o. Kalisz                                            
tel. 62 765 85 33

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

07-11-2013 r.                                  
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
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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.

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

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

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

9. 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 r.                                  
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
                     

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

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

Organizator: SEP o. Kalisz                                      
Informacja:                                         
SEP o. Kalisz                                            
tel. 62 765 85 33

11. 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                      

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

05-12-2013 r.                                  
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                






