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Kalisz, ul. Rumińskiego 2, pok. 204
tel. 62-757-11-58
kalisz@wkp.piib.org.pl
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gniezno@wkp.piib.org.pl
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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

września do grudnia bieżącego roku działalność Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa była bardzo intensywna i obejmowała całe spektrum zainteresowań członków naszego
samorządu zawodowego.
9 września b.r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach Porozumienia Samorządów Zawodowych na temat kształcenia członków w samorządach.
Tradycyjnie na spotkaniu w Wałczu, w dniach 12-14 września 2013 r., zajmowaliśmy się tematami dotyczącymi nadzoru budowlanego oraz rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Jako członkowie samorządu reprezentującego budownictwo
przedstawiliśmy stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie deregulacji zawodów zaufania publicznego. Odbyło się też spotkanie członków Prezydium dwóch izb okręgowych: Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej, w trakcie
którego wymieniliśmy się doświadczeniami i uzgodniliśmy stanowiska co do dalszej formuły konferencji w Wałczu.
Dużym sukcesem zakończyło się międzynarodowe seminarium „Budowle ziemne jako obiekty na terenach zalewowych”. Wysoka frekwencja, bardzo ciekawa
dyskusja i udział wybitnych specjalistów z dziedziny geotechniki zapewniły nam
uznanie ze strony wszystkich uczestników. Padły propozycje, by organizować tego
typu seminaria cyklicznie.
Delegatura w Gnieźnie perfekcyjnie zorganizowała 27 września br. Wielkopolski Dzień Budowlanych, który składał się z dwóch części: koncertu w Katedrze Gnieźnieńskiej oraz podsumowania działalności WOIIB w minionym roku
i uhonorowania naszych działaczy odznaczeniami resortowymi i samorządowymi.
W obchodach brali udział członkowie naszego samorządu z całej Wielkopolski.
4 października br. delegatura w Kaliszu wspólnie z tamtejszym oddziałem
PZITB zorganizowała podsumowanie konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej”. Podczas spotkania wręczono zwycięzcom konkursu pamiątkowe puchary.
Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych obchodził swoje 75–lecie, organizując na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich konferencję „75 lat na rzecz ochrony środowiska”.
Wielkopolska Izba Budownictwa, zrzeszająca osoby prawne, czyli firmy budowlane, obchodziła swój Dzień Budowlanych 25 października br. Przedstawiciele
WOIIB uczestnicząc w tych uroczystościach, wyrazili poparcie dla jedności branży
budowlanej w Wielkopolsce.
Rewelacyjnie przebiegały warsztaty pod nazwą „Projektowanie jako gra zespołowa”, które już po raz szósty zorganizowaliśmy wspólnie z Wielkopolską
Okręgową Izbą Architektów. Tym razem odbyły się 5 listopada br. w Bibliotece
Raczyńskich i dotyczyły nowego obiektu w ramach rozbudowy biblioteki. Frekwencja i zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwanie, co dobrze rokuje na dalszą współpracę z architektami.
Kolejną dużą realizacją była konferencja pn.: „Ochrona katodowa obiektów budowlanych” zorganizowana z inicjatywy Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu i przy udziale Politechniki Poznańskiej.
W związku ze zbliżającym się terminem XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbędzie się 8 kwietnia 2014 r., dokonaliśmy wyboru delegatów na
ten Zjazd w 10 obwodach wyborczych. Gratuluję wybranym członkom naszego
samorządu. To będzie już czwarta kadencja działalności WOIIB.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w imieniu
Rady WOIIB i swoim własnym składam wszystkim członkom naszego samorządu
serdecznie życzenia świąteczne, zdrowia, pomyślności i zadowolenia z wykonywanej pracy w zawodzie budowlańca.
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SPIS TREŚCI

Wybory!

P

iszę te słowa - przed wyborem nowych delegatów na Zjazd, którzy rozpoczynają swoją czteroletnią kadencję - dotrą one do czytelników Biuletynu po Obwodowych Zebraniach Wyborczych.
Spośród 9.689 członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby wybraliśmy 181
Delegatów w 10 obwodach wyborczych, w tym pięciu poznańskich, gnieźnieńskim, kaliskim, konińskim, leszczyńskim oraz pilskim. To osoby, które
darzymy zaufaniem, które chcą coś zrobić dla naszej społeczności, dla Wielkopolskiej Okręgowej i dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, niezależnie od wyuczonej i wykonywanej specjalności. To osoby, które biorą na
swe barki odpowiedzialność za dalszą działalność, a przede wszystkim za
samorządność społeczności inżynierskiej. Nie można mieć wątpliwości, że
Delegaci trafnie wybiorą nowe władze naszej Okręgowej i naszych reprezentantów do władz centralnych Izby. A więc przed nami Zjazd sprawozdawczo-wyborczy na nową, czwartą kadencję, na lata 2014–2018.
Poprzednie wybory władz Izby miały miejsce na IX Zjeździe, który odbył się 23.03.2010 r. Z grona wybranych członków Rady zmarły trzy osoby
– Koledzy: Marian Krzysztofiak, Janusz Kowalski i Piotr Zborowski. Na ich
miejsce w drodze wyborów uzupełniających wybrani zostali Kol. Kol. Łukasz
Gorgolewski, Anita Karcz i Krzysztof Pięta.
Na Zjeździe dotychczasowe władze naszej Izby przedstawią sprawozdania z dokonań ostatniego roku i całej czteroletniej pracy. Ocenie poddana
będzie aktywność i działanie osób, które pełniły różne funkcje w ostatnich latach. Trzeba pamiętać, że nawet przy najwyższej ocenie, limit czasu pełnienia
tych samych funkcji wynosi dwie kolejne kadencje. Ograniczenie to dotyczy:
Przewodniczącego Okręgowej Rady WOIIB Kol. Jerzego Strońskiego i Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Kol. Daniela Pawlickiego.
Nie oznacza to, że nie mogą oni kandydować do władz i organów WOIIB. Nie
mogą jednak pełnić tych samych funkcji w najbliższej kadencji.
Trzeba pamiętać, że akt wyborczy ma wielką wagę nie tylko dla wybierających, ale stanowi też zobowiązanie dla wybieranych. W upływającej
kadencji mieliśmy kilka takich osób, które ochoczo skorzystały z biernego
prawa wyborczego, lecz później słabo, a niektórzy wcale, angażowały się
w pracę organów Izby. Nasza społeczność, a w szczególności uczestnicy
Zjazdu, o tym pamiętają.
Lech Grodzicki
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Wielkopolski Dzień Budowlanych
– Gniezno, 27 września 2013 r.

J

uż po raz siódmy w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Budowlanych. Tym razem inżynierów i techników budownictwa z terenu Wielkopolski zaprosiły
Koleżanki i Koledzy z delegatury Izby w Gnieźnie. Głównym
animatorem przedsięwzięcia była Jolenta Pankowska.

27 września 2013 r. o godz. 14:00 przedstawicieli Izby
z Poznania i wszystkich delegatur w Katedrze Gnieźnieńskiej
powitał wiceprezydent miasta Gniezna – Rafał Spachacz.
Podkreślił rolę inżynierów i techników budownictwa w rozwoju Gniezna, jak i wielu innych miast, poprzez trwałe ślady zawodowej działalności. Życząc wielu pięknych wrażeń
z pobytu w Gnieźnie, zaprosił na krótki koncert muzyki poważnej w wykonaniu: Pauliny Kuczyńskiej-Siwki (organy),
Aleksandry Kosińskiej-Obertyn (skrzypce), Marcina Makohońskiego (trąbka) oraz Dawida Śleszyńskiego (śpiew).
Pięknie zabrzmiały w murach Katedry utwory: J.S. Bacha,
G.F. Haendla, J. Haydna, F. Schuberta, R. Schumanna i E.
Morricone.
Dalsza część spotkania odbyła się w Centrum Kongresowym „Leo-Libra”. Spotkanie prowadził Bogdan Ferenc,
aktor Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Po krótkim
powitaniu wszystkich przybyłych poprosił przewodniczącego WOIIB – Jerzego Strońskiego o zabranie głosu.
Przewodniczący Rady WOIIB Jerzy Stroński przywitał wszystkich przybyłych na uroczystości Wielkopolskiego
Dnia Budowlanych, a w szczególnie gości honorowych:
- wojewodę wielkopolskiego – Piotra Florka,
- senatorów RP: Angelikę Możdżanowską i Piotra Gruszczyńskiego,
- Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Poznaniu – Jerzego Witczaka,
- wiceprezydenta miasta Gniezna – Rafała Spachacza,
4
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- Mieczysława Góralczyka, reprezentującego starostę powiatu gnieźnieńskiego,
- prezesa zarządu CUTOB-PZITB – Zbigniewa Augustyniaka,
- przewodniczącego zarządu oddziału SITWM w Poznaniu
– Cezarego Sinieckiego,
- prezesa zarządu oddziału SITPNiG w Poznaniu – Andrzeja Mikołajczaka,
- prezydenta WIB – Marka Szczęsnego,
- przewodniczącego WOIA – Krzysztofa Frąckowiaka,
- powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
- dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Gnieźnie – Tadeusza Stręka,
- dyrektora sprzedaży RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z Torunia – Błażeja Rozmarynowicza, sponsora
strategicznego Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, oraz
pozostałych sponsorów: Marka Wintera i Macieja Wintera z firmy AMWIN Sp. z o.o. Sp.k. z Wrześni; Macieja
Galantowicza z firmy „Projektowanie, nadzory, wykonawstwo branży elektrycznej” z Gniezna; Jarosława Grobelnego – prezesa zarządu PEC w Gnieźnie.
Szczególnie serdecznie powitał Koleżanki i Kolegów,
którzy przybyli na uroczystości Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.

Jerzy Stroński w krótkim wystąpieniu poinformował
zebranych o największych osiągnięciach Izby w minionym
roku. Obecnie WOIIB liczy prawie 10,5 tys. członków.
www.woiib.org.pl

Co roku ponad 400 młodych inżynierów otrzymuje decyzje
o nadaniu uprawnień budowlanych. Zaapelował do Parlamentarzystów o rozwagę przy podejmowaniu propozycji deregulacji kolejnych samorządów zawodowych przedstawionej przez ministra sprawiedliwości.
Jerzy Stroński życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom samych sukcesów zawodowych przy realizacji kolejnych przedsięwzięć budowlanych w następnych latach. Zaprosił na spotkanie koleżeńskie po części oficjalnej.

Następnie głos zabrał wojewoda wielkopolski - Piotr
Florek, który podkreślił wagę działań zawodowych techników i inżynierów budownictwa. Stwierdził, że dzięki ich zaangażowaniu i wysokiej specjalizacji zawodowej mogły powstać obiekty budowlane, drogowe, mostowe, które dzisiaj
służą wszystkim Wielkopolanom. Dzięki temu cały region
sprawniej funkcjonuje i jest nowocześniejszy. Życzył wszystkim wielkopolskim budowlańcom pomyślnie zakończonych
realizacji budowlanych przy szybkiej gratyfikacji finansowej
ze strony inwestorów.

dem otwartego, sprawnie działającego samorządu, który dba
o rozwój zawodowy swoich członków, a także stara się właściwie zabezpieczać i reprezentować ich interesy wśród władz
centralnych i lokalnych oraz samorządowych. Zadeklarowali
dalsze wspieranie działań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Senacie RP w pracach legislacyjnych.
W dowód uznania dla działalności WOIIB wręczyli Jerzemu
Strońskiemu „Medal Senatu RP”.
Tadeusz Stręk, dyrektor ZSP nr 3 w Gnieźnie, w swoim wystąpieniu podkreślił ogromna rolę organizatorską WOIIB przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy szkołą a Centrum Kształcenia Zawodowego w Arche we Francji. Dzięki
ogromnej pomocy organizacyjnej i wsparciu od kilku lat trwa
doroczna wymiana młodzieży obu szkół i wspólna realizacja
projektów budowlanych. Podziękował WOIIB za wsparcie
i opiekę oraz życzył wszystkim wielkopolskim budowlańcom
wielu sukcesów zawodowych.
Po wystąpieniach gości nadszedł czas uhonorowania
najbardziej zasłużonych członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Odznaczenia resortowe wręczali: wojewoda wielkopolski Piotr Florek i przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński.
• Medal „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali:
Zbigniew Bigoszewski,
Tomasz Ciekański,
Józef Cieśla,
Klemens Janiak,
Waldemar Kaczmarek,
Mieczysław Kolecki,
Tomasz  Kulczyński,
Edmund Marmur,
Aleksander Szymański,
Zenon Wośkowiak.
• Medal „Zasłużony dla drogownictwa” otrzymała:
Elżbieta Zbytniewska.
• Medal „Za zasługi dla energetyki” otrzymał:
Ryszard Białczyk.
• MEDALE KORONACYJNE Jolencie Pankowskiej
i Jerzemu Strońskiemu wręczył wiceprezydent miasta
Gniezna Rafał Spachacz.

Senatorowie RP: Angelika Możdżanowska i Piotr
Gruszczyński we wspólnym wystąpieniu podkreślali rolę
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w rozwoju branży budowlanej. Stwierdzili, że WOIIB jest przykławww.woiib.org.pl

• MEDALE 1000-lecia ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO z rąk wiceprezydenta miasta Gniezna Rafała Spachacza i Grzegorza Ostacha - dyrektora wydziału inwestycyjno-technicznego UM w Gnieźnie
otrzymali:
Zbigniew Bigoszewski,
Tadeusz  Hoppe,
Krzysztof Pięta,
Stanisław Piotrowski,
Błażej Rozmarynowicz.
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Przewodniczący WOIIB serdecznie podziękował sponsorom za wsparcie
i pomoc przy organizacji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych
Jerzy Stroński wręczył Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
• Złote odznaki honorowe otrzymali:
Wiesław Buczkowski,
Lech Grodzicki,
Czesław Gruchot,
Bogdan Olejniczak,
Edward Szczechowiak,
Marian Walczak,
Piotr Żabierek.

leżanek i wielu Kolegów. Z dużą nadzieją żegnali się: Do zobaczenia na kolejnym Dniu Budowlanych.
Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

Srebrne odznaki otrzymało 27 członków WOIIB.
Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Stefan Granatowicz wręczył przewodniczącemu WOIIB Jerzemu Strońskiemu MEDAL im. PROFESORA JÓZEFA
WĘGLARZA przyznany w dowód uznania Wielkopolskiej
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Ostatnim punktem części oficjalnej było uhonorowanie dyplomami i pucharami uczestników I Turnieju Tenisowego o Puchar Przewodniczącego WOIIB, który został rozegrany 21 września 2013 r. na kortach WTT Solec.
Po części oficjalnej, już w luźnej, koleżeńskiej atmosferze potoczyły się nieformalne rozmowy. Zaznaczmy, że
Dzień Budowlanych to także okazja do spotkania kolegów
przynajmniej raz w roku. I z tej okazji cieszyło się wiele Ko6
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Międzynarodowe Seminarium

„Budowle ziemne jako obiekty na terenach zalewowych”

24

września 2013 r. w siedzibie Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone szeroko rozumianej problematyce zagospodarowania terenów zalewowych
i skutecznej obronie przyległych terenów przed powodzią. Liczne
powodzie w Polsce, które występują o każdej porze roku, stano-

Rafalski. Wspomniany, szeroki program zagadnień był także
inspiracją do zaproszenia specjalistów zajmujących się tą tematyką w zakresie badań naukowych, projektowania, wykonawstwa i nadzoru budowlanego. Na zaproszenie prof. Z. Młynarka głównym wykładowcą seminarium był prof. dr inż. d.hc H.
Brandl z Uniwersytetu Technologicznego w Wiedniu. Sylwetkę
prof. H. Brandla przedstawił prof. Z. Młynarek, akcentując takie

Otwarcie seminarium przez mgr. inż. J. Strońskiego Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
oraz prof. dr. hab. inż. E. Dembickiego Honorowego Prezydenta Polskiego Komitetu Geotechniki

wiły inspirację dla zorganizowania tego seminarium przez Polski
Komitet Geotechniki, Wielkopolską Okręgowa Izbę Inżynierów
Budownictwa, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
i firmę HEBO Poznań Sp. z o.o. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Z. Młynarek, a skład Komitetu uzupełnili przedstawiciele organizatorów: prof. dr hab. inż. Z.
Lechowicz, mgr inż. J. Stroński, prof. dr hab. inż. W. Buczkowski,
dr inż. D. Pawlicki, dr hab. J. Wierzbicki, mgr inż. J. Witczak oraz
przedstawiciel jednego ze sponsorów seminarium firmy Huesker
Synthetic GmbH z Niemiec – dr inż. J. Sobolewski.
Ze względu na szerokie spektrum zagadnień, które
łączyły się z tematem seminarium, wzięli w nim udział przedstawiciele administracji państwowej z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
a także projektanci z biur projektowych z Poznania i Warszawy. Duże zainteresowanie wzbudziło seminarium w środowisku
naukowym, które było reprezentowane przez naukowców i inżynierów geotechników z Białegostoku, Warszawy, Gdańska,
Poznania, Gliwic, Bydgoszczy, Wrocławia, Szczecina, Zielonej
Góry, a także z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Warszawy, który reprezentował dyrektor Instytutu prof. dr hab. L.
www.woiib.org.pl

osiągnięcia prof. H. Brandla, jak: opublikowanie 550 publikacji,
wygłoszenie ponad 500 tzw. invited lectures, w tym prestiżowego wykładu Ranking Lecture (2001 r.), udział w opracowaniu
ponad 4 tys. projektów, pełnienie funkcji Prezydenta na Europę
w International Society for Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering (ISSMGE), pełnienie funkcji Prezydenta Austriackiego Towarzystwa Inżynierów i Architektów. Prof. H. Brandl
wykładał w 96 krajach. Za wybitne osiągnięcia badawcze i inżynierskie prof. H. Brandl otrzymał w 2013 r. najwyższe odznaczenie ISSMGE – złoty medal Kevina Nasha.
Seminarium rozpoczęło się wykładem prof. H. Brandla pt. „Groble i wały przeciwpowodziowe jako ochrona
przeciwpowodziowa (łącznie
ze środkami obronnymi podczas powodzi). W prezentacji
tej prof. H. Brandl zaakcentował fakt, że zwiększenie się
częstotliwości trwania powodzi w Austrii w ciągu ostatnich dziesięcioleci zaczęło

Prof. Brandl odbiera
gratulacje po wygłoszonym
wykładzie
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stanowić wyjątkowe wyzwanie dla inżynierów geotechników.
Prof. H. Brandl omówił cechy powodzi, które doskonale zilustrował danymi na przestrzeni wielu lat. Objawy uszkodzeń
grobli i wałów przeciwpowodziowych zostały udokumentowane zdjęciami i wykresami. Zilustrowane zostały także liczne
przebicia i uszkodzenia na wielu obiektach. Szczególną pozycję wykładu stanowiło przedstawienie środków nadzwyczajnych dla ochrony grobli lub wałów brzegowych rzek. Zostały
także przedstawione najnowsze osiągnięcia technologiczne
w postaci kolumn pokrytych włókniną oraz omówiono aspekty
specjalne zabezpieczeń np. przed bobrami (wykorzystanie siatek zabezpieczających). Do priorytetowych zagadnień zalicza
się w Austrii ocenę jakości grobli i wałów przeciwpowodziowych. Na zakończenie wykładu prof. H. Brandl przekazał, że
w Austrii jest prawie 3 tys. projektów ochrony przeciwpowodziowej w trakcie budowy, projektowania i wstępnego planowania do roku 2015. Za niezwykle ważne należy uznać stwierdzenie, że istotnym warunkiem dla skutecznego łagodzenia
skutków powodzi jest kompleksowe kształcenie i szkolenie
grup roboczych, składających się z przedstawicieli organizacji
grup zawodowych i ochotników. Skutecznymi środkami nadzwyczajnymi w sytuacji ochrony lokalnych zapór uważa się
w Austrii otwarcie obszarów retencyjnych.
Kolejnym wykładem była prezentacja referatu prof.
Z. Lechowicza i mgr. inż. G. Wrzesińskiego pt. „Posadowienie
budowli ziemnych na podłożu słabonośnym”. Referat wygłosił
prof. Z. Lechowicz. Referat ten stanowił znakomity przegląd
badań in situ i laboratoryjnych, jakie należy stosować do rozpoznania właściwości podłoża słabonośnego. Skomentowane
zostały tak i metody, jak badanie sondą obrotową, sondowanie
statyczne CPTU i badanie dylatometryczne. Druga część referatu poświęcona była analizie stateczności budowli zimnej posadowionej na podłożu słabonośnym, na etapie projektowania
i budowy. Część ta była ilustrowana przykładami zrealizowanych obiektów np. nasyp w Antoninie. Bardzo ważną kwestią
dla analizy stateczności budowli zimnej jest analiza i monitoring przebiegu odkształceń podłoża i osiadań nasypów. Te
kwestie szczegółowo omówiono w referacie.
Kolejny wykład stanowiła prezentacja referatu
prof. Z. Młynarka i dr. inż. S. Gogolika „Moduły ściśliwości i odkształcenia z badań SCPTU i SDMT dla projektowania budowli ziemnej”. Referat wygłosił dr inż. S. Gogolik.
Celem tego referatu było przedstawienie nowych, ale już
stosowanych w Polsce badań sejsmicznych typu sondowanie statyczne SCPTU i dylatometryczne SDMT. Metody te
zaliczają się do metod o dużej perspektywie w wyznaczaniu
parametrów odkształceniowych podłoża, a także parametrów wytrzymałościowych podłoża za pomocą związków
korelacyjnych. Dr Gogolik szczegółowo omówił zasady
przeprowadzania tych badań, a także podstawy interpretacji
uzyskanych charakterystyk. Bardzo wartościowa dla projektantów była druga część referatu, w której podane zostały formuły umożliwiające wyznaczenie modułu ścinania
G0, a także modułu ściśliwości, odpowiadającemu modułowi edometrycznemu dla różnych gruntów z obszaru Polski.
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Zależności te zostały skalibrowane w stosunku do formuł
znajdujących się w literaturze.
Z dużym zainteresowaniem uczestnicy seminarium
wysłuchali wykładu mgr. inż. J. Witczaka – Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego pt. „Problematyka powodziowa na obszarze Wielkopolski”. W pierwszej części wykładu
został przedstawiony rys historyczny zdarzeń powodziowych na
terenie Wielkopolski od roku 1979. Skutki tych powodzi były
znaczące. Tylko w roku 1979 na zalanych terenach ewakuowano około 3 tys osób. Licznymi przykładami zostały zilustrowane
budowle ziemne i wodne dla ochrony przeciwpowodziowej na
obszarze Wielkopolski. Podkreślona została także rola zbiornika
Jeziorsko w gospodarce wodnej. Zbiornik ten miał szczególne
znaczenie w powodziach związanych z rzeką Wartą w latach
1979, 1992, 2010. Obwałowania, z których większość powstała
w okresie międzywojennym, zostały wzmocnione i sukcesywnie naprawiane od 1979 roku. W czasie powodzi w wielu sytuacjach do naprawy uszkodzonych obwałowań wykorzystano
oryginalne, własne koncepcje ich naprawy.
Ostatnim wykładem seminarium było wystąpienie
przedstawiciela firmy Huesker Synthetic GmbH, dr. J. Sobolewskiego pt. „Wzmocnienia podłoża słabonośnego dla posadowienia budowli ziemnych”. Wykład ten był bardzo dobrym
uzupełnieniem wykładu prof. Z. Lechowicza. W wykładzie
przedstawionych zostało kilka koncepcji wzmocnienia podłoża,
ale wiodącą tematyką była metoda tzw. „GEC-Textile Encased
Columns”. Znakomitym przykładem wykorzystania tej metody
w bardzo trudnych warunkach było posadowienie nasypu autostrady A2 na kolumnach GE w miejscowości Łagowo-Jordanowo. Podłoże w tym rejonie, do głębokości 28,0 m p.p.t., zbudowane było z torfów i gytti. Tę unikalna technologię stanowiły
kolumny kamienne o średnicy 1500 mm w osłonie z geowłókniny. Dla posadowienia nasypu wykorzystano 3400 kolumn. Na
wykonanie nasypu narzucono wysoki reżim odnośnie wielkości
i przebiegu osiadań nasypu w czasie eksploatacji obiektu. Dopuszczalne osiadania podstawy nasypu powinny być mniejsze
od 10 cm w czasie 30 lat od momentu oddania nasypu do eksploatacji, a różnica osiadań na długości 10 m nie może być większa
od 1,5 cm. Monitoring obiektu prowadzony do chwili obecnej
potwierdza możliwość spełnienia tych warunków i zapewnia
bezpieczną eksploatację obiektu.
Końcowy fragment seminarium stanowiła bardzo
ożywiona i merytoryczna dyskusja. Pytania były głównie kierowane do prof. H. Brandla. W seminarium uczestniczyły 83
osoby. Każdy z uczestników podkreślał wysoki poziom seminarium i bardzo koleżeńską atmosferę. Wydrukowane materiały z seminarium zostały przekazane uczestnikom seminarium. Za istotne dla seminarium należy uznać to stwierdzenie,
które sformułował prof. Z. Lechowicz podczas zamknięcia
seminarium, że „seminarium jest przykładem bardzo dobrej
współpracy w Wielkopolsce pomiędzy Polskim Komitetem
Geotechniki, Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Organami Administracji Państwowej”.
Przygotowali:
prof. dr hab. inż. Z. Młynarek, mgr inż. J. Stroński
www.woiib.org.pl

Spotkanie na szczycie… Samorządności

W

siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu, z inicjatywy jej
Przewodniczącej mgr Teresy Kruczkowskiej, odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie Porozumienia
Samorządów Zawodowych z udziałem przedstawicieli większości samorządów działających w Wielkopolsce.
Z zaproszonych parlamentarzystów uczestniczyli
w zebraniu posłowie: Krystyna Łybacka, Tadeusz Dziuba
i Tadeusz Tomaszewski.
Tematem wiodącym było szkolenie w izbach ze
szczególnym uwzględnieniem szkolenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych oraz uzyskaniem dofinansowania
ze środków krajowych jak i unijnych. Nacisk szczególny położono na konieczność stałego dokształcania się członków
samorządów przez cały okres aktywności zawodowej w profesjach uznanych za zawody zaufania publicznego.
Zwracano uwagę, że dokształcanie zawodowe powinno być przeprowadzane w ramach działalności poszczególnych Izb samorządów zawodowych, jako ich obowiązek
ustawowy, we współpracy z uczelniami wyższymi i stowarzyszeniami wyższej użyteczności.

Podnoszono też problem egzekwowania od członków
samorządu konieczności doszkalania się. W tym przypadku
są różne doświadczenia samorządów i wymiana doświadczeń
podczas takich spotkań jest nieoceniona.
Posłom wskazano wadliwość ustawy o zamówieniach publicznych, która zdecydowanie preferuje najniższą cenę przy wyborze oferty co wiąże się z nisza jakością wybranego oferenta. Parlamentarzyści przyznali,
w trakcie dyskusji, że w Polsce potrzebne są rozwiązania
systemowe. Natomiast obrona ustawy o zamówieniach
publicznych spotkała się z ostra krytyką przedstawicieli
samorządów.
Należy podkreślić, że działalność Porozumienia Samorządów Zawodowych jest oceniana pozytywnie głównie
w zakresie ochrony interesów zawodowych, jak i ogólnie
biorąc społeczeństwa polskiego, które korzysta z usług pracowników reprezentujących zawody zaufania publicznego.
 	
Przewodniczący Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński

Lista 206 osób, które uzyskały uprawnienia budowlane
– Sesja wiosna 2013

I. Specjalność konstrukcyjnobudowlana – 65 osób
• Do kierowania bez ograniczeń:

15

mgr inż.

Mikołaj

Łukasik

32

mgr inż.

Adam

Staszczyk

16

mgr inż.

Dariusz

Maciejewski

33

mgr inż.

Robert

Szklarski

17

mgr inż.

Mariusz

Mikołajczak

34

mgr inż.

Daniel

Szulc

1

mgr inż.

Tomasz

Anioła

18

mgr inż.

Katarzyna

Miśkiewicz

35

mgr inż.

Łukasz

Szurgot

2

mgr inż.

Katarzyna

Biernacka

19

mgr inż.

Piotr

Modzelewski

36

mgr inż.

Przemysław

Taciak

3

mgr inż.

Adrian

Ciemniak

20

mgr inż.

Robert

Olejniczak

37

mgr inż.

Paulina

Tomaszewska

4

mgr inż.

Grzegorz

Cieszyński

21

mgr inż.

Marta

Pastwa-Bałoniak

38

mgr inż.

Dawid

Tomczak

5

mgr inż.

Emil

Dżumbelak

22

mgr inż.

Sławomir

Piec

39

mgr inż.

Ewelina

Wiśniewska

6

mgr inż.

Bartłomiej

Gowgiel

23

mgr inż.

Karol

Piekarczyk

40

mgr inż.

Andrzej

Wróbel

7

mgr inż.

Dariusz

Gul

24

mgr inż.

Barbara

Plencer

41

mgr inż.

Włodzimierz Zaremba

8

mgr inż.

Łukasz

Gzyl

25

mgr inż.

Michał

Poniatowski

42

mgr inż.

Joanna

Ziarnecka

9

mgr inż.

Anna

Jankowska

26

mgr inż.

Szymon

Pracel

43

mgr inż.

Magdalena

Zielenda

10

mgr inż.

Dominik

Jańczak

27

mgr inż.

Tomasz

Sajdyk

44

mgr inż.

Michał

Ziembicki

11

mgr inż.

Maciej

Jersz

28

mgr inż.

Bogna

Sikorska

12

mgr inż.

Mirosław

Koczorowski

29

mgr inż.

Mariusz

Skitek

13

mgr inż.

Agnieszka

Laskowska

30

mgr inż.

Joanna

Sobczak

14

mgr inż.

Bartosz

Litoborski

31

mgr inż.

Hubert

Sójka

www.woiib.org.pl

•
45

Do projektowania bez
ograniczeń:

mgr inż.

Paweł

Bogdanowicz
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46

mgr inż.

Przemysław

Bortnowski

76

mgr inż.

Mateusz

Kowal

47

mgr inż.

Szymon

Jaraczewski

77

mgr inż.

Jacek

Mertowski

48

mgr inż.

Łukasz

Jaworski

78

mgr inż.

Paweł

Napierała

49

mgr inż.

Krzysztof

Klimek

79

mgr inż.

Mateusz

Pecyna

50

mgr inż.

Adam

Marciniak

80

mgr inż.

Maciej

Pietrzak

51

mgr inż.

Paweł

Osiak

81

mgr inż.

Łukasz

Radziemski

52

mgr inż.

Iwona

Piszczek

82

mgr inż.

Marek

Schwarz

53

mgr inż.

Artur

Świderski

83

mgr inż.

Stanisław

Semrau

84

inż.

Jan

Socha

85

mgr inż.

Robert

Sołecki

86

mgr inż.

Dariusz

Wolsztyniak

Do projektowania
i kierowania bez ograniczeń:

•

54 mgr inż.

Andrzej

Karłowski

55 mgr inż.

Piotr

56 mgr inż.

Justyna

57 mgr inż.

Marcin

Kraszkiewicz
OdważnaUrbaniak
Olejniczak

87

mgr inż.

Wojciech

Furmaniak

58 mgr inż.

Maciej

Piekarski

88

mgr inż.

Grzegorz

Maciejewski

59 mgr inż.

Marcin

Wasielewski

89

mgr inż.

Łukasz

Ochla

60 mgr inż.

Filip

Woziwodzki

90

mgr inż.

Tomasz

Tarnogrodzki

61 mgr inż.

Krzysztof

Wójtowicz

91

mgr inż.

Marek

Wasilewski

Do kierowania ograniczony
zakres:

•

Do projektowania
i kierowania bez ograniczeń:

•

62 tech.

Tomasz

Kiełb

92

mgr inż.

Sylwia

Cichocka

63 inż.

Monika

Król

93

mgr inż.

Jacek

Filipiak

94

mgr inż.

Małgorzata

Urbańska

95

mgr inż.

Mikołaj

Ziomek

•

Do projektowania
ograniczony zakres:

64

mgr inż.

Piotr

Hausa

65

mgr inż.

Sławomir

Kaczmarek

II. Specjalność drogowa
– 33 osoby
•

Do kierowania ograniczony
zakres:

•
96

tech.

Agnieszka

97

tech.

Karol

Do kierowania
bez ograniczeń:

98

JankowskaKranz
Siliński

Do projektowania
ograniczony zakres:

•
inż.

Szymon

Elantkowski

66

mgr inż.

Tomasz

Andrzejewski

67

mgr inż.

Zbigniew

Antol

68

mgr inż.

Maciej

Budny

69

mgr inż.

Piotr

Ciepielski

III. Specjalność mostowa
– 8 osob:

70

mgr inż.

Piotr

Czaja

•

71

mgr inż.

Gniewomir

Dziadek

72

mgr inż.

Tomasz

Jurek

99

mgr inż.

Maciej

Andrzejczak

73

mgr inż.

Dariusz

Kasperkowiak

100 mgr inż.

Natalia

Siódmiak

74

mgr inż.

Piotr

Klapsa

101 mgr inż.

Anna

Wójcik

75

mgr inż.

Bartosz

Konieczny

102 mgr inż.

Maciej

Wójcik

10

Do kierowania
bez ograniczeń:
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•

Waldemar

Zagożdżon

Do projektowania
bez ograniczeń:

104 mgr inż.

Michał

Różycki

105 mgr inż.

Artur

Turas

•

Do kierowania ograniczony
zakres:

106 inż.

Maciej

Bekier

IV. Specjalność instalacyjna
sanitarna – 63 osoby:
•

Do projektowania
bez ograniczeń:

•

103 mgr inż.

Do kierowania
bez ograniczeń:

107 mgr inż.

Mikołaj

Antkowiak

108 mgr inż.

Ryszard

Baranek

109 mgr inż.

Marcin

Barski

110 mgr inż.

Paweł

Ceglarek

111 mgr inż.

Błażej

Ciomek

112 mgr inż.

Mateusz

Czajka

113 mgr inż.

Anna

Czubaszewska

114 mgr inż.

Anna

Dutka

115 mgr inż.

Marcin

Flieger

116 mgr inż.

Joanna

Golik

117 mgr inż.

Patryk

Grabarkiewicz

118 mgr inż.

Waldemar

Grochowski

119 mgr inż.

Łukasz

Jagodziński

120 mgr inż.

Michał

Jankowski

121 mgr inż.

Bartosz

Jodko

122 mgr inż.

Łukasz

Jurga

123 mgr inż.

Piotr

Konieczny

124 mgr inż.

Piotr

Kowalczyk

125 mgr inż.

Jakub

Kozaczyk

126 mgr inż.

Marcin

Kozak

127 mgr inż.

Bartosz

Koźmicki

128 mgr inż.

Piotr

Krawczyk

129 mgr inż.

Agnieszka

Miłkowska

130 mgr inż.

Elżbieta

MrukŚliwińska

131 mgr inż.

Krzysztof

Mularczyk

132 mgr inż.

Artur

Niedźwiedziński

133 mgr inż.

Krzysztof

Nowicki

www.woiib.org.pl

•

Do kierowania ograniczony
zakres:

Mateusz
Jakub

Ogrodowski

135 mgr inż.

Jakub

Piasby

136 mgr inż.

Łukasz

Plucinski

137 mgr inż.

Józef

Półtorak

138 mgr inż.

Michał

Sierszulski

139 mgr inż.

Tomasz

Słupianek

140 mgr inż.

Jacek

Socha

141 mgr inż.

Emilia

Tyszczuk

142 mgr inż.

Jakub

Wawrzyniak

170 mgr inż.

Michał

Barbaś

143 mgr inż.

Tomasz

Żętkowski

171 mgr inż.

Tomasz

Bujak

172 mgr inż.

Grzegorz

Grunau

173 mgr inż.

Maciej

Grzesiak

134 mgr inż.

•

Do projektowania
bez ograniczeń:

168 inż.

Mariusz

Szczepański

169 mgr inż.

Piotr

Tomczak

V. Specjalność instalacyjna
elektryczna – 29 osób
•

Grażyna

Adamczyk

174 mgr inż.

Jerzy

Kaliński

145 mgr inż.

Małgorzata

Domagalska

175 mgr inż.

Jacek

Kielański

146 mgr inż.

Patryk

Firlej

176 mgr inż.

Marcin

Lutowski

147 mgr inż.

Marta

Galasińska

177 mgr inż.

waldemar

Machniak

148 mgr inż.

Przemysław

Gierwielaniec

178 mgr inż.

Łukasz

Nowacki

149 mgr inż.

Maciej

Jodko

179 mgr inż.

Łukasz

Soszyński

150 mgr inż.

Renata

Kazimierczak

180 mgr inż.

Bogdan

Szkudlarek

151 mgr inż.

Julia

Kończak

181 mgr inż.

Bartosz

Tyczyński

152 mgr inż.

Maria

Krasińska

153 mgr inż.

Paweł

Kwiatkowski

154 mgr inż.

Renata

Langner

182 mgr inż.

Paweł

Budzyński

155 mgr inż.

Agnieszka

Miaskowska

183 mgr inż.

Damian

Dobosz

156 mgr inż.

Honorata

Siwińska

184 mgr inż.

Daniel

Dworczyk

157 mgr inż.

Katarzyna

Szczepaniak

185 mgr inż.

Piotr

Głowacki

158 mgr inż.

Agnieszka

Woźniak

186 mgr inż.

Daniel

Magoch

187 mgr inż.

Łukasz

Matuszak

188 mgr inż.

Bartłomiej

Popielarz

Antkowak

189 mgr inż.

Michał

Przybył

Bartosz

Radomski

•

Do projektowania
i kierowania bez ograniczeń:

159 mgr inż.

Piotr

Do projektowania
bez ograniczeń:

160 mgr inż.

Piotr

Bazela

190 mgr inż.

161 mgr inż.

Krzysztof

Geraga

191 mgr inż.

Marek

Rewers

162 mgr inż.

Piotr

Gluza

192 mgr inż.

Ireneusz

Stefaniak

163 mgr inż.

Marcin

Kaźmierczak

193 mgr inż.

Paweł

Szafrański

164 mgr inż.

Marcin

Matuszak

165 mgr inż.

Krzysztof

Mońko

166 mgr inż.

Waldemar

Najdek

194 mgr inż.

Bartosz

Ciszek

167 mgr inż.

Krzysztof

Wojciech

195 mgr inż.

Bartosz

Diering

www.woiib.org.pl

•

Tomasz

Grzegorzek

197 mgr inż.

Adam

Samson

198 mgr inż.

Robert

Strojny

VI. Specjalność kolejowa
– 3 osoby
•

Do kierowania
bez ograniczeń:

144 mgr inż.

•

196 mgr inż.

Do kierowania
bez ograniczeń:

199 mgr inż.

Mateusz

Borowiak

200 mgr inż.

Piotr

Litwin

201 mgr inż.

Agata

Szkucik

VII. Specjalność
telekomunikacyjna
– 2 osoby
•

Do projektowania bez
ograniczeń:

202 mgr inż.

Janusz

Boruszak

203 mgr inż.

Mariusz

Zembik

VIII. Specjalność
telekomunikacyjna
przewodowa – 2 osoby
•

Do kierowania ograniczony
zakres I stopnia:

204 inż.

•

Jarosław

Walczak

Do kierowania ograniczony
zakres II stopnia:

205 tech

Krzysztof

Połatyński

IX. Specjalność architektoniczna
– 1 osoba
•

Do projektowania
ograniczony zakres:

206 mgr inż.

Karłowski

Sławomir

Do projektowania
i kierowania bez ograniczeń:
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I Turniej Tenisowy

o Puchar Przewodniczącego WOIIB

21

września 2013 r. na kortach Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu Wielkopolskim spotkali się miłośnicy tenisa ziemnego
skupieni w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Po raz pierwszy w historii zorganizowano turniej
tenisowy, który rozgrywano w dwóch kategoriach: singiel
kobiet i singiel mężczyzn.
O godz. 9:30 zawodnicy wylosowali miejsca w grupach
eliminacyjnych. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał
Skarbnik WOIIB – Kazimierz Ratajczak.

Wrażenia z rozgrywek zawodnicy i osoby im towarzyszące przekazywali sobie podczas ciepłego posiłku, który
przy pięknej, słonecznej pogodzie szczególnie smakował.
Podczas Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, który
odbył się 27 września 2013 r. w Gnieźnie, wszystkim uczestnikom Turnieju zastępca przewodniczącego WOIIB Zenon
Wośkowiak wręczył puchary i dyplomy uczestnictwa.
Mirosław Praszkowski

Uczestnicy I Turnieju Tenisowego o Puchar Przewodniczącego WOIIB
Panie od razu rozegrały mecz finałowy. W kategorii
singiel kobiet w I Turnieju Tenisowym o Puchar Przewodniczącego WOIIB zwyciężyła Barbara Markiewicz, która wynikiem: 6:2 i 6:2 pokonała Krystynę Chocianowicz.
Po zaciętych grach eliminacyjnych do finału zakwalifikowali się: Wojciech Białek i Jacek Scheibe. Zwycięzcą tego
pojedynku został Jacek Scheibe i to on odebrał Puchar Przewodniczącego WOIIB w I Turnieju Tenisowym w kategorii
singiel mężczyzn.
Włodzimierz Draber – zastępca przewodniczącego WOIIB, Mirosława Ogorzelec – sekretarz Rady WOIIB, Kazimierz Ratajczak – skarbnik WOIIB serdecznie pogratulowali
zaangażowania i dużej woli walki wszystkim uczestnikom
Turnieju oraz wręczyli zwycięzcom w poszczególnych kategoriach puchary.
12
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Otwarty turniej w brydżu sportowym

Tabela wyników końcowych
Numer
Miejsce
startowy
1

12

2

9

3

6

4

7

5

10

6

3

7

17

8

15

9

5

10

8

11

19

12

1

13

2

14

13

15

4

16

11

17

14

18

16

19

18

www.woiib.org.pl

Para
Surdyk Piotr
Tyranowski Piotr
Haręźlak Stanisław
Żuberek Stefan
Nowacki Hieronim
Nowicki Ryszard
Domagała Marek
Lubczyński Jarosław
Nawrot Tadeusz
Małecki Emil
Kwiatkowski Włodzimierz
Mielcarzewicz Ewa
Łysakowski Mirosław
Madełło Andrzej
Jarecki Krzysztof
Wiela Krystyna
Kabat Jerzy
Rogal Jerzy
Banecki Zygfryd
Gruszecki Andrzej
Duszyński Henryk
Janik Marek
Cyranik Krzysztof
Grzesiak Marian
Bartusz Ryszard
Sment Grzegorz
Minta Aleksander
Rakowski Wiesław
Boroń Piotr
Rodziewicz Jerzy
Droździk Krzysztof
Warkowski Stefan
Nitendel
Cebulski
Szczepanek Piotr
Wiśniewski Henryk
Baranowski Ryszard
Byliński Stanisław

+/-

wynik
%

+1.42

59.88
57.69
57.26
56.54
55.53
54.57
54.13
52.21
51.01
50.53

5

listopada 2013 r. w siedzibie Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy
ul. Dworkowej 14 w Poznaniu odbył się pierwszy Otwarty Turniej w Brydżu Sportowym Par. Do rywalizacji
zgłosiło się 19 par. Sędzią turnieju był Waldemar Nowak.
W późnych godzinach wieczornych podał wyniki rozgrywek. Zwycięzcami Otwartego Turnieju w Brydżu Sportowym o Nagrodę Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostali: Piotr Surdyk
i Piotr Tyranowski. Nagrodę zwycięzcom wręczył zastępca
przewodniczącego WOIIB – Zenon Wośkowiak.
Wszystkie wyniki przedstawiamy po lewej.

50.28
47.40
47.12
46.92
46.44
45.24
43.50
42.55
40.91
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WAŁCZ 2013

W

dniach od
12 do 14
września
2013 roku w Wałczu-Bukowinie odbyły się kolejne XV warsztaty nadzoru
inwestycyjnego połączone
z XI naukową konferencją
dotyczącą rewitalizacji obszarów zurbanizowanych
oraz kolejną edycją Europejskich Dni Dziedzictwa.
Organizatorami
całości
byli: Komitet Remontów
przy Zarządzie Oddziału
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu
Wystąpienie Przewodniczącego Rady pod kierunkiem jego przeWOIIB kol. Jerzego Strońskiego
wodniczącego - mgr. inż.
Zbigniewa Augustyniaka,
Zachodniopomorska i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy pełnym zaangażowaniu władz
lokalnych. Trzydniowe obrady objęły interdyscyplinarne panele programowe. Usłyszeliśmy bardzo ciekawe wystąpienia
praktyków, naukowców, przedstawicieli biznesu i działaczy
samorządowych.
W uroczystej inauguracji konferencji, obok licznej grupy
inspektorów nadzoru budowlanego oraz naszych Koleżanek
i Kolegów, udział wzięli także: zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego mgr Paweł Ziemski, dyrektor departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
- Krzysztof Antczak, przewodniczący Rady Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - mgr inż. Jerzy Stroński oraz
przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa - prof. Zygmunt Meyer,
a także starosta wałecki - dr Bogdan
Wankiewicz oraz władze gminne.
Trzydniowe obrady odbywały się
na terenie gościnnego ośrodka sportowego COS OPO Wałcz – Bukowina.
W pierwszym dniu dominowały założenia do Kodeksu Budowlanego, które
przedstawił dyr. Krzysztof Antczak.
Długo oczekiwana nowelizacja, która
jest przedmiotem wielu prac i konsultacji społecznych. Głosy w dyskusji
14
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merytorycznej zabrali: Zbigniew Augustyniak, mec. Bogdan
Dąbrowski, Paweł Ziemski i Daniel Pawlicki. Przedstawione założenia wzbudziły szeroką dyskusję wśród uczestników
warsztatów. W gronie wypowiadających się byli również
przedstawiciele wałeckiego środowiska prawniczego. W ramach konferencji w pierwszym dniu odbyło się w Sali kominkowej spotkanie robocze prezydiów dwóch izb okręgowych:
Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej. Podczas spotkania
dyskutowano o sprawach zawodowych, samorządowych oraz
wymieniono się doświadczeniami z działalności Izb.
W drugim dniu konferencji dominowały wystąpienia naukowe dotyczące rewitalizacji obiektów budowlanych, w tym
budownictwa wodnego. Zagadnienia budownictwa wodnego
w Wielkopolsce szeroko omówił Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu mgr inż. Jerzy Witczak.
W ramach rekreacji, jak co roku, organizatorzy konferencji zorganizowali zawody pływackie „O puchar starosty
wałeckiego”. Najlepsi uczestnicy zawodów podczas uroczystej kolacji otrzymali nagrody w postaci statuetek i medali
pamiątkowych.
W trzecim dniu, w ramach panelu Europejskie Dni Dziedzictwa, kol. Mariusz Lewicki i Bernard Bartosik byli przewodnikami „Śladami kapliczek powiatu wałeckiego”. Wszystkie wykłady, jak i referaty, zamieszczone zostały w księdze
konferencyjnej „Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych”,
Wałcz 2013, wydanej przez CUTOB PZITB w Poznaniu.
Jak co roku organizatorzy konferencji, a w szczególności przewodniczący Komisji Remontów Oddziału Poznańskiego PZITB kol. Zbigniew Augustyniak, zasłużyli na medal wałecki. Dziękujemy!
Równie serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom.
Dzięki ich pomocy można było zorganizować tak wspaniałą
konferencję.
Daniel Pawlicki

Uczestnicy podczas obrad
www.woiib.org.pl

MISTER BUDOWNICTWA
Południowej Wielkopolski

J

esteśmy po kolejnej gali wręczenia nagród MISTER
BUDOWNICTWA Południowej Wielkopolski
w branży budowlanej. Uroczystość odbyła się 4 października 2013 r. w zajeździe KLARA w Sobótce. W XXXIX
edycji konkursu wręczono puchary i wyróżnienia autorom najlepiej zaprojektowanych i zrealizowanych obiektów w południowej Wielkopolsce. Organizatorami konkursu byli:
- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Kaliszu,
- Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu.
Do finału konkursu Mister Budownictwa Wielkopolski
Południowej 2012 zakwalifikowano 14 obiektów. Konkurs
przebiegał pod honorowym patronatem przewodniczącego
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Poznaniu, a jego celem jest promocja najlepiej zrealizowanych
obiektów na terenie południowej Wielkopolski, cechujących
się ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjno
-architektonicznymi oraz dobrym i poprawnym wykonaniem
z kompleksowym wykończeniem i zagospodarowaniem terenu.
Jury przyznało ponadto 13 nagród w poszczególnych
kategoriach: obiekty sportowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, hale magazynowe, budownictwo wielorodzinne, budownictwo wielorodzinne z garażami i lokalami usługowymi,
placówki handlowo-usługowe, obiekty przemysłowo-produkcyjne, budynki służby zdrowia, obiekty zmodernizowane, restauracje i hotele.

Nagrodę główną zdobyło Centrum Logistyczno-Dybstrybucyjne firmy Florentyna. Z powiatu pleszewskiego nagrody MISTER BUDOWNICTA otrzymały także:
- Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, w kategorii „obiekty zmodernizowane”, za budynek do terapii osób uzależnionych od alkoholu przy ul. Malińskiej w Pleszewie,
- Spółka SPORT Pleszew, w kategorii „obiekty sportowe”, za Park Wodny „PLANTY”,
- Firma budowlana Marka Antczaka, w kategorii „budownictwo wielorodzinne”, za kompleks budynków mieszkalnych z garażami na osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi.
Wielkopolski zajazd „KLARA”, w którym odbyła się
gala wręczenia nagród został nagrodzony w kategorii „obiekty restauracyjno-hotelowe”.
Laureatom puchary i dyplomy wręczali: przewodniczący WOIIB – Jerzy Stroński, przewodniczący Kaliskiego
Oddziału PZITB - Marian Walczak, przewodniczący komisji konkursowej – Jan Czabański, członek Zarządu Rady
Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu - Seweryn
Kaczmarek, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej - Paweł Woźniak,
członek komisji konkursowej – Barbara Kordala.
W imieniu starosty laureatom z powiatu pleszewskiego gratulowała sekretarz powiatu Bogusława Prażucha.
Mirosława Ogorzelec

75-lecie

Wielkopolskiego Oddziału PZITS

9

października 2013 roku Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia
Inżynierów i Techników Sanitarnych na jubileuszowej Sesji Naukowo Technicznej obchodził swoje 75-lecie działalności. Sesja odbyła
się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w czasie Targów POLEKO i miała znamienny tytuł „75 lat działalności na rzecz inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska”. Naszym członkom i czytelnikom Biuletynu pragnę
przypomnieć, że PZITS było jednym z siedmiu stowarzyszeń, które tworzyły
nasza Izbę i nadal przyczyniają się do jej rozwoju. W uroczystości 75-lecia brało udział wielu członków związanych z branżą instalacji sanitarnych. W imieniu Rady WOIIB złożone zostały gratulacje na ręce prezesa Jana Lemańskiego.
Poniżej publikujemy pismo, które otrzymaliśmy od prezesa PZITS w Poznaniu – Jana F. Lemańskiego.
przewodniczący Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński
www.woiib.org.pl
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Ławeczka Ignacego

P

rekursor przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz zawitał do Poznania i wygląda na to, że
zadomowi się tu na stałe. Zasiadł na ławeczce,
na skwerze swego imienia, tuż obok poznańskiej Gazowni.

Odsłonięcie pomnika tego wielkiego Polaka odbyło
się 23 września 2013 r. Inicjatorem i pomysłodawcą upamiętnienia w ten sposób jego postaci i zasług było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego. Podczas uroczystości sylwetkę Ignacego
Łukasiewicza nakreślił Sekretarz Generalny SITPNiG dr
Stanisław Szafran, przypominając koleje życia: patrioty,
menadżera i filantropa.
Urodzony 8 marca 1822 r., z wykształcenia farmaceuta, z przekonań działacz niepodległościowy, z potrzeby serca
społecznik - Ignacy Łukasiewicz jako pierwszy na świecie
wykorzystał na skalę przemysłową ropę naftową. Otrzymaną
z niej, metodą destylacji, naftę zastosował do celów oświetleniowych. Pierwsza skonstruowana przez Łukasiewicza
lampa rozświetliła w 1853 r.
wystawę apteki „Pod Złotą Gwiazdą” we Lwowie,
gdzie pracował. Za symboliczną datę oficjalnych narodzin przemysłu naftowego
przyjmuje się 31 lipca tego
samego roku, kiedy to po
raz pierwszy zastosowano
w praktyce oświetlenie naftowe podczas pilnej nocnej
operacji w lwowskim szpitalu powszechnym. Swoje
zdolności organizatorskie,
dziś
powiedzielibyśmy
16
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menadżerskie, wykazał, zakładając liczne kopalnie ropy
naftowej, w tym pierwszą na świecie w Bóbrce koło Krosna. Zarobionym majątkiem dzielił się, finansując budowy
dróg, mostów, szkół czy szpitali, tworząc kasy zapomogowe
i fundusze emerytalne. W 1877 r. zorganizował we Lwowie
kongres naftowy, a następnie założył w Gorlicach Krajowe
Towarzystwo Naftowe. Zmarł 7 stycznia 1882 r. Ignacy Łukasiewicz pochowany jest na cmentarzu w Zręcinie.
Wokół ławeczki Ignacego w Poznaniu zgromadziło się wiele osób – zarówno zaproszonych gości, jak i pracowników Gazowni, czy też przypadkowych przechodniów.
Wszyscy chcieli być świadkami odsłonięcia dzieła rąk i talentu poznańskiego rzeźbiarza Romana Kosmali. Jednym
z oficjalnych gości był ks. biskup Grzegorz Balcerek, który
dokonał poświęcenia pomnika. Dyrektor poznańskiego Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Zdzisław Kowalski podziękował firmom, które dzięki swej życzliwości i hojności
przyczyniły się do zrealizowania przedsięwzięcia. Gospodarz spotkania prezes SITPNiG w Poznaniu Andrzej Mikołajczak podsumowując uroczystość, stwierdził, że Ignacy
Łukasiewicz, przy swoich dokonaniach i zasługach, z pewnością stałby się laureatem nagrody Nobla – pokojowej
i w dziedzinie chemii, gdyby w jego czasach była już przyznawana. To prawda, ale przecież mieć własną ławeczkę to
też zaszczyt. Ławeczka ta z pewnością, niż jakiekolwiek
inne honory, pasuje do Ignacego Łukasiewicza – skromnego Wielkiego Człowieka. Miniatura poznańskiej „ławeczki
Ignacego” przekazana została do Muzeum w Bóbrce, aby
zapoczątkować nową ekspozycję - kolekcję miniatur pomników poświęconych twórcy przemysłu naftowego.
Ewa Chwiałkowska-Szwajorek
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Rozbudowa Biblioteki
Raczyńskich w Poznaniu - VI warsztaty
„Projektowanie jako gra zespołowa”

W

1829 Edward hrabia Raczyński otworzył
w ufundowanym przez siebie w Poznaniu
budynku bibliotekę publiczną. Ze względu na zapisane w statucie polski księgozbiór i personel oraz
powszechny dostęp, stała się ona ostoją polskiej kultury pod
zaborem pruskim. Klasycystyczny gmach przy placu Wolności z kolumnadą fasady wzorowanej na Luwrze wpisał się
w krajobraz miasta i jest jedną z jego ikon. W trakcie walk
o wyzwolenie Poznania w 1945 roku budynek został zniszczony, a liczący 180 tysięcy woluminów księgozbiór spłonął.
Odbudowana w 1956 roku Biblioteka pomieściła tylko część
zbiorów. Pozostałe zostały rozproszone w wielu punktach miasta. Przez wiele lat na przeszkodzie staraniom o rozbudowę
biblioteki stały zarówno względy finansowe, jak i skomplikowana sytuacja prawna działki, która miała służyć temu celowi.
Dopiero w 2003 roku ogłoszono konkurs na projekt, wygrany
przez pracownię JEMS Architekci z Warszawy, a w czerwcu
2013 roku oddano do użytku gotowe nowe skrzydło biblioteki.
Rozbudowa gmachu była tematem szóstych już warsztatów projektowych pod nazwą „Projektowanie jako gra
zespołowa”, wspólnej inicjatywy Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Architektów, które odbyły się 5 listopada br. w Bibliotece
Raczyńskich. Uczestniczyło w nich około 150 osób, architektów i projektantów innych branż, a także liczna grupa
studentów. Do tak dużego zainteresowania przyczyniły się
www.woiib.org.pl

zarówno sama budowla, jak i jej twórcy, reprezentujący
jedną z najlepszych pracowni projektowych w kraju. Architekci Marek Moskal i Jerzy Szczepanik-Dzikowski,
konstruktor Piotr Pachowski, projektanci instalacji elektrycznych Edward Boruń oraz sanitarnych Sławomir Sawicki dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadając
o powstawaniu projektu nowego skrzydła gmachu.
Przygotowując koncepcję rozbudowy, starano się nie
dopuścić do dominacji nowego skrzydła nad budynkiem istniejącym, zachowując przy tym spójność obu części. Udało się to przez odwzorowanie kolumnady frontowej starego
gmachu w ukształtowaniu fasady nowego budynku. Z kolei
dzięki przyjętemu układowi funkcjonalnemu, główne wejście
do Biblioteki pozostało w starym gmachu.
Przeznaczenie najniższych kondygnacji nadziemnych
dla funkcji ogólnodostępnych dla czytelników, sprawiło, że
magazyny na około milion woluminów znalazły się na najwyższych kondygnacjach. Ponieważ zamiarem architektów
było uzyskanie dużych otwartych przestrzeni czytelni, bez
widocznych dominujących elementów pionowych, tym trudniejsze było zadanie konstruktorów. W efekcie konstrukcja
budynku przypomina skrzynię na czterech solidnych nogach,
mieszczących ciągi komunikacyjne i piony instalacyjne, przy
czym, ze względu na księgozbiór, obciążenie fundamentów
stosunkowo niskiego budynku, jest takie, jakby stał na nich
pięćdziesięciopiętrowy wieżowiec.
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Aby zapewnić odpowiednie do czytania oświetlenie, zdecydowano się na wykorzystanie rozproszonego
światła naturalnego, wprowadzanego do wnętrza budynku przez okna i głębokie świetliki-studnie. Rozproszenie
światła osiągnięto przez takie zaprojektowanie kolumnady
fasady, aby ograniczała ona dostęp bezpośredniego światła słonecznego, a równocześnie pozwalała na doświetlenie pomieszczeń światłem pochodzącym od nieboskłonu.
Dodatkowo światło wielokrotnie odbija się od jasnych betonowych płaszczyzn kolumn i wnętrza. Oświetlenie naturalne wspomagane jest oświetleniem sztucznym, które po
zmroku staje się podstawowym. Podobny do naturalnego,
efekt światła rozproszonego uzyskano przez zastosowanie
oświetlenia pośredniego. Do tego celu potrzebny był sufit
bez jakichkolwiek instalacji. Oprawy oświetleniowe zostały zamontowane na górze regałów, a wentylacja w podłodze
i ścianach. Również system sygnalizacji pożaru, niezbędny
w tego rodzaju pomieszczeniach, powędrował z sufitu na
ściany. Było to możliwe dzięki zastosowaniu liniowych czujek dymu, składających się z nadajnika emitującego wiązkę podczerwieni, przecinającą przestrzeń pomieszczenia
i odbiornika. Zakłócenie promienia przez pojawiający się
dym wywołuje alarm.
Należało też zapewnić właściwe warunki klimatyczne, zapewniające zarówno komfort dla użytkowników, jak
i odpowiednią ochronę przechowywanego księgozbioru. Dla
zbiorów najgroźniejsze są krótkookresowe wahania tempera18
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tur. Zaradzono temu dzięki zastosowaniu systemu grzewczo-chłodzącego stropu ostatniej kondygnacji. Pomogła również bezwładność termiczna solidnej konstrukcji betonowej
„skrzyni” mieszczącej kondygnacje magazynowe.
Dochodzenie do rozwiązań, które zadecydowały
o końcowym efekcie, było procesem dynamicznym i wymagało twórczego przełożenia wizji architektów na rozwiązania techniczne. Czasami trzeba było pogodzić się z tym,
że wykonane już prace projektowe stały się bezużytecznymi. Przykładem może być podjęcie decyzji o rezygnacji ze
słupów w czytelniach na miesiąc przed terminem oddania
projektu budowlanego.
Na zakończenie prezentacji Jerzy Szczepanik-Dzikowski poprosił obecnego na sali dyrektora Biblioteki Raczyńskich Wojciecha Spaleniaka o zajęcie miejsca wśród
projektantów. Podkreślił, że to jasna wizja programu, wytrwałe dążenia do jego realizacji i zaangażowanie jako inwestora sprawiły, że był on jednym z ważniejszych uczestników
tej gry zespołowej, jaką jest projektowanie. Zdaniem dyrektora Biblioteki, niezwykle istotną w trakcie całego procesu
projektowania była współpraca autorów programu użytkowego z architektami. Bibliotekarze musieli zrozumieć uwarunkowania architektoniczne i budowlane, a projektanci kanony
funkcji bibliotecznych. W rezultacie powstał obiekt przyjazny i funkcjonalny.
Ostatnią częścią warsztatów było zwiedzanie nowego skrzydła Biblioteki, co było uzupełnieniem prezentacji
i pozwoliło obejrzeć w naturze przedmiot prezentacji.
Z całym przekonaniem można stwierdzić, że tak wypracowana formuła warsztatów, będących owocem współpracy obu Izb, nie tylko wzbogaca wiedzę projektantów, ale
również sprzyja integracji środowiska, bez względu na branżę, którą reprezentują.
Łukasz Gorgolewski
Zdjęcia: JEMS Architekci
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Rzeczoznawstwo budowlane
w świetle przepisów prawa
1. Rola i ranga rzeczoznawcy budowlanego w nawiązaniu do zmieniających się przepisów dotyczących procesu budowlano-inwestycyjnego.
otrzeba ustanowienia funkcji rzeczoznawcy budowlanego była zawsze związana z procesem
budowlano-inwestycyjnym wymagającym wykonywania ekspertyz lub opinii technicznych, w celu uzyskania
podstawy merytorycznej do podejmowania decyzji gospodarczych, projektowych lub administracyjnych w sprawach dotyczących ustalenia właściwych i najbardziej optymalnych rozwiązań skomplikowanych problemów techniczno-budowlanych
oraz określenia oceny stanu technicznego obiektu budowlanego.
Szczegółowe przepisy dotyczące powoływania i roli
rzeczoznawców budowlanych w procesie budowlano-inwestycyjnym zostały zawarte już w pierwszym w Polsce tzw. Kodeksie budowlanym wprowadzonym do systemu prawnego Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928
roku o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (tekst jedn.:
Dz.U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216), które posiadało rangę ustawy.
Integralną częścią tego kompleksowego i bardzo obszernego aktu prawnego zawierającego aż 422 artykuły był
załącznik pt.: „Wykaz robót budowlanych wymagających
pozwolenia lub zgłoszenia, stosownie do przepisów prawa
budowlanego”, w którym zawarto 4 następujące katalogi rodzajów robót budowlanych:
1) roboty wymagające pozwolenia z zatwierdzeniem projektu,
2) roboty wymagające tylko pozwolenia bez projektu,
3) roboty wymagające zgłoszenia,
4) roboty nie wymagające ani pozwolenia ani zgłoszenia.

P

Przykładowo, pozwolenia z zatwierdzeniem projektu wymagało m. in. wzniesienie nowych budynków stałych, ich
nadbudowa, powiększenie i przebudowa z pewnymi wyjątkami
oraz wykonanie murów oporowych o wysokości powyżej 80 cm
i stałych ogrodzeń z trwałego materiału od strony ulic i dróg publicznych i innych stałych ogrodzeń o wysokości ponad 3 m.
Przepisy tego przedwojennego Kodeksu budowlanego doceniły rangę i rolę rzeczoznawcy budowlanego
w procesie inwestycyjno-budowlanym w przeciwieństwie do
aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.), które tylko w kilku przypadkach
odnoszą się do rzeczoznawców budowlanych, marginalizując
ich działalność w procesie budowlanym.
Dowodem na przyznanie przez ustawodawców Kodeksu budowlanego z 1928 r. funkcji rzeczoznawcy budowlanego bardzo wysokiej rangi, są m. in. przepisy art. 387 tego
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aktu prawnego, które zobowiązują do tego, aby pozwolenia
na budowę, przebudowę i zmianę budynków oraz pozwolenia na ich użytkowanie były oparte na opinii rzeczoznawców
budowlanych, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Rzeczoznawcy budowlani byli wówczas
zatwierdzani na wniosek właściwych zarządów miejskich, po
stwierdzeniu należytych kwalifikacji zawodowych przez ministra spraw wewnętrznych na terenie Warszawy, a w innych
miejscowościach przez właściwą rządową władzę nadzorczą.
Określony został również w tym akcie prawnym
z 1928 r. zakres treści ekspertyzy, która powinna zawierać:
• ustalenie stanu faktycznego oraz ocenę i wnioski,
• uzasadnienie szczegółowe wniosków poparte dowodami, obliczeniami, szkicami itp.
Można powyższy opis czynności uznać za uproszczoną definicję ekspertyzy technicznej, która w żadnych dotychczasowych ustawach nie została nigdy zdefiniowana.
Tymczasem w przepisach obecnie obowiązującego
Prawa budowlanego z 1994 r. [Pb] brak jest wyraźnego umocowania prawnego rzeczoznawcy budowlanego w procesie budowlanym, a ich upoważnienia do sporządzania ekspertyz i opinii technicznych są w prawie wszystkich przypadkach zrównane
z osobami posiadającymi wyłącznie uprawnienia budowlane.
Najbardziej istotne pod względem merytorycznym
przepisy zobowiązujące do sporządzenia ekspertyz technicznych, w szczególności przez rzeczoznawców budowlanych
znajdują się w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Jednym z nich jest adresowany do rzeczoznawcy budowlanego przepis §2 ust. 2 i 3a powyższego rozporządzenia,
który dopuszcza odstępstwa od określonych w tym rozporządzeniu wymagań stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej
sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego. Jednakże zakres
przedmiotowy tego przepisu jest ograniczony, gdyż dotyczy jedynie robót budowlanych obejmujących nadbudowę, rozbudowę,
przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków.
W przepisach § 206 tego samego rozporządzenia wyszczególniono dwa kolejne przypadki wymagające sporządzenia ekspertyz technicznych przed rozpoczęciem określonych
robót budowlanych zgodnie z uzyskanymi wcześniej pozwoleniami na budowę. Jednakże w tych przepisach nie wskazano
osób uprawnionych do wykonania powyższych ekspertyz.
Ponadto cyt. wyżej przepisy § 206 i związany z nimi
odpowiednio przepis § 204 ust. 5, są w zasadzie przepisami
martwymi, gdyż nie zostały określone w prawie budowlanym
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mechanizmy umożliwiające organowi nadzoru budowlanego w tym techniczno-budowlanymi (art. 20 ust. 2 Pb) oraz do
skuteczne wyegzekwowanie obowiązku sporządzenia przed sporządzenia ekspertyzy technicznej, która zgodnie z art. 71
przystąpieniem do konkretnych robót budowlanych odpo- ust. 2 pkt 5 Pb powinna zostać dołączona do zgłoszenia właświednich ekspertyz technicznych, zgodnie z wytycznymi po- ciwemu organowi zamiaru dokonania zmiany sposobu użytwyższych przepisów.
kowania obiektu budowlanego lub jego części.
Przepisy te odnoszą się do przypadków wznoszenia
Dzięki działalności rzeczoznawców budowlanych,
nowego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego można skuteczniej likwidować zagrożenia dla ludzi i mienia
obiektu budowlanego oraz do rozbudowy, nadbudowy, prze- przy realizacji obiektów budowlanych oraz zapewnić bezpiebudowy i zmiany sposobu przeznaczenia istniejącego obiektu czeństwo ich użytkowania, w szczególności po dostosowaniu
budowlanego. Taka luka w przepisach powoduje, że inwe- tych obiektów do stanu zgodnego z przepisami prawa, zgodstor, kierując się przeważnie względami finansowymi, nie nie ze wskazaniami wynikających z ekspertyz i opinii techzleca osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budow- nicznych sporządzonych przez tych rzeczoznawców.
lane, w tym rzeczoznawcy budowlanemu, sporządzenia wymaganej ekspertyzy przed przystąpieniem do robót budowla2. Umocowanie prawno-formalne rzeczoznawcy
nych, nie ponosząc z tego powodu żadnych konsekwencji.
budowlanego i jego odpowiedzialność.
Ważną formą działalności rzeczoznawcy budowlanego w procesie budowlanym jest jego współpraca z organami
Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
nadzoru budowlanego w następujących przypadkach wyma- budowlane z 1994 r., rzeczoznawstwo budowlane zostało
gających opracowania ekspertyz lub ocen technicznych:
uznane za jedną z sześciu samodzielnych funkcji technicz• w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu tech- nych w budownictwie, które stanowią działalność związaną
nicznego obiektu budowlanego lub jego części, mo- z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub
gącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych
ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, or- i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. W poprzedgan może zażądać od właściciela lub zarządcy tego niej ustawie Prawo budowlane z 24.10.1974 r., uznano w art.
obiektu przedstawienia ekspertyzy jego stanu tech- 18 ust. 3 za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie
nicznego na podstawie art. 62 ust. 3 Pb,
samo wykonywanie czynności rzeczoznawcy budowlanego,
• w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co co wydaje się określeniem bardziej precyzyjnym i jednodo jakości wyrobów budowlanych lub robót bu- znacznym, aniżeli zaliczenie ogólnej działalności obejmujądowlanych oraz stanu technicznego obiektu bu- cej rzeczoznawstwo budowlane za samodzielną funkcję techdowlanego organ może nałożyć w drodze posta- niczną w budownictwie.
nowienia na odpowiednich uczestników procesu
Wszystkie osoby wykonujące samodzielne funkcje
budowlanego, właściciela lub zarządcę obiektu techniczne, w tym rzeczoznawcy budowlani, są odpowiebudowlanego obowiązek dostarczenia w określo- dzialne w myśl art. 12 ust. 6 aktualnego prawa budowlanego,
nym terminie ocen technicznych lub ekspertyz na nie tylko za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami
podstawie art. 81 c ust. 2 Pb,
i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w tym norma• w razie wystąpienia katastrofy budowlanej, or- mi, ale również za należytą staranność w wykonywaniu swogan powołuje Komisję, w skład której może wejść jej pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
w miarę potrzeby rówNiestety, ustawodawcy
nież rzeczoznawca oraz
prawa budowlanego z 1994 r. nie
Wszystkie osoby wykonujące samodzielne
może zlecić na koszt
nałożyli na wykonawców robót
funkcje techniczne są odpowiedzialne (…) za naleodpowiedniego inwebudowlanych żadnej odpowieżytą staranność w wykonywaniu swojej pracy, jej
stora, właściciela lub
dzialności za właściwą jakość
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
zarządcy obiektu burobót budowlanych oraz za ich
dowlanego, który uległ
wykonanie zgodnie z projektem
katastrofie, sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to i przepisami, w przeciwieństwie do ustawodawcy przepisów
niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przy- ustawy z 1974 r.
czyn katastrofy (art. 76 ust. 2 i art. 78 ust. 2 Pb).
Na podstawie przepisów ustawy z 1974 r., listę rzeKolejną formą działalności rzeczoznawcy budowla- czoznawców budowlanych ustalał i prowadził wojewoda
nego jest możliwość jego uczestniczenia w procesach zwią- jako terenowy organ administracji państwowej stopnia wozanych z projektowaniem określonych obiektów budowla- jewódzkiego. Lista ta jest nadal ważna i honorowana przez
nych i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów. organy administracyjne, a rzeczoznawcy budowlani z tzw.
Rzeczoznawcy budowlani oraz osoby posiadające uprawnie- Listy Wojewody mogą dalej wykonywać samodzielną funkcję
nia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności zwiazaną z rzeczoznawstwem budowlanym na równi z nozostali upoważnieni do sprawdzania projektu architektonicz- wymi rzeczoznawcami budowlanymi, którzy uzyskali te tyno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, tuły po wejściu w życie prawa budowlanego z 1994 r.
20
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Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.),
a także nowelizacją ustawy Prawo budowlane z marca 2003
roku, z dniem 11 lipca 2003 r. organem właściwym do nadawania w drodze decyzji tytułu rzeczoznawcy budowlanego
jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (KKK PIIB) zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3
cyt. wyżej ustawy o samorządach zawodowych.
Obecnie rzeczoznawcy budowlani są wpisywanymi w drodze decyzji na podstawie przepisów rozporządzeń ministra infrastruktury z dnia 27.10.2007 r. i z dnia
11.02.2009 r. wydanych na podstawie art. 88 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane z 1994 r., do Centralnego Rejestru
Rzeczoznawców Budowlanych prowadzonego w formie
elektronicznej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wpis do tego centralnego rejestru stanowi
obecnie podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy
budowlanego zgodnie z art. 15 ust. 4 Pb. Powyższy wymóg nie dotyczy tych rzeczoznawców budowlanych, którzy otrzymali ten tytuł wcześniej w postaci zaświadczenia
wojewody i zostali wpisani na tzw. Listę Wojewody.
3. Warunki uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
z 1994 r. [Pb], kandydat na rzeczoznawcę budowlanego powinien spełnić następujące warunki:
• posiadać prawo do korzystania z praw publicznych,
• posiadać tytułu zawodowego magistra inżyniera,
magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
• posiadać uprawnienia budowlanych bez ograniczeń,
• posiadać co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
• posiadać znaczący dorobek praktyczny w zakresie
objętym rzeczoznawstwem.
Aktualnie obowiązujący przepis art. 15 ust. 3 Pb dopuszcza możliwość nadawania tytułu rzeczoznawcy osobie, która nie posiada tytułu zawodowego inżyniera i uprawnień budowlanych bez ograniczeń, ale spełnia pozostałe wyżej wyszczególnione warunki, oraz posiada szczególną wiedzę i doświadczenie
w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlanymi.
Ponieważ nie został doprecyzowany sposób dokumentowania praktyki zawodowej, można wykazać ją w formie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia,
a także dopuszcza się zaliczenie praktyki odbytej we własnej firmie. W odpowiednim zaświadczeniu potwierdzonym
przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka,
należy określić charakter wykonywanych czynności, pełnioną funkcję oraz rodzaj zawartej umowy i okres zatrudnienia
z podaniem wymiaru czasu pracy.
W związku z tym, że z interpretacji przepisów nie wynika jednoznacznie, czy intencją ustawodawcy było zaostrzowww.woiib.org.pl

ne założenie, aby 10-letni okres praktyki zawodowej liczył się
po uzyskaniu uprawnień budowlanych, przyjmuje się zgodnie
z dotychczasowym orzecznictwem WSA, że daty uzyskania
uprawnień budowlanych nie można brać pod uwagę przy obliczaniu czasu praktyki przy postępowaniu kwalifikacyjnym.
Jednakże trudno jest uznać, że praktyka zawodowa, którą odbyło się przed uzyskaniem uprawnień budowlanych, jest równorzędna z odpowiedzialną i łatwo sprawdzalną praktyką nabytą dopiero w trakcie wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w odpowiedniej specjalności.

Niestety, podejmowane są działania ustawodawcze w kierunku likwidacji rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie.
Wątpliwości występują także przy udowadnianiu
posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie
objętym rzeczoznawstwem, gdyż jest to pojęcie nieostre,
podlegające każdorazowo ocenie właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, który ma prawo podejmować decyzję w ramach tzw. uznania administracyjnego, na podstawie
wnikliwej analizy i oceny zgromadzonych dowodów w postaci między innymi pozytywnej opinii danego stowarzyszenia naukowo-technicznego np. PZITB, zeznań świadków, zaświadczeń kierownika jednostki, w której tworzony
był dorobek praktyczny w trakcie odbywania praktyki zawodowej, udokumentowania przez kandydata pogłębienia
i wzbogacenia wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie objętym wnioskowanym rzeczoznawstwem (m.in.
studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, udział w konferencjach naukowo-technicznych).
Kandydat ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego powinien również przedstawić we wniosku o nadanie tego tytułu swoje osiągnięcia zawodowe w postaci np.
przyznanych nagród, dyplomów, specjalnych wyróżnień oraz
dokonanych publikacji, patentów i uzyskanych odznaczeń
zawodowych i państwowych.
Odpowiedzialność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB zwiększyła się w powyższym zakresie po roku
2005 w związku z likwidacją w znowelizowanej ustawie
Prawo budowlane dotychczasowej zasady opiniowania
dorobku kandydata na rzeczoznawcę budowlanego przez
dwóch rzeczoznawców budowlanych posiadających odpowiednią specjalność.
4. Podsumowanie.
Ekspertyzy techniczne sporządzone przez rzeczoznawcę budowlanego posiadają najwyższą rangę dowodu w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w szczególności
przez organy nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach
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wyjaśnających prowadzonych przez Okręgowego i Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków Okręgowych
Izb Inżynierów Budownictwa. Takie ekspertyzy są możliwe
do podważenia jedynie w drodze konkurencyjnych ekspertyz
sporządzonych przez innych rzeczoznawców budowlanych.
Powyższe ekspertyzy gwarantują przeprowadzenie
pełnego postępowania dowodowego, co umożliwia wydanie
przez właściwe organy prawidłowych decyzji, które w przypadku ich zaskarżenia nie są kwestionowane w postępowaniach sądowo-administracyjnych.
Dzięki takiej skutecznej i fachowej działalności rzeczoznawców budowlanych zwiększa się stabilność decyzji
administracyjnych wydawanych przez organy administracji
publicznej w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz rozstrzygnięć organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
w tym rzeczoznawców budowlanych.
W związku z powyższym, należy tu wysoko ocenić,
dotychczasową pracę rzeczoznawców budowlanych, których
rola i kompetencje, szczególnie w sprawach wymagających
uzyskania wiadomości specjalnych, nie zostały należycie
docenione i wykorzystane w świetle dotychczasowych przepisów prawa budowlanego dotyczących wszystkich etapów
procesu budowlanego.
Niestety, podejmowane są działania ustawodawcze
w kierunku likwidacji rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne nad projektem ustawy ministra sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2013
roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów

regulowanych, w tym zawodów budowlanych. Przepisy projektu zlikwidowały samorząd zawodowy urbanistów oraz znacznie uprościły kryteria przyznawania uprawnień budowlanych
i wprowadziły nową specjalność inżynieryjną obejmującą takie
dotychczasowe specjalności, jak: mostowa, drogowa, kolejowa,
wyburzeniowa i dodatkową specjalność hydrotechniczną.
Jednocześnie minister Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej opracował projekt założeń do projektu
ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych
ustaw przyjęty w dniu 23.07.2013 r. na posiedzeniu Rady Ministrów. Proponowane regulacje w znacznym stopniu upraszczają i przyspieszają dotychczasowy proces budowlany.
Ponadto Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przekazała do publicznej konsultacji roboczy projekt tez
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego z dnia 10 lipca 2013
roku (wersja 1), którego przepisy wprowadzają m.in. funkcję
inspektora nadzoru technicznego mającego prawo żądania od
kierownika budowy przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych oraz dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie powinna
dopuścić do wprowadzenia niekorzystnych dla bezpieczeństwa procesu budowlanego nowych regulacji, proponowanych w powyższych projektach, szczególnie w zakresie
praktyk zawodowych wymaganych do uzyskania uprawnień
budowlanych oraz rzeczoznawców budowlanych, których
Centralny Rejestr powinien być prowadzony przez Polską
Izbę Inżynierów Budownictwa.
Przemysław Grzegorz Barczyński OROZ WOIIB
– koordynator
Przewodniczący Komisji Rzeczoznawstwa PZITB w Poznaniu

Kamienne drogi
w Puszczy Zielonka

P

uszcze z dawien dawna pełne były różnych
dróg, dróżek i ścieżek. W zamierzchłych
czasach najpierw wydeptywały je zwierzęta,
później chodzili nimi także ludzie. Biorąc pod uwagę tę kolejność, wbrew powszechnie głoszonym sądom przekornie
można powiedzieć, że drogi są starsze od cywilizacji. Dla
utrwalenia dróg ich przebieg oznaczano zaciosami na przydrożnych drzewach oraz niewielkimi kopczykami kamieni.
Takie nikłe i łatwe do zatarcia oznakowanie powodowało, że
w miarę bezpieczne poruszanie się w puszczach było możliwe tylko z odpowiednimi przewodnikami należącymi do
grupy „ludzi lasu”, m.in. takimi, jak np. potasze (potasznicy)
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czy smolarze. Brak dobrego (widocznego i trwałego) oznakowania leśnych dróg miało też swoje dobre strony. Chroniło
mianowicie siedziby ludzkie przed niespodziewaną napaścią.
Poruszanie się po leśnych drogach, podobnie zresztą jak i po
każdych innych, w pewnych porach roku było praktycznie
niemożliwe. Być może także z obawy przed obcymi, nikt nie
dbał o stan ich nawierzchni. W porze suchej drogi te umożliwiały nie tylko handel i łączność, ale służyły wzrostowi
obronności przed niespodziewaną napaścią, umożliwiając
w miarę możności szybkie przybycie odsieczy. Z czasem ich
nawierzchnię zaczęto utwardzać. Najbardziej trwałym z używanych do tego celu materiałów były kamienie.
www.woiib.org.pl

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
Kultura romańska do zachodniej Europy przyszła
nie tylko z chrześcijaństwem, ale i z rzymskimi legionami
dyktatora i konsula Rzymu - Juliusza Cezara. Sprzyjał temu
doskonale rozwinięty system bitych dróg rzymskich, wiodący we wszystkie strony ówczesnego świata. Choć pierwsze
drogi rzymskie powstały już w IV w. p.n.e., to pierwszą dro-

dziła Via Appia, najstarsza i najsłynniejsza kamienna droga
bita. Opiewana przez poetów zyskała miano „Królowej
Dróg”. To na niej przez setki lat słychać było miarowy krok
rzymskich legionów, z dumą niosących godła swoich kohort, manipułów oraz centurii, legionów maszerujących na
podbój starożytnego świata. Tą samą drogą, zdziesiątkowane po walkach, ale w aureoli zwycięzców, okryte nieśmiertelną chwałą wracały do „Wiecznego Miasta”.
Jednak nie wszystkie drogi miały tak wielkie znaczenie dla losów świata, jak wyżej wymienione. Często drogi
miejscowe, choć nie tak sławne jak rzymskie, wywierały także znaczący wpływ na życie lokalnych społeczeństw. Przez
podpoznańską Puszczę Zielonkę i jej okolice biegną także
stare, zapewne historyczne już dzisiaj drogi.
Puszczańskie drogi

Droga rzymska Via Appia Antica - najstarsza i najsłynniejsza droga bita, rozpoczęta w roku 312 p.n.e. przez Appiusza
Klaudiusza Caecusa, zwana w starożytności „Królową
dróg”. Źródło: „Rzymskie ABC” Ignacy Krasicki, Iskry,
Warszawa 1966, zdjęcia Caio Garrubba.

Puszcza Zielonka i niegdyś będąca nieodłączną jej
częścią dzisiejsza otulina puszczy, mimo upływu stuleci nadal są pełne starych dróg. Starych pewnie jak sama puszcza.
Znakomita większość z nich to dziś zwykłe nieutwardzone
drogi gruntowe. Jednak część to budzące ciekawość i rozpalające wyobraźnię stare zapewne drogi bite o kamiennej nawierzchni. Jak stare? Tego mimo poczynionych różnych prób
na razie nie udało mi się ustalić. Okoliczni mieszkańcy ich
powstanie wiążą z różnymi okresami. Jedni przypuszczają,
że powstały jeszcze w okresie bytności cysterek w owińskim
klasztorze, inni uważają, że powstały w XIX wieku staraniem właścicieli lokalnych majątków ziemskich, a jeszcze
inni utrzymują, że są efektem niewolniczej pracy Żydów na

gą z prawdziwego zdarzenia była kamienna
droga bita rozpoczęta w roku 312 p.n.e. przez
Appiusza Klaudiusza Caecusa. Drodze tej, łączącej wówczas Rzym z Kapuą, nadano od nazwiska Appiusza nazwę Via Appia. Agryppa
(wódz rzymski, 63 – 12 r. p.n.e.) stworzył sieć
dróg na terenie Galii, Trajan (53 – 117 n.e., cesarz rzymski od 98 r. n.e.) rozwinął komunikację w Hiszpanii i na Bałkanach, a Hadrian (76
- 138 n.e., cesarz rzymski od 117 r.) zbudował
sieć dróg na terenie Brytanii i zmodernizował
wybudowane przez poprzedników trakty afrykańskie i hiszpańskie. Wielkie drogi kamienne
budowali również Aurelian (ok. 214 – 275 r.
n.e., cesarz rzymski od 270 r. n.e.) i Flaminiusz, wódz rzymski (? – 217 r. p.n.e.). Łączna
długość wszystkich 372 bitych dróg rzymskich na obszarze imperium do około końca
III w. n.e. wynosiła 78,3 tysięcy kilometrów.
System komunikacyjny ułatwiał nie
tylko rozwój handlu i funkcjonowanie pań- Stara droga leśna o kamiennej nawierzchni, prowadząca dzisiaj z Owińsk do
stwowej poczty, ale przede wszystkim zaleśniczówki w Potaszach.
pewniał szybkie przemieszczanie się rzymFoto. Ryszard Chojnacki
skich wojsk. W stronę południową prowawww.woiib.org.pl
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odcinkach kamiennych dróg
widać pozostałości położonej
niegdyś na nich asfaltowej
nawierzchni, zdartej oponami
traktorów i innego ciężkiego
sprzętu rolniczego. Ale nie
zawsze działalność tego rodzaju sprzętu jest dla starych
dróg - jak w tym przypadku
(została odsłonięta piękna
stara nawierzchnia) - korzystna. Podczas jednej z leśnych
wycieczek sam widziałem
w okolicy leśniczówki w Potaszach przejeżdżające tam
kamienną drogą dwa traktory, a na drodze z Głęboczka
w kierunku Boduszewa, jeden
traktor. Drogami tymi nadal
więc poruszają się traktory,
wyposażone w potężne bieżniki, do których z całą pewStara droga leśna o kamiennej nawierzchni, prowadząca z Głęboczka,
nością nie są przystosowane
dawnego miasta w Puszczy Zielonka, do Boduszewa.
stare kamienne nawierzchnie.
Foto. Ryszard Chojnacki
Efekty ich obecności na drogach widoczne są już w wielu
rzecz hitlerowskiego okupanta podczas drugiej wojny światowej. Możliwości jest więc co najmniej kilka, a wymienione miejscach. Drogi noszą też i inne ślady. Są to ślady wytu mogą nie zamykać pełnej ich listy. Może się też okazać, konywanych napraw i uzupełnień starego bruku. Szkoda
że z wymienionych wyżej hipotez prawdziwe są wszystkie – tylko, że nie uzupełnia się ubytków dawnego bruku odpowiednimi kamieniami (materiałem brukarskim), a jedynie
każda jest prawdziwa dla innej drogi.
Jak wynika z przeprowadzonych dotychczas pię- wysypuje w uszkodzone miejsca trochę luźnego drobnego
ciu (rowerowych!) ekspedycji, puszczańskie drogi oprócz żwiru i tłucznia. Po rozbiórce dawnych dróg, niektóre ich
tych kilku, które w znacznym stopniu zachowały swoją odcinki zamieniły się w zwykłą nieutwardzoną i do tego
kamienną nawierzchnię (droga z Owińsk do leśniczówki piaszczystą, ciężką do pokonania drogę. Jak się wydaje,
w Potaszach, droga z Głęboczka do Boduszewa i droga jedynie obecne w puszczy konie dosiadane wierzchem
z Owińsk do Annowa), w wielu innych miejscach także no- czują się na nich wyśmienicie.
Po starych drogach Puszczy Zielonki jeżdżą dziś
szą ślady po niegdysiejszych kamiennych nawierzchniach.
Niektóre z nich, dobrze zachowane, zapewne biegnące traktory, samochody, pojazdy konne, poruszają się po nich
ongiś lasem, a dzisiaj w otwartym terenie, prezentują się piesi i rowerzyści. Ze względu na brak publicznych środokazale, inne ukryte biegną wśród leśnej gęstwiny, a jesz- ków transportu na obszarze Puszczy i w niektórych jej okocze innych trzeba dosłownie szukać jak grzybów w wy- licach, jak np. w Annowie, młodzież do szkoły w Owińsokiej trawie, gdy dawny trakt biegnie dzisiaj przez gęste skach chodzi pieszo najczęściej starą kamienną drogą, lub
zarośla. Niektóre pozostałości po nich świadczyć mogą, znacznie rzadziej, jej szerokim poboczem wykonanym
że co najmniej częściowo dawne kamienne drogi wiodące z wapiennego tłucznia. Nie trzeba dodawać, że takie poboprzez Puszczę Zielonkę spotkał najprawdopodobniej taki cze przy każdym przejeździe pojazdu emituje prawdziwe
sam los jak słynne kamienne drogi Imperium Rzymskiego, chmury białego pyłu. Przez Annowo po starych drogach
które to uległy totalnej dewastacji wskutek ich całkowitej jeżdżą też objazdem TIR-y i samochody ciężarowe, worozbiórki przez okoliczną ludność. Ten doskonały materiał żące odpady, mimo że składowisko odpadów niegdyś tu
budowlany, jakim są kamienie, w obydwu przypadkach był funkcjonujące już dawno jest nieczynne. Jak można łatwo
łatwo dostępny i zapewne traktowany jako bezpański. Tezę zauważyć, stare kamienne drogi są intensywnie eksploatotę zdają się potwierdzać znaczne nieraz ubytki nawierzch- wane, w warunkach nie odpowiadających ich pierwotneni na odcinkach dróg prowadzonych zwłaszcza przez las, mu przeznaczeniu. Aż dziw, że nadal istnieją i spełniają
czyli w obszarach o bardzo ograniczonej widoczności swoje zadanie. Wydaje się jednak, że groźniejszą dla nich
(sic!). Oprócz reliktów tego rodzaju działalności człowie- była dzika rozbiórka, niż nawet nie przewidziana przez ich
ka widoczne są też inne jego ślady. Otóż na niektórych budowniczych współczesna eksploatacja.
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Co dalej z tym dziedzictwem?

się o dokładniejsze ustalenie okresu, w jakim mogły powstać
i kto był ich budowniczym.
Proponowane wyżej kompleksowe działania powinny być pierwszym etapem działań prowadzących do podjęcia
racjonalnej ochrony dawnych obiektów technicznych, jakimi
są w Puszczy Zielonka ww. drogi, będące niewątpliwie świadectwem historii kultury materialnej naszego kraju. Niniejszy
artykuł ma charakter wstępny, a jego celem jest naświetlenie

Stare kamienne drogi wiodące przez Puszczę Zielonkę i jej otulinę niewątpliwie można dziś zaliczyć do obiektów
technicznych (budowli) będących świadectwem historii kultury materialnej naszego kraju. Innymi słowy, bez względu na
to kiedy ostatecznie powstały i kto je zbudował, jako relikty
minionej techniki budowy dróg, są zabytkami, które powinny
podlegać ochronie. Zarówno te zlokalizowane
na terenie samego parku
krajobrazowego jak i te
położone w jego otulinie.
Powstaje tu pytanie, czy
i jeżeli tak, to w jakim
zakresie odnawiać ubytki
nawierzchni. Czy, aby je
zachować, należy równolegle obok nich wybudować drogi współczesne?
Czy w ogóle są takie
możliwości? Pytań tych
jest znacznie więcej.
Aby na te i inne
cisnące się na usta pytania odpowiedzieć, należy najpierw dokonać
inwentaryzacji tych dróg.
Ustalić zatem gdzie przebiegają, jaką mają na poszczególnych odcinkach
nawierzchnię, w jakim są
stanie, na jakiej długości
i na jakim odcinku zachowały swój pierwotny
Stara droga – dziś polna, niegdyś być może leśna, prowadząca z Owińsk do Annowa.
charakter, jakie mają wyNa zdjęciu widoczne jest wykonane później pobocze z wapiennego drobnego tłucznia.
miary, jaki profil, jak są
Foto. Ryszard Chojnacki
obecnie eksploatowane
etc. Nie od rzeczy byłoby
zinwentaryzowanie ich układu wysokościowego, czyli usta- ww. zagadnienia i określenie wiążącej się z nim problemalenie rzędnych tych dróg. Po zinwentaryzowaniu ich cech tyki. Autor ma też nadzieję, że artykuł przyczyni się do podzewnętrznych, należy przystąpić do drugiego etapu, którego jęcia prac prowadzących do ochrony materialnej i prawnej
celem będzie zbadanie i udokumentowanie konstrukcji in- ww. obiektów technicznych.
Ryszard Chojnacki
wentaryzowanych dróg. A zatem, przeprowadzenie badań ich
nawierzchni i podbudowy. Ten cel będzie można osiągnąć
poprzez wykonanie w charakterystycznych miejscach poszczególnych dróg odpowiednich odkrywek, na odpowied- Źródła
nią głębokość. Trzecim etapem badania dróg mogłyby być 1/ „Od Via Appia do autostrady” Wacław Sterner, Iskry,
badania makroskopowe kamieni użytych do budowy dróg Warszawa 1974 r.
celem sprawdzenia ich rodzaju i ewentualnie pochodzenia 2/ „Rzymskie ABC” Ignacy Krasicki, Iskry, Warszawa, 1966 r.
(w Owińskach występują olbrzymie żwirowiska, z których to 3/ Wizje lokalne autora w Puszczy Zielonka – sierpień i paźbyć może czerpano kamienie do budowy tych dróg). Kto wie, dziernik 2013 r.
może warto by też ustalić aktualne natężenie ruchu drogo- 4/ „Wstępne badania nawierzchni i podłoża dróg kamienwego celem ustalenia poziomu ewentualnego zagrożenia dla nych w Puszczy Zielonka” Ryszard Chojnacki, praca przygoich obecnego stanu technicznego. Na koniec warto pokusić towywana do druku.
www.woiib.org.pl
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Obrazki sprzed pół wieku

JEGO WYSOKOŚĆ SUWAK LOGARYTMICZNY

N

a początku lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku, kiedy po raz pierwszy przekraczałem
progi Wydziału Budownictwa Politechniki
Poznańskiej, o suwaku logarytmicznym niewiele słyszałem. Nie wiedziałem wówczas, że ten przedmiot, a właściwie
przyrząd, towarzyszył mi będzie nie tylko w czasie studiów,
ale także przez długi okres pracy inżynierskiej.
Młodszych kolegów informuję, że suwak służył
do wykonywania wielu działań matematycznych, przede
wszystkim mnożenia i dzielenia. Spełniał również rolę tablic

Suwak logarytmiczny z futerałem. Foto. Grzegorz Knor
trygonometrycznych. Składał się z linijki zwykle o długości 25 cm, przesuwki poruszającej się w środku linijki oraz
okienka. Bez niego trudno byłoby zdążyć z terminowym
wykonywaniem ćwiczeń i projektów. Pozostawała bowiem
tylko alternatywa liczenia „na piechotę”. Wyniki z przeprowadzanych obliczeń na suwaku podawano z zastrzeżeniem
„około”. W tamtym czasie krążyła anegdota o szalonym naukowcu, który suwakiem wykonywał bardzo skomplikowane
obliczenia, aż doszedł do zapisu dwa razy dwa. Ponownie
wyciągnął suwak, odpowiednio ustawił linijkę i przesuwkę,
i z dumą oświadczył – około czterech.
Suwak logarytmiczny, zwany również suwakiem rachunkowym, został wynaleziony w połowie siedemnastego
wieku i był powszechnie używany przez inżynierów do końca
lat osiemdziesiątych XX wieku. Najogólniej można stwierdzić,
że suwak działał na zasadzie dodawania logarytmów poprzez
dodawanie różnej długości odcinków zaznaczonych na skali.
Dzisiaj trudno nawet sobie wyobrazić liczbę obiektów
budowlanych, różnego rodzaju maszyn i urządzeń, które powstały przy użyciu suwaka. Wszędzie tam, gdzie wykonywane były obliczenia – nie tylko zresztą inżynierskie – pojawiał
się ten uniwersalny przyrząd do liczenia.
Jednak nie zawsze można było skorzystać z suwaka.
Bywały projekty, których niektóre elementy musiały w toku
obliczeń sprowadzać się do kilku miejsc po przecinku. Do26
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tyczyło to również wykonywanych obmiarów i kosztorysów.
W tym przypadku w grę wchodziły pieniądze. Wówczas na
horyzoncie pojawiał młodszy brat suwaka – „kręciołek”.
Była to metalowa, dość ciężka i prymitywna maszyna
do liczenia. Nastawiało się ręcznie odpowiednią cyfrę i w zależności od działania należało kręcić korbką w przód lub w tył
– stąd nazwa kręciołek. Najbardziej popularnym kręciołkiem
był „Feliks”, przywożony ze Związku Radzieckiego.
Pamiętam, że projekt z konstrukcji sprężonych, wykonywany na piątym roku studiów, wymagał dokładnych
obliczeń. Akademik, w którym mieszkałem, otrzymał na
24 godziny „Feliksa”. Ustaliliśmy dokładny harmonogram
i kręciołek hulał przez całą dobę. Ze względu na hałas, jaki
powstawał przy kręceniu korbką, słychać go było z daleka.
Podejrzewam, że był to najbardziej - w tamtych czasach efektywnie wykorzystany sprzęt w procesie budowlanym.
Wróćmy jednak do naszego suwaka logarytmicznego.
Oprócz wykonywania na nim wspomnianych już działań matematycznych, można było ustalać tzw. przecinki. W skrócie
chodziło o to, że dzieląc lub mnożąc np. dwie cyfry przez
siebie należało określić, ile jest cyfr całkowitych, a ile dziesiętnych czy setnych wynikających w otrzymanym wyniku.
Suwak tej informacji nie podawał bezpośrednio. Uzyskiwało
się ją, manewrując odpowiednio przesuwką. Muszę się przyznać, że wiedzy tej nigdy do końca nie opanowałem. Prawie
zawsze na boku liczyłem sobie te miejsca po przecinku.
Pod koniec lat siedemdziesiątych suwaki logarytmiczne
w obliczeniach inżynierskich zaczynały być wypierane przez
liczydła elektroniczne zasilane z sieci elektrycznej, zwane popularnie komputerkami. Były też małe, kieszonkowe komputerki na baterie. Te ostatnie nosiło się bardziej dla szpanu, niż
do celów praktycznych. Nie minęło kilka lat, jak na biurkach
inżynierskich pojawiły się liczydła elektroniczne, najczęściej
rodzimej produkcji zakładów ELWRO z Wrocławia.
Należałem do grupy inżynierów, która dość późno rozstała się z suwakiem logarytmicznym. Uważałem, że licząc
na suwaku, ma się większy wgląd przy dobieraniu wymiarów
elementów konstrukcyjnych. Dla przykładu, ustawiając przesuwkę na wartości naprężeń dopuszczalnych na grunt, łatwo
można było określić granice szerokości ławy fundamentowej.
Liczydło elektroniczne podawało tylko suchy wynik dzielenia.
Pamiętam, jakie było moje zdziwienie, kiedy dowiedziałem się, że absolwenci Wydziału Budownictwa PP z końca lat siedemdziesiątych w ogóle nie umieją liczyć na suwaku.
A potem przyszła era komputerów. Tych prawdziwych…
Tylko czasem, porządkując swoje biurko, trafiam na
stary, lekko sfatygowany przyrząd do wykonywania obliczeń
inżynierskich – Jego Wysokość Suwak Logarytmiczny.
Marek Adamiec
www.woiib.org.pl
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Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 roku
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Temat kursu

Data/miejsce

Organizator/Wykładowca

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Projekt budowlany - dokument niezbędny do realizacji
obiektu budowlanego i dokumentacja powykonawcza
wg aktualnych przepisów.
2. Zmiany w przepisach związanych z przebiegiem
procesu inwestycyjnego w budownictwie.

30-01-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB, ul. Dworkowa 14

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

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Projekt budowlany - dokument niezbędny do realizacji
obiektu budowlanego i dokumentacja powykonawcza
wg aktualnych przepisów.
2. Zmiany w przepisach związanych z przebiegiem
procesu inwestycyjnego w budownictwie.

6-02-2014 r.
16:00 - 19:10
Konin
Konińskie Centrum
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11

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

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Projekt budowlany - dokument niezbędny do realizacji
obiektu budowlanego i dokumentacja powykonawcza
wg aktualnych przepisów.
2. Zmiany w przepisach związanych z przebiegiem
procesu inwestycyjnego w budownictwie.

20-02-2014 r.
16:00 - 19:10
Kalisz
ul. Rumińskiego 2

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

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Projekt budowlany - dokument niezbędny do realizacji
obiektu budowlanego i dokumentacja powykonawcza
wg aktualnych przepisów.
2. Zmiany w przepisach związanych z przebiegiem
procesu inwestycyjnego w budownictwie.

27-02-2014 r.
16:00 - 19:10
Gniezno
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 16

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

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Przepisy ppoż. dotyczące budynków istniejących
(przebudowywanych, modernizowanych,
remontowanych) - wytyczne projektowania,
popełniane błędy.
2. Poprawa izolacyjności termicznej przegród
budowlanych w obiektach zabytkowych. Materiały
i technologie do izolacji od wewnątrz pomieszczeń.

20-03-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB, ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Tomasz Lewandowski
2. mgr inż. arch. Roman Pilch
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Projekt budowlany - dokument niezbędny do realizacji
obiektu budowlanego i dokumentacja powykonawcza
wg aktualnych przepisów.
2. Zmiany w przepisach związanych z przebiegiem
procesu inwestycyjnego w budownictwie

27-03-2014 r.
16:00 - 19:10
Piła,
ul. Browarna 19

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Zbigniew Augustyniak
2. mgr Bogdan Dąbrowski
Informacja: CUTOB-PZITB
telef. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

www.woiib.org.pl
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7.

Branża elektroinstalacyjna - SEP – O/Poznań
Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych.

27-03-2014 r.
9:00
Poznań
WOIIB, ul. Dworkowa 14

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

marzec 2014 r.

8.

Branża wodno-melioracyjna
1. Prawo wodne a prawo własności.
2. Prawo wodne a prawo budowlane i ustawa
o zagospodarowaniu przestrzennym.

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

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Projekt budowlany - dokument niezbędny do realizacji
obiektu budowlanego i dokumentacja powykonawcza
wg aktualnych przepisów.
2. Zmiany w przepisach związanych z przebiegiem
procesu inwestycyjnego w budownictwie.

10-04-2014 r.
16:00 - 19:10
Leszno
Leszczyńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. Sułkowskiego 46

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

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Wykonanie izolacji wodoszczelnych w łazienkach,
łaźniach i basenach kąpielowych. Materiały izolacyjne
i szczegóły wykonawcze.
2. Płynne folie tworzywowe jako rozwiązanie
problemów szczelności dachów. Uszczelnianie detali
na dachu.

10-04-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB, ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. inż. Andrzej Król
2. dr inż. Barbara Ksit
3. inż. Tomasz Szczygieł
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Przypadki łamania przepisów stwierdzone przez
organa nadzoru budowlanego podczas realizacji
odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
2. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania
do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

24-04-2014 r.
16:00 - 19:10
Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Jerzy Witczak
2. mgr inż. Małgorzata Antczak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

9.

10.

11.

Branża elektroinstalacyjna SEP O/Kalisz
kwiecień 2014 r.
Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych.
12.

13.

28

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Przypadki łamania przepisów stwierdzone przez
organa nadzoru budowlanego podczas realizacji
odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
2. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania
do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.
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8-05-2014 r.
16:00 - 19:10
Gniezno
Dom Rzemiosła
ul. Tumska 16

Organizator:
SEP O/Kalisz
Informacja:
SEP O/Kalisz
tel. 62 765 85 33
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Jerzy Witczak
2. mgr inż. Małgorzata Antczak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

www.woiib.org.pl

14.

Branża elektroinstalacyjna - SEP – O/Poznań
V Konferencja Naukowo-Techniczna nt.
„Energooszczędność w oświetleniu”.

13-05-2014 r.
9:00
Poznań
MTP - EXPOPOWER
2014 r.

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

15.

Branża elektroinstalacyjna - SEP – O/Poznań
XII Konferencja Naukowo - Techniczna nt. „Instalacje
elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”.

14-05-2014 r.
9:00
Poznań
MTP - EXPOPOWER
2014 r.

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

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Przypadki łamania przepisów stwierdzone przez
organa nadzoru budowlanego podczas realizacji
odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
2. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania
do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

15-05-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB, ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Jerzy Witczak
2. mgr inż. Małgorzata Antczak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Przypadki łamania przepisów stwierdzone przez
organa nadzoru budowlanego podczas realizacji
odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
2. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania
do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

22-05-2014 r.
16:00 - 19:10
Leszno
Leszczyńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. Sułkowskiego 46

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Jerzy Witczak
2. mgr inż. Małgorzata Antczak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Zasady projektowania i wykonania izolacji
wodochronnych fundamentów i kondygnacji
podziemnych.
2. Odwodnienie wykopów - drenaż pionowy i poziomy.
Projektowanie i wykonawstwo.

29-05-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB, ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Przypadki łamania przepisów stwierdzone przez
organa nadzoru budowlanego podczas realizacji
odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
2. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania
do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

5-06-2014 r.
16:00 - 19:10
Konin
Konińskie Centrum
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Jerzy Witczak
2. mgr inż. Małgorzata Antczak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Przypadki łamania przepisów stwierdzone przez
organa nadzoru budowlanego podczas realizacji
odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
2. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania
do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

12-06-2014 r.
16:00 - 19:10
Kalisz
ul. Rumińskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Jerzy Witczak
2. mgr inż. Małgorzata Antczak
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl

16.

17.

18.

19.

20.
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21.

Branża elektroinstalacyjna - SEP O/Kalisz
Energooszczędne oświetlenie publiczne. Innowacyjne
oświetlenie półprzewodnikowe.

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

22.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych - rola specyfikacji w procesie
inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji
z dokumentami przetargowymi, popełniane błędy.
2. BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych
i gazowych na placu budowy. Bezpieczne
użytkowanie elektronarzędzi - przykłady wypadków.

4-09-2014 r.
11:00 - 19:10
Gniezno
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 16

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

23.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych - rola specyfikacji w procesie
inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji
z dokumentami przetargowymi, popełniane błędy.
2. BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych
i gazowych na placu budowy. Bezpieczne
użytkowanie elektronarzędzi - przykłady wypadków.

18-09-2014 r.
16:00 - 19:10
Kalisz,
ul. Rumińskiego 2

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

24.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Zabezpieczenie wymagań akustycznych w lokalach
mieszkalnych, prawidłowe projektowanie i realizacja
przegród budowlanych.
2. Zielone ekrany i przegrody akustyczne w otoczeniu
budynków. Rozwiązania techniczne, efektywność
ochrony akustycznej.

25-09-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB, ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Waldemar Koławski
2. mgr inż. Michał Majcherek
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
cutob-pzitb.poznan@neostrtada.pl

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: CUTOBPZITB, 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@neostrada.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.

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.
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