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Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa (WOIIB)
60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14
Sekretariat tel. 61-854-20-10, fax 61-854-20-11
OKK tel. 61-854-20-20, tel./fax 61-854-20-21
ROZ, OSD tel. 61-854-20-13
Sprawy członkowskie tel. 61-854-20-14
strona internetowa: www.woiib.org.pl
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
Biuro Izby czynne:
poniedziałek 13:00-16:00
wtorek, środa, czwartek 11:00-15:00
piątek 9:00-13:00
Delegatury terenowe WOIIB
Kalisz, ul. Rumińskiego 2 (pok. 8)
tel. 62-757-11-58
kalisz@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 8:00-13:00
wtorek, czwartek 12:00-17:00
Konin, ul. Spółdzielców 3 (pok. 110)
tel. 63-245-31-34
konin@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek, wtorek, piątek 11:00-16:00
Leszno, ul. Lipowa 26 (pok. 35)
tel. 65-520-70-75
leszno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek 11:00-16:00
Piła, ul. Browarna 19 (pok. 292)
tel. 67-215-50-38
pila@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-17:00
wtorek 11:00-17:00
czwartek 13:00-16:00
Gniezno, ul. Tumska 15 (pok. 7)
tel. 61-426-51-30
gniezno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 10:00-15:00
czwartek 12:00-15:00
piątek 8:00-13:00
Dyżury w siedzibie WOIIB
Zastępca przewodniczącego Rady WOIIB
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

ilowymi krokami zbliża się termin XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
który dokona wyboru władz naszego samorządu na najbliższą już IV
kadencję. 8 kwietnia 2014 r. delegaci wybrani na zebraniach w obwodach wyborczych podsumują i ocenią dotychczasowe działania, a także zaakceptują program
działania Izby na pierwszy rok IV kadencji. Jednocześnie wybiorą przewodniczącego
i pełne składy organów ustawowych oraz delegatów na zjazdy krajowe.
Bieżący rok rozpoczęliśmy od wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia budowlane. Ponad 200 osób 10 stycznia 2014 r. zostało uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Tradycyjnie już 20 stycznia br. zorganizowaliśmy spotkanie prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które stworzyły Izbę i nadal współpracują w procesie dokształcania naszych członków i organizacji konferencji.
Podpisaliśmy też porozumienie z Zespołem Szkół Rolniczo-Budowlanych
w Lesznie w sprawie docelowej współpracy.
27 stycznia br. odbyło się już czwarte z kolei spotkanie w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, tym razem
w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych (więcej na str. 11 Biuletynu).
Nasz samorząd zawodowy zorganizował wspólnie z Wielkopolską Izbą Budownictwa dwie konferencje prasowe: 8 grudnia 2013 r. i 10 lutego 2014 r. na temat dworca PKP Poznań Główny, występując w obronie funkcji, jaką pełnił stary dworzec.
W najbliższym czasie Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizuje kilka konferencji o zasięgu krajowym: 27 lutego br. odbędzie
się konferencja „Problematyka drogownictwa na terenie Wielkopolski”, którą organizujemy wspólnie z Polskim Komitetem Geotechniki; 21 marca 2014 r. „Infrastruktura miasta Poznania. Realizacje i projekty” wspólnie z Aquanetem i Zarządem Dróg Miejskich.
Podczas targów BUDMA 2014, w ramach Dni Inżyniera Budownictwa, odbędą się 2 sesje: 11 marca na tematy związane z prawem budowlanym i zamówieniami publicznymi, a 12 marca na tematy merytorycznie związane z różnymi
branżami budownictwa.
Przygotowujemy jeszcze 2 kolejne konferencje, które odbędą się już w IV kadencji Izby, tj.: 20 maja 2014 r. „Budownictwo na terenach zalewowych” i sztandarową konferencję naszego samorządu - „Budownictwo szpitalne” 16 października br.
Na zakończenie zapraszam wszystkich wybranych delegatów do aktywnego
uczestnictwa w XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin przy ul. Węgorka w Poznaniu.
Przewodniczący Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński

Przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Daniel Pawlicki
we wtorki w godz. 13:00-14:00 pok. 103
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr inż. Przemysław Barczyński
we wtorki w godz. 14:00-15:00 pok. 101
Ośrodek Informacji Technicznej
tel. 61-854-20-23
ISSN 1732-4289

2

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2014 (42)

www.woiib.org.pl

SPIS TREŚCI

BUDMA 2014
Program Dni Inżyniera Budownictwa
Organizatorzy:
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Patronat medialny: „Inżynier Budownictwa”
I dzień – 11.03.2014 PAWILON NR 3, SALA ZIELONA
12:30-12:50 1. Kodyfikacja procesu inwestycyjno-budowlanego
- członek Komisji Kodyfikacyjnej
12:50-13:10 2. Zmiany w prawie zamówień publicznych
- Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm RP
13:10-13:30

Przerwa kawowa

13:30-13:50 3. Zmiana aktualnie obowiązującego prawa
budowlanego - przedstawiciel Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju
13:50-14:10 4. Wyroby budowlane po wejściu w życie przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE - Elżbieta Janiszewska–Kuropatwa – PIIB
14:10-14:30

Dyskusja

Biuletyn Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
Redaktor naczelny:
Mirosław Praszkowski

II dzień – 12.03.2014 PAWILON NR 3, SALA ZIELONA
11:00-11:30 1. Budownictwo na terenach zalewowych w aspekcie
występujących powodzi - Jerzy Witczak
– Wojewódzki Wielkopolski Inspektor Nadzoru
Budowlanego
11:30-12:00 2. Uwarunkowania konstrukcyjne przy projektowaniu
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
- Piotr Pachowski – Biuro Projektów Konstrukcji
Budowlanych KiP

Rada Programowa:
Przewodniczący:
mgr inż. Stefan Granatowicz
Wiceprzewodniczący:
mgr inż. Lech Grodzicki
Sekretarz: inż. Jerzy Gawroniak
Członkowie:
mgr inż. Krystyna Chocianowicz
mgr inż. Tadeusz Łuka
Wydawca:
Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa

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

12:00-12:20

Przerwa kawowa

12:20-13:10

3. Budynki dworców kolejowych, ich rola i funkcja
w przeszłości i obecnie - Bogdan Bresch i Roman
Biniszkiewicz - SITKom

13:10-13:30

Dyskusja

www.woiib.org.pl

Z ŻYCIA IZBY:
Wybór delegatów na XIII Zjazd
str. 4
SPRAWOZDANIE
z działalności WOIIB
str. 5-7
Z cyklu - Wywiad z...
str. 8-10
Porządek obrad XIII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego
str. 10
Spotkanie ze Stowarzyszeniami
Naukowo-Technicznymi
str. 11
Wielopolskie Porozumienie
str. 11
Konferencja prasowa
str. 12
W obronie historycznego budynku str. 13
Z cyklu - Wywiad z...
str. 14-16
Jesienna sesja egzaminacyjna str. 16-19
FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:
Ochrona katodowa obiektów str. 20-21
EXPOPOWER 2014
str. 22
Buduj energooszczędnie
str. 23
Bezpieczeństwo pracy...
str. 24-26
Raport o legalności reklam
str. 27-28
KOMENTARZE:
Postępowanie w sprawie
odpowiedzialności zawodowej str. 29-31
Student w kamaszach
str. 31-32
Hutę najlepiej wybudować w... str. 33-35
Program szkoleń
str. 36-39

Opracowanie graficzne i druk:
PPR „TONGRAF” w Pile
ul. Pilotów 7
tel. 67 351 19 00
Okładki:
Budynek główny WOIIB.
Zdj. Mirosław Praszkowski
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Wybór delegatów na XIII Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB

W

listopadzie i w grudniu 2013 roku odbyły
się w dziesięciu obwodach zebrania wyborcze, na których wybieraliśmy delegatów na XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy WOIIB, który
odbędzie się 8 kwietnia br. Odbyło się pięć zebrań wyborczych
w delegaturach, po jednym zebraniu wyborczym w każdej delegaturze i pięć zebrań wyborczych w siedzibie WOIIB.
W tych dziesięciu obwodach wybrano 181 delegatów
na XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB.
2.12.2013 r.
Obwód wyborczy nr 6 w Gnieźnie
		
wybrano 9 delegatów,
6.12.2013 r.
Obwód wyborczy nr 7 w Kaliszu
		
wybrano 23 delegatów,
29.11.2013 r.
Obwód wyborczy nr 8 w Koninie
		
wybrano 17 delegatów,
4.12.2013 r.
Obwód wyborczy nr 9 w Lesznie
		
wybrano 18 delegatów,
9.12.2013 r.
Obwód wyborczy nr 10 w Pile
		
wybrano 14 delegatów,
18.11.2013 r.
Obwód wyborczy nr 1 w Poznaniu
		
wybrano 20 delegatów,
20.11.2013 r.
Obwód wyborczy nr 2 w Poznaniu
		
wybrano 20 delegatów,
21.11.2013 r.
Obwód wyborczy nr 3 w Poznaniu
		
wybrano 20 delegatów,
22.11.2013 r.
Obwód wyborczy nr 4 w Poznaniu
		
wybrano 20 delegatów,
25.11.2013 r.
Obwód wyborczy nr 5 w Poznaniu
		
wybrano 20 delegatów.

We wszystkich zebraniach wyborczych wzięło
udział 435 członków, co stanowi 4,5% czynnych członków
WOIIB. Informację i zaproszenie o zebraniach wyborczych wszyscy członkowie otrzymali wraz z Inżynierem
Budownictwa. Była też zamieszczona informacja w naszym biuletynie i na stronie internetowej Izby. Jednak pomimo tak szerokiej informacji, frekwencja na zebraniach
była bardzo niska.
Każde zebranie wyborcze otworzył przewodniczący
Rady WOIIB Jerzy Stroński. Przywitał zebranych i poinformował o liczbie wybieranych na zebraniu delegatów, a następnie przeprowadził w głosowaniu jawnym wybór przewodniczącego zebrania.
Po jawnym głosowaniu porządku obrad i wyborach
komisji wyborczej i skrutacyjnej, ponownie zabrał głos przewodniczący Rady WOIIB Jerzy Stroński, który przypomniał
krótko historię działania WOIIB w trzech kadencjach, czyli
od momentu powstania Okręgowej Izby. Następnie dokonano na każdym zebraniu wyboru delegatów na XIII Zjazd
sprawozdawczo-wyborczy.
Po wyborze delegatów odbywały się dyskusje dotyczące działalności Izby. Po dyskusji każde zebranie zakończono. Mamy jednak nadzieję, że na tych zebraniach dokonaliśmy dobrego wyboru naszych członków, którzy będą
godnie reprezentowali Izbę i włączą się aktywnie w nurt
pracy społecznej dla dobra Izby i dla dobra wielkopolskiego
budownictwa.
				
Włodzimierz Draber

Zebranie wyborcze w delegaturze w Gnieźnie
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SPRAWOZDANIE

z działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w latach 2010-2014

W

III kadencji istnienia i działalności WOIIB
wkroczyliśmy w etap umocnienia się struktur oraz szerokiej aktywności w zakresie
dokształcania członków samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa w Wielkopolsce.
III kadencja rozpoczęła się na IX Zjeździe WOIIB 23 marca 2010 roku. Na przeprowadzonych 8 obwodowych
zebraniach wyborczych dokonano wyboru 188 delegatów,
którzy na Zjeździe wybrali przewodniczących i członków
organów ustawowych izby, a także 16 delegatów na zjazdy
krajowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczącym Rady wybrano mgr inż. Jerzego Strońskiego, a przewodniczącymi pozostałych organów zostali:
- okręgowej komisji kwalifikacyjnej: dr inż. Daniel Pawlicki,
- okręgowego sądu dyscyplinarnego: mgr inż. Lech Grodzicki,
- okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej/
koordynatorem: mgr inż. Przemysław Barczyński,
- okręgowej komisji rewizyjnej: mgr inż. Wojciech Białek.
Po Zjeździe, na pierwszym posiedzeniu, członkowie
rady okręgowej wybrali prezydium rady WOIIB w następującym składzie:
- przewodniczący: mgr inż. Jerzy Stroński,
- zastępcy przewodniczącego: inż. Włodzimierz Draber,
mgr inż. Zenon Wośkowiak,
- sekretarz: inż. Mirosława Ogorzelec,
- zastępca sekretarza: inż. Roman Napierała,
- skarbnik: mgr inż. Kazimierz Ratajczak,
- zastępca skarbnika: mgr inż. Mirosław Karolak,
- członkowie: inż. Jerzy Franczyszyn, mgr inż. Danuta Gawęcka, mgr inż. Stefan Granatowicz, mgr inż. Klemens
Janiak, mgr inż. Janusz Stacherski.
W trakcie kadencji nastąpiła zmiana w składzie Prezydium, tj. w miejsce kol. Janusza Stacherskiego został
wybrany kol. Krzysztof Pięta. W składzie Rady nastąpiły
zmiany w wyniku zgonów kolegów: Mariana Krzysztofiaka, Janusza Kowalskiego i Piotra Zborowskiego. W ich
miejsce wybrano kol. Łukasza Gorgolewskiego, kol. Anitę
Karcz i Krzysztofa Piętę. Podobnie w składzie sądu dyscyplinarnego, zmarłego kol. Henryka Szablewskiego zastąpił
kol. Piotr Żabierek. Natomiast w wyniku rezygnacji kol.
Jacka Łody z członkostwa w okręgowej komisji rewizyjnej
zastąpił go kol. Ryszard Białczyk.
Na IX Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
nasi delegaci zostali wybrani do następujących organów:
- Rady Krajowej: Danuta Gawęcka, Włodzimierz Draber,
Jerzy Stroński;
- Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej: Szczepan Mikurenda;
www.woiib.org.pl

- Krajowego Sądu Dyscyplinarnego: Tadeusz Łuka;
- Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
Andrzej Mikołajczak.
W okresie III kadencji działalność obejmowała terytorialnie całe województwo wielkopolskie w oparciu o 5
delegatur w: Gnieźnie, Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, co
niewątpliwie przybliżyło Izbę do członków zamieszkałych
poza zasięgiem metropolii poznańskiej.
Należy podkreślić otwarty charakter naszego samorządu dla wszystkich, którzy posiadają uprawnienia budowlane oraz tych, którzy się o nie starają. Co roku ponad 400
osób zdawało egzaminy na uprawnienia budowlane przed
okręgową komisją kwalifikacyjną i otrzymało decyzję administracyjną uprawniającą do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Bardzo istotną rolę w przestrzeganiu prawa i zasad
etyki zawodowej odegrały dwa organy: rzecznik odpowiedzialności zawodowej i sąd dyscyplinarny. Ich działalność
dokumentuje pojęcie zawodu zaufania publicznego jakim
jest zawód inżyniera i technika budowlanego.
W trakcie całej III kadencji położyliśmy szczególny
nacisk na różne formy dokształcania członków, do czego zobowiązuje nas ustawa o samorządach zawodowych. Szkolenia odbywały się w siedzibie izby w Poznaniu i delegaturach
terenowych. W tej kadencji zorganizowaliśmy kilkanaście
konferencji na wysokim poziomie merytorycznym, tym samym rozszerzając naszą ofertę szkoleniową. W 2013 r. przeszkoliliśmy 3900 osób. Ilość ta pokazuje wzrost aktywności
szkoleniowej naszych członków.
Nadal strategiczną dla naszego samorządu była współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Co roku na
Targach BUDMA organizowaliśmy dwudniowe Dni Inżyniera
Budownictwa w formie sesji obejmujących tematy: Eurokodów, zmian w prawie związanym z budownictwem, osiągnięć
w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej, energii jądrowej czy budownictwa wodnego. W sesjach tych uczestniczyli
przedstawiciele parlamentu, rządu, władz wojewódzkich, stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Poza tym, co 2 lata na Targach INSTALACJE i raz
w roku na Targach Expopower, organizowaliśmy konferencje techniczne związane z instalacjami sanitarnymi, jak
i elektrycznymi, współpracując z uczelniami wyższymi: Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
W czasie trwania Targów BUDMA 2012 w naszej siedzibie przy ul. Dworkowej 14, 25 stycznia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej PIIB.
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Co dwa lata organizowaliśmy naszą sztandarową konferencję - „Budownictwo szpitalne”, przy aktywnym udziale
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i pod patronatem rektorów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Medycznego.
W tej kadencji odbyła się druga i trzecia konferencja.
14 października 2010 r., pod patronatem rektora Politechniki Poznańskiej i z inicjatywy Urzędu Dozoru Technicznego, odbyła się w siedzibie WOIIB konferencja pn.
„Rozwiązania techniczne w zakresie transportu wewnętrznego budynków”, ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem
osób związanych z tymi zagadnieniami.

Tradycyjnie w listopadzie, wspólnie z Wielkopolską
Okręgową Izbą Architektów, organizowaliśmy warsztaty
„Projektowanie jako gra zespołowa”. Dotyczyły one obiektów wybranych przez architektów jako znaczące realizacje
w Poznaniu czy w Wielkopolsce. W 2010 r. - mosty w Poznaniu, w 2011 r. - biblioteka Wydziału Filologii Polskiej UAM,
w 2012 r. - rewitalizacja budynku 50-lecia, czyli „Okrąglaka”
i w 2013 r. - rozbudowa Biblioteki Raczyńskich. Zainteresowanie warsztatami wzrastało z roku na rok, osiągając 170
uczestników w 2013 r.
10 marca 2011 r. w siedzibie WOIIB odbyła się konferencja pt. „Jakość w budownictwie”, organizowana wspólnie
przez WOIIB i TÜV SÜD Polska, przy aktywnym udziale
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta
Poznania, a 9 czerwca 2011 r. XV Krajowa Konferencja
Naukowo-Techniczna pn. „Postęp techniczny w ciepłownictwie”, której współorganizatorami byli: PZTIS Oddział
w Poznaniu, Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Dalkia Poznań S.A. i WOIIB. Konferencja była
podzielona na trzy sesje tematyczne dotyczące odpadów komunalnych, geotermii płytkiej i głębokiej oraz energii promieniowania słonecznego.
Co roku, we wrześniu, w Wałczu braliśmy udział
w konferencji organizowanej przez PZITB, dotyczącej rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz warsztatach nadzoru budowlanego, aktywnie uczestnicząc zarówno w przedstawianiu referatów, jak i dyskusji. Ponadto w pierwszym dniu
konferencji zawsze spotykaliśmy się roboczo na szczeblu
prezydiów z przedstawicielami Zachodniopomorskiej Okrę6
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gowej Izby Inżynierów Budownictwa, wymieniając doświadczenia z działalności obu samorządów.
24 września 2013 r. zorganizowaliśmy wysoko ocenione w środowisku inżynierów budownictwa międzynarodowe seminarium „Budowle ziemne jako obiekty na terenach
zalewowych”, przy współudziale Polskiego Komitetu Geotechniki, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
i firmy HEBO Poznań Sp. z o.o. Wypada podkreślić bardzo
wysoki poziom tego seminarium, w którym uczestniczyli
wybitni naukowcy z kraju i z zagranicy oraz praktycy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty pod tytułem
„Posadowienie obiektów budowlanych w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych”, które odbyły się 20
maja 2013 r. w siedzibie WOIIB.
Równie ciekawa była konferencja „Ochrona katodowa obiektów budowlanych”, którą zorganizowaliśmy 14 listopada 2013 r. z inicjatywy Urzędu Dozoru Technicznego
przy czynnym współudziale Politechniki Poznańskiej.
Cykl konferencji w III kadencji WOIIB został zamknięty 27 lutego br. konferencją – „Problematyka drogownictwa na terenie Wielkopolski”. Przygotowywana jest również konferencja pn. „Infrastruktura miasta Poznania. Realizacja i projekty”, która odbędzie się 21 marca 2014 r., już po
ukazaniu się niniejszego Biuletynu.
W III kadencji wygraliśmy konkurs na realizację szkoleń w ramach dotacji unijnych. Projekt pod nazwą „Szanuj
Energię - oszczędność energii i wykorzystywania odnawialnych źródeł u odbiorcy końcowego” realizujemy od 1.05.2012 r.
do 31.03.2014 r. Wzięło w nim udział 240 osób.
Uzupełnieniem systemu dokształcenia było wydawanie Biuletynu Informacyjnego WOIIB jako kwartalnika,
który jednocześnie spełniał funkcję informacyjną. Nad formą
i treścią Biuletynu nadzór sprawowała Rada Programowa.
Zespół prawno-regulaminowy opracowywał analizy
projektów aktów legislacyjnych związanych z budownictwem i przekazywał swoje uwagi do komisji działającej
w ramach PIIB. Merytoryczna działalność naszego samorządu skupiła się głównie w pracy Zespołu ds. procesów
budowlanych, którego sekcje obejmowały swoim zasięgiem wszystkie funkcje pełnione przez naszych członków,
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tj. projektantów, kierowników budowy, nadzór inwestorski
i rzeczoznawców.
Dwa razy w ciągu każdego roku odbywało się szkolenie rzeczoznawców niezwykle istotne dla podwyższenia wiedzy specjalistycznej inżynierów pełniących te funkcje.
Bardzo istotną dla naszego samorządu była stała
współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,
które tworzyły Izbę w latach 2001–2002, i których członkowie uczestniczą w działalności WOIIB. Współpraca
polegała na przeprowadzaniu szkoleń ogólnych i specjalistycznych na zlecenie Izby oraz współudziale w organizacji
różnego rodzaju konferencji i przygotowań do egzaminu na
uprawnienia budowlane.
W dalszym ciągu blisko współpracowaliśmy z Wielkopolską Izbą Budownictwa zrzeszającą osoby prawne, czyli firmy.
Utrzymujemy stały kontakt i współpracę z wyższymi uczelniami, tj.: Politechniką Poznańską, Uniwersytetem
Przyrodniczym, a także przy organizacji konferencji „Budownictwo szpitalne” z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wydziałem
Budownictwa Politechniki Poznańskiej.
15 lutego 2011 r. zorganizowaliśmy spotkanie dziekanów wydziałów uczelni technicznych związanych budownictwem w celu omówienia programu nauczania pod kątem
przygotowania absolwentów do zawodu i zdobywania przez
nich w przyszłości uprawnień budowlanych.
W dalszym ciągu utrzymywaliśmy stałe kontakty
z francuską federacją BTP, wymieniając się doświadczeniami w pracy oraz pilotując wymianę uczniów szkół zawodowych z Gniezna i Arche we Francji.
W 2013 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.
Tradycyjnie z końcem września każdego roku, obchodziliśmy uroczyście Wielkopolski Dzień Budowlanych
organizowany przez nasze delegatury: w roku 2010 w Lesznie, w 2011 r. w Pile, w 2012 r. w Ostrowie Wlkp., w 2013 r.
w Gnieźnie. Wszystkie spotkania odbywały się pod patronatem prezydentów miast, w których uroczystości się odbywały. Obchody Dnia Budowlanych walnie przyczyniły
się do integracji zróżnicowanych środowisk budowlanych
w Wielkopolsce oraz przybliżyły nasz samorząd do organizacji terytorialnych, na terenie których odbyły się obchody.
Jednocześnie aktywizowały naszych członków działających
w ramach konkretnej delegatury.
Uczestniczyliśmy również aktywnie w uroczystościach nadania tytułu „Mister budownictwa południowej
Wielkopolski” organizowanych przez PZITB w Kaliszu
i przy współudziale WOIIB.
21 maja 2012 r. obchodziliśmy bardzo uroczyście
10-lecie działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Główne uroczystości odbyły się w auli
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem honorowym wojewody wielkopolskiego Piotra Florka.
Patronat medialny objęły: TVP3 Oddział w Poznaniu, Radio
www.woiib.org.pl

„Merkury” oraz „Głos Wielkopolski”. W uroczystościach
wzięli udział: wojewoda wielkopolski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, posłowie wielkopolscy, rektorzy
uczelni wyższych, przedstawiciele stowarzyszeń naukowotechnicznych, samorządów zawodowych. 700 uczestników
uroczystości zapoznało się z historią powstania Izby oraz
osiągnięciami samorządu na przestrzeni 10 lat istnienia. WOIIB została wyróżniona przez wojewodę Medalem im. Witolda Celichowskiego oraz przez marszałka Odznaką Honorową
„Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Wyróżnionych zostało też kilkunastu działaczy Izby
medalami „Za długoletnią służbę” oraz odznakami „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
W trakcie całej III kadencji utrzymywaliśmy częste
kontakty z wielkopolskimi parlamentarzystami, pracownikami urzędu wojewódzkiego i samorządów terytorialnych,
którzy uczestniczyli w wielu spotkaniach, w obchodach Dnia
Budowlanych, w zjazdach WOIIB.
W 2012 roku byliśmy inicjatorami powstania Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych skupiającego zawody zaufania publicznego. W trakcie spotkań odbywających się co 4 miesiące, z udziałem parlamentarzystów
wielkopolskich, poruszamy tematy związane z projektami
zmian w przepisach i wywołanymi skutkami dla członków
każdego z samorządów oraz przedstawiamy nasze stanowisko w omawianych sprawach. Efektem tych spotkań były już
interpelacje poselskie. Przedstawiamy też wspólne stanowisko wobec deregulacji zawodów zaufania publicznego, którą
uważamy za szkodliwą dla kraju.
Nasz samorząd zawodowy w Wielkopolsce skupia ponad 10.500 członków reprezentujących wszystkie specjalności
występujące w budownictwie. Jesteśmy organizacją ważną dla
życia publicznego i coraz bardziej dostrzeganą w społeczeństwie
oraz przez przedstawicieli władz województwa i powiatów.
Osiągnęliśmy już dużo w zakresie działalności uregulowanej ustawą o samorządach zawodowych, jednak ciągle
powinniśmy kontynuować działania w obronie dobrego imienia tego zawodu, zawodu zaufania publicznego i jego przydatności dla społeczeństwa.
Przewodniczący Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Z przewodniczącym Rady Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Z cyklu - Wywiad z...
mgr. inż. Jerzym Strońskim
– o podsumowaniu kadencji

Mirosław Praszkowski
anie przewodniczący, był pan członkiem Komitetu Organizacyjnego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zastępcą
przewodniczącego Rady w I kadencji oraz przewodniczącym
Rady w II i III kadencji. Proszę powiedzieć, co z perspektywy minionych 12 lat działalności w samorządzie zawodowym
inżynierów budownictwa było najtrudniejsze do osiągnięcia?

P

Jerzy Stroński
Myślę, że najtrudniejszy czas to okres powstawania
i początki działania Komitetu Organizacyjnego. W czerwcu 2001 roku zebrali się przedstawiciele 6 stowarzyszeń
naukowo-technicznych, z których każdy miał inną wizję
organizacji samorządu zawodowego, jego zasad działania.
Był to czas wielu dyskusji, ścierania się poglądów i wypracowywania kompromisów, by osiągnąć założony cel
– zorganizować w Wielkopolsce samorząd zawodowych
inżynierów i techników budownictwa. Jestem przekonany,
że sukces osiągnęliśmy dzięki autorytetowi doc. dr. inż.
Mariana Krzysztofiaka, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Wypracowaliśmy wtedy podstawy do organizacji I Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. Dalsza współpraca pomiędzy stowarzyszeniami potoczyła się już płynniej, choć trzeba powiedzieć, że
przez I kadencję pojawiały się czasem głosy o uprzywilejowaniu którejś z branż zawodowych. Cały czas tworzyliśmy
i tworzymy nadal jeden samorząd zawodowy, w którym nie
ma lepszych czy też gorszych branż, czy też specjalności.
Jedyny podział na branże może pojawić się tylko przy okazji specjalistycznych szkoleń, które są dedykowane wąskiej
grupie zawodowej. Jako WOIIB organizujemy bezpłatne
szkolenia dla wszystkich członków bez podziału na branże.
Tak, ten pierwszy rok organizacji Izby był chyba najtrudniejszy. Połączyć różne organizmy zawodowe w jedność
było bardzo trudno. Część członków Komitetu Organizacyjnego zrezygnowała z dalszej działalności, nie podjęli się realizacji idei samorządu zawodowego.
M.P.
Gdyby podzielić pańską działalność na trzy kolejne
etapy – trzy kadencje w ścisłym kierownictwie w Izbie, proszę
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powiedzieć, co w każdej z nich określiłby Pan największym
sukcesem, a co ewentualną porażką?
Jerzy Stroński
O działalności Komitetu Organizacyjnego już powiedziałem. W I kadencji największym sukcesem było stworzenie docelowych struktur organizacyjnych Izby i zintegrowanie środowiska techników i inżynierów budownictwa wokół
idei samorządu. Dla coraz większej liczby naszych członków
zaczęła się bardziej liczyć WOIIB, a dopiero później pojawiały się stowarzyszenia. To w czasie tej kadencji powołaliśmy do działania nasze terenowe struktury organizacyjne –
delegatury. Powstały one w: Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
Dopiero w drugiej kadencji utworzyliśmy jeszcze jedną delegaturę w Gnieźnie, która objęła swym zasięgiem powiaty:
gnieźnieński i wrzesiński. Uważam, że to był nasz sukces
i dobry kierunek do dalszych efektywnych działań.
To był, to jest największy sukces – zbudowanie solidnych podstaw do dalszej działalności.
Myślę, że jednak naszym największym sukcesem,
który jest rozłożony w czasie II kadencji, to jest zakup budynków i ich wyremontowanie, stworzenie nowoczesnej siedziby dla Izby. Mamy naprawdę piękną siedzibę, nowoczesną,
położoną w dobrej dzielnicy w Poznaniu, z dobrym dojazdem
do niej z każdej strony.
Porażka. Może nie w tej kategorii, ale naszą największą bolączką jest aktywizacja członków w proces samokształcenia. Organizujemy wiele atrakcyjnych tematycznie
szkoleń, które odbywają się zarówno w Poznaniu, jak i w delegaturach. Uczestnictwo w tych szkoleniach dla naszych
członków jest bezpłatne. Wspólnie z poznańskimi uczelniami
organizujemy konferencje naukowo-techniczne, by przybliżyć naszym członkom nowoczesne rozwiązania techniczne,
technologiczne. Bardzo chcielibyśmy przekroczyć magiczny
krąg 50% uczestnictwa członków w danym roku szkoleniowym. Z każdym kolejnym rokiem ilość uczestników nam powoli rośnie i w 2013 roku osiągnęliśmy 39%.
Do założonego celu jeszcze jednak trochę zostało. Wierzę, że w przyszłości i ten stan ulegnie poprawie.
A dziś… Wydaje mi się, że na ten stan rzeczy duży wpływ
ma nasze zapracowanie, zabieganie zawodowe i prywatne
oraz mniejsze przywiązywanie wagi do uzupełniania wiedzy.
www.woiib.org.pl

A przecież ten, kto choć chwilę zatrzyma się w procesie samokształcenia, w efekcie przegrywa na dłuższym dystansie.
W procesie dokształcania naszych członków wspierają nas uczelnie: Politechnika Poznańska i Uniwersytet Przyrodniczy. Wykładowcy tych uczelni są również członkami
naszego samorządu zawodowego i angażują się w proces
kształcenia. Już po raz drugi realizujemy projekt szkoleniowy
finansowany ze środków unijnych i tu również wspierają nas
wielkopolscy naukowcy. Ten fakt brzmi w kategorii sukcesu.
Współpracujemy również z Uniwersytetem Medycznym
w Poznaniu, organizując co dwa lata konferencję „Budownictwo szpitalne”. W tym roku będzie to już IV edycja. Konferencja odbywa się pod patronatem naukowym JM Rektora
Uniwersytetu Medycznego na terenie uczelni. W przygotowaniach do tej konferencji wspiera nas również JM Rektor
Politechniki Poznańskiej.
Współpraca z uczelniami nabrała również bardziej
ścisłego charakteru. Odbyły się już robocze spotkania z dziekanami wydziałów budowlanych wielkopolskich uczelni, by
przybliżyć programy nauczania realizowane na tych uczelniach do wymogów stawianych absolwentom przy egzaminach na uprawnienia budowlane. Myślę, że to także możemy
zaliczyć do sukcesu naszego samorządu zawodowego.
Siedem stowarzyszeń naukowo-technicznych tworzyło dzisiejszą Izbę. I mogę powiedzieć, że merytoryczna
współpraca z każdym z nich układa się nam nadal dobrze.
Oczywiście istnieją pewne różnice programowe czy też priorytety organizacyjne, ale wiemy, że możemy liczyć na Koleżanki i Kolegów ze stowarzyszeń. Pomogą, gdy będzie taka
potrzeba, zaangażują się w życie Izby.
Jako jedna z nielicznych izb okręgowych bardzo ściśle
współpracujemy z izbą architektów. Wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów od 6 lat organizujemy warsztaty pod nazwą „Projektowanie jako gra zespołowa”, których celem jest omówienie procesu realizacji i współdziałania architektów, projektantów i wykonawców przy realizacji
określonego obiektu budowlanego. Z roku na rok rośnie nam
liczba uczestników tych warsztatów. W listopadzie ubiegłego
roku udział w nich wzięło ponad 170 osób. To duży sukces.
Gdy mówimy o sukcesach, to oczywiście nie może
zabraknąć oceny współpracy z władzami wojewódzkimi i samorządowymi. Muszę bardzo wyraźnie podkreślić bardzo
dobrą, ścisłą współpracę z wojewodą wielkopolskim – Piotrem Florkiem i Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka. Na pomoc
i współpracę zawsze mogliśmy liczyć. Uroczystości obchodów X-lecia działalności WOIIB odbywały się pod patronatem wojewody wielkopolskiego, który uhonorował Izbę Medalem im. Witolda Celichowskiego – pierwszego wojewody
wielkopolskiego, a wicemarszałek Wojciech Jankowiak uhonorował Izbę i kilku członków Medalem „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego”.
Współpracujemy również bardzo dobrze z prezydentami miast, w których znajdują się nasze delegatury. Widać to
bardzo wyraźnie przy organizacji przez Koleżanki i Kolegów
www.woiib.org.pl

z delegatur Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. Spotkanie
co roku odbywa się w innym mieście. W tym roku prezydent
miasta Gniezna uhonorował 2 członków Izby „Medalem koronacyjnym” i 5 członków „Medalem milenijnym”.
Od drugiej kadencji współpracujemy z francuską organizacją BTP. Efektem tej współpracy jest wymiana doświadczeń oba samorządy różnią się organizacyjnie w sposób
dość znaczny, a także wymiana uczniów szkół budowlanych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Gniezna raz do roku
wysyła grupę swoich uczniów do Centrum Kształcenia w Arche i później przyjmuje u siebie podobną grupę młodzieży
z Francji. Oprócz zdobywania wiedzy z różnych dziedzin
zawodowych każdorazowo uczniowie realizują wybrany projekt budowlany w każdej ze szkół.
Przy okazji wspominania współpracy zagranicznej
powiem również, że w minionej kadencji zorganizowaliśmy
kilka wycieczek zagranicznych. Nasi członkowie odwiedzili międzynarodowe targi budowlane w Monachium, przy
okazji zapoznali się z wybudowanym stadionem ALLIANZ
ARENA. Przed EURO 2012 zwiedzaliśmy obiekty sportowe we Lwowie na Ukrainie. W ubiegłym roku członkowie
byli w Dublinie w Irlandii i poznawali tam rozwój budownictwa telekomunikacyjnego. W tym roku odbędzie się wyjazd do Mediolanu.
M.P.
Z perspektywy 12 lat doświadczeń jakiej rady udzieliłby pan nowo wybranemu przewodniczącemu Rady WOIIB?
Jerzy Stroński
Mam parę propozycji co dalszego działania:
1. Przede wszystkim rozwijać istniejące struktury organizacyjne Izby. Dbać, by dobrze funkcjonowały. Należy
utrzymać dobre funkcjonowanie delegatur, które przybliżają przecież idee samorządu do członków rozrzuconych
po najdalszych miastach i gminach naszego województwa.
To jest podstawa dobrego działania całej Izby. Oczywiście
nie można zapomnieć o działających komisjach i zespołach problemowych. One też potrzebują dobrej organizacji
i wsparcia.
2. Uważam, że nowy przewodniczący powinien skupić swoje
działanie na rozwijaniu szkoleń dla członków poprzez organizację ciekawych konferencji naukowo-technicznych.
Dobrze by było zorganizować też konferencje o charakterze międzynarodowym. Podnosimy wtedy poziom szkoleń
i zdobywanej wiedzy specjalistycznej.
3. Nie powinien zapomnieć o współpracy i współdziałaniu
z politykami parlamentarzystami wszystkich opcji politycznych. Tylko częste kontakty pozwalają dbać o interesy
samorządu zawodowego.
4. Kontynuować działania w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych. Powstało ono
w ubiegłym roku. Izba jest koordynatorem działań wraz
z Wielkopolską Izbą Lekarską, a sekretariat Porozumienia
znajduje się w naszej Izbie. Z naszych doświadczeń wyniBiuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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ka, że z taką reprezentacją samorządów zaufania publicznego należy się liczyć. Politycy parlamentarzyści zaczynają to dostrzegać i doceniać rolę takiej formacji.
M.P.
Jakie marzenia ma Jerzy Stroński?
Jerzy Stroński
Moim marzeniem jako przewodniczącego WOIIB jest
zakup sąsiedniej działki i wybudowanie na niej nowoczesnej
sali dydaktycznej, w której mogłoby zmieścić się ponad 200

osób. Taka sala jest nam potrzebna na szkolenia, egzaminy na
uprawnienia budowlane, zjazdy okręgowe. Teraz te potrzeby
realizujemy wypożyczając takie sale.
Prywatnie, chciałbym jeszcze zwiedzić kawałek świata. Moim marzeniem, celem wakacyjnych wojaży jest Polinezja Francuska. Jak tylko zdrowie pozwoli, może uda mi się to
zrealizować w najbliższym czasie.
M.P.
Życzę realizacji tego marzenia jak najszybciej i pięknych wrażeń. Dziękuję za rozmowę.

Porządek obrad

XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Instytutu Ochrony Roślin
8 kwietnia 2014 r. godz. 10:00
1.
2.
3.
4.

Otwarcie Zjazdu.
Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
Zatwierdzenie Regulaminu Okręgowego Zjazdu i Regulaminu wyborów.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Wystąpienia gości Zjazdu.
7. Ustalenie liczby członków komisji zjazdowych.
8. Wybór komisji zjazdowych:
- Komisji Skrutacyjnej,
- Komisji Wyborczej,
- Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Informacja o liczbie wybieranych delegatów na Krajowy
Zjazd.
10. Podjęcie uchwały o liczebności poszczególnych organów okręgowej izby.
11. Sprawozdania:
- okręgowej rady, w tym sprawozdanie finansowe i rozliczenie budżetu za 2013 rok,
- okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
- okręgowego sądu dyscyplinarnego,
- okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
- okręgowej komisji rewizyjnej.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
Rady zawierającego sprawozdanie finansowe oraz rozliczenie budżetu za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2013.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla
okręgowej rady IIB.
16. Przedstawienie programu działalności na 2014 rok i budżetu na 2014 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu działalności na 2014 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu okręgowej izby na 2014 rok.
19. Wybór przewodniczącego okręgowej rady.
20. Wybór przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej.
21. Wybór przewodniczącego okręgowego sądu dyscyplinarnego.
22. Wybór przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej.
23. Wybór okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynującego pracę pozostałych rzeczników.
24. Wybór członków:
- okręgowej rady,
- okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
- okręgowego sądu dyscyplinarnego,
- okręgowej komisji rewizyjnej.
25. Wybór okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
26. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd.
27. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
28. Wolne wnioski i sprawy różne.
29. Zakończenie obrad.
9:15-10:00 - kawa
13:00-13:45 - lunch
www.woiib.org.pl

Spotkanie

ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi

20

stycznia 2014 roku w siedzibie WOIIB przy
ulicy Dworkowej w Poznaniu odbyło się
coroczne spotkanie organizowane przez Jerzego Strońskiego przewodniczącego Rady Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z przedstawicielami stowarzyszeń naukowo-technicznych. Spotkania te odbywają się w oparciu o porozumienie z 26 czerwca 2012 roku
zawarte pomiędzy stowarzyszeniami naukowo-technicznymi
a Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
Zgodnie z tym porozumieniem CUTOB-PZITB organizuje
szkolenia ogólne, a szkolenia specjalistyczne w poszczególnych branżach dla członków WOIIB są w gestii stowarzyszeń
naukowo-technicznych.
Spotkanie miało na celu: podsumowanie szkoleń w 2013
roku, wymianę doświadczeń oraz zgłoszenie uwag i propozycji, które mogą zachęcić członków WOIIB do udziału
w przyszłych szkoleniach i uatrakcyjnić tematykę tych szkoleń. To jest bardzo ważne ze względu na zmiany, jakie następują w technologiach stosowanych w budownictwie, a także
z obowiązku statutowego Izby szkolenia swoich członków.
W trakcie spotkania Jerzy Stroński przewodniczący
Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przekazał zebranym informacje i dane statystyczne dotyczące szkoleń w 2013 roku. Jak wynika z przedstawionych
danych, w 2013 roku przeszkolono 3895 osób i jest to już
wyraźny wzrost w stosunku do lat poprzednich. Stanowi to

około 40% ogólnego stanu członków naszej Izby, jednak nie
jest to wynik satysfakcjonujący, należy dążyć do przeszkolenia na poziomie 50%. Ilość szkoleń zorganizowanych przez
stowarzyszenia naukowo-techniczne w 2013 roku przedstawia się następująco:
SITK		
- 4
WOIIB		
- 12
SITPNiG
- 2
CUTOB-PZITB - 24
SITWM		
- 4
SEP/Poznań
- 5
PZITS		
- 5
SEP/Kalisz
- 4
Ogółem przeprowadzono 60 szkoleń: w I półroczu 34,
w II półroczu 26.
Po przedstawieniu powyższych danych statystycznych
przez przewodniczącego odbyła się dyskusja, z której wynikała pozytywna opinia na temat współpracy stowarzyszeń
z WOIIB. Padały propozycje uatrakcyjnienia szkoleń poprzez
organizowanie: konferencji, warsztatów dla projektantów, ciekawą tematykę, oraz dążenia do zwiększenia liczby szkoleń.
Przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych
obecni na spotkaniu podziękowali WOIIB za bardzo dobrą
współpracę.
Przewodniczący rady WOIIB, dziękując stowarzyszeniom za ich znaczący wkład w szkolenia oraz za przybycie
na spotkanie, poprosił przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń o przygotowanie programów szkoleń na 2015 rok
do 30 czerwca 2014 roku.
Włodzimierz Draber

Wielkopolskie Porozumienie
Samorządów Zawodowych

C

zwarty raz spotkali się przedstawiciele samorządów zawodowych reprezentujących zawody
zaufania publicznego w Wielkopolsce. 27 stycznia br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 69 oprócz samorządów udział
wzięli zaproszeni parlamentarzyści: senator Jadwiga Rotnicka oraz posłanka Krystyna Łybacka i poseł Andrzej Dera.
Radca prawny Norbert Gill przedstawił referat na temat zamówień publicznych, a przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Jerzy Stroński wypowiadał się na temat deregulacji zawodów zaufania publicznego.
Wywiązała się bardzo żywa dyskusja, przy aktywnym udziale
parlamentarzystów. W wypowiedziach zwrócono uwagę na złą
jakość prawa ustawy o zamówieniach publicznych, która jako
rozstrzygający czynnik przetargów preferuje najniższą cenę. Jest
to chętnie wykorzystywane przez słabych zleceniodawców, ale
też dopuszcza wykonawców bardzo słabych jakościowo. Aktuwww.woiib.org.pl

alnie trwają prace nad nowelizacją tej ustawy, jest m.in. projekt
posła Adama Szejnfelda parlamentarzysty wielkopolskiego.
W części dyskusji dotyczącej deregulacji zawodów zaufania publicznego podnoszono szkodliwość tego działania
dla jakości sprawowania tych zawodów, dla bezpieczeństwa
usługobiorców i obniżenia standardów życia publicznego.
Próba skrócenia praktyk zawodowych i częściowe przesunięcie ich na praktyki studenckie jest szkodliwa dla przyszłych
pokoleń pracowników pełniących samodzielne funkcje
w różnych zawodach zaufania publicznego i szkodliwa dla
jakości ich pracy. Dyskusja była bardzo gorąca i spotkała się
z uznaniem obecnych parlamentarzystów.
Kolejne spotkanie zaplanowano w maju br. w siedzibie
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14.
przewodniczący rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński
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Konferencja prasowa

– Zintegrowane Centrum Komunikacyjne
w Poznaniu

W

ielkopolska Izba Budownictwa i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie zorganizowały konferencję prasową, która odbyła się 6 grudnia 2013 r. w siedzibie
WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14. Głównym
celem konferencji było wyrażenie stanowiska obu wielkopolskich izb w sprawie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu. Przedstawił je bardzo dobitnie
przewodniczący WOIIB - mgr inż. Jerzy Stroński. Stwierdził m.in., że przedstawiciele obu izb są bardzo zaniepokojeni efektem realizacji połączonych dworców: PKP
i PKS. Nie zostały spełnione plany przebudowy i oczekiwania w sprawie nowego dworca mieszkańców Poznania.

Jerzy Stroński wyraził zaniepokojenie planami zagospodarowania dawnego budynku dworca głównego. Stwierdził,
że jest jeszcze możliwość zaplanowania wykorzystania zrewitalizowanego obiektu na potrzeby podróżnych. Dworce
mają służyć podróżnym.
Prezydent rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa – dr
inż. Marek Szczęsny stwierdził, że celem tego spotkania nie
jest krytyka powstałego centrum handlowego, ale konieczność podjęcia działań, by uratować stary dworzec. Można go
przecież włączyć w istniejącą infrastrukturę ZCK, gdyż jego
centralne położenie względem peronów idealnie się do tego
nadaje. Poprawi to problemy logistyczne pasażerów, którzy
w oczekiwaniu na połączenia będą mogli spędzić czas w poczekalni, a nie, galerii handlowej.
Stworzenie przemyślanego łącznika pomiędzy obiektami pozwoli je
racjonalniej wykorzystać.
Jerzy Witczak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – powiedział, że popiera
głosy swoich przedmówców.
Jako urzędnik nie miał prawa ingerować w przedstawiony projekt budowlany, a jedynie mógł
sprawdzać, czy jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Również
i on zaakcentował wyraźne problemy logistyczne podróżnych,
którzy korzystają z tego dworca.
Optował za dobrym wykorzystaniem dawnego budynku dworcowego na potrzeby podróżnych.
Przewodniczący
WOIIB
– Jerzy Stroński – powiedział,
że Izba już wcześniej podnosiOd lewej: Jerzy Stroński i Marek Szczęsny w trakcie konferencji prasowej
ła problematykę przebudowy
dworca kolejowego w Poznaniu.
Powstała, niestety, jeszcze jedna galeria handlowa z dołą- W styczniu 2013 r., podczas Międzynarodowych Targów
czonymi do niej elementami dworcowymi. Zintegrowane Poznańskich BUDMA 2013, zorganizowane były Dni InCentrum Komunikacyjne obejmuje jedynie perony kole- żyniera Budownictwa. W drugim dniu, w ramach głównejowe 1–3, zaś perony 4–6 zostały daleko z boku. Nie są go tematu – Budownictwo kolejowe – omawiano powstazintegrowane z główną częścią dworca, choć takie plany jące ZCK. W trakcie bardzo żywej dyskusji uczestnicy
i obietnice były.
zwracali uwagę na główne zagrożenia komunikacyjne poOsobnym problemem pozostają bardzo poważne prze- wstającej inwestycji. Na zgłaszane uwagi przedstawiciele
szkody natury logistycznej w całym ZCK. Poczynając od ko- kolei odpowiadali, żeby poczekać z krytyką do końca reamunikacji peronów 4–6, przez braki informacji na tych pe- lizacji inwestycji.
ronach, po konieczność pokonywania przeszkód terenowych
Relacja i zdjęcie:
(na peronach 1–3 ruchome schody tylko w górę).
Mirosław Praszkowski
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W obronie historycznego budynku
dworca PKP w Poznaniu – konferencja prasowa

W

ielkopolska Izba Budownictwa i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
wspólnie zorganizowały konferencję prasową, która odbyła się 10 lutego 2014 r. w siedzibie WOIIB
w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14. Głównym
celem konferencji było wyrażenie stanowiska
obu wielkopolskich izb w obronie historycznego
budynku dworca kolejowego – Poznań Główny.
Przewodniczący rady WOIIB – mgr inż. Jerzy Stroński w swoim wystąpieniu powiedział,
że Poznań jako jedno z niewielu miast posiadało wspaniale zrealizowaną inwestycję kolejową
– dworzec kolejowy o charakterze wyspowym.
Taki układ zapewniał swobodną komunikację
mieszkańcom miasta, jak i wszystkim przyjezdnym. Był przykładem modelowego połączenia
infrastruktury kolejowej z infrastrukturą komunikacji miejskiej.
Dziś w Poznaniu mamy Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, czyli wielkopowierzchniową galerię handlową z dołączoną do niej
okrojoną funkcjonalnie częścią dworca kolejowego i dworca PKS – brak klasycznych poczekalni dworcowych i problemy komunikacyjne
pomiędzy peronami. Całość przesunięta w osi komunikacyjnej w kierunku peronów 1–3. Perony 4–6 są oddalone o kilkadziesiąt metrów w linii prostej, a wyznaczonymi ciągami
komunikacyjnymi kilkaset metrów.
Obie izby występują w obronie historycznej części
dawnego dworca kolejowego w Poznaniu. Wnosimy o zachowanie jego charakterystycznej ceglanej elewacji. Wnosimy również o przeznaczenie części budynku – od wejścia
głównego aż po tunel pomiędzy peronami – na potrzeby
pasażerów. Powinny tu powstać dodatkowe kasy biletowe
oraz część klasycznej poczekalni dworcowej. Nie wszyscy
pasażerowie PKP kupują bilety przez Internet. Nie wszyscy
pasażerowie w oczekiwaniu na połączenie chcą zwiedzać
galerię handlową. Uważamy, że zostały zachwiane proporcje w funkcjonalności obiektu. Dworzec powinien służyć
pasażerom!
Prezydent WIB – dr inż. Marek Szczęsny poparł stanowisko wyrażone przez przewodniczącego WOIIB, aby stary
dworzec częściowo zachował funkcję dla pasażerów. Jego
położenie jest optymalne w stosunku do peronów. Budynek
powinien powrócić do historycznej ceglanej elewacji. Obie
Izby wyrażają stanowcze stanowisko w obronie historycznego wyglądu elewacji dawnego dworca kolejowego.
Jerzy Witczak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – powiedział, że popiera głosy swoich przedmówców. Stwierdził, że można zastosować nowoczesne rozwww.woiib.org.pl

wiązania komunikacyjne na miarę XXI wieku i jednocześnie
zachować dla pokoleń historyczną infrastrukturę kolejową.
Bogdan Bresch – prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – powie-

dział, że fasady starego budynku dworca nie da się zrekonstruować, trzeba będzie ją odbudować. Stwierdził również, że
należy jak najszybciej wybudować górne przejście od galerii
handlowej w kierunku peronów 4–6.
Dr inż. Zygmunt Nowak przedstawił ciekawą koncepcję rozwiązania problemów komunikacyjnych dotykających
pasażerów PKP, PKS oraz osób chcących skorzystać z usług
obu przewoźników. Zaproponował nowe rozwiązania dotyczące połączenia ciągami komunikacyjnymi perony 4–6
z peronami 1–3 z wykorzystaniem zachowanej części historycznego dworca i skomunikowaniem ich na jednym poziomie w sposób przejrzysty. Zaprezentował również rozwiązania dla różnych grup pasażerów korzystających z transportu
samochodowego jako osobne ciągi piesze oraz przedstawił
ciekawą koncepcję skomunikowania części dworcowej z komunikacją miejską.
Jest to ważny głos, który będą wspierać obie izby – WIB
i WOIIB. Jako Wielkopolanie, nauczeni dobrej, rzetelnej
pracy, dbałości o efekty końcowe naszych zawodowych realizacji, będziemy dążyć do zaadaptowania historycznego
budynku dawnego dworca kolejowego w jego części frontowej, wykorzystania go na potrzeby pasażerów i logicznego
połączenia go z całą infrastrukturą, która szumnie nazywa się
Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym.
Relacja i zdjęcie:
Mirosław Praszkowski
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Miałem to szczęście być wspartym przez kompetentny i zaangażowany zespół ludzi.

Z cyklu - Wywiad z...
dr. inż. Danielem Pawlickim

- przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Od 2002 r. do 2006 r. zastępca przewodniczącego OKK. Od 2006 r., przez
kolejne dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz
dwóch studiów podyplomowych ukończonych na Wydziale Budownictwa z zakresu
Eksportu Budownictwa i Szacowania Nieruchomości. Od 1977 r. posiada pełne
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W tym zakresie
jest również rzeczoznawcą budowlanym PZITB i GUNB.
Mirosław Praszkowski
Panie przewodniczący, przez dwie ostatnie kadencje
pełnił pan obowiązki przewodniczącego Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej, a od maja 2002 r. był pan zastępcą przewodniczącego. Proszę powiedzieć, z perspektywy tych 12 lat,
jakie zmiany dokonały się w funkcjonowaniu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Daniel Pawlicki
Skład pierwszej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej został powołany 18 maja 2002 r. na I Zjeździe WOIIB.
W 2003 roku OKK przyjęła 303 wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, w tym:
- protokolarnie z Urzędu Wojewódzkiego 91 akt
osobowych po przeprowadzeniu kwalifikacji na
uprawnienia budowlane,
- 212 nowych wniosków złożonych w WOIIB
o przeprowadzenie kwalifikacji na uprawnienia
budowlane.
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna realizuje najwięcej zadań, które nakłada na samorządy zawodowe
Ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych. W tym miejscu chciałbym przywołać stwierdzenie z protokołu kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej
WOIIB, w której czytamy, cyt.: „…są to zadania o znaczeniu podstawowym, zarówno dla funkcjonowania Izby,
jej gospodarki finansowej, jak i dla każdego inżyniera indywidualnie”. W szczególności OKK podejmuje działania
związane z przeprowadzaniem postępowania kwalifikacyjnego niezbędnego do uzyskania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, prowadzi postępowania kwalifikacyjne
w zakresie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
oraz wyjaśnia wątpliwości co do treści nadanych uprawnień budowlanych i związaną z tym ochroną interesów zawodowych naszych członków.
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By
dobrze
wykonać obowiązki
wynikające ze Statutu PIIB w zakresie
postępowania
kwalifikacyjnego na
uprawnienia budowlane powołuje się zespoły kwalifikacyjne
i zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia weryfikacji
wiedzy i umiejętności wśród kandydatów ubiegających się
o te uprawnienia. Mogę powiedzieć, że jako przewodniczący OKK do poszczególnych sesji powoływałem 11–13
zespołów kwalifikacyjnych i 26–28 zespołów egzaminacyjnych 3–5 osobowych. Liczby te uświadamiają nam, jak
złożony jest to proces i ile osób jest zaangażowanych w procedurach nadawania uprawnień budowlanych. Podczas tych
lat rozpatrzyliśmy prawie 4200 złożonych wniosków o nadanie uprawnień, a wydaliśmy ponad 3700 decyzji. W 2013
roku w Izbie zrzeszonych było prawie 10,5 tys. członków,
3700 to jest prawie 1/3 wszystkich członków naszego samorządu. Te liczby świadczą również o tym, że samorząd
zawodowy PIIB, w tym Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest szeroko otwartym samorządem
zawodowym.
Na co dzień Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
współpracuje również z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w trakcie prowadzonych przez
ten organ postępowań wyjaśniających w zakresie określania
zakresu obowiązków wynikających z przypisanych danemu
członkowi Izby uprawnień budowlanych. Podobny zakres
współpracy pojawia się również w przypadku działań podejmowanych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny.
Z działalności naszej zgodnie z regulaminem co roku
składamy szczegółowe sprawozdania w trakcie obrad okręgowych zjazdów Izby. Jesteśmy również zgodnie ze Statutem
www.woiib.org.pl

PIIB kontrolowani przez Okręgową Komisję Rewizyjną naszej Izby. Dzięki profesjonalnej pracy pań z biura OKK oraz
członków zespołów kwalifikacyjnych i zespołów egzaminacyjnych, OKK zawsze była pozytywnie oceniana przez delegatów. Nieskromnie również powiem, że nasza działalność
była również doceniana przez organ nadrzędny, jakim jest
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.
Patrząc na minione lata funkcjonowania OKK,
mogę powiedzieć, że zawsze staraliśmy się wyciągać wnioski z każdego roku naszej działalności. W tym w szczególności staraliśmy się zawsze jak najbardziej uprościć
procedury administracyjne w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Efektem tego jest obowiązująca w naszej
Izbie już od czterech lat zasada elektronicznej rejestracji
kandydatów. Zgłaszający się młody inżynier drogą elektroniczną wybiera sobie dogodny dzień i godzinę, by złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty. Dzięki temu uniknęliśmy stresujących wydarzeń, gdy pod koniec terminu
składania wniosków o uprawnienia budowlane zbierały się
duże oczekujące na złożenie dokumentów grupy młodych
inżynierów. Wprowadzało to dyskomfort pracy pań z biura
OKK, jak i samych zainteresowanych. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wypracowany przez nas model funkcjonuje
już we wszystkich izbach okręgowych w kraju.

objęte programami studiowania na uczelniach technicznych w celu wykształcenia inżyniera zdolnego do wyzwań
codziennych, jak i trudnych, niepowtarzalnych. Ta podstawowa jednolitość programowa studiowania pozwoli późniejszym absolwentom tych uczelni starać się o uzyskanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Z uwagi
na pełną autonomię uczelni, uczelnie samodzielnie tworzą
programy nauczania niekoniecznie pokrywające się z zakresem podstawowej wiedzy, którą powinien posiadać
absolwent starający się o uprawnienia budowlane. Stąd
wspólne nasze rozmowy i omówienie zalecanych przez
KKK i Radę PIIB kierunków nauczania przedmiotów ważnych z punktu kryteriów pracy w przemyśle współczesnego inżyniera w Unii Europejskiej.
Mówimy o sukcesach, ale przecież bez aktywnej
i codziennej pracy pań pracujących w biurze OKK niewiele
udałoby się osiągnąć. Zaangażowanie w wykonywane obowiązki pań: Marty Juszczak, Anny Karpowicz, Anny Głębockiej i sekretarza komisji OKK – Janiny Ferenc, rzutowało
bardzo wyraźnie na osiągnięcia całej komisji, na ten stan,
o którym dzisiaj mówimy – sukces. Za tę solidną, codzienną
pracę pełną zaangażowania im właśnie i moim zastępcom
serdecznie dziękuję.

M.P.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przez osoby starające się o uzyskanie uprawnień budowlanych?

Proszę powiedzieć, co uważa pan za swój największy
sukces?
Daniel Pawlicki
Tych wszystkich osiągnięć komisji nie byłoby, gdyby nie udało mi się skompletować kompetentnych zastępców: kol. Andrzeja Barczyńkiego i Szczepana Mikurendę
oraz zespołów ludzi tak bardzo zaangażowanych. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna liczy tylko 13 osób, które są
wspierane przez kilkanaście zespołów kwalifikacyjnych
powoływanych w trakcie sesji oraz 26–28 zespołów egzaminacyjnych. Udało mi się zaprosić do współpracy praktyków, ludzi których cechuje duże doświadczenie zawodowe w swoich specjalnościach, ludzi, którzy mają wiedzę
i znają się na przepisach prawa budowlanego, kodeksie
postępowania administracyjnego, cywilnego i praw im
pokrewnych, a także z wieloletnim doświadczeniem egzaminacyjnym. Stworzenie takiej właśnie grupy ludzi, o tak
szerokim spektrum swoich umiejętności zawodowych,
było dla mnie znaczącym wyzwaniem, gdy stawałem na
czele Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Myślę, że za sukces minionych lat mogę uznać moją
działalność w KKK PIIB w zakresie zespołu opracowującego inżynierskie tzw. „programowe minima nauczania”
oraz doprowadzenie do spotkania i współpracy dziekanów
wydziałów budowlanych wielkopolskich uczelni wyższych w siedzibie naszej Izby. Opracowane przez Krajową
Komisję Kwalifikacyjną „minima programowe” wskazują
wymagane inżynierskie przedmioty, które powinny być
www.woiib.org.pl

M.P.

Daniel Pawlicki
Najsłabszą stroną młodego inżyniera jest brak
umiejętnego udokumentowania swojej praktyki zawodowej. Kiedy przeglądamy dokumenty w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, widać wyraźnie, że dzienniczki
praktyk zawodowych nie są wypełniane systematycznie po
realizacji każdego etapu. Zapisy nieczytelne, często zrealizowane w sposób chaotyczny świadczą o tym wyraźnie.
Rozmowy z zainteresowanymi również tę obserwację potwierdzają. Pewnym mankamentem jest również fakt, że
praktyki są realizowane na małych, nieskomplikowanych
technologicznie budowach. Rzutuje to później na pewne
braki w wiedzy specjalistycznej.
Osobną sprawą jest brak umiejętności czytania ze
zrozumieniem, wczytywania się w zapisy, a zamiast tego
podążanie na skróty. Na naszej stronie internetowej jest bardzo wyraźnie zapisane, jakie dokumenty należy złożyć, jak
powinny one być w sposób właściwy opisane i wypełnione.
W trakcie każdego postępowania mamy wiele przykładów
„drogi na skróty”. Myślę, że ten brak umiejętności czytania
ze zrozumieniem jest chyba przypadłością naszych czasów.
Za bardzo spieszymy się, za szybko chcemy osiągnąć swój
cel, sukces itp.
M.P.

Jakiej rady udzieli ustępujący przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej swojemu następcy?
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Daniel Pawlicki
Myślę, że taką pierwszą dobrą radą byłaby podpowiedź, by członkowie nowego zespołu OKK nie byli tak
od początku do końca nowi. Każdy dobiera sobie ludzi
odpowiednio do swojego stylu pracy, ale powinien również oprzeć się na tych osobach, które mają doświadczenie w pracy tego organu samorządu zawodowego i czas dla
sprawnej pracy OKK.
Życzę nowemu przewodniczącemu dobrego, przemyślanego do końca nowego Prawa budowlanego, aby
udało mu się doprowadzić do finalnej realizacji wniosku,
który złożyłem ponad sześć lat temu podczas krajowego
zjazdu PIIB (podobno czeka w podkomisji sejmowej), by
inżynierowi przywrócono zabrane mu pełne uprawnienia
budowlane w zakresie kierowania budową i robotami budowlanymi.

Myślę, że powinien również kontynuować podjętą
współpracę z wielkopolskimi uczelniami w zakresie dalszego
doskonalenia programów kształcenia.
Chcę powiedzieć, że osiągnięcia zespołu ludzi z Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej są również efektem wytworzenia klimatu rzetelnej współpracy z przewodniczącym
Rady WOIIB – mgr. inż. Jerzy Strońskim oraz całą Radą Izby
i pozostałymi organami. Dzięki tak sformułowanej współpracy mogliśmy spokojnie działać i osiągać sukcesy. Za to
wszystko chcę dzisiaj serdecznie podziękować.
M.P.

Dziękuję serdecznie za rozmowę. Jako aktywnemu
społecznikowi, życzę panu znalezienia kolejnego miejsca do
dalszej aktywnej działalności w ramach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Jesienna sesja egzaminacyjna

na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa w Poznaniu w 2013 r.

D

ecyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
począwszy od 22 listopada 2013 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa jesienna sesja egzaminacyjna na
uprawnienia budowlane. W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Poznaniu egzaminy przeprowadziła Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w następującym składzie:
- dr inż. Daniel Pawlicki - przewodniczący Komisji,
- dr inż. Andrzej Barczyński - zastępca przewodniczącego
Komisji,
- mgr inż. Szczepan Mikurenda - zastępca przewodniczącego Komisji,
- prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski - członek Komisji,
- mgr inż. Tomasz Ciekański - członek Komisji,
- mgr inż. Anna Gieczewska - członek Komisji,
- inż. Roman Jabłoński - członek Komisji,
- inż. Zygmunt Jagła - członek Komisji,
- mgr inż. Mirosław Lisowski - członek Komisji,
- mgr inż. Roman Pilch - członek Komisji,
- dr inż. Grzegorz Ratajczak - członek Komisji.
Na jesienną sesję egzaminacyjną 2013 r. Zarządzeniem Przewodniczącego OKK, zgodnie z regulaminem powołanych zostało 11 zespołów kwalifikacyjnych i 27 zespołów prowadzących egzaminy pisemne i ustne.
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Wyniki jesiennej sesji 2013 r.
na uprawnienia budowlane
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji
jesiennej 2013 r. przyjęła łącznie 238 wniosków o nadanie
uprawnień budowlanych, w tym 188 wniosków o przeprowadzenie kwalifikacji:
w specjalności architektonicznej
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w specjalności drogowej
w specjalności mostowej
w specjalności instalacyjnej sanitarnej
w specjalności instalacyjnej elektrycznej
w specjalności kolejowej
w specjalności telekomunikacyjnej
oraz 50 wniosków z poprzednich postępowań.

4,
74,
21,
8,
52,
23,
2,
4.

Do egzaminu pisemnego w sesji jesiennej przystąpiło
łącznie 196 osób, z czego egzamin ten zdało 189 osób, co
stanowi 96,43%.
Do egzaminu ustnego przystąpiło 239 osób, a wynik
pozytywny uzyskało 199 osób, co stanowi 83,26%.
Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym zaliczyło w sesji jesiennej 2013 r. - 199 osób.

www.woiib.org.pl

Wręczenie decyzji
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 2013 r. odbyło się 10 stycznia
2014 r. w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14
– budynek B. Decyzje wręczali:
1. mgr inż. Jerzy Stroński - przewodniczący
Rady WOIIB,
2. dr inż. Daniel Pawlicki - przewodniczący
OKK WOIIB i Zespołu Orzekającego,
3. mgr inż. Balbina Konieczna - dyrektor biura WOIIB,
4. mgr Anna Karpowicz - biuro OKK WOIIB,
5. mgr inż. Anna Głębocka - biuro OKK WOIIB.
• o godz. 10.00 dla specjalności: konstrukcyjno-architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej
elektrycznej i kolejowej. Najlepsze
wyniki z egzaminów uzyskali:
- mgr inż. Piotr Stemplewski – spec.
konstr.-bud.,
- mgr inż. Dominik Kretschmer –
spec. konstr.-bud.,
- mgr inż. Wiktor Gałęzowski – spec.
inst. elektr.
•

o godz. 12.00 dla specjalności: drogowej, mostowej,
instalacyjnej sanitarnej i telekomunikacyjnej. Najlepsze wyniki z egzaminów uzyskali:
- mgr inż. Joanna Komenda – spec. inst. sanit.,
- mgr inż. Wojciech Porowski – spec. inst. sanit.,
- mgr inż. Artur Kołakowski – spec. mostowa,
- mgr inż. Bartosz Zbytniewski – spec. drogowa.

Informuję, że termin przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych przed każdą sesją jest zdeterminowany wymogami proceduralnymi ich dotrzymania
wg przepisów prawnych - Kodeksu Postępowania Administracyjnego – w tym zawiadomienia kandydatów o wyniku
przeprowadzonej kwalifikacji, możliwości odwołań czy

możliwości dotrzymania terminów wypełnienia postanowień w zakresie dokumentowania praktyki i możliwości
przystąpienia do tej sesji egzaminacyjnej, na którą składano dokumenty.

Gościem specjalnym o godz. 10.00 był Andrzej Nowak – dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury miasta
Poznania, a o godz. 12.00 gościł Jerzy Witczak – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane,
gratulujemy i życzymy wielu inżynierskich sukcesów w codziennej pracy zawodowej.
Kolejna sesja egzaminacyjna - wiosenna 2014 r. rozpocznie się 16 maja 2014 r.
Dokumenty na postępowanie kwalifikacyjne w wiosennej sesji będą przyjmowane od 15 stycznia do 10 lutego
2014 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej
14 pok. 102.
W celu wzajemnego poszanowania czasu pracy i poprawy organizacji przyjmowania wniosków na uprawnienia budowlane, osoby ubiegające się o nadanie uprawnień proszone są
o wcześniejsze elektroniczne zarejestrowanie się. Przyjmowanie
dokumentów odbywać się będzie w terminie zadeklarowanym
i przyjętym przez program rejestracji elektronicznej.
www.woiib.org.pl
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Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane
– Sesja jesienna 2013

1. Specjalność konstrukcyjnobudowlana – 82 osoby
- do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Piotr Balcerowiak
2. mgr inż. Joanna Balcerzak
3. mgr inż. Tomasz Baumann
4. mgr inż. Radosław Bock
5. mgr inż. Tomasz Chmielewski
6. mgr inż. Andżelika Chruścińska
7. mgr inż. Bartosz Ciszak
8. mgr inż. Michał Dobecki
9. mgr inż. Wojciech Dropik
10. mgr inż. Tomasz Faron
11. mgr inż. Piotr Flugel
12. mgr inż. Marek Furman
13. inż. Ewa Gorwa
14. mgr inż. Michał Jamrużka
15. mgr inż. Mariusz Jankowski
16. mgr inż. Jędrzej Jasiczak
17. mgr inż. Adam Kaźmierczak
18. mgr inż. Adam Kierach
19. mgr inż. Piotr Klepacki
20. mgr inż. Joanna Korzeniowska
21. inż. Andrzej Kosior
22. mgr inż. Bartosz Kościelniak
23. mgr inż. Joanna Krupecka
24. mgr inż. Łukasz Krysiński
25. mgr inż. Artur Kubacki
26. mgr inż. Michał Kucharczyk
27. mgr inż. Aleksander Kupczyk
28. mgr inż. Dariusz Lachowicz
29. mgr inż. Karolina Lesińska
30. mgr inż. Paweł Lewandowski
31. mgr inż. Mateusz Maciejewski
32. mgr inż. Bartosz Marciniak
33. mgr inż. Jakub Matuszewski
34. mgr inż. Daniel Mrowiński
35. mgr inż. Sylwia Musielak
36. mgr inż. Tomasz Nalepka
37. mgr inż. Paweł Nasiadek
38. mgr inż. Agnieszka Nowak
39. mgr inż. Maciej Nowak
40. mgr inż. Grzegorz Nowicki
41. mgr inż. Mateusz Olchawski
42. mgr inż. Emilia Orłowska
43. mgr inż. Maciej Pilarski
44. mgr inż. Artur Poszwiński
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

mgr inż. Marcin Rybczyński
mgr inż. Karolina Sosnowska
mgr inż. Piotr Stemplewski
mgr inż. Bartosz Strzeszyński
mgr inż. Łukasz Szymański
mgr inż. Bartosz Szymkowiak
mgr inż. Michał Świątczak
mgr inż. Tomasz Tomaszewski
mgr inż. Mateusz Uramowski
mgr inż. Anna Walicht
inż. Ilona Warga
mgr inż. Maciej Zywert

- do projektowania bez ograniczeń:
57. mgr inż. Łukasz Górczak
58. mgr inż. Joanna Klinga
59. mgr inż. Julia Labijak
60. mgr inż. Łukasz Lewiński
61. mgr inż. Sławomir Majka
62. mgr inż. Piotr Tomczyk
63. mgr inż. Michał Walkowiak
64. mgr inż. Leszek Wojciechowski
65. mgr inż. Piotr Zaborny
- do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń:
66. mgr inż. Marcin Bartkowiak
67. mgr inż. Ilona Cybel
68. mgr inż. Grzegorz Fabiszak
69. mgr inż. Przemysław Janiak
70. mgr inż. Piotr Karolczak
71. mgr inż. Dominik Kretschmer
72. mgr inż. Marcin Liczak
73. mgr inż. Eliza Mayer
74. mgr inż. Adrian Wawrzyniak
75. mgr inż. Edyta Wiśniewska
76. mgr inż. Bartosz Zakrocki
- do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie
ograniczonym:
77. mgr inż. arch. Marcin Batko
78. inż. Przemysław Frankowski
79. inż. Kinga Rolnik
80. mgr inż. Sebastian Tomkowiak
- do projektowania w zakresie
ograniczonym:
81. mgr inż. Joanna Czapaluk
82. mgr inż. Ewelina Nawrot-Wicher
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2. Specjalność drogowa – 21 osób:
- do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Katarzyna Biernacka
2. mgr inż. Adrian Lenart
3. mgr inż. Mirosław Mikołajczyk
4. mgr inż. Barbara Rafalska
5. mgr inż. Michał Sochacki
6. mgr inż. Grzegorz Szczepaniak
7. mgr inż. Ryszard Świdurski
8. mgr inż. Bartosz Wiśniewski
- do projektowania bez ograniczeń:
9. mgr inż. Jadwiga Adamczak
10. inż. Zbyszko Kamiński
11. mgr inż. Joanna Kuryata
12. inż. Arkadiusz Rygas
13. mgr inż. Wojciech Sulikowski
14. mgr inż. Łukasz Wasik
- do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń:
15. mgr inż. Marcin Dobrychłop
16. mgr inż. Łukasz Janikowski
17. inż. Bartosz Prałat
18. mgr inż. Jakub Starczewski
19. mgr inż. Bartosz Zbytniewski
- do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie
ograniczonym:
20. tech. Michał Kubiak
21. inż. Marek Pancerz
3. Specjalność mostowa – 10 osób
- do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Monika Bąk
2. mgr inż. Robert Drgas
3. mgr inż. Maciej Grodzicki
4. mgr inż. Artur Kołakowski
5. mgr inż. Tomasz Skopowski
6. mgr inż. Bartosz Wiśniewski
7. mgr inż. Przemysław Zawal
- do projektowania bez ograniczeń:
8. mgr inż. Tomasz Gintrowicz
9. mgr inż. Wojciech Węglewski

www.woiib.org.pl

- do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń:
10. mgr inż. Łukasz Rejek
4. Specjalność instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych
i kanalizacyjnych – 51 osób:
- do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Mateusz Brzeziński
2. mgr inż. Agata Cieślik
3. mgr inż. Agnieszka Ciszek
4. mgr inż. Anita Dobrzyńska
5. mgr inż. Małgorzata Głuszak
6. mgr inż. Jakub Jakubowicz
7. mgr inż. Piotr Jędraszak
8. mgr inż. Paweł Kaźmierczak
9. mgr inż. Marcin Kobusiński
10. mgr inż. Joanna Kochanowska
11. mgr inż. Joanna Komenda
12. mgr inż. Łukasz Kowalczyk
13. mgr inż. Krzysztof Machnicki
14. mgr inż. Maciej Matusiak
15. mgr inż. Tomasz Mazurek
16. mgr inż. Anna Michałowicz
17. mgr inż. Tomasz Morta
18. mgr inż. Marcin Niewiński
19. mgr inż. Maciej Ratajczyk
20. mgr inż. Paweł Ruciński
21. inż. Rafał Szczepaniak
22. mgr inż. Tomasz Śniedziewski
23. mgr inż. Rafał Urbaniak
24. mgr inż. Aleksandra Wąsiak
- do projektowania bez ograniczeń:
25. mgr inż. Anna Czyż-Gałka
26. mgr inż. Maciej Dornowski
27. mgr inż. Krzysztof Dostatni
28. mgr inż. Monika HrynkoMajchrzak
29. mgr inż. Paweł Jakubowski
30. mgr inż. Marta Jankowska-Kłys
31. mgr inż. Karolina Kacprzak
32. mgr inż. Magdalena Łukasik
33. mgr inż. Marcin Pawlicki
34. mgr inż. Maciej Roszkiewicz
35. mgr inż. Jakub Rutkowski
36. mgr inż. Łukasz
Wojciechowski

www.woiib.org.pl

- do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń:
37. mgr inż. Ryszard Berwald
38. mgr inż. Michał Borodin
39. mgr inż. Karolina DudziakRychły
40. mgr inż. Dariusz Dymalski
41. mgr inż. Lucyna Frelek
42. mgr inż. Robert Gołębiowski
43. mgr inż. Jakub Kołodziejski
44. mgr inż. Arkadiusz Koza
45. mgr inż. Adam Lalasz
46. mgr inż. Jakub Perz
47. mgr inż. Wojciech Porowski
48. mgr inż. Szymon Ściński
- do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie
ograniczonym:
49. tech. Maciej Chosiński
50. inż. Maciej Kaźmierczak
51. inż. Miłosz Piasecki
5. Specjalność instalacyjna
w zakresie sieci instalacji
i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
– 29 osób:
- do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Artur Boberski
2. mgr inż. Robert Duszyński
3. mgr inż. Damian Gorszkowiak
4. mgr inż. Maciej Karkosiński
5. mgr inż. Robert Konopa
6. mgr inż. Remigiusz Końca
7. mgr inż. Paweł Perliński
8. mgr inż. Robert Rakiewicz
9. mgr inż. Piotr Sikorski
10. inż. Mirosław Urbaniak
11. mgr inż. Błażej Wilczkowiak
12. mgr inż. Marek Włodarski
- do projektowania bez ograniczeń:
13. mgr inż. Paweł Buchelt
14. mgr inż. Wiktor Gałęzowski
15. mgr inż. Jakub Jeńć
16. mgr inż. Michał Kaczmarek
17. mgr inż. Przemysław Konieczka
18. mgr inż. Wiesław Mąka
19. mgr inż. Bogdan Szkudlarek
20. inż. Roman Trochimowicz
21. mgr inż. Robert Woźniak

22. mgr inż. Marcin Zagórowski
23. mgr inż. Łukasz Zaremba
- do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń:
24. mgr inż. Paweł Czubak
25. mgr inż. Szymon Jeż
26. mgr inż. Tomasz Piotrowiak
27. mgr inż. Tomasz Stojczyk
28. mgr inż. Sebastian Trocki
- do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie
ograniczonym:
29. inż. Maciej Piotr
6. Specjalność telekomunikacyjna
– 3 osoby:
- do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Michał Jaworski
- do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczeń:
2. mgr inż. Arkadiusz Biadasz
- do kierowania robotami
budowlanymi II stopnia
(telekomunikacja przewodowa)
3. tech. Krzysztof Radzimirski
7. Specjalność kolejowa – 2 osoby:
- do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Marcin Stefankiewicz
- do kierowania robotami
budowlanym w zakresie urządzeń
zabezpieczenia i sterowania
ruchem kolejowym I stopnia:
2. inż. Tomasz Dziwański
8. Specjalność architektoniczna
– 1 osoba:
- do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. arch. Ewa Pic
RAZEM 199 OSÓB
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Ochrona katodowa obiektów
budowlanych
- Problemy korozji w budownictwie

14

listopada 2013 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14
odbyła się konferencja „Ochrona katodowa obiektów budowlanych. Problemy korozji w budownictwie”. Organizatorami
byli: Politechnika Poznańska, Urząd Dozoru Technicznego
w Poznaniu i WOIIB.

Na przykładach zilustrował współdziałanie ochrony katodowej z zewnętrznymi powłokami izolującymi. Porównał właściwości dawniej
stosowanych powłok bitumicznych
ze współczesnymi wielowarstwowymi powłokami szczelinowymi.

Przewodniczący WOIIB – mgr inż. Jerzy Stroński
witając wszystkich w siedzibie Izby, krótko przedstawił cel
konferencji. Poprosił prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja
z Politechniki Poznańskiej o prowadzenie konferencji i wygłoszenie pierwszego referatu.
Kolejnym prelegentem był mgr inż. Jarosław Kubacki
z Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu, który omówił
„Rodzaje korozji. Podstawowe informacje na temat rodzajów korozji i mechanizmów procesów korozyjnych”.
Korozja (łac. corrosio – gryzienie, zżeranie) – procesy stopniowego niszczenia materiałów zachodzące pod wpływem
oddziaływania środowiska. Stwierdził, że proces korozji powszechnie kojarzony z niszczeniem metali dotyczy także innych materiałów, w szczególności takich, jak: beton, żelbet,
drewno, skały, szkło i tworzywa sztuczne.
Dr inż. Jerzy Sibila z Przedsiębiorstwa Zabezpieczeń
Antykorozyjnych CORRSTOP Sp. z o.o. omówił „Ochronę
katodową rurociągów”. Przedstawił technologie katodowego zabezpieczania przed korozją metalowych rurociągów.

W swoim wystąpieniu omówił
również przyczyny powstawania różnorodnych ogniw korozyjnych i przyspieszonej korozji ścianek stalowych
podziemnych rurociągów.
Zaprezentował
przykładowe
zabezpieczenia rurociągów przed
agresywnością korozyjną środowiska
zrealizowane za pomocą anod galwanicznych oraz z zastosowaniem stacji
ochrony katodowej. Omówił również
zabezpieczenia przed skutkami działania prądów błądzących z użyciem
drenaży elektrycznych, odprowadzających te prądy z rurociągów, w wybranych miejscach, w kontrolowany sposób, do szyn trakcji
elektrycznej.
Na koniec przedstawił współczesne metody badania
ścianek rurociągów i szczelności powłok ochronnych za
pomocą inteligentnych tłoków oraz badań DCVG + CIPS.
Omówił również stosowane systemy umożliwiające zdalny
monitoring ochrony katodowej i szczelności powłok izolacyjnych rurociągów.
Następnie prof. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj w referacie „Ochrona katodowa betonowych obiektów inżynierskich” omówił korozję elektromechaniczną stali zbrojeniowej, która przebiega w specyficznym środowisku, jakim jest
beton. Specyficznym czynnikiem nie związanym bezpośrednio ze stalą ani z betonem, a mającym istotny wpływ na tempo korozji, są prądy błądzące w zbrojeniu. Dotyczy to przede
wszystkim prądu stałego.
Kolejnym prelegentem miał być dr Franz Bruckner
z niemieckiej firmy „Krupp”. Z powodu choroby nie mógł
wziąć udziału w konferencji. W jego imieniu referat „Za-
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stosowanie i możliwości monitoringu katodowej ochrony
antykorozyjnej w przypadku
konstrukcji stalowych w betonie” wygłosiła Anna Wawrzynowicz – tłumacz przysięgły
języka niemieckiego. Omówiła
podstawowe problemy katodowej ochrony antykorozyjnej
konstrukcji stalowych w betonie. Poruszyła kwestie sposobów
oceny stanu obiektów, doboru
instalacji katodowej ochrony
przed korozją, zdalnego monitoringu oraz pomiarów kontrolnych wykonywanych na już istniejących instalacjach.
Mgr inż. Janusz Kaczmarek z Centralnego Laboratorium
Dozoru Technicznego w Poznaniu omówił „Proces certyfikacji ochrony katodowej wg PN-EN 15257:2008”. Przedstawił
wymagania, jakie musi spełnić personel zajmujący się ochroną
katodową zgodnie z wymogami przywołanej normy. Omówił
przebieg procesu certyfikacji prowadzonego w Urzędzie Dozoru
Technicznego przez Jednostkę Certyfikującą Osoby (JCO UDTCERT). Przedstawił również wymagania, jakie zostały nałożone
na UDT-CERT w prowadzeniu certyfikacji. Przedstawił również wymagania, jakie muszą spełnić osoby, które będą chciały
ubiegać się o uzyskanie danego poziomu certyfikacji.

www.woiib.org.pl

Mgr inż. Paweł Grześkowiak z Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu omówił „Wybrane przykłady uszkodzeń eksploatacyjnych urządzeń
technicznych”. W referacie przedstawiono cztery przykłady uszkodzeń korozyjnych różnych elementów urządzeń
technicznych:
- uszkodzenia korpusów zaworów bezpieczeństwa,
- awarie płomienic kotła,
- uszkodzenia rurociągu wody technologicznej,
- uszkodzenia rur wymiennika ciepła.
W każdym omawianym przykładzie podał pełen zakres prowadzonych badań. Przedstawił wyniki badań oraz
wnioski końcowe.
Po ostatnim referacie zebrani uczestnicy konferencji,
których było 80, zadawali prelegentom szczegółowe pytania.
Wywiązała się żywa dyskusja, która świadczyła o bardzo dobrze dobranej tematyce poszczególnych referatów. Teoretycy
i praktycy dzielili się swoimi doświadczeniami. Stwierdzono,
że należy w przyszłości kontynuować cyklicznie tego typu
konferencje. Zaproponowano, by rozdzielić tematycznie budownictwo mostowo-drogowe od instalacji wodnych i gazowych. Pozwoli to bardziej szczegółowo omówić różne aspekty ochrony katodowej w każdej z dziedzin.
Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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EXPOPOWER 2014

W

dniach 13–15 maja 2014 r. w Poznaniu
odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER, które stały się jednym z najważniejszych spotkań
branży elektroenergetycznej w kraju. Przez 3 dni Poznań
stanie się stolicą nowych technologii i rozwiązań z zakresu
energetyki oraz energetyki odnawialnej.
Wśród około 300 wystawców i firm z Austrii, Chin,
Czech, Litwy, Niemiec, Polski i Turcji uczestniczących
w targach będzie już tradycyjnie liczna reprezentacja liderów sektora – wiodących producentów, dystrybutorów
i usługodawców branży energetycznej, elektrotechnicznej
i energetyki odnawialnej, którzy zaprezentują listę nowych
produktów i rozwiązań technologicznych z zakresu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, budownictwa energetycznego i technologii energooszczędnych,
elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, urządzeń do pomiarów i automatyki oraz detekcji
gazów i wycieków, oświetlenia LED, smart grids czy energii odnawialnej.
EXPOPOWER od wielu lat buduje platformę transferu wiedzy dla profesjonalistów. Podczas bezpłatnych warsztatów i konferencji, które odbywają się równolegle do targów, eksperci i praktycy prezentują najnowsze technologie
i rozwiązania dla projektantów, architektów, użytkowników,
eksploatatorów branży energetycznej, elektrotechnicznej,
elektroinstalatorów i hurtowników elektrotechnicznych.
Targi są miejscem spotkań dla decydentów z sektora
energetycznego i prezentacji technologii jutra oraz okazją do
dyskusji na temat kierunków rozwoju. Tak też jest i w tym
roku. Tradycyjnie wśród wystawców obecnych będzie wielu
liderów rynku. Na zwiedzających targi profesjonalistów będą
oczekiwały liczne nowości prezentowane na stoiskach. Targi to bowiem doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami i technologiami, które wprowadzane są na
polski rynek. Wystawcy EXPOPOWER zawsze prezentują
swoje najnowsze rozwiązania.
Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi EXPOPOWER będzie bogaty program konferencji i spotkań
przygotowywanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie we współpracy z partnerami branżowymi, Czynny
udział w nich bierze Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Już po raz piąty 13 maja 2014 roku na EXPOPOWER
w Poznaniu będzie gościła konferencja organizowana przez
WOIIB, Oddział Poznański SEP i Politechnikę Poznańską,
odbywająca się pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego
POL-Lighting, V Konferencja Naukowo-Techniczna z cy22
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klu „Energooszczędność w oświetleniu”. W tym roku forum
to ma na celu przedstawienie rozwiązań ukierunkowanych na
technikę i ekonomię, czyli energooszczędność profesjonalnych rozwiązań LED, ocenę parametrów opraw LED i kierunki rozwoju, monitoring oraz profesjonalne, nowoczesne
energooszczędne rozwiązania w oświetleniu miejskim i drogowym, systemy inteligentnego sterowania przynoszące
oszczędności w kosztach energii i konserwacji oświetlenia,
a także przedstawienie nowej normy oświetlenia awaryjnego
PN-EN 1838 : 2013.
Postęp, jaki dokonał się w produkcji LED, powoduje,
że stają się one źródłem światła efektywnym energetycznie
i przyjaznym dla środowiska. Parametry jakościowe lamp
i opraw LED przesądzają o ich szerszym stosowaniu zarówno w oświetleniu zewnętrznym, jak i oświetleniu wnętrz.
Program tego wydarzenia obejmuje również omówienie
tych zagadnień.
- Tematyka konferencji z pewnością zainteresuje: projektantów i eksploatatorów oświetlenia drogowego
i wnętrz, projektantów oświetlenia terenów przemysłowych, kolejowych, wykonawców elektrycznych robót
budowlano-montażowych, zarządców dróg i użytkowników instalacji oświetleniowych, architektów oraz
pracowników urzędów i gmin.
Drugiego dnia, tj. 14 maja 2013 roku, SEP wspólnie
z WOIIB i Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej organizują XII Konferencję Naukowo-Techniczną
z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”. Tegoroczna edycja konferencji ukierunkowana będzie na nowe rozwiązania urządzeń rozdzielczych ze szczególnym ukierunkowaniem na zagadnienia
stacji elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć.
Przedstawione zostaną aktualne zagadnienia dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji krajowych stacji elektroenergetycznych przewidzianych dla krajowego systemu
elektroenergetycznego.
- Tematyka konferencji przeznaczona jest w szczególności dla projektantów, eksploatatorów i wykonawców
elektrycznych robót budowlano-montażowych oraz
pracowników nadzoru robót elektrycznych.
Bardzo ciekawa tematyka obu konferencji organizowanych przez WOIIB i SEP przy współudziale Politechniki Poznańskiej i zapewnieniu znakomitych wykładowców,
w powiązaniu z ekspozycją targową, dająca możliwość konfrontacji nauki z techniką, sprawiają, że cieszą się one dużym
zainteresowaniem. Jesteśmy przekonani, że również i w tym
roku wydarzenia te będą cieszyły się dużym zainteresowawww.woiib.org.pl

niem. Na konferencję te serdecznie zapraszamy. Nie zabraknie także w czasie targów szeregu prezentacji i wystąpień
firm. Prezentacje najnowszych produktów rynkowych zapowiedziały takie znaczące firmy, jak: ABB, Elektrobudowa,
Mikronika, ZPUE oraz wiele innych.
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia bardzo ciekawej
ekspozycji targów EXPOPOWER i udziału w organizowa-

nych tam konferencjach i spotkaniach technicznych. Wstęp
na targi oraz udział w konferencjach i innych wydarzeniach
targowych po rejestracji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat programu konferencji i spotkań znajdują się na stronie www.expopower.pl; www.sep.poznan.pl;
www.sep.com.pl
Stefan Granatowicz

Buduj energooszczędnie

W

ydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Inwestycji i Funduszy
UE Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski – delegatura w Gnieźnie zorganizowały 10
grudnia 2013 r. konferencję na temat: „Buduj energooszczędnie! Potencjał drewna w budownictwie”. Konferencja odbyła
się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Pierwszy referat pt. „Ochrona i konserwacja drewna w budownictwie” wygłosił dr hab. inż. Grzegorz Cofta z Zakładu
Ochrony i Konserwacji Drewna Instytutu Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Stwierdził on, że stosowanie drewna w budownictwie bazuje
głównie na doświadczeniu i przestrzeganiu dobrej praktyki budowlanej, czasami sformalizowanej w postaci różnego rodzaju norm odnoszących się np. do drewna. Jednym z głównych
problemów, z jakim spotykać się można, stosując ten materiał
jest jego podatność na degradację fizyczną i biologiczną. Scharakteryzował czynniki biotyczne i abiotyczne, które w sposób
zasadniczy wpływają na jakość zastosowanego drewna.

www.woiib.org.pl

W dalszej części swojego wystąpienia omówił sposoby zabezpieczania drewna przed biodegradacją oraz zasady
stosowania profilaktyki chemicznej i fizycznej z uwzględnieniem podstawowych zasad ochrony tego materiału, zwracając
szczególną uwagę na jego walory estetyczne, które powinny
pozostać niezmienne w jak najdłuższym czasie.
Przedstawił krótką charakterystykę preparatów służących do ochrony drewna w podstawowym podziale na środki
wodorozpuszczalne, rozpuszczalnikowe i oleiste. Obecnie
bardzo preferowane są środki chemiczne, które w swoim
składzie mają jako rozpuszczalnik wodę. Bardzo szeroką grupę stanowią impregnaty, które w swoim składzie zawierają
rozpuszczalniki organiczne.
Drugi referat „Budownictwo i archeologia – punkty
styczne dwóch branż” zaprezentował dr Daniel Żychliński.
W swoim wystąpieniu omówił podstawy prawne oraz zasady
prowadzenia prac archeologicznych przy realizacji różnych
prac budowlanych. Przedstawił etapy badań archeologicznych na przykładach prowadzonych prac.
Opracowanie
Mirosław Praszkowski
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Bezpieczeństwo pracy i eksploatacji
sieci oraz instalacji

W

dniach 20 i 21 listopada 2013 roku
w Centrum Kongresowym Instytutu
Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się
XVI Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.
Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami
szeroko pojętej elektryki: elektrotechnikami, energetykami,
elektronikami, teletechnikami, automatykami, informatykami. Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: „Bezpieczeństwo pracy i eksploatacji sieci oraz instalacji”. Tematyka
XVI Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:
 bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu
elektroenergetycznego,
 zapobieganie zagrożeniom wypadkowym przy eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych,
 technologie prac pod napięciem,
 projektowanie i eksploatacja sieci rozdzielczych i dystrybucyjnych,
 projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach
inteligentnych,
 optymalizacja kosztów zasilania w instalacjach odbiorczych,
 aktualne problemy współpracy instalacji smart home
i sieci zasilającej.
Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański
Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Sympozjum dofinansowane zostało przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ze środków na finansowanie działalności upowszechniającej naukę. Sponsorem sympozjum była
ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Sympozjum
odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo Technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia
Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info.
Celem XVI Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych wykorzystywanych
w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych, zarówno przemysłowych, mieszkalnych,
jak i użyteczności publicznej oraz stosowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploata24
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cji. Sympozjum stanowiło forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz wdrażania wyników badań
naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w wymienionych dziedzinach elektryki.
Zakres tematyczny XVI Sympozjum obejmował w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą
się – wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów – w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza
w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Tym samym
tematyka sympozjum wpisuje się w aktualne kierunki działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich nakreślone uchwałami zakończonego w 2011 roku XXIV Kongresu Techników
Polskich. W uchwałach kongresowych za najważniejsze zadania w obszarze bezpieczeństwa energetycznego uznano
między innymi racjonalizowanie zużycia energii elektrycznej
i cieplnej w procesach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz
efektywnego jej wykorzystania przez odbiorców końcowych –
przemysłowych i komunalnych.
Autorami referatów prezentowanych na XVI Sympozjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddzielnego
zeszytu (ISBN 978-83-932767-7-6) byli pracownicy naukowo
-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (politechnik:
Śląskiej i Poznańskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele znaczących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców urządzeń dla sieci
i instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych oraz inteligentnych. W sympozjum uczestniczyło ponad 160 osób z całej
Polski, w tym około 60 członków WOIIB oraz liczna grupa
uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych z Poznania.
Radzie Programowej XVI Sympozjum przewodniczył dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. nadzw. – Dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Ponadto
w skład Rady Programowej weszli: wiceprezes ZG SEP
– mgr inż. Stefan Granatowicz, sekretarz naukowy dr inż.
Ryszard Niewiedział – wiceprezes OP SEP i przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP
SEP, profesorowie Politechniki Poznańskiej – Aleksandra
Rakowska i Władysław Opydo, dr inż. Andrzej Grzybowski
– przewodniczący Sekcji Energetyki OP SEP, mgr inż. Jan
Chrzanowski – przewodniczący Sekcji Telekomunikacji
i Elektroniki OP SEP oraz dr inż. Eugeniusz Sroczan – prezes
Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej, jako redaktor
materiałów sympozjum. Pracami Komitetu Organizacyjnego
Sympozjum kierował prezes OP SEP – Kazimierz Pawlicki
oraz sekretarz sympozjum – Grażyna Bogacka. Obrady XVI
www.woiib.org.pl

Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach plenarnych, na których zostało zaprezentowane 20 referatów i 5 komunikatów.
XVI Sympozjum otworzył prezes OP SEP – mgr inż.
Kazimierz Pawlicki, witając serdecznie przybyłych uczestników sympozjum, a wśród nich: Stanisławę Ziółkowską
– Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, Jakuba
Kamyka – wiceprezesa ENEA Operator Sp. z o.o., członków
Honorowych SEP z Oddziału Poznańskiego: wiceprezesa
ZG SEP – Stefana Granatowicza oraz profesorów Czesława
Królikowskiego i Zbigniewa Steina. Następnie w związku ze
śmiercią w sierpniu br. Dziekana Wydziału Elektrycznego
Politechniki Poznańskiej profesora dr hab. inż. Konrada
Skowronka, który w początkowym okresie przewodniczył
Radzie Programowej XVI Sympozjum, poprosił zebranych
o powstanie, by chwilą ciszy uczcić pamięć Zmarłego.

W sesji I, której przewodniczył prezes OP SEP
– mgr inż. Kazimierz Pawlicki zaprezentowano
referaty generalne:
 Bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu
elektroenergetycznego w aspekcie nowelizacji ustawy „Prawo energetyczne” – Monika Kruś i Piotr Piernikowski, przedstawiciele Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki;

www.woiib.org.pl

 Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym przy eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych
– Stanisława Ziółkowska i Roman Jabłoński, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu:
 Prace pod napięciem jako standard działania
w Grupie Kapitałowej ENEA – Eugeniusz Bodak,
przedstawiciel ENEA Operator Sp. z o.o.
W przerwie po sesji I otwarto wystawę towarzyszącą XVI
Sympozjum, w której uczestniczyło 11 firm branżowych.
W sesji II, której przewodniczył mgr inż. Stefan
Granatowicz – Członek Honorowy SEP i wiceprezes Zarządu
Głównego SEP, zaprezentowano następujące referaty:
 Elżbieta Niewiedział (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, Konin) – Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców;
 Dominik Duda (Politechnika Śląska, Gliwice) – Aktualne problemy projektowania i eksploatacji linii
kablowych 110 kV (głównie miejskich);
 Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) – Wpływ wyższych harmonicznych napięcia na pracę odbioru zasilanego przez
transformator;
 Łukasz Gorgolewski (HELIOS – M. Ł. Gorgolewscy,
Poznań) – Oświetlenie placu budowy;
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 Julian Wiatr („elektro.info”, Warszawa) – Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami zastosowanymi w układach zasilania gwarantowanego.
Po przerwie obiadowej, w sesji III, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Władysław Opydo z Instytutu
Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki,
a jednocześnie Członek Zarządu OP SEP, zaprezentowano
następujące referaty:
 Łukasz Świszczewski (LEGRAND Polska, Ząbkowice
Śl.) – Koncepcja modułowych systemów zasilania
gwarantowanego UPS;
 Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy, Bydgoszcz) – Procesy zapotrzebowania energii elektrycznej przez mieszkańców budynku wielorodzinnego;
 Stanisław Duchowski (ENEA Operator, Poznań) – Porównanie kosztów energii elektrycznej i usług dystrybucji w zależności od grupy taryfowej;
 Eugeniusz Sroczan (Politechnika Poznańska) – Symulacja procesów wytwarzania energii elektrycznej
w zintegrowanym modelu zarządzania mikrosiecią.
W drugim dniu sympozjum, w sesji IV, której przewodniczył dr inż. Andrzej Grzybowski – przewodniczący Sekcji
Energetyki OP SEP, zaprezentowano następujące referaty:
 Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) – Wybrane aspekty ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach inteligentnych;
 Małgorzata Jurczok (Oddział Poznański SEP, Koło nr
17) – Bezpieczne praktyki pracy przy obwodach
elektrycznych o napięciu powyżej 50V;
 Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska) –
Aspekty techniczno-ekonomiczne rozwoju i przyłączania mikroinstalacji oraz małych instalacji fotowoltaicznych;
 Krzysztof Wincencik (DEHN Polska, Warszawa) –
Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji fotowoltaicznych.
W sesji V, której przewodniczył dr inż. Ryszard
Niewiedział – przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń
Elektrycznych OP SEP, zaprezentowano następujące referaty:
 Aneta Szydłowska (EATON ELECTRIC, Gdańsk) –
XIRIA ÷ Nowatorska konstrukcja rozdzielnicy SN
dla stacji zdalnych - aspekty bezpieczeństwa;
 Andrzej Białorusow (DEHN Polska, Warszawa) –
Ograniczniki przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem DEHNvenCI - nowa technologia;
 Marcin Sobolewski (BAKS – Kazimierz Sielski, Karczew) – System bezpieczeństwa pożarowego E30
i E90 firmy BAKS;
 Krzysztof Chmielewski (GAZEX, Warszawa) – Zasa26
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dy stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych.
Sesjom plenarnym towarzyszyły krótkie komunikaty przedstawicieli firm uczestniczących w XVI Sympozjum,
a mianowicie: ABB – Warszawa, Hager Polo – Tychy, Schneider Electric Energy Poland – Świebodzice, ETI Polam - Pułtusk,
OBO BETTERMANN POLSKA – Warszawa. Podsumowania
sesji plenarnych i oficjalnego zamknięcia XVI Sympozjum OP
SEP dokonał prezes oddziału – mgr inż. Kazimierz Pawlicki.
W swym krótkim wystąpieniu zaprosił m.in. uczestników
sympozjum na przyszłoroczne imprezy naukowo-techniczne
organizowane przez Oddział Poznański SEP, a mianowicie na
konferencje podczas Międzynarodowych Targów Energetyki
EXPOPOWER w Poznaniu (13–15 maja 2014 r.) oraz tradycyjne – już XVII – Sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” w listopadzie 2014 roku.
Sesje warsztatowe, zorganizowane po sesjach plenarnych, prowadzone były przez specjalistów z poszczególnych firm uczestniczących w XVI Sympozjum i ukierunkowane były tematycznie na następujące zagadnienia:
 Rozwiązania praktyczne ochrony odgromowej
i przepięciowej systemów PV – DEHN Polska, Warszawa;
 Typowe błędy przy sposobie dobezpieczenia ograniczników przepięć (omówienie badań laboratoryjnych) – DEHN Polska, Warszawa;
 Legrand Polska - przegląd nowości 2013 – LEGRAND Polska, Ząbkowice Śl.;
 Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe serii NSL-E3 wraz
z przekładnikami prądowymi jako elementy infrastruktury pomiarowej AMI – EFEN, Siemianowice Śl.
Podczas XVI Sympozjum czynny był punkt konsultacyjny obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka
Rzeczoznawstwa OP SEP i wykładowców Ośrodka
Szkoleniowego OP SEP oraz ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa, na której następujące firmy prezentowały swoją ofertę handlową: ABB – Biuro Regionalne
w Poznaniu, BAKS – Kazimierz Sielski – Karczew, EATON
ELECTRIC – Gdańsk, EFEN – Siemianowice Śl., ETI Polam
– Pułtusk, GAZEX – Warszawa, Hager Polo – Tychy, JEAN
MUELLER POLSKA – Warszawa, LEGRAND Polska
– Ząbkowice Śląskie, OBO BETTERMANN POLSKA –
Warszawa, ZPUE HOLDING – Włoszczowa.
W godzinach wieczornych pierwszego dnia sympozjum odbyło się spotkanie dyskusyjne połączone z kolacją
koleżeńską.
XVI Sympozjum OP SEP zakończyło się w drugim dniu wydaniem zaświadczeń Oddziału Poznańskiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o uczestnictwie
w sympozjum.
Ryszard Niewiedział
wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP
www.woiib.org.pl

Raport o legalności reklam
w Poznaniu

Od

5 lat Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
przeprowadza regularne kontrole legalności wszelkiego rodzaju nośników reklam. Co roku prowadzimy kilkadziesiąt postępowań administracyjnych w sprawie reklamowych samowoli. Od 2009 roku sprawdziliśmy
legalność 303 nośników reklam. Biorąc pod uwagę możliwości kadrowe oraz zakres i wagę zadań nałożonych na nadzór budowlany, przypomnę kilka zadań polegających przede wszystkim na dbałości o bezpieczeństwo użytkowników
obiektów budowlanych oraz o zgodny z prawem i wiedzą
techniczną przebieg procesów budowlanych zakończonych
inwestycji włącznie. Uważam, że sprawdzenie legalności ponad trzystu nośników, wraz z doprowadzeniem do rozbiórki 125 nielegalnych reklam, to niezły rezultat. Jednak tym,
co uważam za najistotniejszy efekt naszych działań, oprócz
likwidacji wielu nielegalnych reklam, jest zwrócenie uwagi
opinii publicznej na skalę problemu i jego konsekwencje dla
jakości otaczającej nas przestrzeni. Sądzę, że wyniki naszych
kontroli zainspirowały wiele osób i organizacji pozarządowych do podjęcia działań zmierzających do uporządkowania
przestrzeni Poznania z wszechobecnej reklamowej brzydoty
i krajobrazowego chaosu. Najlepszymi tego przykładami są:
aktywna i bezkompromisowa działalność Stowarzyszenia
Ulepsz Poznań oraz zabiegi pani Marii Fenrych, która pokazała, jak mógłby wyglądać Poznań bez reklam.
Jakie są zatem wyniki naszych pięcioletnich kontroli?
Wyniki zbiorcze prezentują się w sposób następujący:
1) w latach 2009–2013 skontrolowaliśmy legalność 303
nośników reklam,
2) 259 spośród 303 skontrolowanych nośników reklam
okazało się samowolami budowlanymi, co oznacza, że
inwestorzy na ich wybudowanie, zamontowanie bądź
zainstalowanie nie uzyskali pozwolenia lub nie dokonali zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Poznania,
3) nośniki nielegalne stanowiły 85% spośród wszystkich,
czyli 303, skontrolowanych nośników reklam,
4) do końca 2013 roku w trybie postępowań egzekucyjnych wymusiliśmy na inwestorach rozbiórkę 113 nielegalnych nośników reklam,
5) 12 nielegalnych nośników reklam zostało usuniętych
przez inwestorów natychmiast po stwierdzeniu przez
nas braku pozwolenia na budowę lub niedokonania skutecznego zgłoszenia,
6) aktualnie prowadzimy kilkadziesiąt postępowań egzekucyjnych zmierzających do przymuszenia inwestorów
do usunięcia reklamowych samowoli.
www.woiib.org.pl

WNIOSKI
Pomimo naszych systematycznych kontroli, wspartych
działaniami organizacji społecznych i nagłośnieniem problemu reklamowych samowoli w mediach – niestety nie zmniejsza się ta, nielegalna i szkodliwa dla jakości przestrzeni, praktyka. Skala stwierdzanych przez PINB dla Miasta Poznania
samowoli w ciągu ostatnich pięciu lat oscyluje w granicach
68% – 93%. Niestety, nie zmienia się również sposób działania wielu inwestorów, funkcjonujących w branży reklamowej
oraz właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, którzy
często świadomie i, co gorsza wielokrotnie, łamią obowiązujące przepisy. I tu kolejne słowo niestety – niestety obowiązujące prawo, a raczej jego niedoskonałości, ułatwiają proceder
umieszczania i długotrwałego bytu reklam, wybudowanych
lub zamontowanych bez pozwoleń i gdzie popadnie.
Najpoważniejsze mankamenty obowiązującego prawa:
1) długotrwałość i złożoność procedur administracyjnych.
Na przykład usunięcie wolno stojącego nośnika reklamowego, będącego budowlą – wymaga zastosowania takich
samych procedur, jakie stosuje się w odniesieniu do samowolnie wybudowanego hotelu,
2) do tej pory zarówno w ustawie prawo budowlane, jak
i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zdefiniowano pojęcia reklamy. W pierwszej z tych ustaw niektóre jej formy pojawiają się jedynie
w kontekście wymogów, jakie musi spełnić inwestor,
aby reklamę wybudować lub zamontować. Reklamą
w świetle przepisów prawa budowlanego nie są na przykład, coraz częściej stosowane, reklamy świetlne umieszczane na przyczepach samochodowych. Przyczepa jest
bowiem pojazdem, a nie obiektem budowlanym, a jej
faktyczna, reklamowa funkcja, w obowiązującym stanie prawnym, nie ma żadnego znaczenia. Jakiekolwiek
reklamy umieszczane na pojazdach nie podlegają zatem
przepisom prawa budowlanego i wyłączone są z obszaru
działań nadzoru budowlanego,
3) nie ma możliwości nałożenia na inwestora reklamowej samowoli jakiejkolwiek kary pieniężnej – już na etapie czynności kontrolnych i stwierdzenia w ich trakcie ewidentnej
samowoli budowlanej. Sankcje finansowe można zastosować dopiero po wydaniu decyzji nakazującej rozbiórkę
i utrzymaniu jej w mocy przez drugą instancję (regułą jest
bowiem odwoływanie się inwestorów od naszych decyzji
do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).
Gdy decyzja będzie ostateczna, ale w dalszym ciągu nie
zostanie wykonana (pomijam w tym miejscu możliwości
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i konsekwencje składania skarg do sądów administracyjnych i kolejne przedłużanie naszych postępowań) – dopiero
wtedy możemy wszcząć postępowanie egzekucyjne. Polega
ono między innymi na nałożeniu grzywny w celu przymuszenia inwestora do usunięcia samowoli. Grzywna ta, jak
pokazuje praktyka, jest bardzo skutecznym narzędziem
przymusu. Inwestor zwykle natychmiast usuwa nielegalną
reklamę, a urząd skarbowy nie ma podstaw, aby tę grzywnę
ściągać. Ale zanim do tego etapu dojdziemy, upływa wiele
miesięcy. Inwestorzy samowoli budowlanych doskonale
o tym wiedzą i bez żadnych hamulców „grają na czas”,
4) brak jest przepisów regulujących zasady montażu reklam
świetlnych sytuowanych przy ulicach i drogach w sposób nie powodujący zagrożenia dla uczestników ruchu
drogowego.
Działania podjęte przez poznański nadzór budowlany
w celu usunięcia barier prawnych i zwiększenia skuteczności walki z reklamową samowolą:
1) w roku 2010 opracowaliśmy zarówno propozycje zmian
przepisów prawa budowlanego i ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i całościowy projekt ustawy o uporządkowaniu przestrzeni w gminach.
Najważniejszą regulacją, którą zaproponowaliśmy w tych
opracowaniach, było nadanie gminom kompetencji do
tworzenia (na całym obszarze gmin) Regulaminów lokalizacji reklam. Regulaminy takie miałyby rangę prawa miejscowego, określałyby wszystkie kwestie lokalizacyjne
i techniczne dotyczące reklam. Zaproponowaliśmy również uproszczenia proceduralne, poprzez wprowadzenie
zgłoszeń jako jedynej formy ubiegania się przez inwestora
o zgodę na wykonanie, montaż lub instalowanie reklam.
Określiliśmy również sposoby egzekwowania zasad i warunków ustalonych w Regulaminach lokalizacji reklam,
wskazując gminę jako podmiot uprawniony do usuwania
nielegalnych reklam, po otrzymaniu polecenia od właściwego organu nadzoru budowlanego, który stwierdzałby
zgodność reklam z zasadami i warunkami określonymi
przez radę gminy. I co równie istotne, zdefiniowaliśmy
pojęcie reklamy, uwzględniając w nim nośniki reklam
umieszczane na pojazdach. Materiały z powyższymi propozycjami zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury. Niestety ich los nie jest nam znany,
2) w związku z przystąpieniem przez Kancelarię Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej do prac nad projektem ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu, zwanej potocznie ustawą
o ochronie krajobrazu, bazując na naszych doświadczeniach, przedstawiliśmy szereg uwag i propozycji zmian
niektórych przepisów. Przede wszystkim zaproponowaliśmy uproszczenie samej definicji reklamy. W projekcie
prezydenckim zaproponowano 4 pojęcia reklamy, my zaproponowaliśmy jedno pojęcie, w którym uwzględniliśmy
również reklamę umieszczaną na pojazdach. Projekt ustawy o ochronie krajobrazu, podobnie jak nasz projekt ustawy
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o uporządkowaniu przestrzeni w gminach – właśnie gminom nadaje uprawnienia do określania „zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje wyrobów”. Naszym zdaniem dla
utrzymania ładu i porządku w przestrzeni niezbędne jest
również określanie zasad i warunków sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, które mają bardzo istotny
wpływ na wartości krajobrazowe, przede wszystkim centrów dużych miast. Najczęściej są to niewielkie obiekty
handlowo-usługowe w formie: pawilonów, barakowozów,
kontenerów i kiosków, których stan techniczny i estetyka
pozostawiają zwykle wiele do życzenia. Z tychże powodów
zaproponowaliśmy rozszerzenie zakresu gminnych opracowań o obiekty tymczasowe. W naszym stanowisku wyraziliśmy również wątpliwości dotyczące zakresu kompetencji
przyznanych samorządom województw odnośnie opracowywania „Urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu”.
Mają one między innymi określać wysokość zabudowy,
dopuszczalne materiały budowlane, kolorystykę obiektów
budowlanych, rozwiązania detali architektonicznych, czy
też wręcz zastępować gminy w ustalaniu zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń. Co prawda, możliwości planistyczne sejmików województw mają dotyczyć jedynie
ochrony walorów krajobrazów priorytetowych, ale całe obszary miast takimi w istocie są. Przyznanie tak szerokich
kompetencji samorządom województw to niedopuszczalne
ograniczenie władztwa planistycznego samorządów gmin,
3) aby móc egzekwować przepisy dotyczące nieprzekraczalnych norm natężenia światła emitowanego z reklam
na budynki mieszkalne – w 2011 roku zakupiliśmy luksomierz oraz nawiązaliśmy współpracę z Politechniką
Poznańską, której naukowcy przeszkolili pięciu inspektorów PINB dla Miasta Poznania, w zakresie obsługi
i odczytywania wskazań tego urządzenia. W Polsce jesteśmy jedynym powiatowym inspektoratem nadzoru
budowlanego posiadającym tego typu sprzęt i przeszkolonych do jego obsługi pracowników,
4) od 2012 roku bardzo ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Uczestniczymy w akcjach „Wzorcowy szyld” oraz „Nie wieszam”, która dotyczy reklam
wielkoformatowych. Bierzemy również udział w wielu
debatach dotyczących porządkowania krajobrazu stolicy
Wielkopolski.
W roku 2014 i w kolejnych latach, podobnie jak do
tej pory, będziemy korzystać z naszych ustawowych uprawnień w walce nie tylko z reklamowymi, ale także innymi
zaburzającymi przestrzeń miejską, samowolami. Będziemy
również współpracować z wszystkimi, którym leży na sercu
estetyczny Poznań.
Opracował:
Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania
www.woiib.org.pl

Postępowanie

w sprawie odpowiedzialności zawodowej członków izby
inżynierów budownictwa

O

dpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
i jednocześnie posiadają odpowiednie do tych wykonywanych funkcji uprawnienia budowlane.
W rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane
(Pb) samodzielną funkcją techniczną w budownictwie jest
działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Powyższa działalność obejmuje w szczególności następujące czynności:
• Projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania.
• Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przez kierownika budowy i kierownika, robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi (tzw. wykonawcze
uprawnienia).
• Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
• Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (wykonawcze).
• Rzeczoznawstwo budowlane, które może wykonywać
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, w tym rzeczoznawca budowlany posiadający
uprawnienia bez ograniczeń.
• Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna
wytwarzania tych elementów przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (wykonawcze).
Do 24 stycznia 2002 r. wykonywanie państwowego
nadzoru budowlanego, a więc praca w organach nadzoru budowlanego (PINB i WINB) osób posiadających uprawnienia
budowlane, także było zakwalifikowane do samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Wszystkie osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, w tym warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy techwww.woiib.org.pl

nicznej wynikającymi m. innymi z Polskich Norm przywoływanych w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych, a ponadto są odpowiedzialne za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację,
bezpieczeństwo i jakość.
Określony wyżej zakres odpowiedzialności za wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wynika z przepisu art. 12 ust. 6 ustawy Prawo budowlane.
W szczególności odpowiedzialności zawodowej podlegają w świetle przepisów prawa budowlanego osoby, które
wykonując samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
popełniły następujące czyny określone w art. 95 Pb:
• dopuściły się występków określonych w art. 90 i 91
ustawy Pb lub wykroczeń określonych w art. 92 i 93
ustawy Pb,
• spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne, wskutek rażących błędów i zaniedbań,
• nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki,
• uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego
obowiązku.
Odpowiedzialności zawodowej podlegają również
te osoby, które zostały ukarane np. przez sąd powszechny
w postępowaniu cywilno-prawnym lub przez organy nadzoru
budowlanego w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności powodujących odpowiedzialność zawodową osób, których one dotyczą, właściwy organ samorządu zawodowego, tj. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
(OROZ), zobowiązany jest do bezzwłocznego wszczęcia
i prowadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) postępowania wyjaśniającego
z urzędu, po otrzymaniu informacji o wystąpieniu takich okoliczności w stosunku do konkretnego członka Izby.
Postępowanie wyjaśniające OROZ powinien również
wszcząć na wniosek organu nadzoru budowlanego (PINB,
WINB) właściwego dla miejsca popełnienia czynu karalnego
lub stwierdzającego popełnienie takiego czynu.
Powyższy wniosek powinien zawierać określenie zarzucanego czynu karalnego, uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz wskazanie dowodów.
Działanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
(Rzecznika) z urzędu może być spowodowane również wnioskiem lub skargą uzyskaną od osób trzecich.
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Do prowadzenia powyższego postępowania wyjaśniającego zobowiązany jest także Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (KROZ) w przypadku, gdy odpowiedzialności zawodowej podlega funkcyjny członek organu
Okręgowej lub Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Rzecznik sprawuje również funkcję oskarżyciela
w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków Izby Inżynierów Budownictwa.
Pierwszą czynnością Rzecznika po otrzymaniu informacji o popełnieniu czynu powodującego odpowiedzialność
w sprawach zawodowych jest dokonanie wstępnej oceny polegającej na sprawdzeniu swojej właściwości miejscowej, rzeczowej i funkcjonalnej w sprawie oraz ustalenie, w jakim trybie
sprawa powinna być rozpatrywana (tryb dotyczący omawianej
odpowiedzialności zawodowej czy innej dyscyplinarnej).
Kolejną czynnością Rzecznika jest zbadanie z urzędu,
czy nie zachodzą określone w art. 100 Pb okoliczności powodujące przedawnienie sprawy i w konsekwencji wyłączające
możliwość wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przez właściwy Sąd Dyscyplinarny (SD), którym może być Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (OSD) lub Krajowy Sąd Dyscyplinarny (KSD) działający
jako organ I instancji.
W szczególności, SD nie może w myśl cyt. wyżej
przepisu wszcząć powyższego postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli:
• upłynęło 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy
nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu
powodującego tę odpowiedzialność,
• upłynęły 3 lata od zakończenia robót budowlanych albo
• upłynęły 3 lata od zawiadomienia o zakończeniu budowy lub
• upłynęły 3 lata od wydania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu budowlanego.
Przy czym, wszczęcie postępowania wyjaśniającego
nie przerywa biegu przedawnienia sprawy. Takie przerwanie
biegu przedawnienia powoduje dopiero wszczęcie postępowania przez SD na wskutek wniesienia przez Rzecznika
wniosku o ukaranie obwinionego.
W przypadku stwierdzenia, że zachodzą w rozpatrywanej sprawie wyżej wymienione okoliczności określone
w art. 100 Pb, które powodują jej przedawnienie, Rzecznik
zobowiązany jest do umorzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w części, gdyż w rozumieniu przepisu art.
105 § 1 Kpa stało się one bezprzedmiotowe.
Jeżeli sprawa nie uległa przedawnieniu, Rzecznik
prowadzi postępowanie wyjaśniające, w toku którego może
w miarę potrzeby uzupełniać materiał dowodowy poprzez
gromadzenie niezbędnych dokumentów, przesłuchanie
świadków (skarżących) i strony (obwiniony), uzyskanie
opini biegłych, a w wyjątkowych przypadkach także poprzez przeprowadzenie oględzin, które w zasadzie powinny odbyć się wspólnie z upoważnionymi przedstawicielami właściwych organów nadzoru budowlanego w ramach
współpracy z tymi organami.
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Obwiniony, który jako jedyny jest stroną w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Rzecznika,
może działać przez pełnomocnika i ma prawo odmowy
wyjaśnień w trakcie przesłuchania, na które zresztą nie
ma obowiązku się stawić po otrzymaniu wezwania przynajmniej na 7 dni przed terminem tego przesłuchania.
Ponadto obwiniony (strona) ma prawo brać udział
w przesłuchaniach świadków (skarżących) i biegłych oraz
może zadawać im pytania i składać wyjaśnienia.
W gorszej sytuacji znajduje się świadek (skarżący)
i biegły, którzy zobowiązani są do osobistego stawienia się
na przesłuchanie i do złożenia zeznań pod rygorem sankcji
karnych w postaci grzywny w wysokości do 50 zł. Natomiast
w przypadku ponownego nieuzasadnionego niezastosowania się do wezwania, pomimo jego skutecznego doręczenia,
Rzecznik przeprowadzający powyższy dowód w sprawie,
może ukarać świadka i biegłego grzywną w wysokości do 200
zł. Na postanowienie o ukaraniu powyższymi grzywnami służy ukaranym prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia, zażalenia do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a w przypadku, gdy takie postanowienie wydał
Krajowy Rzecznik, ukarani mogą złożyć wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy w przedmiocie ukarania grzywną.
Osobie, która stawiła się na wezwanie, organ, przed
którym toczy się to postępowanie, ma obowiązek zwrócić
koszty podróży i inne należności, pod warunkiem, że zwróci się ta osoba z żądaniem przyznania tych należności przed
wydaniem decyzji, a w przypadku strony, gdy postępowanie
zostało wszczęte z urzędu.
Rzecznik powinien zakończyć postępowanie wyjaśniające w sprawie mało skomplikowanej nie później niż
w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
– w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 35 § 3 Kpa.
Powyższe postępowanie wyjaśniające kończy się
w dniu wydania przez Rzecznika decyzji administracyjnej
o umorzeniu postępowania w przypadku udowodnienia braku
podstaw prawnych i faktycznych do ukarania obwinionego
lub po wniesieniu przez Rzecznika do Sądu Dyscyplinarnego
wniosku o ukaranie obwinionego, jeżeli zarzuty o dokonanie
czynów karalnych przez obwinionego okazały się zasadne.
Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna sie więc wyłącznie na żądanie Rzecznika, a datą wszczęcia tego postępowania jest dzień doręczenia do SD wniosku
o ukaranie obwinionego członka Izby. Przy czym stronami
w tym postępowaniu są Rzecznik i obwiniony.
Po wpłynięciu wniosku o ukaranie obwinionego
członka Izby wraz z załączonym materiałem dowodowym
przewodniczący SD dokonuje wstępnej kontroli tego wniosku w celu ustalenia, czy nie zachodzą braki formalne bądź,
czy nie istnieje potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie,
na którym rozstrzyga się m. innymi o celowości zwrotu sprawy Rzecznikowi do usunięcia istotnych braków postępowania oraz rozważa się kwestie umorzenia postępowania.
www.woiib.org.pl

Rzecznik może brać udział w posiedzeniach i rozprawach Sądu Dyscyplinarnego oraz składać wnioski co do wymiaru kary i innych rozstrzygnięć, a także wypowiadać się co
do wniosków zgłaszanych przez uczestników rozprawy.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (OSD) oraz Krajowy
Sąd Dyscyplinarny (KSD), działający jako organ I instancji,
orzekają w składzie 3-osobowym, a w postępowaniu odwoławczym KSD orzeka w składzie 5-osobowym.
Od orzeczeń (decyzji) OSD przysługuje stronom,
w tym również Rzecznikowi, prawo wniesienia odwołania do
KSD za pośrednictwem OSD w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji, a od orzeczeń (decyzji) KSD podjętych w II instancji
w postępowaniu odwoławczym przysługuje stronom skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
W przypadku, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, np. z powodu uznania obwinionego za niewinnego
popełnienia czynu zarzucanego mu we wniosku Rzecznika,
Sąd Dyscyplinarny wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości lub w części.
SD może również umorzyć postępowanie z inicjatywy Rzecznika, jeżeli nie sprzeciwiają się temu strony oraz
gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Natomiast, jeżeli postępowanie wykaże, że obwiniony popełnił czyn powodujący odpowiedzialność zawodową,
właściwy Sąd Dyscyplinarny orzeka w swojej decyzji o nałożeniu na obwinionego odpowiedniej kary określonej w art. 96
ustawy Prawo budowlane.
Osoby, które podlegają odpowiedzialności zawodowej w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w sposób określony w cyt. wyżej art. 95 Pb,
zagrożone są następującymi karami:
• upomnienie (tzw. zwykłe),
• upomnienie (tzw. kwalifikowane) z jednoczesnym
nałożeniem obowiązku złożenia w wyznaczonym ter-

minie egzaminu w zakresie niezbędnym do uzyskania
odpowiednich uprawnień budowlanych,
• zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie na okres od roku do 5 lat, połączony
z obowiązkiem złożenia w wyznaczonym terminie powyższego egzaminu.
W przypadku ponownego niezdania powyższego egzaminu w dodatkowym terminie, właściwy Sąd Dyscyplinarny pierwszej instancji stwierdza w postaci postanowienia
utratę uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Najczęściej w orzeczeniach o karach stosowano dotychczas najbardziej łagodną karę upomnienia (w ponad 90%
przypadkach).
Jednak wszystkie ostateczne decyzje o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej są przesyłane do wiadomości pracodawcy osoby ukaranej, właściwemu stowarzyszeniu,
organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia budowlane,
oraz Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (GINB),
a informacja o powyższej karze podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Ukaranych, prowadzonego przez GINB.
Zadaniem powyższego systemu kar ustalonego przepisami Prawa budowlanego jest bezpośrednie oddziaływanie
na sprawców naruszania porządku prawnego w budownictwie,
w celu zagwarantowania należytego poziomu projektowania,
wykonawstwa i nadzoru przez osoby posiadające przygotowanie zawodowe stwierdzone uprawnieniami budowlanymi.
Działalność osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie może podlegać nie tylko omówionej wyżej odpowiedzialności zawodowej, ale również
odpowiedzialności dyscyplinarnej, która zostanie przedstawiona w następnym artykule.
Przemysław Grzegorz Barczyński
OROZ - koordynator i specjalista prawa administracyjnego

Obrazki sprzed pół wieku

STUDENT W KAMASZACH

K

amasze – takie prawdziwe z gwoździami w podeszwach – były na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku jednym z elementów
ubioru wojskowego, które otrzymywał student na pierwszym
roku studiów. Do kompletu należał także mundur polowy,
płaszcz, czapka i… onuce. Tak wyposażony słuchacz wyższej uczelni musiał przez najbliższe 4 lata nauki, raz w tygodniu, zjawiać się na szkoleniu wojskowym.
Wojskowe szkolenie studentów miało na celu odbycie
obowiązkowej służby wojskowej oraz zapewnienie dla wojska
przyszłych oficerów rezerwy. Przy każdej uczelni istniało tzw.
www.woiib.org.pl

studium wojskowe. W czasie roku akademickiego skupiano
uwagę przede wszystkim na wojskowych zajęciach teoretycznych. Na zajęcia praktyczne przewidziane były dwa miesięczne obozy wojskowe odbywane w czasie wakacji (po drugim
i czwartym roku studiów) w konkretnej jednostce wojskowej.
Studium Wojskowe Politechniki Poznańskiej mieściło
się na Wildzie, obok Gmachu Głównego PP. Specjalnością
naszego Studium były wojska pancerne. Związane to było
z istniejącą w Poznaniu Wyższą Szkołą Wojsk Pancernych.
Specjalność ta – jak się okazało za kilka lat – pozwoliła nam
także być „w towarzystwie” ekspertami serialu o czterech
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pancernych i psie. Po pewnym czasie dla studentów budownictwa wprowadzono nową specjalność – wojska saperskie.
Specjalność ta była bardziej związana z profilem studiów.
Studium wojskowe wprowadzało do naszego życia studenckiego pewną dyscyplinę i rygor. Wykłady na uczelni
można było opuścić. Zajęcia wojskowe tylko po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego. Samo dotarcie na godzinę
8 rano z Kórnickiej na Wildę wymagało nie lada wysiłku.
Ale to nie wszystko. Zajęcia zaczynały się apelem, którego głównym punktem była kontrola wyglądu żołnierzastudenta. Najwięcej kłopotu sprawiała nam dopuszczalna
przez regulamin wojskowy długość włosów. W tym czasie
obowiązywała moda „na Beatlesów” – a więc włosy długie.
Próby chowania włosów pod czapkę kończyły się zwykle
skierowaniem do fryzjera.
Cała nasza wiedza wojskowa zapisywana była w zeszycie 100-kartkowym, przesznurowanym i specjalnie ostemplowanym. Strony w zeszycie musiały być ponumerowane.
Za zgubienie tego zeszytu groziły surowe sankcje. Kpiliśmy
z przywiązywanej wagi do tej sprawy. Przecież informacje
zawarte w naszym zeszycie nie były tajne, a każdy obcy wywiad miał na pewno wiedzę o wiele większą niż nam przekazywano. Dopiero po kilku latach jeden z mądrzejszych
oficerów zawodowych wyjaśnił nam, że nie wiedza zawarta
w zeszycie może być przedmiotem zainteresowania, lecz jej
zakres przekazywany przyszłym oficerom rezerwy.
Wakacyjne obozy studenckie były nie lada przeżyciem.
Przede wszystkim pobudka o 6 rano! W akademiku to przecież środek nocy. Do dziś pamiętam okrzyk dyżurnego –
zbiórka na zaprawę poranną bez koszul. Ubrani do połowy
i zaspani jeszcze studenci wybiegali na korytarz, a potem na
kilkukilometrowy marszobieg. Początki obozu były trudne.
Do tego świadomość, że po południu nie można było odespać tego rannego wstawania, bo żołnierskie łóżka starannie
pościelone nie były do tego przewidziane. Do wszystkiego
można się jednak przyzwyczaić.
Pamiętam, że zgodnie z regulaminem czas na zajęcie swoich miejsc w czołgu przez załogę wynosił 7 sekund. Przebycie
drogi od zbiórki przed lufą czołgu do określonego miejsca wewnątrz czołgu i zamknięcie włazów w tym czasie wydawało
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się niemożliwym. Jednak po wielu ćwiczeniach okazywało się,
że można poważnie zbliżyć się do czasu regulaminowego. Pomagała w tym wojskowa instrukcja, która bardzo szczegółowo
opisywała drogę każdego z członków załogi, łącznie ze wskazówkami, gdzie należy postawić nogę, a gdzie oprzeć rękę. Nie
przypominam sobie jednak, aby jakaś studencka załoga osiągnęła zaczarowaną granicę 7 sekund. Za to wyniki w granicach
10 sekund zdarzały się często.
O wojsku na studiach powstało wiele dowcipów i anegdot. Bohaterem był przeważnie inteligentny student, który
ośmieszał mniej inteligentnego zawodowego oficera.
Pamiętam jedną z nich o odpytywaniu studenta z budowy czołgu.
- Z czego zbudowany jest pancerz czołgu? – pyta oficer.
- Ze stali – odpowiada student.
- Dobrze. A z czego zbudowana jest lufa czołgu?
- Też ze stali.
- Źle – odpowiada oficer – lufa czołgu, zgodnie z instrukcją, zbudowana jest z materiału identycznego.
Jak to w wojsku, bywały także groteskowe sytuacje.
Zdarzały się na zajęciach w studium, jak również na wakacyjnych poligonach. Dzisiaj, wspominając okres studiów, nie
sposób oddzielić go od studenckich przygód z wojskiem.
Tekst i zdjęcia:
Marek Adamiec
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Hutę najlepiej wybudować w...
puszczy!

S

zczególnie szybko rozwijające się od XVI
wieku przemysły, takie jak metalurgiczny
czy szklarski, potrzebowały znacznych, jak
na ówczesne czasy, ilości energii cieplnej. Jedynym surowcem energetycznym, mogącym zaspokoić te potrzeby, było wówczas drewno i uzyskiwany z niego węgiel
drzewny. Obiekty o dużej energochłonności, ze względów ekonomicznych i praktycznych, lokalizowano więc
jak najbliżej źródła surowców energetycznych. Stąd nietypowe z dzisiejszego punktu widzenia i budzące zdumienie ze względów ekologicznych lokalizacje dawnych
hut szkła i żelaza - w głębi ostępów leśnych.
Po dawnych hutach żelaza i szkła najczęściej pozostało niewiele. Jednak na ich dawną obecność wskazują
nazwy wielu miejscowości, miejsc czy nawet rzek i strumieni. Również dzisiejsza Puszcza Zielonka ma swoją
hutniczą historię i związane z nią tajemnice. Na jej obszarze występuje szereg lokalnych nazw wskazujących
na rozwinięty tu niegdyś przemysł hutniczy. Zanim się
nimi zajmiemy bliżej, spróbujmy się nieco cofnąć w czasie i przyjrzeć się dziejom hutnictwa szkła i żelaza na Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka – kto wie, ile jeszcze zagadek
ziemiach polskich.
kryje ta puszcza? Mapa wg Pietruska & Mierkiewicz Sp. z o.o. Poznań w „Szlaki turystyczne na obszarach chronionych w WielkopolHutnictwo szkła w dawnych czasach
sce” Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2008 r.
Choć proces wytapiania szkła z piasku i jego obróbki znany był na ziemiach polskich już we wczesnym średniowieczu (np. Wolin – pierwsza połowa X wieku – początek XIII
wieku, Opole – przełom X i XI wieku – drugiej połowy XII
wieku, Kruszwica – początek XI wieku – 1271 r., Wrocław XII
wiek), to jednak huty szkła z prawdziwego zdarzenia pojawiły
się u nas dopiero w wiekach XIV i XV. Funkcjonowały w tym
czasie w Wielkopolsce, Małopolsce, na Pomorzu i Śląsku.
Intensywny rozkwit hutnictwa szkła nastąpił w Polsce
w drugiej połowie XVI wieku. O ile w latach 1500–1525 funkcjonowało w kraju zaledwie 7 hut, to w następnym dwudziestopięcioleciu było ich już 15. W kolejnych ćwierćwieczach,
tj. okresie 1551–1575, ich liczba osiąga wartość 30, a w latach
1576–1600 osiąga swoje apogeum i dochodzi do 45, a według
innych źródeł, nawet do około 50. Jak widać, przez blisko 100
lat liczba hut szkła w Polsce w każdym kolejnym dwudziestopięcioleciu rosła dwukrotnie. Upadek gospodarczy miast w wieku
XVII spowodował, że liczba hut szkła w Polsce zaczęła spadać.
W latach 1600–1625 ich liczba obniżyła się do 37, a w kolejnym ćwierćwieczu (1626–1650) spadła do 28. W tym ostatnim
okresie osiągnięto poziom niższy niż to miało miejsce w okresie
1551–1575, czyli prawie 100 lat wcześniej. Wraz ze spadkiem
ich ilości, doszło również do pewnej koncentracji obszarowej
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hut szkła, prowadzącej do powstawania pierwszych krajowych
ośrodków przemysłu szklarskiego. Koncentracji tej sprzyjały
szczególnie dogodne warunki do budowy hut szkła, które znajdowano w rejonie Myślenic, Dobczyc, w Górach Świętokrzyskich, w rejonie Częstochowy, Radoszyc, Żywca, pod Lubaczowem, w dolinach Dunajca i Popradu, a także w okolicach Gdańska, Pabianic i Wolborza oraz na Śląsku – w Kotlinie Kłodzkiej.
Ośrodki te nie pełniły jednak znaczniejszej roli gospodarczej,
gdyż w ich skład wchodziły niewielkie zakłady produkcyjne,
w których zatrudniano z reguły nie więcej jak kilku tylko pracowników i które to z tych względów nie miały znaczących
mocy przerobowych. Krajowy przemysł szklarski, nastawiony
głównie na produkcję szyb okiennych i prostych naczyń szklanych, wykorzystywał do tego celu szkło potasowe niskiej jakości. Krajowy przemysł w XVI i XVII wieku nie zaspakajał krajowego popytu na szkło okienne i stołowe.
Mimo eksportowania przez polskie huty niektórych wyrobów szklanych, krajowe zapotrzebowanie na wyroby wysokiej jakości zaspokajano importem z Włoch (Wenecji) i Francji. Rodzime próby podjęcia produkcji szkła wysokiej jakości oraz rozszerzenia asortymentu wyrobów (Mikołaj Wolski
w Starostwie Krzepickim i Aleksander Gwagnin w Górach
Świętokrzyskich) przeprowadzane na początku XVII wieku,
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nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jedną z pierwszych
większych hut szkła w Polsce była huta Poręba Wielka należąca do Lubomirskich, którą założono w drugiej połowie XVII
wieku. Rozwój hutnictwa szkła nastąpił ponownie w wieku
XVIII, kiedy to odnotowano w Polsce przeszło 100 hut szkła.
Jedną z pierwszych w tym okresie była manufaktura szklana
Augusta II w Bielanach pod Warszawą, która powstała w roku
1710. Kolejne większe huty szkła to uruchomiona w roku 1717
Huta Kryształowa pod Lubaczowem, należąca do Adama Sieniawskiego, manufaktury szklane w Nalibokach (przed 1724
rokiem) i w Urzeczu (1737) należące do Radziwiłłów, a także należąca do Sanguszków manufaktura w Cudnowie (1743
rok). Pierwsza połowa XIX wieku, na obszarze Śląska, charakteryzowała się dalszym rozwojem hut szkła. W tym okresie,
w okolicach Jeleniej Góry, powstał znaczny ośrodek produkcji
szkła luksusowego. Należy jednak pamiętać, że aż do 2 połowy
XIX wieku podstawę szklarstwa na ziemiach polskich stanowiły niewielkie huty leśne. Jeszcze w roku 1864 na obszarze
Królestwa Polskiego funkcjonowało 39 hut szkła, z których
wszystkie związane były z energetyką leśną. Pracowało w nich
około 1100 pracowników. Tylko w jednej z nich, w hucie
Czechy k. Garwolina, należącej do Horodliczków, zatrudniano ponad 100 pracowników. Wszystkie inne były obiektami
małymi, o niewielkich zdolnościach produkcyjnych. Dopiero
od lat 70. XIX wieku, wskutek wprowadzenia opalania pieców szklarskich gazem lub węglem, zaczęto huty przenosić
z lasów w okolice złóż węgla, wielkich miast i linii kolejowych. Na przełomie XIX i XX wieku w Poznańskiem nastąpił
wyraźny upadek przemysłu szklarskiego. Z działających 8 hut
szkła w roku 1875 w roku 1907 funkcjonowała już tylko jedna.
Ponowny wzrost ilości hut w Polsce, nastąpił dopiero po roku
1918. Huty szkła, jako obiekty uzależnione energetycznie od
wielkich obszarów leśnych, z zasady związane były z wielką
własnością ziemską.
Hutnictwo żelaza w dawnych czasach
Znacznie dłuższą tradycję od hutnictwa szkła ma na ziemiach polskich hutnictwo żelaza. Wyroby żelazne znane tu już
były od VIII wieku p.n.e., czyli jeszcze w epoce brązu. Nie były
jednak wytworami rodzimych hut, lecz pochodziły z importu.
Epoka brązu, czyli okres, w którym głównym surowcem do produkcji broni, narzędzi i przedmiotów codziennego
użytku był brąz, czyli stop miedzi i cyny, na ziemiach polskich trwała do około 650 roku p.n.e. Przyjmuje się umownie, że od tej daty żelazo jako surowiec zdecydowanie zaczęło wypierać brąz. Okres od 650 r. p.n.e. aż do ok. 1250 r. n.e.
nazywany jest na ziemiach polskich epoką żelaza. Dzieli się
ją zwykle na cztery okresy: halsztacki (ok. 650 r. p.n.e. – 400
r. p.n.e.), lateński (ok. 400 r. p.n.e. – początek n.e.), rzymski, a raczej wpływów rzymskich (początek n.e. – ok. 500
r. n.e.) i wczesnośredniowieczny (ok. 500 r. p.n.e. – 1250 r.
n.e.). Podczas okresu halsztackiego ukształtowały się grupy
etniczne Celtów, Scytów i Traków. Pierwsze huty żelaza na
ziemiach polskich powstały właśnie wtedy, tj. w VI wieku
p.n.e. Rozwój hutnictwa w tym okresie wiązał się z ekspan34
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sją ludów celtyckich. Ludy te, posiadające wysokie umiejętności wytopu żelaza z wykorzystaniem techniki dymarskiej,
w III–II wieku p.n.e. opanowały Śląsk i zachodnią Małopolskę. Umiejętności te Celtowie upowszechnili na zajętych
i sąsiednich terenach, w wiekach I–IV n.e. Większe ośrodki
hutnictwa powstały w Górach Świętokrzyskich, na Śląsku,
w Wielkopolsce, południowo-zachodnim Mazowszu, w okolicach Krakowa (Igołomia) oraz w rejonie Suwałk. Jednak
największym ośrodkiem hutniczym, ocenianym na podstawie ilości pracujących dymarek, były Góry Świętokrzyskie,
w których to powstał już w I wieku p.n.e. jeden z największych ośrodków hutnictwa w Europie. Ośrodek ten, zwany
później Zagłębiem Staropolskim, najbardziej eksploatowany
w II–III wieku n.e., dokonał kilkuset tysięcy (!) wytopów żelaza w ziemnych piecach hutniczych. Ich ślady odkryto na
powierzchni aż około 800 hektarów! Należy tu wziąć pod
uwagę, że każdy wytop żelaza to jeden wykorzystywany jednorazowo piec ziemny! Zatem kilkaset tysięcy wytopów to
kilkaset tysięcy ziemnych pieców!
Oprócz Celtów żelazo wytapiali też nauczeni przez nich
dawni Słowianie. Rozwój kultury łużyckiej wpłynął na rozwój kultury wschodniopomorskiej. Na ich kanwie rozwinęła
się prasłowiańska kultura Wenetów (II wiek p.n.e. – VI wiek
n.e.). W okresie lateńskim Wenetowie przejęli od Celtów
umiejętność wytopu żelaza w dymarkach. Jedne z najstarszych szczątków osady Wenetów odnaleziono w ww. wsi
Igołomia, położonej koło Proszowic w dawnym województwie krakowskim. W szczególności odnaleziono tu zespoły
dymarek z I–II wieku n.e., służące do wytopu żelaza z rudy
darniowej. Zespoły te najprawdopodobniej są kolejnym etapem rozwoju ośrodka hutniczego w pobliskim Wyciążu, datowanego na II–I wiek p.n.e.
Okres wielkiej wędrówki ludów słowiańskich, jaki miał
miejsce około 375–570 roku n.e., niekiedy traktowany jest
jako trzecia faza okresu rzymskiego. Wędrówka ta spowodowała trwały regres osadnictwa i gospodarki. Wpłynęła również na upadek hutnictwa. W okresie tym hutnictwo stało się
jedynie sezonowym zajęciem wiejskim i leśnym. Ponowny
rozwój gospodarczy i osadniczy uwidocznił się dopiero we
wczesnym średniowieczu, a dokładniej w wieku VIII n.e.
W zachodniej i środkowej Europie hutnictwo zaczęło się odradzać dopiero w wieku IX. Aż do wieku XII kowale sami
wytapiali żelazo w dymarkach lub korzystali z hutnictwa
leśnego lub wiejskiego. Proces samodzielnego przygotowywania (na niewielką skalę) potrzebnego surowca przerwany
został dopiero przez wprowadzenie do hutnictwa wykorzystania energii wodnej. Od tego czasu kowale zaczęli korzystać z wyrobów kuźników. Kowalstwo już w X–XIII wieku
było powszechnie wykonywanym i doskonale rozwiniętym
rzemiosłem.
Wraz z pojawieniem się koła wodnego jako źródła
energii w XIII wieku nastąpił wyraźny rozwój hutnictwa żelaza. Prawie równocześnie w tym okresie na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce pojawiły się nowego rodzaju huty
żelaza zwane kuźnicami. Stanowiły one wyspecjalizowany
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zespół warsztatów hutniczych, w którego skład wchodziły
młyny rozdrabniające, dymarki do wytopu żelaza, młot mechaniczny z kowadłem (zwany hamrem lub hamernią) i piec
kowalski. Wszystkie te urządzenia wykorzystywały energię
wodną pochodzącą z budowy zapór, na niewielkich ciekach wodnych. Według danych pochodzących z roku 1577,
w kuźniach województwa sandomierskiego pracowało 167,
a w kuźniach województwa krakowskiego 68 kół wodnych.
Kuźnice upowszechnione zostały w Polsce na przełomie XIII
i XIV wieku. W wieku XVI w całej Koronie funkcjonowało
około 200 kuźnic. Największym ich skupiskiem była Małopolska. W roku 1577 w Zagłębiu Staropolskim funkcjonowały 64 kuźnice wyposażone w łącznie 153 koła wodne,
a w Zagłębiu Częstochowskim funkcjonowało 35 kuźnic wyposażonych w około 100 kół wodnych. Jak z tego wynika,
w ww. okresie w samej Małopolsce funkcjonowało co najmniej około 50% wszystkich kuźnic Korony.
Kuźnice stały się stabilnym i dziedzicznym źródłem dochodów. Kuźnicy zazwyczaj wywodzili się ze stanu mieszczańskiego, a jako ludzie majętni z łatwością przenikali do
stanu szlacheckiego. Zamożność kuźników była przysłowiową „solą w oku” szlachty, która gwałtownie poszukiwała nowych źródeł dochodów. Pod pretekstem prowadzenia przez
huty rabunkowej gospodarki leśnej, który to argument był
poniekąd słusznym, szlachta na podstawie konstytucji sejmu
1563–1564 uzyskała prawo zezwalające jej na wykup kuźnic
od kuźników i równocześnie ograniczające prawa tzw. wolnych kuźników. Od tego czasu kuźnice zaczęły stopniowo
przechodzić w ręce szlachty, a ustanowione przez nią zarządy
nad kuźnicami oddawano w ramach pracy pańszczyźnianej

poddanym sobie kuźnikom lub okresowym dzierżawcom.
Rezultatem takiego postępowania była nierzadko likwidacja
wielu dotychczas dobrze prosperujących kuźnic.
Upadek gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, jaki
nastąpił w 2 połowie XVII wieku i w 1 połowie wieku XVIII,
doprowadził do głębokiego kryzysu polskiego rzemiosła
i leśnego przemysłu hutniczego. Ogromne zniszczenia wojenne, rekwizycje, a nawet zwykłe rabunki żołnierskie, a także szerzące się choroby doprowadziły w okresie 1648–1717
do poważnego zmniejszenia się liczby ludności na ziemiach
polskich. Nastąpił regres w rozwoju miast i wsi. Wiele miasteczek straciło swój dotychczasowy status miejski i przekształciło się w wieś. Tak daleko idące zmiany gospodarcze,
wpłynęły na zmniejszenie zapotrzebowania na wyroby żelazne i tym samym na zahamowanie rozwoju rzemiosła i przemysłu hutniczego.
Mimo to kuźnice jako podstawowy rodzaj zakładu hutniczego, przetrwały aż do końca XVIII wieku, kiedy to zaczęły ulegać stopniowemu zastępowaniu przez bardziej wydajne
zespoły wielkich pieców i fryszerek.
Po co nam te hutnicze historie ?
Jak zaznaczyłem na wstępie, na obszarze dzisiejszego
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka występuje szereg
lokalnych nazw wskazujących na funkcjonujący tu niegdyś
hutniczy przemysł. Występują tu m.in. takie nazwy, jak Huta
Pusta, Huciska czy Hutka. Dość rozpowszechniony jest pogląd, że w XVII i XVIII wieku we wsi Huciska funkcjonowała huta szkła. Jednym z dowodów na jej istnienie miały
być znajdowane ponoć w okolicy
Hucisk hałdy szlaki szklanej. Czy ta
niewątpliwie ciekawa hipoteza jest
jednak jedyną możliwą? Czy nie ma
innych, bardziej przekonywujących,
poszlak i dowodów, że mogło być
inaczej?
Spróbuję wykazać, że ww. hipoteza nie jest jedyną, a owe hutnicze
historie, przytoczone powyżej, będą
dobrym wstępem do rozwikłania
jeszcze jednej puszczańskiej zagadki
Puszczy Zielonka. Ale o tym - w następnym artykule.
Ryszard Chojnacki

Miejscowości Huta Pusta i Huciska położone w centralnej części Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (Mapa Pietruska & Mierkiewicz Sp. z o.o. Poznań, w „Informacje
praktyczne – Murowana Goślina” Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna).
www.woiib.org.pl

Źródła:
1/ „Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski
do 1945 roku” Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, praca zbiorowa pod red. prof. dr Antoniego Mączaka.
2/ „Historia Kultury Materialnej Polski” Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1978.
3/ „Historia Polski” Henryk Łowmiański Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963.
4/ „Puszcza Zielonka. Przewodnik” Paweł Anders, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981.
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Plan szkoleń dla członków

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 roku
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Temat kursu

Data/miejsce

Organizator/Wykładowca

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.
Branża wodno-melioracyjna
1. Rozpatrywane w Sejmie RP propozycje zmian
do Prawa wodnego.
2. Planowanie przestrzenne a mapy zagrożenia
powodziowego.
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.
Branża elektroinstalacyjna - SEP, O/Poznań
Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych.

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
biuro@cutob-poznan.pl

26-03-2014 r.
10:00 – 15:00
Poznań
WOIIB, ul.
Dworkowa 14
27-03-2014 r.
16:00 - 19:10
Piła,
ul. Browarna 19

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

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 PE i RE.

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

27-03-2014 r.
09:00, Poznań
WOIIB, ul.
Dworkowa 14
Branża ogólnobudowlana - PZITB
10-04-2014 r.
1. Projekt budowlany - dokument niezbędny do
16:00 - 19:10
realizacji obiektu budowlanego i dokumentacja
Leszno
powykonawcza wg aktualnych przepisów.
Zesp. Szkół Roln.2. Zmiany w przepisach związanych
Budowlanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego
im. Synów Pułku
w budownictwie.
ul. 1 Maja 1
Branża ogólnobudowlana - PZITB
10-04-2014 r.
1. Wykonanie izolacji wodoszczelnych w łazienkach, 16:00 - 19:10
łaźniach i basenach kąpielowych. Materiały
Poznań
izolacyjne i szczegóły wykonawcze.
WOIIB, ul.
2. Płynne folie tworzywowe jako rozwiązanie
Dworkowa 14
problemów szczelności dachów. Uszczelnianie
detali na dachu.
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Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Zbigniew Augustyniak
2. mgr Bogdan Dąbrowski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator: SEP O/Poznań
Informacja:
Elżbieta Pokrywka
tel. 61 853 65 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
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. inż. Andrzej Król
2. dr inż. Barbara Ksit
inż. Tomasz Szczygieł
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
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
biuro@cutob-poznan.pl

www.woiib.org.pl

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Branża elektroinstalacyjna SEP O/Kalisz
Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach
elektrycznych.
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 PE i RE.

kwiecień 2014 r.

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

13-05-2014 r.
9:00
Poznań: MTP
-EXPOPOWER
2014 r.
14-05-2014 r.
9:00
Poznań: MTP
-EXPOPOWER
2014 r.
15-05-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

08-05-2014 r.
11:00 - 14:10
Gniezno
Dom Rzemiosła
ul. Tumska 16

22-05-2014 r.
16:00 - 19:10
Leszno
Zesp. Szkół Roln.Budowlanych
im. Synów Pułku
ul. 1 Maja 1

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
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator: SEP O/Poznań
Informacja:
Elżbieta Pokrywka
tel. 61 853 65 14
Organizator: SEP O/Poznań
Informacja:
Elżbieta Pokrywka
tel. 61 853 65 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
biuro@cutob-poznan.pl
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
biuro@cutob-poznan.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
biuro@cutob-poznan.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 PE i RE.

05-06- 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
biuro@cutob-poznan.pl

www.woiib.org.pl
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12-06-2014 r.
16:00 - 19:10
Kalisz
ul. Rumińskiego 2

16.

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.

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
biuro@cutob-poznan.pl

czerwiec 2014 r.

17.

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

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

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.
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.
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
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.

04-09-2014 r.
11:00 - 14:10
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
biuro@cutob-poznan.pl

11-09-2014 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
biuro@cutob-poznan.pl

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
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@neostrtada.pl

18.

19.

20.

21.

22.

38

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Uszkodzenia powstałe w budynkach
wielkopłytowych na skutek błędów
wykonawczych i złej eksploatacji.
Kontrola, zapobieganie, naprawy.
2. Naprawa uszkodzeń i wzmacnianie konstrukcji
żelbetowych z uwzględnieniem taśm z włókien
poliwęglanowych.
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09-10-2014 r.
16:00 - 19:10
Leszno
Zesp. Szkół Roln.Budowlanych
im. Synów Pułku
ul. 1 Maja 1
16-10-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. Jacek Wdowicki
2. dr inż. Edmund Przybyłowicz
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

www.woiib.org.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.

www.woiib.org.pl
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