Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!
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. Andrzej Mikołajczak
w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 pok. 3
mgr inż. Jerzy Stroński
w każdą środę w godz. 15:00-16:00 pok. 3
Przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
we wtorki w godz. 13:00-14:00 pok. 103
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kwietnia 2014 roku obradował XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na tym Zjeździe podsumowano działalność naszego samorządu zawodowego ostatniej kadencji i dokonano wyboru nowych władz WOIIB. Ocena
działalności Izby w czteroletniej kadencji wypadła pozytywnie, o czym świadczą głosowania nad sprawozdaniami wszystkich organów i udzielone absolutorium Radzie WOIIB.
W imieniu Koleżanek i Kolegów złożyłem podziękowanie mgr. inż. Jerzemu Strońskiemu – przewodniczącemu WOIIB w dwóch minionych kadencjach, za wielki trud, jaki włożył przez te dwie kadencje w rozwój Izby. Podziękowania za działanie i współpracę koledze Jerzemu Strońskiemu złożyli
goście zaproszeni na Zjazd: posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Łybacka i poseł Tadeusz Dziuba, wojewoda wielkopolski Piotr Florek,
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, prezydent Wielkopolskiej Izby Budownictwa Marek Szczęsny oraz przedstawiciele uczelni, stowarzyszeń naukowo-technicznych i samorządów zawodowych.
W czasie dalszych obrad zatwierdzono plan pracy WOIIB na 2014 rok oraz
uchwalono budżet Izby na 2014 rok.
Następnie dokonano wyboru nowych władz na IV kadencję naszej Izby.
Zostałem wybrany na przewodniczącego WOIIB i dziękuję za zaufanie, jakim
mnie obdarzyliście. Ze swej strony postaram się wypełniać tę misję najlepiej jak
umiem. Natomiast osobom wybranym do władz na IV kadencję życzę wytrwałości i dużego zaangażowania w pracy dla dobra naszego samorządu zawodowego. Naszym wspólnym celem jest dalszy rozwój Izby i spowodowanie, by zawód
inżyniera oraz technika budownictwa był szanowany i postrzegany jako zawód
zaufania publicznego.
15 kwietnia odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie nowo wybranej
Rady WOIIB, na którym dokonano wyboru: zastępców przewodniczącego, sekretarza i jego zastępcy, skarbnika i jego zastępcy, członków prezydium, przewodniczących zespołów problemowych oraz opiekunów delegatur.
Ze swej strony pragnę zapewnić, że w ramach zadań statutowych WOIIB
nadal będzie ściśle współpracowała z: parlamentarzystami z okręgu wielkopolskiego, władzami województwa wielkopolskiego i administracją samorządową, nadzorem budowlanym, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi,
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, samorządami zawodowymi, uczelniami wyższymi i szkołami budowlanymi na terenie Wielkopolski, Wielkopolską Izbą Budownictwa i Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów. Prowadzenie tak szerokiej współpracy przyczynia się do podniesienia prestiżu
naszej Izby.
27 i 28 czerwca br. odbędzie się XIII Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Delegaci z naszej Izby pojadą na ten Zjazd z konkretnymi
wnioskami zgłoszonymi na naszym zjeździe okręgowym i będą aktywnie uczestniczyć w obradach i wyborach do władz krajowych.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr inż. Łukasz Gorgolewski
we wtorki w godz. 14:00-15:00 pok. 101
Ośrodek Informacji Technicznej
tel. 61-854-20-23

						

Z koleżeńskim pozdrowieniem.
Przewodniczący WOIIB
inż. Włodzimierz Draber
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kwietnia 2014 r. delegaci na XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB wybrali nowego przewodniczącego oraz skład okręgowej rady. Przewodniczącym został inż. Włodzimierz Draber.
15 kwietnia podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej rady wybrano członków prezydium okręgowej rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Pełen skład rady wraz ze składem prezydium prezentujemy poniżej. W tym numerze Biuletynu przedstawiamy sylwetki nowo
wybranych: przewodniczącego okręgowej rady, zastępcy przewodniczącego, przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej – koordynatora.
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Włodzimierz DRABER
Andrzej MIKOŁAJCZAK
Jerzy STROŃSKI
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XIII Zjazd
sprawozdawczo-wyborczy
WOIIB
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kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 rozpoczął obrady
XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, by podsumować pracę wszystkich organów, komisji
i zespołów działających w Izbie, wybrać przewodniczącego
okręgowej rady Izby, przewodniczących organów oraz człon-

Prezydium Zjazdu

ków rady okręgowej i członków organów, a także delegatów
na zjazd PIIB w IV kadencji. W dalszej części Zjazdu delegaci nakreślili kierunki działania w kolejnym roku funkcjonowania samorządu.
Zaproszenia do wzięcia udziału w Zjeździe wysłano do
180 delegatów wybranych podczas jesiennych spotkań wybor-

Zaproszeni goście honorowi
4
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czych. Na 180 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło
udział 168, co stanowiło 93,33% wszystkich delegatów.
Przewodniczący rady okręgowej WOIIB Jerzy
Stroński przywitał delegatów oraz przybyłych gości honorowych, wśród których byli: wojewoda wielkopolski
– Piotr Florek, wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, wielkopolskich parlamentarzystów: Krystynę Łybacką i Tadeusza Dziubę. Powitał również: Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu
– Stanisławę Ziółkowską, zastępcę dyrektora Wydziału
Urbanistyki i Architektury – Andrzeja Nowickiego, który reprezentował prezydenta miasta Poznania, wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
– Jerzego Witczaka, powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego dla miasta Poznania – Pawła Łukaszewskiego, wiceprzewodniczącą WOIA – Ewę Pawlicką-Garus,
prezydenta rady WIB – Marka Szczęsnego, prezesa zarządu WIB – Zenona Kierczyńskiego, rektora Politechniki
Poznańskiej – prof. Tomasza Łodygowskiego i dziekana
Wydziału Budownictwa PP – prof. Janusza Wojtkowiaka,
prodziekana Wydziału Melioracji Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr. inż. Zbigniewa Srokę. Powitał przewodniczących stowarzyszeń
naukowo-technicznych, które w 2002 r. tworzyły Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa: Jerzego
Gładysiaka – PZITB, Jana Lemańskiego – PZITS, Cezarego Sinieckiego – SITWM, Bogdana Brescha – honorowego prezesa SITKom. Oddziału w Poznaniu.
Powitał również: przewodniczącą rady Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu – Teresę Kruczkowską, Dariusza Szymczaka, członka Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Serdecznie przywitał przybyłego na Zjazd prezesa
PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego.
Wojewoda wielkopolski
– Piotr Florek – w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie na Zjazd, który jak stwierdził,
jest miejscem do przemyśleń
i wyważonych decyzji. Przedstawił krótko informacje dotyczące
projektów zmian w przepisach
www.woiib.org.pl

dotyczących opłat legalizacyjnych i kodeksu budowlanego.
Podziękował za bardzo dobrą wieloletnią współpracę z Izbą.
Pani poseł Krystyna Łybacka – dziękując za zaproszenie na
Zjazd podkreśliła rolę środowiska
inżynierów i techników budownictwa w jej działaniach parlamentarnych. W swoim wystąpieniu
podkreśliła potrzebę istnienia
Izby jako reprezentanta środowiska zawodowego budowlańców.
Pogratulowała wszystkim członkom efektów pracy i działania w minionej kadencji. Życzyła
owocnych obrad.
Poseł Tadeusz Dziuba podkreślił rolę inżynierów
w budowaniu solidnych podstaw gospodarki narodowej.
Dzięki zapałowi do pracy, realizacji ambitnych przedsięwzięć
środowisko zawodowe budowlańców będzie dobrze wspierać
rozwój naszego kraju. Życzył
owocnych obrad.
Wicemarszałek Wojciech
Jankowiak stwierdził, że dzięki
dużemu postępowi technologicznemu w budownictwie ta gałąź
gospodarki narodowej stała się
kołem napędowym rozwoju gospodarczego. Wszystko to, co
powstaje wokół nas, to dzieło inżynierów budownictwa. Wyraził
nadzieję na kontynuację dalszej
dobrej współpracy.
Okręgowy
Inspektor
Pracy Stanisława Ziółkowska
powiedziała, że przynależność
do WOIIB gwarantuje wysokie
standardy pracy zawodowej,
dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracy na budowach.
Podziękowała członkom Izby
za prace w tej kadencji, które
wspierały działania PIP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Życzyła dalszych tak
owocnych działań całej WOIIB.

dobrej współpracy pomiędzy
uczelnią a Izbą. Powiedział, że
nie wyobraża sobie deregulacji zawodu inżyniera budownictwa, tak jak nie wyobraża
sobie leczenia w szpitalu wybudowanym przez inżynierów bez
uprawnień, jak i przez lekarza,
który nie posiada odpowiednich
uprawnień zawodowych. Życzył
owocnych obrad.
Przewodniczący zarządu
poznańskiego Oddziału PZITB
– Jerzy Gładysiak – powiedział,
że w budownictwie jest jeszcze
wiele problemów do omówienia
i ma nadzieję, że w nadchodzącej kadencji zostaną one choć
w części rozwiązane. Serdecznie
podziękował p. Jerzemu Strońskiemu za dobrą współpracę.
Podziękował za współpracę
zastępcom przewodniczącego
rady, skarbnikowi WOIIB oraz wszystkim członkom za wieloletnią dobrą współpracę. Stwierdził, że wspólnym celem
wszystkich jest dobro Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Prezydent rady WIB –
Marek Szczęsny – podziękował
za efektywną współpracę w tej
kadencji pomiędzy obiema Izbami. Podkreślił, że głos obu Izb
został zauważony w procesie
podejmowania wielu decyzji,
wyrażał krytyczne stanowisko
środowiska zawodowego wobec
działań urzędników miejskich.
Powiedział, że liczy na równie
dobrą współpracę z nowo wybranymi władzami samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa.
Prezes poznańskiego Oddział PZITS – Jan Lemański
– powiedział, że Izba to część
administracji
samorządowej
i jest dumny, że jest członkiem
WOIIB. Liczy na jeszcze lepszą
współpracę pomiędzy Izbą a innymi stowarzyszeniami.

Rektor Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż.
Tomasz Łodygowski – stwierdził, że duża część obecnych
w sali delegatów jest absolwentami Politechniki – serdecznie
wszystkich pozdrowił. Wyraził nadzieję na kontynuowanie
www.woiib.org.pl
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Przewodnicząca OIZPiP
Teresa Kruczkowska podziękowała za zaproszenie na Zjazd.
Szczególne podziękowania skierowała do Jerzego Strońskiego,
który był jednym ze współinicjatorów powołania Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych. Dzięki temu
możliwe jest wspólne wyrażanie
stanowiska samorządów zawodowych zagrożonych deregulacją, a jednocześnie nastąpiła integracja samorządów na terenie Wielkopolski. Życzyła owocnych obrad.
Wiceprzewodnicząca
WOIA Ewa Pawlicka-Garus
podziękowała za zaproszenie na
Zjazd a także za wieloletnią, dobrą współpracę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i samorządu architektów.
Taka współpraca ma ogromnie
pozytywne znaczenie dla całej
branży budowlanej. Życzyła
owocnych obrad. Na zakończenie przeczytała pismo od nieobecnego na Zjeździe prezesa Stowarzyszenia Architektów
Polskich.

Dariusz Szymczak – członek Prezydium OIRP w Poznaniu – podziękował za dobrą współpracę, za integrowanie
samorządów zawodowych w Wielkopolsce. Powiedział, że
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu liczy na dalszą tak owocną współpracę z WOIIB.
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jerzy Witczak podziękował ustępującemu przewodniczącemu WOIIB – Jerzemu
Strońskiemu – za merytoryczną
współpracę w minionej kadencji
samorządu i doskonałą organizację pracy samorządu.
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Zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznaniu – Andrzej Nowicki – w imieniu
prezydenta Poznania i architekta miasta podziękował za zaproszenia na Zjazd. Podkreślił rolę etyki zawodowej w działaniach przedstawicieli branży budowlanej. WOIIB w swoich
działaniach kieruje się tymi zasadami. Głos Izby w sprawach
nowelizacji prawa budowlanego powinien być słyszalny na
wszystkich szczeblach decyzyjnych.
Prezes PIIB Andrzej
Roch Dobrucki podkreślił rolę
Zjazdu, który podsumuje działania w trakcie całej czteroletniej
kadencji samorządu. Bardzo
ważne będą wybory nowych
składów osobowych wszystkich
organów statutowych Izby, gdyż
wobec nadchodzących zmian
w przepisach: Prawie budowlanym, uchwalenie Kodeksu budowlanego, działać będą w nowej rzeczywistości. Podziękował ustępującym władzom Izby
za duże zaangażowanie w działaniach samorządu. Utrwalił
się obraz WOIIB – to dynamizm i innowacyjność w działaniu. Życzył owocnych obrad i dobrych wyborów.
Przewodniczący okręgowej rady WOIIB Jerzy Stroński złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady
w 2013 r. Następnie skarbnik Izby Kazimierz Ratajczak omówił rozliczenie realizacji budżetu w 2013 r.
Przewodniczący organów Izby złożyli sprawozdania z działalności tych organów w 2013 roku. W konkluzji
sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej zawarto zapis
uchwały OKR o wystąpieniu z wnioskiem do delegatów XIII
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Izby.
Delegaci przyjęli wszystkie sprawozdania i udzielili
absolutorium okręgowej radzie Izby.
Włodzimierz Draber przedstawił delegatom „Program
działalności na 2014 rok”, a skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu na 2014 r. Delegaci zatwierdzili „Program
www.woiib.org.pl

działalności WOIIB na
2014 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na
2014 rok”.

W dalszej części Zjazdu odbyły się wybory: przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczących organów, składu
okręgowej rady, składów osobowych organów oraz delegatów na
krajowy zjazd PIIB. I tak w wyniku głosowania zostali wybrani:
• przewodniczącym Okręgowej Rady WOIIB
– inż. Włodzimierz Draber;
• przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
– prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski;
• przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
– mgr inż. Lech Grodzicki;
• przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej
– mgr inż. Wojciech Białek;
• Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej
– koordynatorem – mgr inż. Łukasz Gorgolewski.
W dalszej części Zjazdu delegaci wybrali skład organów statutowych. W skład Rady Okręgowej weszli (lista wg
alfabetu):
1.
Walenty ADAMCZEWSKI
2.
Zbigniew BIGOSZEWSKI
3.
Krystyna CHOCIANOWICZ
4.
Elżbieta CHORĄŻY
5.
Maciej DĄBROWSKI
6.
Jerzy FRANCZYSZYN
7.
Danuta GAWĘCKA
8.
Stefan GRANATOWICZ
9.
Klemens JANIAK
10.
Anita KARCZ
11.
Mirosław KAROLAK
12.
Tadeusz ŁUKA
13.
Andrzej MIKOŁAJCZAK
14.
Roma NAPIERAŁA
15.
Mirosława OGORZELEC
16.
Krzysztof PIĘTA
17.
Jolanta POPŁAWSKA
18.
Edmund PRZYBYŁOWICZ
19.
Grzegorz RATAJCZAK

www.woiib.org.pl

20.
Kazimierz RATAJCZAK
21.
Jerzy STROŃSKI
22.
Edward SZCZECHOWIAK
23.
Marian WALCZAK
24.
Andrzej WOJCIECHOWSKI
25.
Zenon WOŚKOWIAK
26.
Anna WRÓBLEWSKA
27.
Maciej ZDZIABEK
28.
Zenon ZGARDA
29.
Jerzy ZIELONACKI
W skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej weszli
(lista wg alfabetu):
1.
Andrzej BARCZYŃSKI
2.
Zbigniew BARTKOWIAK
3.
Tomasz CIEKAŃSKI
4.
Anna GIECZEWSKA
5.
Roman JABŁOŃSKI
6.
Zygmunt JAGŁA
7.
Seweryn KACZMAREK
8.
Mirosław LISOWSKI
9.
Renata MAKOWSKA
10.
Daniel PAWLICKI
11.
Roman PILCH
12.
Stefan WAWRZKÓW
13.
Piotr ŻABIEREK
W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli
(lista wg alfabetu):
1.
Urszula BARTKOWSKA
2.
Ryszard BIAŁCZYK
3.
Rajmund JAKUSZKOWIAK
4.
Anna KOŁŁĄTAJ
5.
Andrzej KULESA
6.
Wiktor LISZCZYŃSKI
Do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego weszli
(lista wg alfabetu):
1.
Zbigniew BRYŁKA
2.
Zbigniew GŁUSZAK
3.
Waldemar KACZMAREK
4.
Mieczysław KOLECKI
5.
Zdzisław KOWALSKI
6.
Tomasz KULCZYŃSKI
7.
Maria MACIEJEWSKA
8.
Edmund Krzysztof MARMUR
9.
Tadeusz Jan PAWLAK
10.
Mirosław WĘCŁAŚ
11.
Jakub WŁODARCZYK
12.
Bogdan ZASTAWNY
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej
zostali wybrani (lista wg alfabetu):
1.
Józef CIEŚLA
2.
Kamila LACH-JASKUŁA
3.
Ryszard JAGŁA
4.
Grażyna KUBAŚ
5.
Robert KRUPA
Delegatami WOIIB na Krajowy Zjazd zostali wybrani
(lista wg alfabetu):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andrzej BARCZYŃSKI
Ryszard BIAŁCZYK
Krystyna CHOCIANOWICZ
Włodzimierz DRABER
Danuta GAWĘCKA
Łukasz GORGOLEWSKI
Rajmund JAKUSZKOWIAK
Klemens JANIAK

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Żaneta KRYSZTOFIAK
Andrzej MIKOŁAJCZAK
Mirosława OGORZELEC
Henryk ORZEŁEK
Daniel PAWLICKI
Daniel PRZYBYLSKI
Jerzy STROŃSKI
Janusz ŚNIEDZIEWSKI
Zenon WOŚKOWIAK
Anna WRÓBLEWSKA
Podczas XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
WOIIB delegaci przyjęli 5 wniosków skierowanych do Krajowej Rady PIIB, 1 wniosek dotyczący szkoleń i doskonalenia zawodowego do realizacji przez Izbę oraz 5 wniosków do
realizacji przez okręgową radę Izby.
Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

SPRAWOZDANIE

z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

O

kręgowa Komisja Rewizyjna zgodnie z art.
23 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów kontroluje działalność
statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby, składa
sprawozdania okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz występuje z wnioskiem o udzielenie
absolutorium okręgowej radzie izby na zjeździe okręgowej
izby. Ten zakres obowiązków OKR realizowany jest poprzez
kontrole działalności okręgowej izby i jej organów, uczestnictwo w posiedzeniach okręgowej rady i prezydium rady oraz
bezpośrednie kontakty robocze z przewodniczącym okręgowej rady i biegłym rewidentem badającym sprawozdanie
roczne okręgowej rady. Na podstawie ww. czynności i kontaktów okręgowa komisja rewizyjna sporządza sprawozdania
roczne ze swojej działalności.
Niniejsze sprawozdanie OKR dotyczy okresu od
1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz niektórych prac komisji
z początku roku 2014 przed XIII Zjazdem WOIIB. Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które zgodnie z pkt. 2.1 Polityki Rachunkowości WOIIB jest sporządzane za lata kalendarzowe, dotyczy okresu od
1.01.2013 do 31.12.2013 r. Okręgowa Komisja Rewizyjna,
8
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badając realizację budżetu i finansów oraz innych działań
WOIIB, ograniczyła się więc do tego okresu.
Pełne sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
WOIIB zostało opublikowane w materiałach na XIII Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Materiały te otrzymał każdy delegat na Zjazd. Jeśli więc interesują Państwa szczegóły, które w niniejszej publikacji z powodu braku miejsca pominę,
to można się z nimi zapoznać poprzez „swojego” delegata
na Okręgowy Zjazd. Większe uszczegółowienie poszczególnych zagadnień można znaleźć w protokołach z kontroli
przeprowadzonych przez OKR między XII a XIII Okręgowym Zjazdem.
Na IX Zjeździe WOIIB w 2010 r. została wybrana
Okręgowa Komisja Rewizyjna i osobno jej przewodniczący. Na X Zjeździe skład Komisji został uaktualniony
z powodu wcześniejszego odejścia jednego z jej członków,
w miejsce którego doszedł kol. Ryszard Białczyk. Od X
Zjazdu WOIIB w 2011 r. Okręgowa Komisja Rewizyjna
pracowała w składzie:
1. Wojciech Białek – Poznań, przewodniczący,
2. Michał Rakowski – Poznań, zastępca przewodniczącego,
www.woiib.org.pl

3.
4.
5.
6.
7.

Urszula Bartkowska – Murowana Goślina, sekretarz,
Anna Maria Kołłątaj – Piła, członek,
Rajmund Jakuszkowiak – Leszno, członek,
Wiktor Liszczyński – Gostyń, członek,
Ryszard Białczyk – Gniezno, członek.

W okresie sprawozdawczym OKR odbyła 7 posiedzeń.
Ostatnie posiedzenie III kadencji odbyło się 28 marca 2014 r.
W posiedzeniach OKR kilkakrotnie uczestniczyli
przewodniczący i zastępca przewodniczącego Rady WOIIB,
udzielając informacji i wyjaśnień.
Z każdego posiedzenia sporządzano protokół, który po zatwierdzeniu przez OKR na następnym posiedzeniu
przekazywany był przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Na posiedzeniach OKR podejmowano uchwały zatwierdzające wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne OKR oraz uchwałę o wystąpieniu na XIII Zjeździe WOIIB z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie za okres sprawozdawczy (2013 rok), a także
uchwały w sprawie odznaczeń honorowych PIIB dla członków WOIIB. Członkowie OKR zajmowali się także planem
pracy OKR, tematyką i procedurami kontroli, uaktualnianiem
składów zespołów kontrolnych, terminarzem posiedzeń,
sprawozdaniami przewodniczącego OKR z posiedzeń prezydium Rady WOIIB i Rady, omawianiem centralnych szkoleń
oraz innymi sprawami organizacyjnymi. Wszystkie protokoły z kontroli były omawiane z osobami odpowiedzialnymi.
W posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB
uczestniczył przewodniczący OKR lub jego zastępca p. Michał Rakowski. Przewodniczący OKR uczestniczył również
w spotkaniach szkoleniowych w Krajowej Komisji Rewizyjnej
w Warszawie w dniach 15.01.2013 r. i 5.06.2013 r. Wszyscy
członkowie OKR WOIIB uczestniczyli, jak corocznie, w szkoleniu zorganizowanym przez KKR dla organów kontrolnych
PIIB, tym razem w dniach od 11 do 13 października 2013 r.
(piątek, sobota, niedziela) w Augustowie w woj. podlaskim.
Najważniejsze zagadnienia poruszane na ww. szkoleniach omawiano na posiedzeniach OKR i dyskutowano
z przewodniczącym Rady WOIIB. Z ważniejszych problemów i spraw, które wyniknęły z tych szkoleń i dyskusji,
warto wymienić merytoryczne szkolenia z zakresu prawa
i rachunkowości oraz regulaminów i procedur dotyczących
kontroli i funkcjonowania Izby, a także odpowiedzialności
(w tym karnej) członków OKR i innych organów Izby za nieprawidłowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków wynikających z pracy w tych organach.
Należy podkreślić, że wszyscy członkowie OKR WOIIB uczestniczyli bardzo aktywnie w szkoleniach i w pracach
Komisji, a obecność na posiedzeniach była prawie 100%.
Chciałbym za to serdecznie wszystkim Koleżankom i Kolegom podziękować.
Podstawową działalnością OKR w okresie sprawozdawczym zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych, Statutem Polskiej Izby Inżyniewww.woiib.org.pl

rów Budownictwa i Regulaminem okręgowych komisji
rewizyjnych była kontrola WOIIB i jej organów.
Przeprowadzono 8 kontroli:
1. Kontrola działalności Biura WOIIB,
2. Kontrola Delegatury WOIIB w Lesznie,
3. Kontrola Delegatury WOIIB w Koninie,
4. Kontrola Delegatury WOIIB w Kaliszu,
5. Kontrola dokumentacji kasowej, inwentaryzacji kasy,
6. Kontrola realizacji uchwał XII Zjazdu WOIIB,
7. Kontrola realizacji uchwał Okręgowej Rady WOIIB
i Prezydium Rady.
8. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2013 r.
W składzie zespołów kontrolnych pracowali wszyscy
członkowie OKR, przy czym każdorazowo przewodniczącym zespołu był przewodniczący lub zastępca przewodniczącego OKR.
Wyniki kontroli
Wyniki kontroli zostały szczegółowo opisane w protokółach z ww. kontroli nr 23 do 30/III (trzecia kadencja WOIIB), które wraz z przyjętymi uchwałami zostały dostarczone
przewodniczącemu Rady WOIIB i przewodniczącemu KKR.
Nie sposób na okręgowym Zjeździe przytoczyć wszystkich
ustaleń pokontrolnych zawartych w protokółach. Poniżej
przedstawiono w skrócie najważniejsze.
1. Kontrola działalności Biura WOIIB – odpowiedzialną za działalność Biura WOIIB jest jego dyrektor mgr
inż. Balbina Konieczna, która pracuje na tym stanowisku od 2002 roku. OKR przeprowadziła kontrolę Biura
kilkakrotnie w minionych latach, a w 2013 roku kolejny
już raz. Szczegóły kontroli przedstawiono w protokole nr 23/III/2013. Dokumentacja prowadzona przez
Biuro WOIIB nie budzi zastrzeżeń, jest zgodna
z przepisami prawa, Kodeksem pracy, rozporządzeniami, zarządzeniami, uchwałami i instrukcjami.
2. Delegatura WOIIB w Lesznie – odpowiedzialnym za
funkcjonowanie Delegatury od 2007 roku jest mgr inż.
Jerzy Stawiński, a opiekunem mgr inż. Klemens Janiak.
Delegatura dobrze służy integracji środowiska, pomaga
członkom WOIIB i dobrze reprezentuje nasze środowisko wobec lokalnych władz samorządowych, posłów
i senatorów. Inspektor zatrudniony na ½ etatu w Delegaturze wykazuje inicjatywę i samodzielność oraz zrozumienie swojej roli w całokształcie działalności WOIIB. Współpraca opiekuna Delegatury z inspektorem
bardzo dobra. Jedną z uwag, którą zespół kontrolujący
sprecyzował, to propozycja, aby rozwiązać problem
kolizji dni urzędowania Delegatury z dniami wyjazdów
inspektora do siedziby WOIIB w Poznaniu. Uwaga ta
dotyczy zresztą wszystkich delegatur. Na podstawie
wyników kontroli stwierdza się prawidłowość funkcjonowania Delegatury w Lesznie.
3. Delegatura WOIIB w Koninie – odpowiedzialnym
za funkcjonowanie Delegatury od 2005 roku jest p. Jan
Chorbiński zatrudniony na ½ etatu, a opiekunem mgr inż.
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Roman Pilch. Zespół kontrolny stwierdził bardzo małą
aktywność opiekuna Delegatury. Delegatura w Koninie
jest dobrze zorganizowana i niewątpliwie służy integracji środowiska, a także pomaga członkom i kandydatom
na członków WOIIB z powiatów Konin, Koło, Słupca,
Turek. Zespół kontrolny na podstawie przeprowadzonej
kontroli sprecyzował kilka drobnych wniosków o charakterze organizacyjno-porządkowym. Wnioski te są
umieszczone w protokole z kontroli. W Delegaturze tej
występuje, podobnie jak w pozostałych, problem kolizji
dni urzędowania Delegatury z dniami wyjazdu inspektora do siedziby WOIIB w Poznaniu.
Delegatura WOIIB w Kaliszu – odpowiedzialną za
funkcjonowanie Delegatury od 2007 roku jest pani mgr
inż. Alicja Syrocka, a opiekunem pan mgr inż. Marian
Walczak. Delegatura w Kaliszu dobrze służy integracji
środowiska, pomaga członkom i kandydatom na członków WOIIB i dobrze reprezentuje naszą Izbę wobec
lokalnych władz samorządowych, władz budowlanych
i innych instytucji i organizacji. Inspektor zatrudniony
na ½ etatu w Delegaturze wykazuje inicjatywę i samodzielność oraz zrozumienie swojej roli w całokształcie
WOIIB. Współpraca między opiekunem Delegatury
a inspektorem odpowiedzialnym za pracę Delegatury
układa się bardzo dobrze, co daje w sumie bardzo dobrą
ocenę tej jednostki organizacyjnej WOIIB. W Delegaturze kaliskiej, jak w pozostałych delegaturach, zachodzi również kolizja między dniami urzędowania a wyjazdami inspektora do biura WOIIB w Poznaniu.
Na podstawie wyników kontroli stwierdza się prawidłowość funkcjonowania Delegatury w Kaliszu.
W ostatnich kilku latach OKR przeprowadziła kontrole wszystkich delegatur, a w niektórych przypadkach kontrole wykonywane były powtórnie. Generalnie OKR stwierdza, że stworzenie delegatur było
celowe, delegatury spełniają swoją rolę i są dobrze
zorganizowane.
Mankamenty występujące w niektórych delegaturach są stopniowo eliminowane, a praca w innych
udoskonalana. W ramach tej ostatniej czynności
OKR zaleca zrewidowanie pod kątem dziesięcioletnich doświadczeń treści Zarządzenia z dnia 30 stycznia 2004 r. nr 1/01/2004 dot. dokonywania zakupów
przez delegatury WOIIB.
Kontrola dokumentacji kasowej i inwentaryzacji
kasy przeprowadzona w styczniu 2014 roku wykazała,
że stan środków pieniężnych w kasie był zgodny ze stanem końcowym ostatniego raportu kasowego na dzień
31.12.2013 r. na podstawie spisu gotówki z natury. Komisja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w dokumentach kasowych WOIIB.
Realizacja uchwał XII Zjazdu WOIIB została szczegółowo przedstawiona i opisana w punkcie 5 dokumentu XIII Zjazdu pt. Sprawozdanie Okręgowej Rady
WOIIB z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r.
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do 31 grudnia 2013 r. OKR nie wnosi zastrzeżeń do
realizacji uchwał i wniosków XII Zjazdu WOIIB
przez Radę WOIIB.
7. Realizacja uchwał Okręgowej Rady WOIIB i Prezydium Rady nie budzi zastrzeżeń. W 2013 roku
podjęto bardzo dużo uchwał dotyczących spraw członkowskich, organizacyjnych, finansowych, zapomóg itp.
W sumie w 2013 roku Rada podjęła 167 uchwał, a prezydium Rady 28 uchwał. Zaleca się bieżące publikowanie podjętych uchwał na stronie internetowej WOIIB.
8. Kontrola budżetu i finansów WOIIB:
Realizacja budżetu i finansów za 2013 rok w Wielkopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa szczegółowo
opisana została w protokole nr 30/III/14 z kontroli przeprowadzonej w marcu 2014 r. przez OKR po sporządzeniu sprawozdania finansowego WOIIB za rok 2013 i po
jego badaniu przez biegłego rewidenta. Okręgowa Komisja Rewizyjna do sporządzenia swojego sprawozdania
skorzystała z następujących dokumentów:
I. Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2013 r., na
które składa się:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
2. Rachunek wyników sporządzony za 2013 r.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 r.
II. Wykonanie budżetu WOIIB 1.01.2013 r. –
31.12.2013 r.
III. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
WOIIB za rok 2013 autorstwa p. Andrzeja Furmanowskiego, biegłego rewidenta z firmy Eureka Auditing Sp. z o.o.
Niezależnie od ww. dokumentów OKR korzystała
z informacji przewodniczącego Rady WOIIB p. mgr. inż. Jerzego Strońskiego, skarbnika WOIIB p. mgr. inż. Kazimierza
Ratajczaka, dyrektor biura WOIIB p. mgr inż. Balbiny Koniecznej oraz głównej księgowej p. mgr Hanny Koźlińskiej.
Na podstawie ww. dokumentów i wyjaśnień OKR
stwierdza, co następuje: Opis stwierdzonego w czasie kontroli stanu faktycznego.
Wyszczególnienie wszystkich przychodów, kosztów,
aktywów i pasywów za rok 2013 i porównawczo za rok 2012
znajduje się w Materiałach Zjazdowych w Sprawozdaniu
WOIIB na drukach Rachunek wyników sporządzony za 2013
rok i Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
Wynik finansowy ogółem za 2013 rok wynosi
1 057 726,69 zł, a nadwyżka finansowa, którą definiuje się
jako sumę zysku netto i amortyzacji, wynosi 1 336 256,90 zł.
Z punktu widzenia ekonomicznego wyniki te są bardzo dobre.
Rachunek wyników za 2013 rok wykazuje wzrost
przychodów z tytułu składek członkowskich i składek
wpisowych w porównaniu z rokiem 2012 razem w kwocie
496 015,97 zł.
W 2013 roku średnia płaca w WOIIB wynosiła brutto ok.
3150,00 zł/m-c/etat, co daje płacę netto ok. 2400,00 zł/m-c/etat.
www.woiib.org.pl

- przychody z działalności statutowej
- w tym przychody ze składek i wpisowego
- z Komisji Kwalifikacyjnej
- koszty realizacji zadań statutowych
- wynik finansowy z działalności statutowej
- koszty administracji
- pozostałe przychody
- pozostałe koszty
- przychody finansowe
- koszty finansowe
- wynik brutto z całokształtu działalności
- zyski i straty nadzwyczajne
- wynik finansowy ogółem

2013 r.
4 086 791, 87 zł
3 378 284, 87 zł
708 507, 00 zł
2 262 881, 03 zł
1 823 910, 84 zł
1 211 284, 10 zł
378 382, 60 zł
2 443, 85 zł
75 500, 82 zł
6 339, 62 zł
1 057 726, 69 zł
0
1 057 726, 69 zł.

Zaznaczyć jednak należy, że 6 osób pracowało na ½ etatu i 1
osoba na ¼. W ocenie tego zagadnienia należy uwzględnić fakt,
że pracownicy biura WOIIB nie korzystają (nie jest utworzony)
z ZFŚS ani nie otrzymują świadczeń urlopowych mimo, że PIIB
i niektóre inne OIIB mają takie świadczenia. Ogólnie wydaje
się, że wzrost kosztów administracyjnych w ciągu 5, 6 lat na
poziomie ok. 1,5 do 1,8% rocznie jest do zaakceptowania, niemniej jednak zagadnienie to należałoby dalej z roku na rok monitorować. Zdaniem OKR koszty administracyjne są należycie
kontrolowane przez kierownictwo WOIIB, zwłaszcza w świetle
postępującej inflacji i zwiększającej się liczby członków w porównaniu z poprzednimi latami.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 100 359,43 zł.
W 2012 r. suma ta wynosiła 10 237 834,33 zł, w 2011 r. wynosiła 9 730 092,16 zł, w 2010 r. 11 691 279,85 zł, a w 2009 r.
11 400 240,51 zł. W bilansie tym na szczególną uwagę zasługuje
znaczny wzrost, w stosunku do bilansu na 31.12.2012 r., środków pieniężnych, które tym samym zwiększają aktywa obrotowe, a w pasywach znaczny wzrost do roku 2012 funduszy własnych spowodowany dużym wynikiem finansowym za 2013 rok.
Rozliczenie kredytu inwestycyjnego PKO BP S.A.
Kredyt inwestycyjny na budowę siedziby WOIIB
wg umowy zawartej w 2009 roku z PKO BP S.A. wynosił
3 500 000,00 zł. Umowa zakładała, że spłata kredytu potrwa
do roku 2020. Do spłacenia rat kapitałowych w 2013 roku
pozostała kwota 234 639,64 zł. W kwietniu 2013 roku WOIIB spłaciła całą pozostałą kwotę plus pozostałe odsetki i prowizję banku za wcześniejszą spłatę kredytu.
Po spłacie całego zadłużenia i w związku ze znacznym polepszeniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej
WOIIB otwierają się nowe możliwości do działania.
W ocenie OKR sytuacja majątkowa i finansowa
WOIIB w Poznaniu jest bardzo dobra i nie występują
w związku z tym żadne istotne zagrożenia dla kontynuacji
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Zdaniem biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2013 nie budzi zastrzeżeń, co zostało stwierdzone w jego opinii dla XIII Zjazdu Delegatów.
www.woiib.org.pl

2012 r.
3 574 103,10 zł
2 882 268,90 zł
691 834,20 zł
2 228 051,92 zł
1 346 051,18 zł
1 088 012,43 zł
378 079,12 zł
81,15 zł
59 083,13 zł
28 721,65 zł
666 398,20 zł
0
666 398,20 zł.

Wykonanie
budżetu
WOIIB w 2013 roku wyniosło
3 129 471,03 zł przy planie wydatków budżetowych 3 668 140,00 zł.
Tak więc zaoszczędzona kwota
wydatków w stosunku do planu
wyniosła 538 668,97 zł. W 2013 r.
w porównaniu z poprzednim 2012
rokiem wykonanie budżetu było
o 75 151,70 zł wyższe. Należy zaznaczyć, że w kilku pozycjach występuje przekroczenie, ale w większości pozycji były oszczędności.
Dla przykładu na specjalną uwagę
zasługuje kilka pozycji budżetu,
których niewykonanie wpływa raczej niekorzystnie na bieżącą i przyszłą działalność WOIIB lub
na postrzeganie Izby przez jej członków. Pozycja III.4. - Inwestycje sprzętowe, oprogramowanie i wyposażenie. Wykorzystanie środków z budżetu na te cele zaledwie w 53,93% i to przy
relatywnie nisko planowanej kwocie należy uznać za zdecydowanie niekorzystne. Pozycja VI.5. - Prenumerata dla członków
WOIIB oraz OIT. Wykorzystanie budżetu zaledwie w 27,38%.
Może należałoby zmniejszyć opłatę dla członków oraz zakupić
więcej czasopism dla OIT lub dla delegatur. Niektóre z tych pozycji oczywiście można wytłumaczyć, ale ogólnie szkoda, że
nie wykorzystaliśmy tych pieniędzy. Są to przecież zadania statutowe. Opisane przekroczenia i oszczędności poszczególnych
pozycji budżetu winny być przeanalizowane w trybie roboczym
przez prezydium Rady, a wnioski wykorzystane przy realizacji
budżetu 2014 roku.
Wpływy do budżetu po raz pierwszy osiągnęły tak
wysoką kwotę, tj. 4 102 106,87 zł i zostały przekroczone
w stosunku do planu o kwotę 433 966,87 zł. Tutaj w zasadzie
tylko w jednej pozycji planowane wpływy zostały przekroczone, tj. we wpływach ze składek członkowskich i wpisowego. Przekroczenie to wyniosło 465 644,87 zł. Uzasadnieniem
większych wpływów z tego tytułu jest podniesienie składek
członkowskich przez Krajowy Zjazd w 2012 roku i niedoszacowanie wpływów z tego tytułu. Globalnie wykonanie budżetu WOIIB za 2013 rok należy ocenić pozytywnie.
Wnioski końcowe
- Wynik finansowy z całokształtu działalności WOIIB
w 2013 r. jest dodatni i wynosi 1 057 726,69 zł.
- Wykonanie budżetu WOIIB w 2013 r. po stronie wpływów wynosi 4 102 106,87 zł, a po stronie wydatków
3 129 471,03. W globalnym wymiarze wykonanie budżetu należy ocenić pozytywnie.
- Zaleca się ściśle kontrolować na bieżąco wydatki administracyjne WOIIB.
- OKR WOIIB uważa, że po spłaceniu kredytu inwestycyjnego na budowę siedziby i po osiągnięciu bardzo
wysokiego wyniku finansowego w 2013 roku sytuacja
finansowa i podstawy ekonomiczne WOIIB są tak doBiuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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bre, że należałoby doskonalić i rozszerzyć działalność
statutową i ewentualnie podjąć nowe działania na rzecz
członków. Ewentualne decyzje dotyczące nowych inwestycji winny być poprzedzone szczegółowym rachunkiem
opłacalności i uzasadnieniem merytorycznym ich potrzeb.
Na podstawie dokumentów księgowych, opinii i raportu
biegłego rewidenta, OKR stwierdza, że sprawozdanie finansowe
WOIIB za 2013 rok przedstawia rzetelnie i czytelnie wszystkie
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
WOIIB. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z ustawą o rachunkowości, własną polityką rachunkowości oraz
na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Informacje zawarte w sprawozdaniu rocznym wskazują, że WOIIB prowadzi prawidłową gospodarkę finansową.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, zapoznania się z opinią i raportem biegłego rewidenta, udziału we
wszystkich posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB,
stwierdza się, że WOIIB jest dobrze zorganizowana, jej organy statutowe oraz powołane przez Okręgową Radę Izby
komisje i zespoły działają prawidłowo, a WOIIB wywiązuje
się dobrze ze swoich statutowych obowiązków.
Okręgowa Komisja Rewizyjna podjęła Uchwałę nr
26(40)/III/OKR/13/14 o wystąpieniu do XIII Zjazdu WOIIB o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB
za 2013 r.
Poznań, 18.03.2014 r.
Przewodniczący OKR WOIIB
Wojciech Białek

BIOGRAMY

Przewodniczący WOIIB
Delegaci XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 kwietnia 2014 r. powierzyli inż. Włodzimierzowi Draberowi wykonywanie obowiązków przewodniczącego Rady WOIIB.
Inż. Włodzimierz Draber – w 1964 r. ukończył Technikum WodnoMelioracyjne w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczął pracę w Rejonowym
Kierownictwie Robót Wodno-Melioracyjnych w Wągrowcu jako stażysta. Po
ukończeniu rocznego stażu pracował na stanowiskach: majstra budowy, kierownika budowy i kierownika grupy robót. W 1973 r. ukończył zaocznie Wydział Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1973 r. został zatrudniony w Zjednoczeniu Budownictwa Wodnego i Melioracji w Poznaniu jako inspektor techniczny.
W 1974 r. został powołany przez dyrektora Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji na stanowisko kierownika Branżowego Ośrodka Organizacji i Normowania Pracy w Branży Melioracyjnej z siedzibą
w Poznaniu. W tym okresie był nauczycielem kontraktowym przedmiotów zawodowych w Technikum WodnoMelioracyjnym i dwuletniej Pomaturalnej Szkole Technicznej Wodno-Melioracyjnej w Poznaniu. W 1980 r. został
powołany na stanowisko dyrektora ds. zaplecza w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Wągrowcu. Od 1982 roku do 1995 roku pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Melioracyjnego w Poznaniu, jako
zastępca dyrektora ds. technicznych. W tym czasie od 1992 roku do 2009 roku prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie kosztorysowania robót budowlanych, współpracując z biurem projektów Studio
ADS i Pracownią Projektową Ewy i Stanisława Sipińskich. Kosztorysował takie obiekty, jak: Selgros, wieżowiec
Financial Centre, most Rocha, Szpital Onkologiczny i wiele innych obiektów na terenie Poznania. Po likwidacji
Przedsiębiorstwa w 1995 r. został zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu na stanowisku kierownika
Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej dotyczącej dróg, gospodarki wodnej, kolei, lotnisk i terenów zamkniętych gdzie pracował do 1 czerwca 2010 roku, przechodząc na emeryturę.
Po utworzeniu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w 2002 r. został wybrany przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. W latach 20102014 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego WOIIB, był przewodniczącym Komisji Funduszu Zapomóg
dla członków WOIIB, przewodniczył Zespołowi prawno-regulaminowemu. Pełnił nadzór nad Zespołem ds.
kontaktów zagranicznych. Współpracował z organami samorządów terytorialnych, ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, Wielkopolską Izbą Budownictwa oraz samorządami zawodowymi w Wielkopolsce.
W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa jest członkiem Krajowej Rady i delegatem na Zjazd Krajowy PIIB w Warszawie. Działa w Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.
Posiada uprawnienia budowlane oraz uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w swojej branży.
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Zastępca przewodniczącego
Rady WOIIB
Mgr inż. Andrzej Mikołajczak całe swoje życie zawodowe związał z branżą
gazowniczą i zakładem w Poznaniu. W roku 1966 jako absolwent szkoły średniej
rozpoczął pracę w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa.
Doświadczenie zawodowe zdobywał stopniowo poprzez pracę na wszystkich
możliwych szczeblach hierarchii stanowisk od stażysty przez specjalistę, kierownika,
zastępcę dyrektora, po dyrektora Oddziału. Bogate doświadczenie praktyczne
oparte było na gruntownych teoretycznych podstawach. Łączył pracę zawodową
z nieustannym kontynuowaniem nauki.
Ukończył studia na:
- Politechnice Poznańskiej – spawalnictwo; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw; Studium Podyplomowe
„Przesył i użytkowanie paliw gazowych”;
- Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Studium Podyplomowe Zarządzanie i Marketing;
- Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Studium Menedżerskie.
Posiada uprawnienia: budowlane – projektant oraz kierownik budowy i robót w specjalności instalacyjnoinżynieryjnej, rzeczoznawcy SITPNiG – eksploatacja sieci i urządzeń gazowych oraz energetyczne.
Współuczestniczył w wielu przemianach gazownictwa Wielkopolskiego. Jako kierownik Rejonu
Gazowniczego Poznań brał udział w doprowadzeniu gazu do wielu nowych miejscowości oraz rozszerzenia
terytorialnego sieci gazowej. Będąc zastępcą dyrektora WOZG szczególną uwagę przywiązywał do nowych
technologii i nowoczesnych rozwiązań technicznych, co wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa oraz bezawaryjną
dostawę gazu do klientów.
W latach 1996-1999 był członkiem komisji odbioru części liniowej gazociągu Jamał – Europa Zachodnia na
terytorium RP i przewodniczącym zespołu rozruchowego gazociągu na odcinku od Wisły do Odry.
W latach 2000-2001 był współtwórcą opracowań związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO 9001-2000 przez
Zakład Gazowniczy w Poznaniu.
W latach 2002-2004, 2008-2009 pełnił nadzór nad zmianą rodzaju gazu u 350 tys. odbiorców gazu w Poznaniu
i Wielkopolsce. Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia wyróżniony Szpadą Górniczą.
Od kwietnia 2014 na emeryturze.
Prowadzi aktywną działalność społeczną. W latach 1996-2012 – wiceprezes Zarządu Głównego SITPNiG.
Od 2000 roku prezes Oddziału SITPNiG w Poznaniu. Od 2002 roku działacz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W roku 2002 członek Komitetu Założycielskiego PIIB. Od roku 2002 delegat na Zjazd Okręgowy i Zjazd Krajowy.
Od 2010 roku członek Rady Okręgowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Krajowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.
Został wyróżniony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem „Za Zasługi
dla Województwa Wielkopolskiego”, godnością Lidera Pracy Organicznej wraz ze Statuetką Honorowego Hipolita,
Diamentową Odznaką Honorową SITPNiG, Diamentową Odznaką Honorową NOT, Złotą Odznaką Honorową
PZITS, Srebrną Odznaką Honorową PIIB, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Energetyki”.

ZAPROSZENIE
W dniach 30-31.08.2014 r. na kortach WTT Solec Wlkp. zostanie rozegrany

II Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego WOIIB
w kategorii singiel kobiet i singiel mężczyzn.
Serdecznie zapraszamy do udziału chętne Koleżanki i Kolegów!
Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje do 11.08.2014 r.
kol.: Mirosław Praszkowski, tel. 501-645-259, email: pramir@wp.pl
www.woiib.org.pl
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Przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej
Prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
Jest absolwentem Wydziału Rolniczego – Oddział Melioracji Wodnych Wyższej
Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Studia ukończył w czerwcu 1969 roku, wykonując pracę
magisterską pt. „Projekt zamknięcia jazowego na Kanale Bernardyńskim w Kaliszu”
i otrzymując na dyplomie ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.
Od października 1969 roku rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Budowli
i Konstrukcji Budowlanych na Oddziale Melioracji Wodnych WSR w Poznaniu
w charakterze asystenta stażysty. 1 października 1970 roku przeszedł na etat asystenta, a od 1 października 1971
roku na etat starszego asystenta w Instytucie Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Akademii Rolniczej w Poznaniu,
w skład którego w ramach reorganizacji weszła Katedra Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych.
W grudniu 1977 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we
Wrocławiu, otrzymując stopień doktora nauk technicznych.
23 października 1992 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.
„Analiza parametryczna rozkładu sił wewnętrznych w żelbetowych ustrojach skrzyniowych” uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa, w specjalności – konstrukcje inżynierskie, nadany
uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej.
W 1994 roku otrzymał stanowisko profesora Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1997-2009 pełnił
funkcję kierownika Katedry Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego oraz od 1994 roku do chwili obecnej
funkcję kierownika Zakładu Konstrukcji Inżynierskich. W latach 1996-2002, przez dwie kadencje, pełnił funkcję
dziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Tytuł profesora nauk technicznych nadany został postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku, a wręczenie aktu nadania nastąpiło 31 maja 2012 roku.
Był promotorem w dwóch zakończonych przewodach doktorskich oraz był promotorem 110 prac magisterskich
oraz 50 prac inżynierskich.
Opublikował 145 pozycji, z czego 80 to oryginalne prace twórcze. W dorobku naukowym znajduje się
współautorstwo 12 książek, podręczników i skryptów.
Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) od 1978 r.,
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) od 1971 r., Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) w latach 1972-1976 i od 1992 r. Jest członkiem Komisji
Rzeczoznawstwa i Odznaczeń Poznańskiego Oddziału PZITB (od 1999 r.) oraz członkiem Sekcji Konstrukcji
Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od 1996 r. Był współzałożycielem Koła Młodych PZITB
przy AR w Poznaniu (2001). Od 2002 r. jest przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Oddziału Poznańskiego PZITB.
Od czerwca 2012 roku został członkiem Zarządu Głównego PZITB. Od września 2013 roku został członkiem
Zarządu Komitetu Nauki PZITB.
Jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2002 roku jest członkiem
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W kwietniu 2014 roku został
wybrany przewodniczącym tej Komisji.
W czerwcu 1981 roku został uznany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
NOT rzeczoznawcą w zakresie budownictwa wodno-melioracyjnego. W grudniu 1993 roku został wpisany na
listę rzeczoznawców Wojewody Poznańskiego jako rzeczoznawca budowlany z zakresu budownictwa wodnomelioracyjnego, a także został wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych przy Głównym
Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie pod nr GUNB 58/97/R jako rzeczoznawca z zakresu budownictwa
wodno-melioracyjnego.
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
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Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
– Koordynator

mgr inż. Łukasz Gorgolewski
Wykształcenie i uprawnienia:
• 1977 – Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, specjalność –
przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej, specjalizacja technika
świetlna
• 1980 – rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców SEP specjalności technika świetlna
• 1986 – uprawnienia budowlane – projektowe i wykonawcze bez ograniczeń specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
• 2003 – rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
• 2003 – poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne – do dostępu do informacji niejawnych
• 2005 – licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia
Doświadczenie i działalność zawodowa:
• 1977-1978 – Zakład Projektowania Opraw COBR Polam
• 1978-1980 – Elektromontaż Poznań
• 1980-1983 – pracownik naukowo-badawczy w Zakładzie Techniki Świetlnej Instytutu Elektrotechniki
Przemysłowej PP
• Od 1983 roku zajmuje się projektowaniem sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Współwłaściciel
pracowni projektowej Helios s.c. M.Ł. Gorgolewscy w Poznaniu (r.zał.1990)
• Ważniejsze projekty:
– Regionalny Ośrodek Telewizji Polskiej w Poznaniu, 2004
– Skarbiec Centralny i Zamiejscowy Centralny Ośrodek Komputerowy NBP, Zegrze k. Warszawy, 2005
– Zespół Mieszkaniowy Żurawiniec Park, Poznań, 2007
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008
(Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty di Quadro)
– Hotel Qubus Poznań, 2009
– Szkoleniowy Ośrodek Komputerowy NBP, Zalesie Górne, 2010
– Galeria Handlowa Piast, Bolesławiec, 2011
– Galeria Handlowa Calisia, Kalisz, 2012
– Zespół Budynków Mieszkalnych RIVER PARK, Poznań, 2013
Działalność społeczna i funkcje:
• Delegat na zjazd WOIIB I, II, III i IV kadencji
• Delegat na zjazd Krajowy PIIB I i IV kadencji
• Członek Okręgowej Rady WOIIB II Kadencji
• I zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB I kadencji
• Przewodniczący Sekcji Projektowania Zespołu ds. Procesów Budowlanych I, II i III kadencji,
• Członek Zespołu ds. współpracy z Izbą Architektów I, II i III kadencji
• 1978 – nadal członek SEP
• Sekretarz Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Poznańskiego SEP
• Członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP
Inne:
• Współinicjator i moderator corocznych warsztatów projektowych „Projektowanie jako gra zespołowa”
organizowanych wspólnie przez WOIIB i WOIA.
• Autor artykułów w Biuletynie WOIIB, Inżynierze Budownictwa, Spektrum, Informacjach o Normach
i Przepisach Elektrycznych, Wiadomościach Projektanta Budownictwa.
www.woiib.org.pl
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Dni Inżyniera – BUDMA 2014

W

tym roku Międzynarodowe Targi BUDMA 2014 odbywały się w nowym terminie – od 11 do 14 marca. Wielkopolska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa bardzo starannie
przygotowała się do tegorocznej BUDMY. Tradycyjnie już
przygotowała ciekawą ofertę wykładów podczas Dni Inżyniera Budownictwa, nad którymi patronat honorowy objęła
Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Pierwszy dzień – 11 marca – poświęcony był zmianom w przepisach dotyczących budownictwa. W Sali Zielonej pawilonu nr 3 zebrało się ponad 200 osób zainteresowanych zmianami legislacyjnymi. Na tę sesję przybyli również
posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury: Stanisław Żmijan (przewodniczący), Józef Racki (wiceprzewodniczący),
Andrzej Adamczyk (wiceprzewodniczący) i Jerzy Polaczek,
a także poseł Adam Szejnfeld – przewodniczący sejmowej
Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji.
Gościliśmy również: Janusza Żbika – podsekretarza
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Roberta
Dziwińskiego – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Andrzeja Rocha Dobruckiego – prezesa Krajowej Rady
PIIB, Andrzeja Byrta – prezesa MTP, Wojciecha Gęsiaka
– prezesa Izby Architektów RP, Ryszarda Trykosko – prze-

Pierwszy zabrał głos Robert Dziwiński.
Obok siedzi Adam Szejnfeld

Jako pierwszy zabrał głos Robert Dziwiński – członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, który
przedstawił informacje o pracach komisji. Powiedział, że
twórcy projektu nowego Kodeksu budowlanego zdecydowali
o zaniechaniu ingerencji państwa tam, gdzie nie jest to konieczne. Kodeks łączy przepisy Prawa budowlanego i Prawa
zamówień publicznych.
By zwiększyć odpowiedzialność
uczestników
procesu
budowlanego,
na większych budowach
przewiduje się powołanie inspektora nadzoru
technicznego, do którego obowiązków będzie
należał nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie
ze sztuką budowlaną.
Jak stwierdził, osobnym
problemem do rozwiązania pozostały kwestie
uregulowania przepisów
dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Według niego gdy kodeks zostanie uchwalony,
to nowe regulacje będą
wchodzić w życie stopPierwszy Dzień Inżyniera Budownictwa. Od lewej: Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Andrzej
niowo, ponieważ będą
Roch Dobrucki, Jerzy Stroński, Janusz Żbik, Robert Dziwiński, Adam Szejnfeld
potrzebne rozporządzenia
do nowej ustawy.
wodniczącego PZITB. Wszystkich przybyłych powitał Jerzy
Kolejnym mówcą był poseł Adam Szejnfeld, który
Stroński – przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby
skrótowo omówił prace sejmowe związane z ustawą Prawo
Inżynierów Budownictwa.
zamówień publicznych. Ich głównym celem jest ochrona
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interesów podwykonawców w zakresie terminowych wypłat. Stwierdził również, że należy dążyć do ograniczenia
kryterium najniższej ceny jako najważniejszego kryterium
w przetargach.
Projekty zmian obowiązującego Prawa budowlanego
zmierzające do uproszczenia procesu budowlanego omówił Tomasz Żuchowski – zastępca dyrektora Departamentu
Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Przywołując obowiązujące przepisy, zestawiał je z zapisami
w projektach Prawa budowlanego i Kodeksu budowlanego. Zwrócił szczególną uwagę na ograniczenie formalności
prawnych w procesie budowlanym.
O nowych regulacjach prawnych dotyczących wyrobów budowlanych po wejście w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy mówiła

przeciwpowodziowej na przykładzie powodzi i podtopień
w latach 1997-2010.
„Uwarunkowania konstrukcyjne przy projektowaniu Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu” omówił Piotr
Pachowski z Biura Projektów Konstrukcji Budowlanych
KiP. Ilustrując zdjęciami kolejne etapy tworzenia różnych

Piotr Pachowski z pasją omawia proces projektowania
i realizacji budowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa omawia zmiany
w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – przedstawicielka Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa. Zwróciła uwagę na zmiany
dotyczące znakowania wyrobów budowlanych, odpowiedzialności producentów, sprzedawców według nowych regulacji prawnych.
Po wystąpieniach prelegentów wywiązała się żywa
dyskusja, zadawano pytania dotyczące proponowanych
zmian w przepisach Prawa budowlanego, Kodeksu budowlanego i przepisów pokrewnych oraz ich wpływu na realizację
procesu inwestycyjnego.
12 marca – w drugim Dniu Inżyniera Budownictwa
pierwszy wykład o „Budownictwie na terenach zalewowych
w aspekcie występujących powodzi” wygłosił Jerzy Witczak
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Stwierdził m.in., że obiektem, który radykalnie zmienił zagadnienie ochrony przeciwpowodziowej na rzece Warcie
i który niewątpliwie oddziałuje na zagospodarowanie terenów zalewowych jest zbiornik wodny ,,Jeziorsko”, oddany
do użytkowania w latach 80 XX wieku. Omówił znaczenie
zbiornika „Jeziorsko” i polderów zalewowych w ochronie
www.woiib.org.pl

rozwiązań konstrukcyjnych, zarówno w fazie projektowania, jak i w czasie budowy, zaprezentował nowatorskie podejście do budowy obiektu, którym jest biblioteka, m.in. na
przykładzie rozwiązań związanych z oświetleniem naturalnym i sztucznym wewnątrz budynku, umiejscowieniem
magazynów na ostatnim piętrze i wynikających stąd konsekwencji konstrukcyjno-budowlanych.
Bogdan Bresch – prezes poznańskiego oddziału
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
– przedstawił referat „Budynki dworców kolejowych, ich
rola i funkcja w przeszłości i obecnie”, którego współautorem był Roman Biniszkiewicz – dyrektor oddziału gospodarowania nieruchomościami PKP w Poznaniu. Na przykładach dworców kolejowych w Wielkopolsce jak również
w innych częściach kraju omówił zakresy prac związanych
z rewitalizacją budynków dworcowych i przystosowaniem
ich nieraz do całkiem nowej roli użytkowej. W części końcowej swojego wystąpienia opowiedział o etapach realizacji poznańskiego dworca – Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego.
W dyskusji, która wywiązała się po ostatnim wykładzie, przewijały się głosy wyrażające niezadowolenie
słuchaczy z funkcjonalności nowego dworca kolejowego
w Poznaniu. Padały głosy, by odbudować dawny budynek
dworca PKP z zachowaniem jego części frontowej oraz
z przeznaczeniem parteru na potrzeby podróżnych korzystających z usług przewoźnika.
Dobra frekwencja podczas sesji Dni Inżyniera Budownictwa, żywe dyskusje i szczegółowe pytania świadczyły
o aktualnym doborze tematyki referatów.
Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2014 (43)
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Problematyka

budownictwa drogowego

W

ielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa przy współudziale Polskiego
Komitetu Geofizyki Oddział Wielkopolska
zorganizowała 27 lutego 2014 r. w swojej siedzibie konferencję nt.: „Problematyka budownictwa drogowego.”

Od lewej: Andrzej Lewandowicz i Robert Nowak
Od lewej: mgr Robert Nowak, mgr inż. Andrzej Lewandowicz, mgr inż. Jerzy Stroński, prof. dr hab. inż. Zbigniew
Młynarek, prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski
i dr inż. Daniel Pawlicki
Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Zbigniew
Młynarek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wiceprezydent zarządu Polskiego Komitetu Geofizyki. Przedstawił
główne założenia konferencji, a następnie oddał głos przewodniczącemu WOIIB – mgr. inż. Jerzemu Strońskiemu.
Jerzy Stroński powitał serdecznie przybyłych na konferencję, a wśród nich: prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego – pierwszego prezesa PIIB, honorowego członka PKG, prelegentów, którzy omówią swoje doświadczenia z realizacji inwestycji drogowych w Wielkopolsce oraz
wszystkich uczestników.
Mgr inż. Andrzej Lewandowicz, wiceprezes zarządu
Autostrada Wielkopolska SA, oraz mgr Robert Nowak, prezes
zarządu Autostrada Wielkopolska II SA omówili „Doświadczenia spółek Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada
Wielkopolska II SA z budowy i eksploatacji autostrady A2”.
W swoim wystąpieniu zreferowali kluczowe etapy budowy autostrady A2 – od Konina do Nowego Tomyśla i od
Nowego Tomyśla do Świecka. Odcinki różniły się zastosowanymi technologiami budowy autostrady. Odcinek Nowy
Tomyśl – Świecko powstał w technologii betonowej. Realizacja tego fragmentu autostrady napotkała wiele problemów
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natury geologicznej – występowanie gruntów słabonośnych
i konieczność zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy projektowaniu i budowie wiaduktów i węzłów komunikacyjnych.
„Program budowy dróg krajowych w Wielkopolsce
w latach 2014-2020” przedstawiła mgr inż. Barbara Świgoń - GDDKiA Oddział w Poznaniu. W swoim wystąpieniu
stwierdziła, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-

tostrad Oddział w Poznaniu jest największym administratorem sieci dróg krajowych na terenie Wielkopolski o długości 1483,2 km. Podstawą planowania zadań na sieci dróg
krajowych jest Program Budowy Dróg Krajowych – PBDK,
który stanowi załącznik do uchwały Rady Ministrów. Celem
www.woiib.org.pl

PBDK jest uszczegółowienie celu nadrzędnego zawartego
w Polityce Transportowej Państwa, jakim jest rozwój podstawowej sieci krajowej głównie w zakresie:
– stworzenia sieci autostrad,
– stworzenia sieci dróg ekspresowych,
– budowy obwodnic drogowych w miejscowościach
dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę tych obejść
przed nową zabudową.

„Projektowanie, budowa i rekonstrukcja skarp drogowych z wykorzystaniem technologii MACCAFERRI” –
przedstawił mgr inż. Tomasz Kosiński z firmy MACCAFERRI Polska sp. z o.o. Na wstępie przypomniał podziały skarp
ze względu na: kształt, budowę geologiczną, na pochodzenie
gruntów je formujących, na nawodnienie, sposób formowania. W dalszej części omówił obowiązujące w Polsce akty
wykonawcze i instrukcje obligatoryjne, instrukcje i normy
obowiązujące w Europie.
Główną część swojego wystąpienia poświęcił omówieniu budowy nowych skarp drogowych w oparciu o doświadczenia realizacyjne i stosowane technologie firmy
MACCAFERRI. Omówił również rekonstrukcje skarp drogowych i stosowane rozwiązania do rekonstrukcji skarp drogowych, ilustrując wypowiedzi przykładami zastosowanych
rozwiązań technicznych i technologicznych na zrealizowanych przez firmę budowach.
„Przykłady awarii obiektów budownictwa drogowego” – przedstawił dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor - prof.
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W swoim wystąpieniu
bardzo szczegółowo omówił przykłady różnego rodzaju awarii obiektów budowlanych, ilustrując to zdjęciami i analizami
popełnionych błędów. Przeanalizował różne czynniki, które
wpływają na powstawanie omawianych awarii, wśród nich
jeden z bardziej niebezpiecznych – brak wiedzy, powszechnie dostępnej, na etapie projektowania i wykonawstwa. Jednym z częściej popełnianych błędów jest brak dobrego rozwww.woiib.org.pl

poznania geotechnicznego już w fazie opracowania projektu
budowlanego.
Na zakończenie stwierdził, że czynniki i procesy naturalne, które ukształtowała Natura, powinny być zawsze
szczególnie starannie oraz wszechstronnie poznane i właściwie, jako sztuka geotechniczna, uwzględniane w każdym
przedsięwzięciu budowlanym. To obiekt budowlany powinniśmy dostosować do rozpoznanych warunków naturalnych.
Po każdym referacie padały szczegółowe pytania.
W sali zgromadziło się ponad 110 inżynierów związanych
z budownictwem drogowym. Żywa dyskusja świadczyła
o trafności doboru tematyki konferencji oraz prelegentów,
którzy podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi,
wiedzą fachową i naukową.
Opracowanie i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Wyjazd do Mediolanu

W

poniedziałek 24 marca grupa 20 uczestników Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęła eskapadę
do Mediolanu. Ograniczenie połączeń lotniczych z Poznania
spowodowało konieczność wylotu z lotniska Modlin pod
Warszawą. Wypadek na autostradzie i fatalny dojazd do lotniska Modlin spowodował dużą nerwowość wśród uczestników
i przez chwilę postawił cały wyjazd pod znakiem zapytania.
Zdecydowana postawa kierowcy busa uratowała sytuację, ale
przestroga pozostała – pięć godzin na transfer z Poznania do
Modlina może nie starczyć. Dalsza podróż odbyła się już bez
niespodzianek, krótki lot i bardzo dobre połączenie autokarowe lotniska Orio al Serio z centrum Mediolanu i wczesnym
popołudniem zakwaterowaliśmy się w hotelu New York.
Podróż autokarowa z lotniska Orio al Serio w Bergamo
i wjazd przez najbardziej uprzemysłowione dzielnice Mediolanu
to też refleksje gospodarcze. Kryzys gospodarczy dotyka również jedno z najbogatszych i najszybciej rozwijających się miast
Włoch. Trzy najważniejsze marki Mediolanu – Alfa Romeo, Pirelli i Cinzano rozwijają się stabilnie nawet w najtrudniejszych
czasach, ale wzdłuż autostrady z Bergamo do Mediolanu widać
dużo opuszczonych firm i nieruchomości, a dźwigów budowlanych zwiastujących inwestycje niestety jak na lekarstwo.
Podstawowym celem naszego wyjazdu było określenie
jakie są podstawowe uwarunkowania rozwoju dużego miasta
lub co może powodować zahamowanie tego rozwoju. Naszą
wycieczkę zaczęliśmy od miejsc najbardziej historycznych, które doprowadziły do powstania miasta i historycznego rozwoju.

Pałac Sforzów
Kolejny bardzo dynamiczny rozwój Mediolanu to panowanie rodziny Sforzów. Rok 1450 to początek rządów książąt
Sforza i powstanie bardzo nowoczesnego, murowanego zamku
Castello Sforcesco. Silne, czasami bardzo brutalne rządy doprowadzają do ogromnych wpływów w ówczesnej Italii i silnego
znaczenia Mediolanu. Protektorat rodziny książąt mediolańskich
to wielkie dzieło Leonarda da Vinci – Ostatnia Wieczerza, a także rewolucyjne wynalazki naukowca oświecenia znane nam do
dzisiaj. Pierwowzór czołgu czy skonstruowanie pierwszej przemysłowej destylarki alkoholu to w tamtych czasach epokowe
odkrycia. Umiejętności polityczne rodu Sforzów to liczne koligacje rodzinne na dworach królewskich ówczesnej Europy, z tej
rodziny pochodziła też nasza królowa Bona Sforza.

Pinacoteca di Brera

Katedra Duomo
Jeden z największych kościołów na świecie. Wykonana z białego marmuru gotycka katedra znajduje się w miejscu
starożytnej rzymskiej świątyni. Budowę rozpoczął w 1386
roku książę Gian Galeazzo Visconti i obecny kształt po licznych przebudowach uzyskała pod koniec XVIII wieku. Duomo i rządy rodziny Viscontich to początek rozwoju Mediolanu. Silny ośrodek handlu na skrzyżowaniu dróg handlowych
sprzyjał rozbudowie.
20

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2014 (43)

Romans i krótkotrwałe małżeństwo Napoleona Bonaparte z Józefiną de Beauharnais to też silny impuls do rozwoju
Mediolanu jako stolicy Królestwa Italii na przełomie XVIII
i IX wieku. Po nielubianym w Mediolanie Napoleonie pozostały dwie najważniejsze pamiątki: jedyny na świecie pomnik
gołego cesarza, stojący na dziedzińcu Pinacoteca di Brera
i budowla będąca świadectwem, że tempo budowania można
uzależnić od sytuacji politycznej. Będąc królem Włoch, Napoleon polecił wybudowanie łuku na wzór paryskiego Łuku
Triumfalnego na wyjeździe z centrum Mediolanu w kierunku
Paryża, budowa trwała bardzo długo, ponieważ budowlańcy
natrafiali na niezliczone trudności przy budowie w gruncie
www.woiib.org.pl

rzeczy małego obiektu. Budowa została zakończona dopiero
w roku 1830, jak w Mediolanie panowali już Habsburgowie.

Silny rozwój Mediolanu to rządy Benito Mussoliniego. Największa pamiątka pozostała po dyktatorze to dworzec
centralny, największy dworzec kolejowy w Europie, budowla
wzorowana na monumentalnych obiektach starożytnego Rzy-

Teatro Della Scala
Potęga Mediolanu na przełomie XVIII i XIX wieku to
największa na ówczesne czasy opera mieszcząca ponad 3000
widzów i oświetlana 1200 świecami. Najsłynniejsza scena
operowa świata została wybudowana w iście sprinterskim tempie trzech lat i pozostała w niezmienionym kształcie do dziś.
Symbolem rozwoju miasta po zjednoczeniu Włoch
jest niewątpliwie tzw. świątynia handlu. Zbudowana na połączeniu między katedrą Duomo a La Scalą galeria handlowa
nazwana imieniem pierwszego króla zjednoczonych Włoch
stanowi do dziś symbol Mediolanu. Pierwsza na świecie
galeria handlowa zbudowana została na planie krzyża, a jej
wielkość odpowiada wielkości Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Po wybudowaniu galerii powstało zapotrzebowanie na
ekskluzywne towary i jak grzyby po deszczu powstały fabryki eleganckich marek, np.: Prada czy Gucci.

Sttatione Centrale
mu o wymiarach fasady 200 m szerokości i 72 m wysokości.
Obiekt prawie osiemdziesięcioletni znakomicie spełnia swoją
rolę, codziennie obsługuje prawie pół miliona pasażerów i co
godzinę kursuje pociąg Pendolino, którym do Rzymu można
się dostać w trzy godziny.

Stadion San Siro

Galeria Vittorio Emanuele II
www.woiib.org.pl

Obecnym symbolem rozwoju Mediolanu jest stadion
miejski San Siro. Jedna z największych i najnowocześniejszych aren sportowych na świecie została wybudowana w latach 20 ubiegłego wieku jako stadion typowo piłkarski. Początkowo na dwóch trybunach mogło zasiąść 35 tys. widzów.
Obecnie, po ostatniej przebudowie przed mistrzostwami świata w roku 1990, mieści ponad 85 tys. widzów. Ciekawostką
jest to, że właścicielem obiektu jest miasto, a gospodarzami są
dwie drużyny włoskiej serii A: AC MILAN i INTER.
Zwiedzając Mediolan i jego wspaniałe zabytki, mogliśmy się przekonać, jak wiele czynników może stanowić
o rozwoju miasta i niekoniecznie są to tylko czynniki gospodarcze. Mogliśmy też zaobserwować, że kryzys gospodarczy
dotyka również bogatych, że jakby trochę mniej sportowych
samochodów gwiazd podjeżdża pod butiki kreatorów mody
na ulicę Via Monte Napoleone, że niestety ludzie śpią na
ulicach, że nie widać wielkiego ruchu inwestycyjnego przed
wystawą światową MEDIOLAN 2015.
Krzysztof Pięta
Zdjęcia wykonali uczestnicy wyjazdu
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Tak może wyglądać dworzec
kolejowy w Poznaniu
– Koncepcja przebudowy autorstwa Pracowni
Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich
III Konferencja prasowa

Dworzec PKP – Poznań Główny.
Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich

W

ielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa oraz Wielkopolska Izba Budownictwa, kontynuując swoje działania
w obronie budynku starego dworca PKP w Poznaniu, zorganizowały 24 kwietnia 2014 r. trzecią już konferencję prasową w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej
14. Głównym celem konferencji była prezentacja koncepcji
przebudowy dworca opracowana przez Pracownię Architektoniczną Ewy i Stanisława Sipińskich w Poznaniu.
Przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber powitał
uczestników konferencji: Ewę i Stanisława Sipińskich, Joannę
Bielawską-Pałczyńską – Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Poznaniu, Pawła Łukaszewskiego – Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania, Romana Biniszkiewicza dyrektora oddziału gospodarowania nieruchomościami
PKP w Poznaniu, Zygmunta Nowaka – przedstawiciela SITK
RP Oddział w Poznaniu. Następnie poprosił o prowadzenie konferencji Jerzego Strońskiego, który wspólnie z Markiem Szczęsnym – prezydentem WIB w Poznaniu – prowadził już poprzednie spotkania w sprawie dworca kolejowego.
22
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Jerzy Stroński w swoim wystąpieniu powiedział, że
Poznań jako jedno z niewielu miast posiadał wspaniale zrealizowaną inwestycję kolejową – dworzec kolejowy o charakterze wyspowym. Dzisiaj pasażerowie muszą borykać się
z wieloma problemami komunikacyjnymi i organizacyjnymi
podczas korzystania z nowego obiektu dworcowego. Podtrzymał wyrażone wcześniej zdanie, że nie jest to dworzec
kolejowy, ale galeria handlowa z dołączoną do niej funkcją
dworca PKP i PKS. W całej strukturze mało uwagi poświęcono pasażerom, a skupiono się na funkcjach handlowych.
Stary dworzec po zrewitalizowaniu powinien zostać oddany
podróżnym aż do zejścia podziemnego na perony. Poprosił
Stanisława Sipińskiego o zaprezentowanie koncepcji przebudowy dawnego budynku dworca kolejowego.
Stanisław Sipiński powiedział, że emocjonalnie jest
związany z dawnym budynkiem dworca kolejowego jako
poznaniak i jako syn kolejarza. Przedstawił opracowanie
koncepcyjne nowej przebudowy dworca PKP z bardzo wyraźnym wydzieleniem funkcji obsługi pasażerów zlokalizowanej w części parterowej wraz z wykorzystaniem koncepcji
www.woiib.org.pl

Na poziomie zero proponuje się przywrócić kasy
biletowe, miejsce wypoczynku, gastronomię i niewielki handel. Cały dół budynku dworca należy przywrócić
podróżnym. Jednocześnie zaprotestował przeciwko projektom wykorzystania części podjazdów pod budynek
dawnego dworca jako zajezdni autobusów PKS. Zaproponował oddanie tej części mieszkańcom i podróżnym
w wyodrębnionej części spacerowej z fontanną i miejscami do odpoczynku.

kładki łączącej PCC, perony 1-3 ze zrewitalizowanym budynkiem dworca oraz z peronami 4-6.

Dworzec PKP – Poznań Główny. Poczekalnia na parterze.
U góry kładka łącząca perony.
Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich

Dworzec PKP – Poznań Główny. Wnętrze z ruchomymi schodami. Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich
www.woiib.org.pl

Pani Joanna
Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków
– przedstawioną koncepcję przebudowy
przyjęła z zadowoleniem. Jest to realizacja Jej postulatów
związanych z rewitalizacją budynku dawnego dworca i ogólną
koncepcją jego wykorzystania.
Roman Biniszkiewicz – PKP Nieruchomości –
stwierdził, że zapoznał się już z koncepcją przedstawioną przez Pracownię Architektoniczną Ewy i Stanisława
Sipińskich. Jest to
jedna z koncepcji
przebudowy dawnego budynku dworca.
Trwają
rozmowy
z TriGranitem w celu
podpisania umowy
na kolejny etap inwestycyjny. Wszyscy
zbliżają się do koncepcji przeznaczenia
części
parterowej
budynku na potrzeby
pasażerów.
Jerzy Stroński, zamykając konferencję, powiedział,
że należy wszystkim
poznaniakom
życzyć, by budynek
dworca kolejowego w Poznaniu w części parterowej przywrócono pasażerom. Koncepcja przebudowy przedstawiona przez Ewę i Stanisława Sipińskich jest spełnieniem
oczekiwań wielu mieszkańców miasta.
Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Analiza działalności OROZ WOIIB
w poprzedniej 4-letniej kadencji 2010/2014

Od

IX do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB, Okręgowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) działał w następującym 6-osobowym składzie:
• Przemysław Grzegorz Barczyński – koordynator,
• Grażyna Maria Kubaś – zastępca koordynatora,
• Józef Cieśla,
• Henryk Grabowski,
• Ryszard Jagła,
• Jerzy Tykociński.
W okresie 4-letniej kadencji, trwającej od 23 marca
2010 r. do 7 kwietnia 2014 r., Okręgowy Rzecznik otrzymał
do rozpatrzenia 123 sprawy, z których 8 spraw wpłynęło już
w 2014 roku. Z tych 8 spraw dwie zostały rozstrzygnięte
w terminie do 7 kwietnia br. poprzez wydanie decyzji umarzających postępowanie wyjaśniające, a pozostałe 6 spraw
przekazano do załatwienia przez rzeczników wybranych na
obecną kadencję w latach 2014-2018. Tak więc średnio na
każdy rok przypadało prawie 31 nowych spraw. Razem więc
z siedmioma zaległymi sprawami, które przeszły do załatwienia z poprzedniej kadencji, Rzecznik rozpatrywał w okresie
od 23.03.2010 r. do 7.04.2014 r. - 124 sprawy. Zdecydowana
większość spraw dotyczyła odpowiedzialności zawodowej,
a jedynie 13% odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Rzecznik umorzył postępowania wyjaśniające w 65
sprawach, wydając decyzje administracyjne na podstawie art.
105 §1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (kpa),
co stanowi około 50% wszystkich rozpatrywanych spraw. Prawie połowa spraw została umorzona z powodu ich przedawnienia w trybie przepisów określonych w art. 100 ustawy – Prawo
budowlane. Natomiast w 31 przypadkach Rzecznik skierował
do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (OSD) wnioski o ukaranie obwinionych, w tym w 30 przypadkach karą upomnienia.
W jednym przypadku Rzecznik wystąpił z wnioskiem do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego o ukaranie obwinionego karą
upomnienia z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia
egzaminu w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiednich
uprawnień budowlanych, jednakże w ramach postępowania odwoławczego Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB orzekł o zmniejszeniu tej zaostrzonej kary do upomnienia.
Ponadto 10 spraw przekazano wg właściwości miejscowej zgodnie z art. 65 §1 kpa do Okręgowych Rzeczników z innych województw, w dwóch przypadkach nastąpiła
odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego w postaci
postanowienia wydanego na podstawie art. 61a § 1 kpa. Bez
rozpoznania pozostawiono 7 spraw, a 6 spraw pozostało do
ostatecznego rozstrzygnięcia w obecnej kadencji.
Natomiast w jednym przypadku Okręgowy Rzecznik
został wyłączony z prowadzenia postępowania wyjaśniające24
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go przez Krajowego Rzecznika PIIB, gdyż sprawa dotyczyła
Rzecznika WOIIB. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie
umorzył Okręgowy Rzecznik Świętokrzyskiej Izby na podstawie art. 105 § 1 kpa, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe.
Przy czym należy tu nadmienić, że w trzech medialnych sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie
Stadionu Miejskiego w Poznaniu, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wszczął odpowiednie postępowania na skutek wniosków Rzecznika – koordynatora opracowanych w oparciu
o materiał dowodowy zebrany w sposób wyczerpujący przez
PINB dla Miasta Poznania, zgodnie z zasadami określonymi
w art. 97 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.
Po przeprowadzeniu przez OSD postępowania w powyższych sprawach zostały wydane przez 3-osobowy skład
orzekający decyzje umarzające postępowania w tych trzech
sprawach dotyczących obwinionych przez PINB osób.
W związku z zakwestionowaniem przez Okręgowego Rzecznika zgodności z przepisami prawa tych wydanych przez
OSD decyzji, stały się one przedmiotem weryfikacji przez
Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB, który może stwierdzić nieważność decyzji OSD w przypadku potwierdzenia, że zostały
one wydane z rażącym naruszeniem prawa. Konsekwencją
wyeliminowania tych wadliwych decyzji z obrotu prawnego
byłaby konieczność wszczęcia przez OSD ponownego postępowania w powyższych sprawach.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Polskiej Izby, do którego przekazywane są w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością Okręgowych Rzeczników
wszystkie ostateczne decyzje, nie zgłosił żadnych zastrzeżeń
co do poprawności decyzji wydanych przez Okręgowego
Rzecznika w okresie 4-letniej kadencji.
Także 4 kontrole przeprowadzane co roku przez Krajowego Rzecznika nie wykazały żadnych nieprawidłowości
w działalności Okręgowego Rzecznika WOIIB.
Ponadto prowadzone przez Rzecznika WOIIB kol. Józefa Cieślę postępowanie wyjaśniające w sprawie odpowiedzialności zawodowej inspektora nadzoru inwestorskiego zostało uznane przez Krajowego Rzecznika PIIB za wzorcowe,
o czym poinformowano w trakcie szkolenia zorganizowanego w listopadzie 2013 r. w Warszawie przez Polską Izbę dla
wszystkich prawników obsługujących Okręgowych Rzeczników i Okręgowe Sądy Dyscyplinarne. Z tej okazji Krajowy
Rzecznik PIIB przekazał kol. Józefowi Cieśli list gratulacyjny.
Najwięcej spraw dotyczyło kierowników budowy,
którym postawiono zarzuty w 64 przypadkach. Ponadto
oskarżono m. innymi 18 projektantów i 16 inspektorów
nadzoru inwestorskiego. Coraz więcej skarg dotyczy osób
sporządzających opinie lub ekspertyzy techniczne oraz
www.woiib.org.pl

protokoły z kontroli technicznych dot. utrzymania obiektów budowlanych.
Prawie połowa wszystkich spraw była prowadzona
przez Rzecznika – koordynatora, który do końca 4-letniej kadencji rozpatrzył ponad 50 spraw.
W większości przypadków Rzecznik wszczynał postępowania wyjaśniające z urzędu w związku ze skargami
przede wszystkim inwestorów.
W 37 sprawach postępowania zostały wszczęte przez
Rzecznika na wniosek Powiatowego lub Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Każdego roku organy nadzoru budowlanego przekazują Rzecznikowi coraz większą ilość wniosków o ukaranie osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Prawdopodobnie w następnych latach właściwe organy, a w szczególności Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego wykażą się znacznie większą aktywnością w powyższym zakresie. Na ogólnopolskiej naradzie, która odbyła
się z inicjatywy PIIB i organów nadzoru budowlanego w dniu
13 czerwca 2013 r. w Warszawie, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązał Powiatowych Inspektorów do
przekazywania Okręgowym Rzecznikom Odpowiedzialności
Zawodowej wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie
odpowiedzialności zawodowej osób ukaranych karą grzywny
w związku z wykonywaniem przez nich samodzielnych funkcji
technicznych, w szczególności na budowie. Podstawę prawną
do składania takich wniosków stanowi przepis określony w art.
95 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, który dotychczas nie był
w ogóle stosowany przez organy nadzoru budowlanego.
W trakcie powyższej narady ustalono również, że właściwe organy nadzoru budowlanego będą pisemnie informowane
przez odpowiednich Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowe Sądy Dyscyplinarne o sposobie
rozstrzygnięcia spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w przypadkach gdy postępowania w tych sprawach
zostały wszczęte na skutek wniosków powyższych organów.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa
występujące z takimi wnioskami organy nadzoru budowlanego nie posiadają statusu strony i w związku z tym nie mogą
otrzymywać żadnych decyzji administracyjnych wydanych
przez właściwych Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowe Sądy Dyscyplinarne.
Ponadto organy nadzoru budowlanego nie mogą wystąpić o wszczęcie postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie bezpośrednio do
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego danej Izby z pominięciem
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, pomimo przeprowadzenia pełnego postępowania wyjaśniającego
we własnym zakresie i zgromadzenia w sposób wyczerpujący
całego materiału dowodowego zgodnie z warunkami określonymi w art. 97 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.
Na zakończenie należy podkreślić, że wiele postępowań wyjaśniających było umarzanych przez Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej z powodu przedawniewww.woiib.org.pl

nia spraw związanych z tymi postępowaniami. Kwestię
przedawnienia ścigania czynów powodujących odpowiedzialność zawodową osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie reguluje art. 100 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409; zmiana: Dz.U. z 2014 r. poz.
40). Powyższy przepis stanowi, że odpowiednie Sądy Dyscyplinarne nie mogą wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6
miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu powodującego tę
odpowiedzialność oraz nie później niż po upływie 3 lat od
dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia
o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu budowlanego. Przy czym wobec
alternatywnego w swej treści zapisu przepisów określonych
w powyższym art. 100 (nie później niż 3 lata od zakończenia robót albo wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu) ustalenie, czy w danym przypadku doszło już
do przedawnienia ścigania czynu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zależy od tego, które z wymienionych wyżej zdarzeń nastąpiło później.
Niestety nie wszystkie skarżące osoby i organy nadzoru budowlanego przestrzegają powyższych przepisów
i właściwie je interpretują. Z treści art. 100 wynika, że o terminie przedawnienia spraw dotyczących odpowiedzialności
zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie decyduje data przekazania do Sądu Dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania w konkretnych sprawach przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, po przeprowadzeniu wymaganego przepisami prawa
odpowiedniego postępowania wyjaśniającego.
W ramach działalności Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej wystąpił również problem związany z udostępnieniem na żądanie osób skarżących i innych nieposiadających statusu strony, informacji i dokumentów dotyczących
postępowań prowadzonych w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Wytworzone i zgromadzone przez Rzecznika dokumenty zawierają w sobie m. innymi informacje objęte szczególną ochroną ze względu na ochronę danych osobowych
i ochronę prywatności osób związanych z tymi dokumentami
i w związku z tym w przypadku konieczności ich udostępnienia powinny być one odpowiednio przetworzone.
Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do jej uzyskania w takim zakresie,
w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
W związku z powyższym osoba wnioskująca o udostępnienie
dokumentów w trybie przepisów cyt. wyżej ustawy, powinna
wykazać, że istnieje szczególnie istotny interes publiczny, który stanowi podstawę żądania udostępnienia określonych dokumentów.
mgr inż. Przemysław Grzegorz Barczyński
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Ciekawa wizyta w Mediolanie

M

ediolan, jedno z największych włoskich
miast, stolica Lombardii, był celem wyjazdu technicznego grupy inżynierów z Wielkopolski. Już sama podróż na lotnisko w Modlinie była namiastką atrakcji, jakie mieliśmy przeżywać we Włoszech.
Niespodziewane zdarzenie na autostradzie A2, w wyniku
którego przewrócił się TIR pełen piwa spowodowało, że na
tej ważnej arterii komunikacyjnej powstał wielokilometrowy
korek, wobec tego pozostało nam tylko odliczanie czasu do
odlotu naszego samolotu. Jednak po długim oczekiwaniu,
szczęśliwie, przy zdecydowanej jeździe kierowcy, w ostatniej chwili dotarliśmy na lotnisko. Wylądowaliśmy w Bergamo, skąd autobusem dojechaliśmy do Mediolanu.
Mediolan kojarzony jest przede wszystkim jako stolica mody i pieśni operowych. Miłośnicy sportu wiedzą, że
niedaleko Mediolanu znajduje się tor wyścigowy Monza,
a w samym Mediolanie kluby piłkarskie AC Milan i Inter
Mediolan. Jednak przy zwiedzaniu miasta okazało się, że
jest to teren posiadający bardzo ciekawą historię i jeszcze
ciekawsze obiekty architektury. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od centrum, gdzie szczególne miejsce zajmuje Duomo, czyli
gotycka katedra pod wezwaniem Narodzin św. Marii, wybudowana z przepięknego białego marmuru, z niezliczoną liczbą koronkowych detali architektonicznych, podkreślających

Fot. autora: widok dachu katedry Duomo
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jej szczególny charakter i górującą nad katedrą wieżyczką
ze złoconą Madonną, widoczną z daleka, a w blaskach słońca szczególnie okazale. Ciekawostką jest sam dach katedry,
wykonany z płyt marmurowych, które stanowią konstrukcję
i jednocześnie pokrycie.
Aby dostać się na dach, trzeba pokonać sporą liczbę krętych schodów, które jednak nie stanowią problemu
dla przeciętnego turysty, jednak alternatywą jest tu winda,
umieszczona w drugiej części budynku. Wrażenie jest spore
i warte trudu, gdyż mamy niespotykaną okazję podziwiania
kunsztu dawnych mistrzów, ale również panoramy Mediolanu. Wnętrze katedry wycisza i uspokaja, jednak przykuwają uwagę przepiękne witraże i inne detale architektoniczne.
Przebywających we wnętrzu Duomo szczególnie ekscytuje
informacja o tym, że budowniczowie katedry zaznaczyli południk, przebiegający przez tę budowlę, dlatego poszukiwanie tego elementu wzbudza niemałe emocje. Okazuje się, że
jest to mosiężna taśma zatopiona w marmurowej posadzce,
wokół której umieszczono znaki zodiaku. Do tego należy odnaleźć umieszczony w dachu niewielki otwór, który wskaże
najwyższe położenie słońca oświetlającego ten południk.
Tuż obok katedry znajduje się wspaniała Galeria Wiktora Emanuela, w której ulokowano najlepsze odzieżowe
marki, gdyż Mediolan to stolica mody. W galerii mieszczą się
takie marki, jak: Armani, Dolce & Gabbana, Versace, Marni, Prada czy Hermes, Chanel,
LV, Chopard, Gucci, Tiffany,
Mango, Zara, Benetton, Sisley
i Playlife, to tylko niektóre.
Znajdują się tutaj również luksusowe restauracje i kawiarnie, pozwalające odsapnąć po
tych wszystkich wrażeniach.
Wspaniała architektura galerii, ale również przepiękne
posadzki przyciągają wzrok
przebywających. W centralnej części Galerii Emanuela
umieszczono herby, w jednym
z nich jest postać byka, który
ma być zwiastunem szczęścia
i powrotu do Mediolanu, gdy
turysta okręci się na pięcie na
jego klejnotach. Ten fragment
galerii jest szczególnie oblegany, a chętnych do okręcania
się na pięcie jest zawsze dużo.
Przechodząc przez Galerię
Wiktora Emanuela, trafiamy
www.woiib.org.pl

na plac, którego ozdobą jest pomnik znakomitego Włocha – i zafundowało sobie kanały, mające urozmaicić atmosferę.
Leonarda do Vinci. Naprzeciwko tego pomnika znajduje się Kanały przez większość roku nieżeglowne, jednak obecność
mekka sztuki operowej, czyli opera La Scala. Obiekt wto- jednostek pływających, osiadłych na suchych dnach świadpiony w liczne monumentalne budynki nie robi szczególnego czyć może, że są okresy żeglowne dla tych obiektów. Otowrażenia. Przeciętna forma i nieciekawa fasada nie zwracają uwagi, ale wnętrze jest ciekawe. Także
tutaj można doszukać się pewnych
mankamentów i niedogodności.
Sześciokondygnacyjne
balkony,
umieszczone wokół przestronnej
sali, z lożą główną robią wrażenie,
jednak praktyczne ich wykorzystanie do odbioru sztuki staje się problematyczne. Duże odległości od
sceny powodują, że spektakle mogą
być oglądane tylko z silną lornetką.
Także pozostała widownia, mieszcząca się na płaskiej podłodze,
stwarza niekomfortowe wrażenia
w odbiorze sztuki, przez przesłanianie sceny przez osoby siedzące bliżej. To, że siedzenia nie są
umieszczone amfiteatralnie spowodowane jest drugą funkcją obiektu,
czyli miejscem wspaniałych balów
organizowanych przez prezydenta
republiki. Mimo to obiekt jest zac- Fot. autora: pielęgnacja murawy na San Siro
ny i wart obejrzenia.
Dla Włochów, ale również
dla Polaków miejscem, które należy poznać, jest zamek czenie i powstała wokół infrastruktura tworzą ciekawą i nieSforzów, władców tych ziem i mecenasów sztuki. Tutaj się powtarzalną aurę i tajemniczość, czyniąc urokliwym tę część
wychowała Bona i to tutaj znalazł ją Zygmunt Stary, przy- Mediolanu. Liczne knajpki i restauracje serwują przepyszne
wożąc do Polski, jako późniejszą królową. Ten potężny, wy- potrawy i włoskie wina, których różnorodny smak, aromat
budowany w stylu renesansowym, ceglany zamek budzi re- i urok są chętnie degustowane przez turystów.
spekt i zainteresowanie. Wnętrza mieszczą liczne eksponaty
Dobrze i funkcjonalnie rozwiązane ciągi komuz dawnych czasów, zaś otaczające ogrody pokazują artyzm nikacyjne, a nade wszystko szybkie metro umożliwiają
dawnych mistrzów. Przed zamkiem znajduje się wspaniała poruszanie się w tym ponadmilionowym mieście. Można
fontanna, zaś za nim łuk tryumfalny, postawiony na cześć dojechać w każde miejsce, jednak jest taki fragment miaNapoleona.
sta, gdzie niestety metro nie dojeżdża (ale jest w budoObiektem ciekawym i wyjątkowo funkcjonalnym wie), to stadion San Siro. Będąc w Mediolanie nie sposób
jest potężny, wybudowany na początku XX w. i oddany do ominąć ten obiekt, tym bardziej że grające na nim dwie
użytkowania w 1931 r. dworzec kolejowy – Milano Centrale. fantastyczne drużyny są częstymi gośćmi telewizyjnych
Wielkie przestrzenie i funkcjonalne wnętrza robią wrażenie, spektakli sportowych, oglądanych również w Polsce. Statym bardziej że ten obiekt obsługuje dziennie 330 tys. po- dion mieści 85 tys. kibiców, którzy mają do dyspozycji
dróżnych, którzy korzystając z 24 peronów, mogą dojechać prócz miejsc na widowni potężne zaplecza. Zwiedzaliśmy
do każdego miejsca we Włoszech, ale również w Europie. również zaplecza przeznaczone dla zawodników, takie
Tuż obok dworca mieści się centrum administracyjne i finan- jak: szatnie, gabinety odnowy, pomieszczenia rekreacyjne.
sowe miasta i regionu. Te wielkie szklane wieżowce, cieka- Najważniejszym miejscem stadionu jest boisko. Mieliśmy
wie wkomponowane w starą zabudowę, nie przytłaczają swą okazję zobaczyć, jak kluby dbają o murawę, naświetlając
wielkością i stanowią uzupełnienie tej części miasta. Wokół ją światłem sztucznym, przy zastosowaniu odpowiednich
hotele przyciągające turystów i niezliczone włoskie restaura- ruchomych konstrukcji.
cje kuszące włoskimi specjałami.
Chciałoby się zobaczyć wszystko, co oferuje MedioBędąc w Mediolanie, trzeba koniecznie zobaczyć me- lan, lecz w tak dużym mieście nie sposób w krótkim czasie
diolańskie kanały. To milionowe miasto pozazdrościło innym dojechać do miejsc godnych zobaczenia, cóż dopiero poznać
www.woiib.org.pl
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miejsca i ich historię, jednak Mediolan na pewno zaznaczył
się w naszej pamięci w sposób szczególny, gdyż miasto jest
piękne i warte poznania.
Interesujące dla budowlańców mogą być zasady
i problemy związane z budownictwem, regulowane w przepisach włoskich. Posługując się opracowaniem sporządzonym
na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury, pt. „Organizacja
procesu budowlanego w wybranych krajach europejskich”,
można stwierdzić, że rozwiązania systemowe tylko nieznacznie różnią się od tych, które obowiązują w naszym kraju.
Inwestor przed przystąpieniem do budowy powinien
uzyskać zgodę budowlaną, którą wydaje odpłatnie właściwy
organ budowlany. Przepisy włoskie przewidują, że inwestycja przed jej rozpoczęciem zostanie przez inwestora ubezpie-

rzenia mające miejsce na placu budowy. Jego obowiązki są
tożsame z tymi, które wynikają z polskich przepisów, jednak
nie musi wykonywać poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego i nie odpowiada za wyroby budowlane. Nadzór inwestorski – przepisy przewidują niezależny nadzór nad budową.
Na etapie poprzedzającym decyzję organu budowlanego,
dotyczącą pozwolenia na użytkowanie, niezależny nadzór
wydaje Certyfikat Wykonania Prac (CEL), który stanowi rękojmię dla inwestora.		
Obiekty będące w użytkowaniu nie wymagają – inaczej niż w Polsce – sprawdzania (art. 62 Prawa budowlanego) ich stanu technicznego; nie wymagają również posiadania w tym zakresie dokumentów. W przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa koszty zabezpieczenia lub rozbiórki ponosi
zarządca obiektu lub organ
władzy publicznej. Nadmienić trzeba, że przepisy prawa
nie dopuszczają tzw. docieplenia budynków istniejących.
Ciekawostką dotyczącą Mediolanu, a właściwie jego przedmieść jest
budowa zielonych oaz, stanowiących pomost pomiędzy przyrodą a światem ludzi. Buduje się tam budynki
mieszkalne wysokościowe,
które prócz funkcji mieszkalnej uwzględniają ekologię. Projektanci projektują
tarasy, balkony, logie w sposób umożliwiający umieszczenie na nich drzew, krzewów i innych roślin, które
tworzą pionową przeponę
oddzielającą mieszkania od
otoczenia. W ten sposób powstają zielone osiedla, które
nie ograniczają się do zieleni
Fot : http://www.architekturakrajobrazu.info/przestrze-miejska/141/2266
rozmieszczonej na dachu lub
ostatniej kondygnacji, lecz
wszystkie kondygnacje poczona. W trakcie budowy organ budowlany może ją wstrzy- siadają wzmocnione i wyizolowane elementy, które są pomać, gdy stwierdzi zagrożenie bezpieczeństwa. Zakończona kryte zielenią, tworząc zielone budynki. Energia elektryczna
budowa wymaga pozwolenia na użytkowanie wydane w for- dostarczana jest z kolektorów słonecznych, a ruch pojazdów
mie decyzji, która jest odpłatna. Nielegalne budowle oraz do- ograniczony do niezbędnego minimum. Pierwsze tego typu
konane odstępstwa legalizowane są przy zachowaniu zasady budynki powstały w Santa Monica, planuje się dalsze w poodpłatności. Wynikające z przepisów obowiązki uczestników zostałych miejscowościach satelickich Mediolanu. Przykład
procesu budowlanego przedstawiają się następująco: Projek- prezentuje powyższe zdjęcie.
tant sporządza projekt budowlany oraz plan BIOZ, prócz tego
Myślę, że wyjazd do Mediolanu był ciekawy, gdyż zadokonuje uzgodnień projektu i zawsze pełni nadzór autorski. bytki i poznana historia miasta dawały możliwość porównań,
Projektant nie musi zapewnić udziału osób posiadających zaś nowe pomysły mogą inspirować w codziennych działauprawnienia branżowe oraz nie musi zapewnić sprawdzenia niach inżyniera.
projektu. Kierownik budowy odpowiada za wszystkie zdaJerzy Franczyszyn
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By zachęcić członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do korzystania z portalu PIIB, choćby w celu pobrania zaświadczeń elektronicznych, przedstawiamy opracowany przez Koleżanki i Kolegów z Podlaskiej OIIB
sposób aktywacji konta oraz weryfikacji podpisu na zaświadczeniu.
Ze względu na zachowanie praw autorskich w opisach występuje nazwa strony oraz logotyp Podlaskiej OIIB.
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W polu „Login” wpisujemy pełny numer członkowski.
W polu „Hasło” wpisujemy hasło aktywacyjne.
3
Klikamy „Zaloguj się”

3

3

8.

W polu „Nowe hasło” wpisujemy hasło składające się z co najmniej 8 znaków, w tym (obowiązkowo!) z dużych i małych
liter oraz cyfr.
9. Następnie powtarzamy hasło.
10. Klikamy „Zmień”. Operacja ta kończy proces aktywacji konta
członkowskiego.
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członkowskiego.
członkowskiego.
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5. Po zalogowaniu w pustych polach należy podać wskazane
5. Po cyfry
zalogowaniu
PESELU. w pustych polach należy podać wskazane
5. Pocyfry
zalogowaniu
w pustych polach należy podać wskazane
PESELU. klikamy
6. Następnie
„Wyślij”.
PESELU.klikamy „Wyślij”.
6. cyfry
Następnie
6. Następnie klikamy „Wyślij”.

7
7

7
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KROK DRUGI: WERYFIKACJA PODPISU ELEKTRONICZNEGO
1

Zaświadczenie z żółtym znakiem zapytania w lewym
dolnym rogu jest nieważne. Taka ikonka oznacza, że Twój
komputer (a ściślej program Acrobat Reader) nie rozpoznaje
certyfikatu, którym zostało podpisane zaświadczenie.
5

2

6

1.

Aby zweryfikować podpis elektroniczny na zaświadczeniu,
należy otworzyć je w programie Acrobat Reader.
Klikamy na symbol znajdujący się w lewym dolnym rogu
zaświadczenia.

2.

5.
6.

3

7

7.
3.

Klikamy w zakładkę „Zaufanie”, aby przejść do okna dodawania certyfikatu do zaufanych.
Następnie klikamy „Dodaj do zaufanych certyfikatów…”
dodając w ten sposób certyfikat do zaufanych.

Akceptujemy klikając OK.

Następnie należy kliknąć na „Właściwości podpisu”.

4

8

4.
24

W polu właściwości wybieramy opcję „Pokaż certyfikat autora podpisu”.
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8.

Akceptujemy użycie certyfikatu klikając OK.

9.

Aby wyjść z okna „Przegląd certyfikatów” klikamy OK.

10
11

9

9.

Aby wyjść z okna „Przegląd certyfikatów” klikamy OK.
10. Następnie wybieramy „Weryfikuj podpis”.
11. Po weryfikacji klikamy „Zamknij”.

12

10

Przedrukowano za zgodą redakcji
11
„Biuletynu Informacyjnego”
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

12. Po zatwierdzeniu podpisu, ikona w lewym dolnym rogu
strony powinna wyglądać następująco.
Opracowano na podstawie programu Adobe Acrobat Reader 11.0.

10. Następnie wybieramy „Weryfikuj podpis”.
11. Po weryfikacji klikamy „Zamknij”.

Obowiązki kierowników budowy
oraz sankcje w przypadkach ich niedopełnienia

P

od koniec ubiegłego roku przeprowadziliśmy
niezapowiedziane kontrole 20 poznańskich placów budowy. Wyniki tych kontroli, jak i wielu
innych, przeprowadzonych w latach wcześniejszych, były
niestety bardzo złe. Stwierdzone przez nas nieprawidłowo12
ści są najczęściej
konsekwencją niewłaściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez kierowników budowy.
Wyniki naszych ubiegłorocznych kontroli umieszczone są
stronie internetowej
Powiatowego
Inspektoratu
12. na
Po zatwierdzeniu
podpisu,
ikona w lewym
dolnym Nadzorogu
ru
Budowlanego
dla Miasta
Poznania www.pinb.poznan.pl.
strony
powinna wyglądać
następująco.
Ich lektura to liczne przykłady naruszeń przepisów prawa
budowlanego
i występowania
zagrożeń
dla zdrowia
i życia
Opracowano
na podstawie
programu
Adobe Acrobat
Reader
11.0.
www.woiib.org.pl

osób zatrudnionych na poznańskich budowach. W obliczu
tak dalece niezadowalającej wiedzy, a często braku zwykłej
wyobraźni, prowadzących do tragicznych w skutkach zdarzeń należy przypomnieć, jakie są ustawowe obowiązki kierownika budowy oraz sankcje karne i zawodowe w sytuacji
ich naruszenia.
Kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi jest wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie. Osoby pełniące tę funkcję mają obowiązek
wykonywać ją zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością, dbając o właściwą organizację pracy, bezpieczeństwo pracowników i jakość
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robót budowlanych. Niestety w bieżącej działalności nadzoru
budowlanego ujawniane są, niekiedy rażące, naruszenia obowiązków przypisanych kierownikom budowy.
Problem ten szczególnie dotyczy niewielkich budów realizowanych przez inwestorów indywidualnych, gdzie roboty
budowlane prowadzone są często „sposobem gospodarczym”.
Niejednokrotnie można powziąć podejrzenie, graniczące z pewnością, że działania kierownika budowy ograniczają się do złożenia oświadczenia o objęciu tej funkcji, a następnie do „wypełnienia” dziennika budowy, po jej zakończeniu, „zza biurka”.
Poniżej przedstawiony jest katalog ustawowych obowiązków
kierownika budowy i sankcji, jakie grożą za ich niedopełnienie.
Do obowiązków kierownika budowy należy:
- sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- złożenie inwestorowi oświadczenia stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz o przyjęciu obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenia
o przynależności do izby samorządu zawodowego,
- potwierdzenie podpisem w dzienniku budowy przyjęcia
powierzonej funkcji,
- protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim
obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
- umieszczenie na budowie lub rozbiórce, w widocznym
miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem
na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe
w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, poinformowanie inwestora
o obowiązku ustanowienia kierownika robót w danej
specjalności,
- prowadzenie dokumentacji budowy, w szczególności
dziennika budowy lub rozbiórki w sposób odzwierciedlający zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku wykonywania robót,
- przechowywanie przez okres wykonywania robót budowlanych dokumentów stanowiących podstawę ich
wykonania, a także oświadczeń dotyczących wyrobów
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, oraz udostępnianie tych dokumentów
przedstawicielom uprawnionych organów,
- koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich
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poszczególnych etapów, które mają być prowadzone
jednocześnie lub kolejno,
- przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia
robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów,
- koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie
podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu
wykonywanych robót budowlanych,
- podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia
możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu (nadzoru budowlanego),
- zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
- zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
- udzielanie upoważnionym organom informacji i udostępnianie dokumentów:
- związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem
obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem
i użytkowaniem obiektu budowlanego,
- świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do
obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym,
- wykonywanie, nałożonego przez organ nadzoru budowlanego, obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego,
- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych
wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia,
- złożenie oświadczenia:
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę
oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
- w razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik
budowy jest odpowiedzialny za:
- zorganizowanie doraźnej pomocy poszkodowanym
i przeciwdziałanie rozszerzaniu się skutków katastrofy,
www.woiib.org.pl

- zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie dalszego postępowania,
- niezwłoczne zawiadomienie o katastrofie:
- właściwego organu nadzoru budowlanego,
- właściwego miejscowo prokuratora i Policji,
- inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła
w trakcie budowy,
- innych organów lub jednostek organizacyjnych zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy
z mocy szczególnych przepisów,
- szczegółowe opisanie stanu po katastrofie oraz zmian
w nim wprowadzonych w wyniku akcji ratowniczej,
z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach
i w miarę możliwości, na fotografiach,
- ponadto kierownik budowy nie może jednocześnie pełnić
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kierownik budowy, który:
- nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
- powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu, nawet jeśli działał
nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,
- naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, albo do 1 roku,
jeśli działał nieumyślnie,
- sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające
postać pożaru, zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, eksplozji materiałów
łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących
lub parzących, podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10; jeżeli następstwem tego czynu jest śmierć
człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12, a od 3
miesięcy do lat 5, nawet jeśli działał nieumyślnie,
- sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzeń wyżej określonych, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8, albo do lat 3, jeśli działał nieumyślnie.
Kierownik budowy, który:
- udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów,
- wykonuje swoją funkcję nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Kierownik budowy, który:
- w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia swoich obowiązków,
- przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych
w sposób rażący nie przestrzega przepisów,
- stosuje niedopuszczone do stosowania wyroby budowlane,
- nielegalnie dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub
jego części,
- wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustawww.woiib.org.pl

leń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na
budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
- nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów
żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem robót budowlanych lub przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania, podlega karze aresztu
albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny, za
sprawstwo lub współdziałanie.
Kierownik budowy, który:
- dopuścił się występków lub wykroczeń, określonych ustawą,
- został ukarany w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodował zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska albo znaczne szkody materialne,
- nie spełnia lub spełnia niedbale swoje obowiązki, podlega
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, co może
grozić nawet zakazem wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie.
Kierownik budowy, który:
- wyrządził komukolwiek szkodę, jest zobowiązany do jej
naprawienia. Odszkodowanie może znacznie przekraczać
sumę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Należy dodać, że wykonywanie funkcji kierownika
budowy musi wiązać się z rzetelnym wywiązywaniem się
z zobowiązań wobec inwestora, który nie będąc profesjonalistą, powierza kierownikowi budowy znaczny majątek. Zakres
odpowiedzialności wynikający z wykonywania tej funkcji lokuje kierownika budowy wśród „osób zaufania publicznego”,
którego to zaufania kierownicy budowy nie mogą zawodzić.
Z funkcją tą wiążą się liczne obowiązki publiczno-prawne,
które mają chronić interes publiczny i interes jednostki.
Dlatego nie można usprawiedliwiać niedbałości albo wręcz
pozorności w wykonywaniu tej funkcji niedostatecznym wynagrodzeniem, jakie zostało umówione z inwestorem, czy
nawet naciskami ze strony inwestora. W takich sytuacjach
należy zrezygnować z tej funkcji, zawiadamiając organ nadzoru budowlanego o możliwości kontynuowania budowy
bez właściwego kierownictwa. Niedopuszczalne są sytuacje,
kiedy dopiero interweniujący na budowie funkcjonariusze
nadzoru budowlanego wykonują działania, które są obowiązkiem kierownika budowy. Zmuszony jestem podkreślić, że
wobec nierzetelnych kierowników budów działania nadzoru
budowlanego będą w najwyższym stopniu pryncypialne.
W związku ze złymi wynikami naszych ubiegłorocznych kontroli w „Programie działań Inspektoratu w 2014
roku” zaplanowaliśmy sprawdzenie, i to na znacznie większą
niż dotychczas skalę, kolejnych placów budowy.
Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowach.
Paweł  Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru
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PODBUDOWA DRÓG KAMIENNYCH
W PUSZCZY ZIELONKA

S

tare kamienne nawierzchnie dróg mogą kryć pod
sobą zwykły piasek, ale mogą też kryć potężne
fundamenty. Ich wygląd zewnętrzny tylko w ograniczonym stopniu świadczy o tym, co kryje się pod nimi. Często też dopiero badanie ich podbudowy może nam ułatwić odpowiedź na pytania, kto je budował i w jakim okresie mogły
powstać. Najdobitniejszym tego przykładem są dawne rzymskie drogi. Miały kamienne nawierzchnie, ale i takie same,

budowy dróg, określając zasady ich prowadzenia, odwadniania, zdobienia i konstruowania (w tym wymiarowania,
układania i doboru materiałów).
O ile rozwiązania wynikłe z realizacji trzech pierwszych
zasad z upływem czasu wskutek zmian ukształtowania i zagospodarowania terenu często ulegają zatarciu, o tyle konstrukcja podbudowy zachowanych starych dróg, jest ich najtrwalszym elementem. Podbudowa związana z gruntem,pozostaje
więc od chwili jej powstania najczęściej niezmieniona. Pozwala to przypuszczać, że być może na
podstawie rozwiązań konstrukcyjnych podbudowy
starych dróg będzie można określić ich budowniczych i choćby w przybliżeniu okres ich powstania.
Rzymianie budowali drogi przy olbrzymim zużyciu materiałów i wielkim nakładzie pracy fizycznej. Początkowo prace budowlane związane z ich
budową wykonywali legioniści, później na wielką
skalę wykorzystywano do tego celu niewolników.
Na granicach cesarstwa budowę dróg nadal powierzano legionom. Występowały one tu w podwójnej
Przekrój poprzeczny typowej drogi rzymskiej. Oznaczenia: 1 – podsypka roli: budowniczych i swojego rodzaju sił szybkiego
żwirowa, 2 – warstwa kamienia łamanego (statumen), 3 – warstwa tłucznia reagowania.
Konstrukcja dróg rzymskich była wielowar(ruderatio), 4 – warstwa drobnego tłucznia (nukleos), 5 – płyty kamienne
(pavimentum) ułożone na podsypce żwirowo-piaskowej (summa crusta), 6 – stwowa. Najbardziej ujednoliconą technikę budowy
dróg stosowano w przypadku dróg głównych zwakamienny opornik. Źródło [3].
nych konsularnymi. Najpierw równano teren i wykonywano tzw. koryto. Jego dno wyrównywano warstwą
potężne fundamenty. Toteż widok urokliwych kamiennych żwiru grubości ca 0,10 m. Na niej układano warstwę kamienia
dróg leśnych wiodących do dawnych siedzib ludzkich, takich łamanego (brukowców płaskich) zwaną statumen. Grubość tej
jak np. w Głęboczku – będącego reliktem średniowiecznego warstwy wynosiła 0,30 m, a kamienie łączono zaprawą wapienmiasta w Puszczy Zielonka – musi, zwłaszcza u osób niena- ną. Na niej układano kolejną warstwę, zwaną ruderatio. Była
wykłych do ich widoku, przyspieszać bicie serca i rozpalać to warstwa mniejszych kamieni lub tłucznia, także wiązanego
wyobraźnię. Zanim jednak poznamy wyniki wstępnych oglę- zaprawą wapienną. Jej grubość wynosiła 0,25-0,30 m. Kolejną
dzin podbudowy wybranych dróg kamiennych w Puszczy Zie- warstwę zwaną nucleus stanowił drobny tłuczeń, wielkości orzelonka, przyjrzyjmy się najpierw, jak je wykonywali starożytni cha włoskiego, lub gruby żwir. Ta warstwa grubości ca 0,25 m
Rzymianie. Kontynuując poprzedni artykuł (Biuletyn WOIIB również była wiązana zaprawą wapienną. Na niej układano konr 4/2013), poniżej przedstawiam kolejną relację ze zmagań lejną warstwę, tj. żwiru z piaskiem, grubości 0,15 m. Nazywano
z jedną z zagadek Puszczy Zielonka.
ją summa crusta. Dopiero na tej wielowarstwowej podbudowie
Jak konstruowano rzymskie drogi
układano właściwą nawierzchnię jezdną zwaną pavimentum.
Biorąc pod uwagę setki wybudowanych dróg bitych Stanowił ją kamienny bruk lub płyty kamienne. Warstwa ta
o łącznej długości ca 300 tysięcy kilometrów, w tym dróg miała grubość ca 0,15-0,25 m. Dla odprowadzania wód deszgłównych zwanych też konsularnymi o długości ca 90 tysię- czowych drodze w przekroju poprzecznym nadawano obustroncy kilometrów, jest oczywistym, iż rzymscy architekci mu- ny spadek w wysokości 5%, a wzdłuż drogi budowano rowy
sieli doskonale znać zasady budowy tego rodzaju obiektów odwadniające. Do budowy dróg najczęściej wykorzystywano
liniowych. Wiadomo, że początkowo przejęli doświadcze- materiały miejscowe, a zamiast zaprawy wapiennej – nierzadko
nia od bardziej od nich zaawansowanych w tej dziedzinie popioły wulkaniczne (pucolana). Łączna grubość podbudowy
Etrusków. Z czasem jednak wypracowali własne metody z nawierzchnią zwykle oscylowała wokół 1,00 m.
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Cele, zakres i metodyka prac
Celem ogólnym pracy było wstępne rozpoznanie konstrukcji podbudowy wybranych starych dróg o nawierzchni brukowej
oraz wypracowanie optymalnej metodyki badań docelowych
w warunkach terenowych. Celem szczegółowym było wybiórcze
sprawdzenie, czy obecne nawierzchnie nie posiadają podbudowy, lub której funkcję pełni jakaś inna, trwała nawierzchnia
jeszcze starszej drogi. Nie jest wykluczone, że wyniki prac mogą
przyczynić się do ustalenia okresu powstania badanych dróg.
Może to w przyszłości ułatwić podejmowanie decyzji odnośnie
zasadności objęcia ich ewentualną ochroną prawną.
Zakres przeprowadzonych prac ustalono na podstawie
wstępnego rozpoznania lokalizacji i stanu technicznego dróg
kamiennych w Puszczy Zielonka oraz w jej otulinie. W wyniku tego rozpoznania do badań wstępnych wytypowano dwie
najbardziej poznane dotychczas drogi kamienne biegnące
w Puszczy, a mianowicie: z Owińsk do leśniczówki w Potaszach i z Głęboczka do Boduszewa. Typując te właśnie obiekty,
kierowano się ich zachowaną znaczną długością i względnie
dobrym stanem technicznym, a w każdym razie dobrym stanem
ich dłuższych odcinków. Badania każdej z dróg ograniczają
się na obecnym etapie do jednej wybranej wg określonych
kryteriów odkrywki i przyjętej metodyki ich badania.
Metodykę opracowano indywidualnie, dostosowując
ją do wymogów konkretnego przypadku. Brak własnych
doświadczeń w pracach badawczych dotyczących drogownictwa skłonił mnie do opracowania prostej metodyki w oparciu
o ogólną wiedzę inżynierską i doświadczenia badawcze z innych dziedzin. Przydatnymi były też podstawy teoretyczne
(literaturowe) w zakresie budowy dróg, zwłaszcza metodami
uznawanymi dzisiaj za historyczne. Podstawowym założeniem
tego etapu prac jest prowadzenie ich w sposób nienaruszający
istniejącej nawierzchni i ewentualnej podbudowy, poprzez
wykonanie miejscowych odkrywek w poboczach dróg. Dokonując wyboru konkretnych stanowisk, przyjęto kierować się
takimi kryteriami, jak np. lokalizacją ich na odcinkach o jak
najmniejszym natężeniu ruchu, w miejscach nieutrudniających
poruszania się pojazdom po drodze, dobrą widocznością miejsc
odkrywek, podatnością gruntu pobocza na ręczne odspajanie,
wielkością wolnego miejsca niezbędnego na odkładanie urobku, ogólnym dobrym stanem technicznym nawierzchni drogi,
w tym krawężników jezdni, odpowiednią ilością wolnego
miejsca od strony zewnętrznej drogi, umożliwiającą bezpieczne
i swobodne dokonanie odpowiednich oględzin i pomiarów
wykonanej odkrywki, jak również jej udokumentowanie.
W celu ustalenia rodzaju podbudowy pod drogą założono
dokonywanie pod jej nawierzchnią niewielkiej wcinki. Wcinki
zamierza się dokonywać z odkrywki wspomnianą już saperką.
Dodatkowo, pod nawierzchnią drogi, również z wykopu, za
pomocą stalowego pręta, na kilku głębokościach przeprowadzone zostanie poziome sondowanie gruntu. Prowadzone prace
dokumentowane będą aparatem cyfrowym marki Praktica.
Odkrywki prowadzone będą do głębokości, która pozwoli
stwierdzić lub wykluczyć istnienie i rodzaj podbudowy drogi,
w tym także ewentualnie podbudowy w postaci innej, starszej
www.woiib.org.pl

Fragment Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, obejmujący dwie poddane badaniom kamienne drogi: z Owińsk
do leśniczówki w Potaszach oraz z Głęboczka do Boduszewa
(Mapa Pietruska&Mierkiewicz Sp. z o.o. Poznań, w „Informacje praktyczne – Murowana Goślina” Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna)
nawierzchni drogowej. Założono, że głębokość odkrywek nie
będzie przekraczała ca 1,00 m p.p.t., a jej długość również nie
przekroczy 1,00 m. W praktyce tę ostatnią wartość przyjęto
uzależniać od długości kilku widocznych w całości kamiennych krawężników, których boczne powierzchnie bez naruszania ich położenia zakłada się poddać oczyszczaniu. Szerokość
odkrywek projektuje się wykonać w przybliżeniu na ca 30 cm,
aby umożliwić poziome wprowadzenie prętów sondujących.
Odkrywki należy zasypać warstwami wydobytego z wykopu
urobku, ubijając każdą z nich oddzielnie. Zasypaną odkrywkę
należy udokumentować.
Przebieg prac i uzyskane wyniki
Wykonano dwie próbne odkrywki po jednej przy każdej
z badanych dróg. Oznakowano je jako nr 1 i nr 2. Numer jeden nadano odkrywce zlokalizowanej przy drodze z Owińsk
do leśniczówki w Potaszach, a konkretniej – położonej około
50 m od studni w okolicy leśniczówki. Numer dwa nadano
odkrywce położonej przy drodze prowadzącej z Głęboczka
do Boduszewa, dokładniej około 75 m przed końcem drogi
wiodącej z Głęboczka w kierunku Boduszewa.
Odkrywka nr 1
Odkrywki dokonano w dniu 17.08.2013 r. Na miejsce
wykonania odkrywki wybrano nieczynny odcinek starej
kamiennej drogi skręcającej w zarośla i leżący poza pasem
ruchu obecnej leśnej drogi gruntowej. Wzdłuż kamiennego
krawężnika dokonano niewielkiego wykopu, o wymiarach ca
80 cm x 30 cm x 90 cm. Wierzchnią warstwę gruntu do głębokości ca 10-15 cm stanowiło, na pierwszy rzut oka, czarne
zaschnięte błoto. Poniżej tej warstwy grunt do głębokości ca
80 cm w całym profilu był gruntem naturalnym, stanowiły
go piaski drobnoziarniste, koloru jasnożółtego, bez widocznych dodatków organicznych. Po przekroczeniu głębokości
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Widok odkrywki nr 1, wykonanej przy kamiennej drodze
z Owińsk do leśniczówki w Potaszach. Fot. Ryszard Chojnacki

ca 80 cm pojawiły się przewarstwienia iłów koloru niebieskiego. Nie badano głębokości zalegania tych przewarstwień.
Skład chemiczny gruntu nie wywierał widocznego wpływu na
zabarwienie kamieni krawężników. Pod krawężnikami dokonano miejscowej wcinki na głębokość ca 20 cm pod nawierzchnię
drogi w celu stwierdzenia rodzaju podłoża pod nawierzchnią.
Stanowił je ten sam materiał co pobrany wcześniej z odkrywki.
Przeprowadzony sondaż poziomy, za pomocą pręta grubości
ca 3 mm i długości ca 40 cm, nie wykazał istnienia innego
podłoża poza piaskiem. Wykop, po dokonaniu jego oględzin,
zasypano warstwami wydobytego urobku. Każdą warstwę
dokładnie ubito, a grunt wyrównano. W dniu prowadzenia
prac w odkrywce nie odnotowano obecności wody gruntowej.
Odkrywka nr 2
Odkrywki dokonano w dniu 5.10.2013 r. Na miejsce
odkrywki wybrano prosty, biegnący przez las, dobrze widoczny odcinek drogi kamiennej. Wykop wykonano w miejscowo
szerszym, piaszczystym poboczu, wzdłuż charakterystycznych
kształtem, dość długich kamiennych krawężników. Wymiary

odkrywki wynosiły ca 80 cm x 30 cm x 90 cm. Grunt w całym
profilu miał charakter naturalny, jednorodny, sporadycznie napotykano na niewielkie kamienie. Stanowiły go piaski drobne,
dość intensywnego koloru jasnobrązowego, które jak się wydaje,
zawierały substancje barwne (humus?), zabarwiające kamienne
krawężniki. Podobnie jak w odkrywce nr 1, pod krawężnikami
dokonano miejscowej wcinki w celu stwierdzenia rodzaju podłoża pod nawierzchnią. Głębokość wcinki wyniosła ca 20 cm,
a jej materiał nie różnił się zewnętrznie niczym od pobranego już
wcześniej z wykopu. Dokonano też sondażu poziomego prętem
grubości ca 3 mm i długości ca 40 cm . Nie stwierdzono innego
podłoża poza piaskiem. Po dokonaniu oględzin odkrywki zasypano ją warstwami wydobytego urobku, mocno ubijając każdą
warstwę. Grunt wyrównano do poziomu otoczenia. Podczas
prowadzenia prac nie odnotowano obecności wody gruntowej.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych dwu wybiórczych prób
terenowych można stwierdzić, że próby te nie wykazały ani
istnienia pod badanymi drogami specjalnej podbudowy, ani
też istnienia jakiejś dawnej trwałej nawierzchni wykorzystanej jako podbudowa pod drogą obecnie istniejącą. Brak różnic
w barwie oraz widocznych różnic granulometrycznych gruntów pochodzących z obydwu odkrywek w ich profilach glebowych (w odkrywce nr 1 do głębokości ca 80 cm) wskazuje,
że nawierzchnia z brukowca ułożona jest bezpośrednio na
rodzimym gruncie, który stanowi równocześnie podsypkę jak
i warstwę nośną każdej z dróg. Można więc wstępnie przyjąć,
że konstrukcja obydwu dróg wykonana jest dawną, najbardziej
prymitywną i niestosowaną już obecnie techniką. Należy też
zdawać sobie sprawę, że dotychczasowe prace mają charakter
wstępny, a miejsca dokonania odkrywek w dużej mierze zostały wybrane przypadkowo. Czy zatem konstrukcja dróg jest
taka sama na wszystkich odcinkach badanych dróg? Uzyskane
wyniki wskazują, że dotychczasowe prace powinny zostać poszerzone o kolejne odkrywki, a w chwili obecnej jest jeszcze
zbyt wcześnie, aby wyciągać ostateczne wnioski dotyczące
konstrukcji całych dróg. Uzyskane doświadczenia wskazują
też, aby w następnych pracach stosowaną metodykę uzupełnić
o próby sondowania pionowego w przekrojach poprzecznych
obydwu dróg. I na koniec jeszcze jeden wniosek – tych dróg
nie budowali starożytni Rzymianie. A szkoda.
Ryszard Chojnacki
Autor składa serdeczne podziękowania panu Maciejowi Dominikowskiemu, zacnemu antykwariuszowi z Antykwariatu im. J.K. Żupańskiego w Poznaniu, za udostępnienie
literatury na temat budowy dróg.

Widok odkrywki nr 2, wykonanej przy kamiennej drodze
z Głęboczka do Boduszewa. Fot. Ryszard Chojnacki
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2. „Wstępne badania nawierzchni i podłoża dróg kamiennych w Puszczy
Zielonka”
Ryszard Chojnacki, praca przygotowywana do druku.
3. „Drogi kołowe. Zarys wiadomości” Witold Dębski, WKiŁ Warszawa
1976 r.
4. „Technologia materiałów i nawierzchni drogowych” Maria Kalabińska,
Jerzy Piłat, PWN, Warszawa 1985
5. „Od Via Appia do autostrady” Wacław Sterner, Iskry, Warszawa 1974 r.
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Plan szkoleń dla członków

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 roku
L.p.

Temat kursu

1.

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.

2.

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.

3.

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

4.

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.

5.

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.

www.woiib.org.pl

Data/miejsce

Organizator/Wykładowca

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

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

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

czerwiec 2014 r.

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

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
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6.

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.

7.

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.

8.

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.

9.

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.

10.

Branża elektroinstalacyjna - SEP O/Kalisz
Projektowanie i budowa linii niskiego napięcia
październik 2014 r.
w nowych technologiach i w oparciu o nowe normy
techniczne.
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25-09-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB,
ul. Dworkowa 14

09-10-2014 r.
16:00 - 19:10
Leszno
Zesp. Szkół
Roln.-Bud.
im. Synów Pułku
ul. 1 Maja 1

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

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

23-10-2014 r.
16:00 - 19:10
Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTPOB-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

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

www.woiib.org.pl

11.

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.

12.

Branża ogólnobudowlana - PZITB
1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej dla
obniżenia mostków cieplnych i poprawy
szczelności powietrznej - nowe rozwiązania.
2. Systemy ochrony przeciwsłonecznej elewacji
w aspekcie ochrony cieplnej - realizacja
i eksploatacja.

13-11-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. Marek Kuciński
2. dr inż. Mariusz Gaczek
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

13.

Branża elektroinstalacyjna - SEP O/Poznań
XVI Sympozjum z cyklu „Współczesne
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne i informatyczne”.

19 - 20.11.2014 r.
9:00
Poznań Centrum
Kongresowe IOR,
ul. W. Węgorka 20

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

06-11-2014 r.
16:00 - 19:10
Poznań
WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

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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