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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Ten krótki okres mojej działalności, po wyborze na przewodniczącego 
Rady WOIIB, obfitował w szereg wydarzeń. W tym czasie ukonstytuo-
wały się wszystkie organy, komisje i zespoły. Odbyły się trzy imprezy 

targowe, na których organizowaliśmy ze stowarzyszeniami dwudniowe konferen-
cje tematyczne związane z targami. Jak co roku odbyły się w delegaturach spot-
kania, podczas których dyskutowano o ważnych sprawach i problemach, z jakimi 
spotykają się członkowie naszej Izby, pełniąc samodzielne funkcje techniczne, oraz 
zapoznano członków z bieżącą działalnością Izby. 

W dniach 27 i 28 czerwca br. obradował XIII Zjazd sprawozdawczo-wybor-
czy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na tym zjeździe podsumowano dzia-
łalność samorządu zawodowego ostatniej kadencji i dokonano wyboru nowych 
władz PIIB. Ocena działalności Izby w czteroletniej kadencji wypadła pozytywnie, 
o czym świadczą głosowania nad sprawozdaniami wszystkich organów i udzielone 
absolutorium Radzie Krajowej PIIB. Zjazd wybrał nowe władze Izby na kolejną, 
czwartą już kadencję. Prezesem Krajowej Rady został wybrany ponownie Andrzej 
Roch Dobrucki. W wyniku głosowania z Wielkopolski do Rady Krajowej zosta-
ło wybranych czterech naszych delegatów i do każdego organu PIIB po jednym 
przedstawicielu WOIIB.

Na pierwszym posiedzeniu Rady do prezydium Rady Krajowej wybrano 
przedstawiciela z Wielkopolski.

4 lipca w siedzibie WOIIB przy ulicy Dworkowej wspólnie z przewodniczą-
cym OKK wręczyliśmy 174 osobom decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. 
Najlepiej zdających egzamin na uprawnienia budowlane wyróżniono grawertonami 
i książkami. 

W najbliższym czasie Izba będzie organizatorem konferencji, na które serdecz-
nie zapraszam naszych członków. W dniach 18-20 września, wspólnie z Zachod-
niopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Oddziałem Poznańskim 
PZITB, organizujemy warsztaty nadzoru budowlanego i konferencję „Rewitaliza-
cja obszarów zurbanizowanych”. Konferencję tę obejmę swoim patronatem. 

W październiku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu odbędzie się IV edycja konferencji „Budownictwo Szpitalne”. 

W  listopadzie, jak co roku, odbędą się warsztaty organizowane wspólnie 
z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów pod nazwą „Projektowanie jako gra 
zespołowa”.

W tym roku uroczyste obchody Wielkopolskiego Dnia Budowlanych odbę-
dą się 26 września o godzinie 13:00 w Mikorzynie w Ośrodku Szkoleniowo-Wy-
poczynkowym WITYNG. Tym razem uroczyste spotkanie organizuje delegatura 
w Koninie. Zapraszam wszystkich członków naszego samorządu zawodowego 
z Wielkopolski. Takie spotkania są okazją do podsumowania naszej działalności, 
wymiany doświadczeń i integracji koleżeńskiej środowiska budowlanego w Wiel-
kopolsce.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący WOIIB
inż. Włodzimierz Draber
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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
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Dyżury w siedzibie WOIIB
Zastępca przewodniczącego Rady WOIIB

mgr inż. Andrzej Mikołajczak
w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 pok. 3
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Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
mgr inż. Łukasz Gorgolewski
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Ośrodek Informacji Technicznej
 tel. 61-854-20-23

ISSN 1732-4289

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa posiada już 
fanpage na Facebooku.
Zapraszamy do korzystania z nowej platformy wymiany informacji.
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Budownictwa - www.woiib.org.pl 

pod hasłem „Formularze”.

Wielkopolski 
Dzień Budowlanych

26 września 2014 r. w Ośrodku  
Szkoleniowo-Wypoczynkowym WITYNG 
w Mikorzynie koło Konina odbędzie się  

uroczyste spotkanie z okazji  
Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.

Osoby zainteresowane  
wspólnym wyjazdem  

autokarem do Mikorzyna  
na Wielkopolski Dzień Budowlanych  

proszone są o zgłoszenie telefoniczne:  
w Poznaniu: 61-854-20-10  

lub we właściwej delegaturze. 
Wyjazd  z  Poznania,  

ul. Dworkowa 14, godz. 9:45.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów!
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Wydarzyło się 
w naszej izbie

8 kwietnia

Obrady XIII Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego WOIIB. Zjazd udzielił absolutorium ustępu-
jącym władzom. Zatwierdzono „Program działalności WOIIB na 2014 r.”, uchwalono „Budżet 
WOIIB na 2014 r.” Delegaci wybrali nowego przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczą-
cych organów statutowych, członków okręgowej rady Izby, członków organów statutowych oraz 
delegatów na krajowy zjazd PIIB.

9 kwietnia

Podczas MTP INSTALACJE 2014 w pawilonie 15 WOIIB wraz z Politechniką Poznańską zor-
ganizowała konferencję naukowo-techniczną poświęconą układom grzewczym o dużym udziale 
energii odnawialnej, centralom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym oraz zasadom energooszczęd-
nej eksploatacji układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

10 kwietnia

W delegaturze w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: Projekt budowlany – 
dokument niezbędny do realizacji obiektu budowlanego i dokumentacja powykonawcza według 
aktualnych przepisów. Zmiany w przepisach związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego 
w budownictwie.

10 kwietnia

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: Wykonanie izolacji wodo-
szczelnych w łazienkach, łaźniach i basenach kąpielowych. Materiały izolacyjne i szczegóły wy-
konawcze. Płynne folie tworzywowe jako rozwiązanie problemów szczelności dachów. Uszczel-
nianie detali na dachu.

15 kwietnia

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej rady WOIIB. Powołano członków prezydium 
okręgowej rady i opiekunów delegatur. Wybrano przewodniczących: Komisji ds. doskonalenia za-
wodowego i szkoleń, Rady programowej Biuletynu WOIIB, Zespołu ds. procesów budowlanych, 
Zespołu prawno-regulaminowego, Komisji funduszu zapomóg oraz jej skład osobowy, Zespołu 
ds. kontaktów zagranicznych, Zespołu ds. współpracy z WOIA oraz Rady bibliotecznej WOIIB.

22 kwietnia
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Wybrano zastępców 
przewodniczącego, sekretarza oraz członków komisji. Ustalono harmonogram pracy komisji.

24 kwietnia 

WOIIB wspólnie z WIB zorganizowała trzecią już konferencję prasową w obronie budynku sta-
rego dworca kolejowego Poznań Główny pod tytułem „Tak może wyglądać dworzec kolejowy 
w Poznaniu”. Zaprezentowano koncepcję przebudowy dworca autorstwa Pracowni Architekto-
nicznej Ewy i Stanisława Sipińskich.

24 kwietnia

W delegaturze w Pile odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: Przypadki łamania prze-
pisów stwierdzone przez organa nadzoru budowlanego podczas realizacji odbioru i użytkowania 
obiektów budowlanych. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania do obrotu i stoso-
wania wyrobów budowlanych w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011 Parlamentu Europej-
skiego i Rady Europy. 

30 kwietnia
Posiedzenie Składu orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

6 maja
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej. Wybrano zastępcę przewod-
niczącego, sekretarza oraz członków komisji.

7 maja
Pierwsze posiedzenie Zespołu prawno-regulaminowego WOIIB. Dokonano wyboru zastępcy 
przewodniczącego i ustalono harmonogram pracy zespołu.
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8 maja Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

8 maja

W delegaturze w Gnieźnie zorganizowano szkolenie dla członków Izby na temat: Przypadki łama-
nia przepisów stwierdzone przez organa nadzoru budowlanego podczas realizacji odbioru i użyt-
kowania obiektów budowlanych. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania do obrotu 
i stosowania wyrobów budowlanych w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy. 

8 maja
Pierwsze posiedzenie nowo wybranych składów: okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 

9 maja
Na zaproszenie SEP-u przewodniczący uczestniczył w uroczystości 95-lecia poznańskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

12 maja
Spotkanie organizacyjne Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB. Ustalono składy osobowe 
sekcji problemowych, określono harmonogram działania.

13 maja 
Podczas MTP EXPOPOWER 2014 WOIIB współorganizowała z poznańskim oddziałem SEP  
V Konferencję naukowo-techniczną „Technika świetlna 2014”.

13 maja
Odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium rady WOIIB. Omówiono sposób realizacji wniosków 
przyjętych przez XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy WOIIB. Podjęto uchwały w sprawie udzie-
lenia zapomogi finansowej członkom Izby. Omówiono najbliższe przedsięwzięcia Izby.

14 maja
Podczas MTP EXPOPOWER 2014 WOIIB współorganizowała z poznańskim oddziałem SEP 
XII Konferencję naukowo-techniczną „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia”.

15 maja

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: Przypadki łamania prze-
pisów stwierdzone przez organa nadzoru budowlanego podczas realizacji odbioru i użytkowania 
obiektów budowlanych. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania do obrotu i stoso-
wania wyrobów budowlanych w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011 Parlamentu Europej-
skiego i Rady Europy. 

15 maja

W delegaturze w Pile odbyło się spotkanie przewodniczącego WOIIB z członkami Izby, admi-
nistracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym, podczas którego dyskutowano o 
ważnych sprawach i problemach, z jakimi spotykają się członkowie naszej Izby pełniąc samodziel-
ne funkcje techniczne oraz zapoznano członków z bieżącą działalnością Izby.

16 maja
Okręgowa komisja kwalifikacyjna WOIIB rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na uprawnie-
nia budowlane. W aulach Politechniki Poznańskiej kandydaci pisali testowy egzamin

16 maja
Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady programowej Biuletynu. Wybrano wiceprzewodniczącego, 
sekretarza. Dokonano wyboru materiałów do nowego wydania Biuletynu Informacyjnego WOIIB. 
Określono założenia programowe do kolejnego numeru Biuletynu.

16 maja

W delegaturze w Kaliszu odbyło się spotkanie przewodniczącego WOIIB z członkami Izby, admi-
nistracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym. Podczas spotkania dyskutowano 
o ważnych sprawach i problemach, z jakimi spotykają się członkowie naszej Izby, pełniąc samo-
dzielne funkcje techniczne, oraz zapoznano członków z bieżącą działalnością Izby.

20 maja

W siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęła się druga kon-
ferencja: „Budownictwo na terenach zalewowych”. Konferencję zorganizowała Izba we współpra-
cy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu i poznańskim Oddziałem Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. 

21 – 22 maja

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała Dni Inżyniera Budowni-
ctwa w ramach Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specja-
listycznego INTERMASZ, oraz Technologii i Materiałów dla Budownictwa Infrastrukturalnego 
INFRATEC. Tematyka dotyczyła budownictwa drogowego, kolejowego i wodnego. 
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21 – 28 maja
Ponad 20 zespołów egzaminacyjnych Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB przeprowadzi-
ło egzaminy ustne dla kandydatów do zdobycia uprawnień budowlanych.

22 maja

W delegaturze w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: Przypadki łamania 
przepisów stwierdzone przez organa nadzoru budowlanego podczas realizacji odbioru i użytko-
wania obiektów budowlanych. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania do obrotu 
i stosowania wyrobów budowlanych w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy. 

23 maja 

W delegaturze w Koninie odbyło się spotkanie przewodniczącego WOIIB z członkami Izby, admi-
nistracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym. Podczas spotkania dyskutowano o 
ważnych sprawach i problemach, z jakimi spotykają się członkowie naszej Izby pełniąc samodziel-
ne funkcje techniczne oraz zapoznano członków z bieżącą działalnością Izby.

27 maja

W delegaturze w Gnieźnie odbyło się spotkanie przewodniczącego WOIIB z członkami Izby, 
administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym. Podczas spotkania dyskuto-
wano o ważnych sprawach i problemach, z jakimi spotykają się członkowie naszej Izby pełniąc 
samodzielne funkcje techniczne, oraz zapoznano członków z bieżącą działalnością Izby. W tym 
spotkaniu uczestniczył jeden poseł i jeden senator.

29 maja
Posiedzenie Składu orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

29 maja

W delegaturze w Lesznie odbyło się spotkanie przewodniczącego WOIIB z członkami Izby, admi-
nistracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym. Podczas spotkania dyskutowano  
o ważnych sprawach i problemach, z jakimi spotykają się członkowie naszej Izby, pełniąc samo-
dzielne funkcje techniczne oraz zapoznano członków z bieżącą działalnością Izby.

2 czerwca
Udział przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego WOIIB na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich w spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej z okazji wręczenia Nagrody 
Gospodarczej.

3 czerwca Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

4 – 7 czerwca
Robocza wizyta delegacji WOIIB w siedzibie federacji BTP w Epinal we Francji w celu określenia 
dalszej współpracy pomiędzy oboma samorządami zawodowymi.

5 czerwca

W delegaturze w Koninie dobyło się szkolenie dla członków Izby na temat: Przypadki łamania 
przepisów stwierdzone przez organa nadzoru budowlanego podczas realizacji odbioru i użytko-
wania obiektów budowlanych. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania do obrotu 
i stosowania wyrobów budowlanych w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy. 

9 czerwca
W siedzibie WOIIB odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów zawodowych 
w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych w celu omówienia strate-
gii działania.

10 czerwca

Odbyło się posiedzenie okręgowej rady WOIIB. Podjęto uchwały w sprawach członkowskich 
o zawieszeniu i skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich. Z po-
wodu rezygnacji odwołano przewodniczącego Rady bibliotecznej WOIIB i powołano nowego 
przewodniczącego. Zatwierdzono składy osobowe Rady programowej Biuletynu oraz zespołów 
problemowych Izby. Powołano członków Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń.

11 czerwca
W siedzibie WOIIB odbyło się robocze spotkanie Zespołu ds. współpracy z WOIA z przedstawi-
cielami izby architektów w celu omówienia dalszych wspólnych przedsięwzięć.
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12 czerwca
Udział przewodniczącego w XVII Konferencji Izby Projektowania Budowlanego w Józefowie. 
Temat: Inwestycje budowlane w latach 2014-2020 (warunki, koszty, uwarunkowania prawne, no-
woczesność projektowania).

12 czerwca

W delegaturze w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: Przypadki łamania 
przepisów stwierdzone przez organa nadzoru budowlanego podczas realizacji odbioru i użytko-
wania obiektów budowlanych. Istotne zmiany w przepisach dotyczące wprowadzania do obrotu 
i stosowania wyrobów budowlanych w związku z rozporządzeniem CPR 305/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy. 

16 czerwca Odbyło się robocze spotkanie członków Zespołu prawno-regulaminowego WOIIB.

16 czerwca Odbyło się robocze spotkanie członków Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.

25 czerwca Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

25 czerwca
Udział przewodniczącego oraz kilku członków Izby w spotkaniu z dyrekcją Technikum Budowla-
nego przy ul. Rybaki w Poznaniu na temat współpracy oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów 
szkolnictwa zawodowego.

27 – 28 czerwca
Odbył się XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy PIIB. Reprezentowało nas 17 delegatów. Andrzej 
Roch Dobrucki został ponownie wybrany Prezesem PIIB. WOIIB wprowadziła 8 członków do 
organów statutowych PIIB.

30 czerwca
Posiedzenie Składu orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

1 lipca
Posiedzenie Prezydium okręgowej rady WOIIB. Omówiono sposób realizacji wniosków zgłoszo-
nych podczas XIII Zjazdu WOIIB. Podjęto uchwały w sprawie udzielenia zapomogi finansowej 
członkom Izby.

4 lipca
W siedzibie WOIIB odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
174 osobom. Uroczystego wręczenia dokonał przewodniczący WOIIB oraz przewodniczący  
OKK WOIIB.

4 lipca Odbyło się robocze posiedzenie okręgowej komisji rewizyjnej WOIIB.

7 lipca Odbyło się robocze spotkanie członków Zespołu ds. kontaktów zagranicznych WOIIB.

9 lipca
Odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa IV ka-
dencji. Jednym z ważnych punktów posiedzenia były wybory do Prezydium Rady Krajowej PIIB. 
Sekretarzem Rady Krajowej została wybrana Danuta Gawęcka z WOIIB.

25 lipca
Odbyło się posiedzenie Składu orzekającego WOIIB w sprawie rozpatrzenia wniosków inżynie-
rów spoza Polski, którzy zamierzają w Polsce pełnić samodzielne funkcje techniczne w budowni-
ctwie w ramach usług transgranicznych.

29 lipca
Posiedzenie Składu orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

30 lipca Odbyło się robocze spotkanie członków Zespołu ds. kontaktów zagranicznych WOIIB.

30 lipca Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2014 (44)

8 www.woiib.org.pl

Z przewodniczącym Rady Wielkopolskiej  
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Z cyklu – Wywiad z... 
inż. Włodzimierzem Draberem 

– o priorytetach do działania na najbliższą kadencję

Mirosław Praszkowski

Panie  przewodniczący,  gratuluję  powierzenia 
panu  tej  funkcji  przez  delegatów  XIII  Zjazdu 
sprawozdawczo-wyborczego  WOIIB.  W  trak-

cie poprzedniej kadencji był pan zastępcą przewodniczącego. 
Ma więc pan doświadczenie i zapewne przemyślenia związa-
ne ze sprawnym funkcjonowaniem samorządu zawodowego. 
Gdyby  tak usystematyzować  je według hierarchii ważności, 
to jakie to będą priorytety?

Włodzimierz Draber
Dziękuję panu za gratulacje z tytułu wyboru na prze-

wodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, a szczególnie dziękuję delegatom XIII Zjazdu 
sprawozdawczo-wyborczego WOIIB. Udzielam się w WO-
IIB od pierwszego Zjazdu, na którym zostałem wybrany prze-
wodniczącym komisji rewizyjnej. Tę funkcję pełniłem przez 
dwie kadencje i miałem wówczas okazję poznać specyfikę 
Izby oraz jej działanie. Następnie, w trzeciej kadencji, byłem 
zastępcą przewodniczącego i członkiem rady krajowej PIIB, 
poznałem działanie PIIB i jej główne kierunki działania. Sa-
morząd zawodowy działa sprawnie, ale zawsze należy szukać 
nowych możliwości, które ułatwią pracę naszym członkom.

Odpowiadając na postawione pytanie, odpowiem że 
priorytetów jest wiele i czy wszystkie da się zrealizować 
w IV kadencji czas pokaże. Główne moje priorytety które 
chciałbym zrealizować: 

• po pierwsze: podniesienie jakości i atrakcyjności orga-
nizowanych szkoleń. Uważam, że inżynierowie powin-
ni podnosić swoje kwalifikacje mając na uwadze postęp 
w dziedzinie budownictwa, zmieniające się technologie 
wykonawstwa, materiały, a przede wszystkim zmienia-
jące się przepisy prawa dotyczące budownictwa;

• po drugie: stworzyć takie warunki, aby przyciągnąć do 
działania w Izbie młodych inżynierów;

• po trzecie: doprowadzić wraz z Polską Izbą Inżynierów 
Budownictwa do sytuacji, aby nasze propozycje doty-
czące zmian w przepisach prawa budowlanego były bra-
ne pod uwagę, a nie decydowali o tym prawnicy piszący 
to prawo. Taki aktualny przykład to brak w Komisji Ko-
dyfikacyjnej przedstawicieli PIIB, IPB oraz IARP;

 

• po czwarte: nadal będę popierał starania IPB w kierun-
ku zmiany Ustawy o Zamówieniach Publicznych;

• po piąte: będę bronić naszego samorządu zawodowego 
przed deregulacją, ponieważ jesteśmy samorządem ot-
wartym, a zawód nasz jest zawodem zaufania publicz-
nego. Wymieniać mógłbym wiele innych, ale te priory-
tety są najważniejsze.

M.P.
W Izbie działa pan od początku jej istnienia. Zna pan 

zmieniające się oczekiwania członków od samorządu zawo-
dowego i jego struktur organizacyjnych. Według pana, jakie 
są to oczekiwania Anno Domini 2014?

Włodzimierz Draber
Nasi członkowie główny nacisk kładą na zmianę prze-

pisów prawa dotyczących budownictwa, bo z tym mają naj-
więcej problemów w swojej pracy. Problemów z tym zwią-
zanych jest wiele:

• różna interpretacja przepisów prawa przez administra-
cję architektoniczno-budowlaną, nadzór budowlany; 
nawet wydawane wyroki NSA są sprzeczne ze sobą. 
Nasi Członkowie domagają się jednolitej interpretacji 
prawa w tych samych sprawach.

• zbyt duża biurokracja przy załatwianiu spraw związa-
nych z budownictwem, co w dużej mierze opóźnia re-
alizację inwestycji. Z tym, największy problem mają 
projektanci, ale nie tylko. Również kierownicy budo-
wy, inspektorzy nadzoru, a nawet sami urzędnicy.

Wiele problemów biurokratycznych można by usu-
nąć, gdyby słuchano środowisk budowlanych i korzystano 
z ich doświadczeń, bo to oni na co dzień borykają się z tymi 
problemami.

M.P.
Z jakimi problemami, zagrożeniami przyjdzie się zmie-

rzyć panu i całemu zarządowi Izby w nadchodzącej kadencji? 

Włodzimierz Draber
Problemów jest wiele w środowisku wielkopolskim 

i ogólnokrajowym. Te w naszym środowisku będziemy 
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załatwiać jak dotychczas – na bieżąco. Problemy ogólno-
krajowe będziemy rozwiązywać wspólnie z PIIB i izbami 
okręgowymi.

Innych zagrożeń na razie nie widzę, chociaż Izba Ur-
banistów też ich nie widziała, a jednak ma być zlikwidowana. 

M.P.
Z kim WOIIB będzie po drodze do osiągnięcia zamie-

rzonych  celów? Z  jakimi organizacjami  Izba będzie współ-
pracowała?

Włodzimierz Draber
Z każdym, komu będzie z nami po drodze do osiąg-

nięcia zamierzonych celów. Teraz musiałbym wymienić 
wiele instytucji, samorządów i organizacji, z którymi 
współpracujemy i będziemy współpracować dla rozwo-
ju budownictwa i samorządów zawodowych. Wymienię 
tylko niektóre. Chcemy jak dotychczas współpracować 
z Wojewodą Wielkopolskim, Marszałkiem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, posłami i senatorami RP, władza-
mi terenowymi w Wielkopolsce, Politechniką Poznańską, 
Uniwersytetem Przyrodniczym, Poznańskimi Targami, 
Stowarzyszeniami NOT, samorządami zawodowymi i tu 
bym wymienił Izbę Architektów, Izbę Projektowania Bu-
dowlanego oraz Wielkopolską Izbę Budownictwa. Jeżeli 
kogoś pominąłem, to przepraszam. Będziemy nadal współ-
pracować z BTP we Francji, bo uważamy że ta współpraca 
przynosi obustronne, wymierne korzyści. 

M.P.
Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, co pan po-

myślał chwilę po wyborze?

Włodzimierz Draber
Znając zakres działania Izby, pomyślałem sobie, że po-

dejmuję się trudnego zadania. Przewodniczenie takiej dużej or-
ganizacji to jest spore wyzwanie, ale przecież nie jestem sam. 
Delegaci wybrali doświadczonych członków naszej izby do 
Rady i poszczególnych organów i myślę, że przy ich wsparciu 
cele, jakie sobie postawiłem, będę mógł zrealizować. 

M.P.
Jakie są plany, marzenia organizacyjne nowego Prze-

wodniczącego?

Włodzimierz Draber
Po wyborze moim marzeniem było wprowadzenie 

jak największej ilości naszych członków do Rady Krajowej 
i pozostałych organów PIIB. Delegaci na Zjeździe Krajowym 
wybrali czterech naszych członków do Rady Krajowej i po 
jednym członku do pozostałych organów, razem też czterech. 
Nie widzę potrzeby zmian organizacyjnych, ale widzę potrze-
bę zmian przepływu informacji pomiędzy Izbą a członkami. 

M.P.
Jakie prywatne marzenia ma Włodzimierz Draber?

Włodzimierz Draber
Moje prywatne marzenie to oczywiście, żeby zdrowie 

pozwoliło zrobić coś dobrego dla Izby i żebym mógł się cieszyć 
zadowoleniem i sukcesami zawodowymi naszych członków. 

M.P.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę panu, aby wszyst-

kie marzenia spełniły się, zarówno te izbowe, jak i prywatne.

Budownictwo 
na terenach zalewowych

20 maja 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa rozpoczęła się druga konferencja: 

„Budownictwo na terenach zalewowych”. Konferencję zorgani-
zowała Izba we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu i poznańskim Oddziałem Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. 

Przewodniczący WOIIB inż. Włodzimierz Dra-
ber powitał wszystkich przybyłych i w krótkich słowach 
przedstawił propozycje tematyczne konferencji. Następnie 
oddał głos wiceprzewodniczącemu komitetu organizacyj-
nego konferencji – mgr. inż. Jerzemu Strońskiemu. Jerzy 
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Stroński krótko podsumował przebieg poprzedniej edycji 
konferencji, która odbyła się we wrześniu 2013 r. Zainte-
resowanie podejmowaną tematyką było tak duże, że Izba 
zorganizowała drugą konferencję poświęconą tematyce 
budownictwa na terenach zalewowych. Następnie prze-
wodniczący WOIIB poprosił prof. dr hab. inż. Wiesława 
Buczkowskiego o poprowadzenie I sesji konferencji. Prof. 
Wiesław Buczkowski zaprosił pierwszego prelegenta do 
przedstawienia swojego referatu. 

Mgr inż. Janusz Wiś-
niewski – zastępca dyrektora 
ds. technicznych RZGW w Po-
znaniu – przedstawił „Podejście 
Unii  Europejskiej  do  problemu 
walki z powodziami na przykła-
dzie dyrektyw: Ramowej Dyrek-
tywy Wodnej i Dyrektywy Powo-
dziowej. Wdrożenie w Polsce”. 

W swoim wystąpieniu na przykładach skutków histo-
rycznych powodzi, które nawiedziły Polskę, oraz przebiegów 
powodzi w XX w. omówił zasięg tych zjawisk oraz straty 
i szkody powodziowe.

Szczegółowo omówił wymagania Dyrektywy 2007/ 
60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządza-
nia nim – zwanej Dyrektywą Powodziową, oraz przedstawił 
etapy wdrażania tej dyrektywy w Polsce. Omówił również 
zasady sporządzania planów zarządzania ryzykiem powo-
dziowym.

Dr hab. inż. Tomasz Kałuża i dr inż. Ireneusz Laksa 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówili „Wpływ 
urządzeń  infrastruktury  technicznej oraz przeszkód natural-
nych na warunki przepływu w korycie wielkiej wody”. 

W swojej prezentacji omówili: podstawowe 
równania w modelach hydrodynamicznych, przykłady 
obiektów hydrotechnicznych na terenach zalewowych, 
problemy związane z budową mostów i przepustów 
a także wydarzenia na terenach zalewowych, które mo-

gły umknąć uwadze projektantów różnych obiektów bu-
dowlanych.

Po przerwie drugą część konferencji poprowadził 
mgr inż. Janusz Wiśniewski, który w zastępstwie nieobecnej 
Kingi Kochman wygłosił przygotowaną przez nią prelekcję 
„Warunki uzyskania zwolnienia od zakazów realizacji robót 
na  terenach  szczególnego  zagrożenia  powodzią”. Omówił 
szczegółowo przepisy prawne klasyfikujące obszary szcze-
gólnego zagrożenia powodziowego oraz związane z tym 
zakazy wykonywania określonych robót budowlanych na 
tych obszarach. Przedstawił również procedury ubiegania się 
o zwolnienia z takich zakazów 
wraz z omówieniem obowią-
zujących przepisów prawnych 
i wymaganych dokumentów.

Mgr inż. Katarzyna Ma-
tysik przedstawiła referat na te-
mat „Uzgadnianie dokumentacji 
planistycznej  i  projektowej  dla 
przedsięwzięć  inwestycyjnych 
i robót na terenach zalewowych 
–  procedury  formalno-prawne 
wynikające  z  obowiązujących  przepisów”. Szczegółowo 
omówiła akty prawne wskazujące na konieczność uzyskania 
opinii/uzgodnienia przy realizacji robót na terenach zalewo-
wych. Omówiła również: wymagane dokumenty do wniosku 
o uzgodnienie dokumentacji planistycznych, przepisy doty-
czące realizacji inwestycji, które 
wymagają uzyskania opinii dy-
rektora RZGW.

Mgr inż. Cezary Sinie-
cki – zastępca dyrektora Wiel-
kopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Pozna-
niu, przewodniczący Zarządu 
Oddziału SITWM w Pozna-
niu – przedstawił referat na 
temat:„Budownictwo  na  tere-
nach zmeliorowanych”. Przedstawił dane liczbowe dotyczące 
zmeliorowanych gruntów ornych, zmeliorowanych użytków 
zielonych na terenie Wielkopolski oraz cieków naturalnych, 
podstawowych urządzeń melioracji, wałów przeciwpowodzio-
wych, stacji pomp i zbiorników wodnych. Omówił również 
zasady i podstawy prawne dotyczące wniosków o wystąpienie 
zmiany dotychczasowego użytkowania terenów na cele inne.

Po ostatnim referacie uczestnicy konferencji, ponad 
90 osób, zadawali szczegółowe pytania. Gorąca dyskusja 
świadczyła o trafnym doborze tematów referatów i aktualno-
ści problematyki.

Uczestnicy zasugerowali, by konferencję o tej tema-
tyce wpisać na trwałe do kalendarza dorocznych konferencji 
organizowanych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inży-
nierów Budownictwa.

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

Od lewej: dr inż. Ireneusz Laksa, dr hab. inż. Tomasz Kałuża
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Dni Inżyniera Budownictwa 
podczas MTP INTERMASZ 2014

Wtym roku po raz pierwszy, w dniach 21-24 
maja, odbyły się Międzynarodowe Targi 
Technologii i Materiałów dla Budownictwa 

Infrastrukturalnego INFRATEC oraz Międzynarodowe Targi 
Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistyczne-
go INTERMASZ.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
– 21 i 22 maja zorganizowała Dni Inżyniera Budownictwa, 
podczas których odbyły się sesje szkoleniowe. W Sali Zie-
lonej pawilonu nr 3 sesje otworzył przewodniczący WOIIB 
– Włodzimierz Draber. Następnie powitał gości: posła Józefa 
Rackiego – zastępcę przewodniczącego Sejmowej Komisji 
Infrastruktury, Mieczysławę Cellary – dyrektor poznańskie-
go oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, Janusza Wiśniewskiego – dyrektora ds. technicznych 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Ja-
nusza Błachuta – zastępcę dyrektora poznańskiego oddziału 
Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. oraz wszystkich przybyłych.

Poseł Józef Racki poinformował zebranych o pracach 
legislacyjnych, którymi zajmuje się Sejmowa Komisja In-
frastruktury. Podkreślił, że dzięki kontaktom z inżynierami 
budownictwa udało się już uporządkować część spraw zwią-
zanych z realizacją procesu inwestycyjnego. Jak stwierdził, 
będzie dążył do sytuacji by wystarczyła tylko jedna decyzja 
administracyjna do rozpoczęcia i realizacji nawet skompliko-
wanej inwestycji budowlanej. Życzył wszystkim zebranym 
by informacje, które zostaną przekazane w trakcie Dni In-
żyniera, przyczyniły się do rozwoju zawodowego zebranych.

Włodzimierz Draber poprosił Mieczysławę Cellary 
o wygłoszenie pierwszego referatu. 

Dyrektor poznańskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad – Mieczysława Cellary 
przedstawiła zebranym „Stan obec-
ny i plany inwestycyjne Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad”. Powiedziała, że długość dróg 
krajowych w Polsce to ok. 19 000 km, 
czyli jest to ok. 5% wszystkich dróg 
w kraju, ale przenoszących do 40% 
ruchu kołowego. 2800 km to drogi 
szybkiego ruchu: 1503,5 km auto-
strad i 1303,4 km dróg ekspresowych. 
Ponadto stwierdziła, że przez 10 lat 
GDDKiA wydała na inwestycje dro-
gowe ok. 144 mld zł, z czego ok. 45 
mld zł udało się zrefundować z Fun-
duszy Unijnych. W tym czasie przy-
było ok. 2000 km autostrad i dróg 
ekspresowych. Podczas obecności 
Polski w Unii Europejskiej powstało 
ok. 3400 km dróg krajowych.

Szczegółowo omówiła realizację inwestycji drogowych 
w latach 2007-2013 i przedstawiła planowane inwestycje 
w latach 2014-2020.

Janusz Wiśniewski – zastępca dyrektora ds. technicznych 
RZGW w Poznaniu – omówił „Inwestowanie wg Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej”.  
W swoim wystąpieniu przedstawił cele Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, ocenę stanu wód oraz podział wód według Dyrek-
tywy. Omówił również zastrzeżenia Komisji Europejskiej 
odnośnie spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wod-

Od lewej: Włodzimierz Draber, Janusz Błachut, Józef Racki i Janusz Wiśniewski
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nej, zwłaszcza Art. 4(7), 
przez zamierzenia in-
westycyjne realizowane 
w perspektywie 2007-
2013. Następnie omó-
wił zasady sporządzania 
Planów zarządzania ry-
zykiem powodziowym.

Janusz Błachut – za-
stępca dyrektora poznań-
skiego Oddziału Centrum 
Realizacji Inwestycji 
PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. – omówił 
„Inwestycje kolejowe 
w latach 2014-2023”. 
Prezentując planowane 
inwestycje, wskazywał 
również na źródła ich fi-
nansowania. Stwierdził, 
że w latach 2014-2020 
planowane jest zakoń-
czenie inwestycji, któ-
re rozpoczęto w latach 
2007-2013. Przewiduje 
się, że w latach 2016-
2023 średnioroczne wy-
datki na inwestycje w in-
frastrukturę kolejową, 
pochodzące z różnych 

funduszy, wyniosą 5,7 mld zł. Łączna wartość inwestycji w ra-
mach pierwszego konkursu CEF w 2014 r. to 10 220 mln zł.

Dyskusja dotycząca wygłaszanych tematów zakończyła 
pierwszy dzień Dni Inżyniera Budownictwa.

22 maja, w drugim dniu Dni Inżyniera Budownictwa, 
pierwszy wykład „Nowe technologie stosowane w budow-
nictwie drogowym” wygłosił Bogdan Bogdański – zastępca 

dyrektora ds. technologii 
poznańskiego oddziału 
GDDKiA. W swoim wy-
stąpieniu omówił nowe 
koncepcje konstrukcji 
nawierzchni dróg z za-
stosowaniem betonu 
asfaltowego o wysokim 
module sztywności dla 
warstwy wiążącej i pod-
budowy zasadniczej. 
Przedstawił również 
opis doświadczeń zwią-
zanych z realizacją od-
cinka doświadczalnego 

na DK Nr 2 Poznań-Świecko oraz realizacje na DK Nr 5 
w miejscowości Komorniki, w Poznaniu, a także na odcin-
kach autostrady A-2.

Janusz Wiśniewski – przedstawiciel Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – przedstawił referat 
„Wpływ inwestowania w gospodarkę wodną na sytuację 
gospodarczą Polski”. Na wstępie rozróżnił szkody i straty 
związane z powodzią jako: 

• straty bezpośrednie: zniszczona infrastruktura, znisz-
czone domy, mieszkania, fabryki;

• straty pośrednie: spadek produkcji, problemy komuni-
kacyjne, bankructwa firm, spadek zarobków obywate-
li, zanieczyszczenie środowiska naturalnego;

• straty niemierzalne: utrata zdrowia, utrata pamiątek 
rodzinnych, utrata zabytków dziedzictwa kulturowego 
i narodowego.

Ostrożna ocena szkód poczynionych przez powodzie 
w latach 1997-2010 zamknęła się kwotą ponad 50 mld zł. 
Aby w przyszłości zapobiec choć części z tych szkód, pla-
nowane są inwestycje w rozbudowę infrastruktury wodnej 
i przeciwpowodziowej. Omówił Strategię rozwoju transportu 
do 2020 roku z rozróżnieniem na poszczególne środki trans-
portu. Zwrócił uwagę na niedofinansowanie dróg wodnych 
w Polsce.

Krótko scharakteryzował możliwości realizacji różnych 
programów wodnych: Program dla Żuław, Program górnej 
Wisły, Wielka Pętla Wielkopolska, Program Odra 2006.

Przemysław Chudzicki – dyrektor Biura Audytu We-
wnętrznego TORPOL S.A. – przedstawił „Nowe technologie 
i rozwiązania projektowe w budownictwie kolejowym”. 
Omówił nowoczesne technologie uwzględnione już na etapie 
projektowania inwe-
stycji i zastosowane 
w pracach moder-
nizacyjnych oraz 
w pracach utrzy-
mania sprawności 
dróg kolejowych. 
Zwrócił uwagę na 
zastosowanie naj-
nowocześniejszych, 
specjalistycznych 
maszyn do robót 
torowych. W części 
poświęconej nowym 
technologiom zwró-
cił uwagę na zadaniach dla projektantów: ograniczenie hałasu 
i wibracji, wydłużenie czasu życia produktu, optymalizacji 
wydatków na utrzymanie.

Po prezentacjach prelegenci odpowiadali na szcze-
gółowe pytania od uczestników. Choć targi INTERMASZ 
i INFRATEC zorganizowano po raz pierwszy, to zaintere-
sowanie ekspozycjami i imprezami towarzyszącymi było 
duże. Frekwencja na Dniach Inżyniera Budownictwa też 
była dobra. 

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Wielkopolskie Porozumienie 
Samorządów Zawodowych

9 czerwca 2014 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. 
Dworkowej 14 po raz kolejny spotkali się przed-

stawiciele samorządów zawodowych reprezentujących zawo-
dy zaufania publicznego w Wielkopolsce. W spotkaniu wziął 
udział poseł na Sejm RP Tadeusz Dziuba. 

Tematyka obrad obejmowała między innymi problemy 
służby zdrowia związane z tzw. pakietem antykolejkowym 
w walce z nowotworami. Złożoność tego zagadnienia przed-
stawił prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Krzysztof Kor-
del. Wywiązała się gorąca dyskusja, w której poruszano też 
sprawę „klauzuli sumienia”. Większość zabierających głos 
prezentowała negatywne stanowisko w tej sprawie.

Przewodnicząca Wielkopolskiej Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych Teresa Kruczkowska zgodnie z pro-
gramem spotkania, przedstawiła projekt nowego określenia 
wieku emerytalnego dla pielęgniarek. Projekt ten jest bardzo 
kontrowersyjny w odbiorze społecznym, co potwierdził pre-
zes WIL – Krzysztof Kordel. 

Ostatnim tematem spotkania było omówienie, stanu pro-
cesu deregulacji zawodów zaufania publicznego przedstawio-
ne przez zastępcę przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa Jerzego Strońskiego. 

W bardzo żywej dyskusji omawiano również zapro-
ponowane rozwiązanie skrócenia praktyk przy zdobywaniu 
uprawnień budowlanych z ewentualnym zastąpieniem ich 
praktykami studenckimi. Propozycja ta jest nie do przyjęcia. 
Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że jest to niepo-
rozumienie, bowiem praktyki zawodowej nie da się zastąpić 
praktykami organizowanymi podczas studiów, gdyż nie speł-
niają one żadnych wymogów zawodowych. 

Inną kontrowersyjną sprawą jest stworzenie instytucji 
umowy pomiędzy uczelnią wyższą a izbą samorządu zawo-
dowego w sprawie likwidacji egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane dla absolwentów danej uczelni. W Polskiej Izbie 
Inżynierów Budownictwa jedynym organem upoważnionym 
do takiego działania jest Krajowa Rada PIIB. 

Obecny na spotkaniu poseł Tadeusz Dziuba prosił 
o przesłanie wniosków w celu ewentualnego podjęcia działań 
na forum Sejmu RP. 

Kolejne posiedzenie WPSZ odbędzie się we wrześniu 
2014 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

Zastępca przewodniczącego 
Rady WOIIB

mgr inż. Jerzy Stroński

Od lewej: Jerzy Stroński, Włodzimierz Draber, Krzysztof Kordel

Z roboczą wizytą w Epinal

W dniach 4-7 czerwca tego roku na zaproszenie 
federacji BTP delegacja WOIIB przebywa-
ła w Epinal. Ze strony WOIIB w delegacji 

uczestniczyli: przewodniczący Rady WOIIB Włodzimierz 
Draber, zastępca przewodniczącego Rady WOIIB Jerzy 
Stroński i przewodniczący Zespołu ds. współpracy z zagra-
nicą Krzysztof Pięta. W obu izbach nastąpiły zmiany per-
sonalne w kierownictwach – celem wizyty była prezentacja 
nowych władz. Ze strony naszej Izby „stary” przewodniczą-
cy Jerzy Stroński przedstawił „nowego” przewodniczącego 
Włodzimierza Drabera. Jednocześnie było to pożegnalne 
spotkanie z ustępującym przewodniczącym federacji BTP 
Epinal Danielem de Virion. Rozmowy w  przerwie posiedzenia rady federacji FTB w Nancy
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Delegacja WOIIB uczestniczyła w posiedzeniu regio-
nalnej federacji BTP w Nancy, co zapewne zaowocuje roz-
szerzeniem współpracy. Kryzys nękający gospodarkę Francji 
wymusza na federacji BTP szereg działań oszczędnościo-
wych, co powoduje burzliwą dyskusję na posiedzeniach rady. 

Część roboczą wizyty wy-
pełniła wizyta na budowie bio-
elektrowni w Epinal i zwiedzanie 
wystawy pokonkursowej mię-
dzynarodowego projektu Uni-
wersytetu Technologicznego 
z Epinal – Konstrukcje drewnia-
ne. Raz w roku studenci archi-
tektury i konstrukcji z kilkunastu 
krajów w zespołach pięciooso-
bowych przez tydzień projektują 
i wykonują konstrukcję drewnia-
ną na zadany temat. Tematami są 
zawsze elementy użyteczne: dom 
w alei drzew, most, ławka parko-
wa, a na koniec pracy wytrzyma-
łość konstrukcji jest sprawdzana 
pod obciążeniem całego zespołu. 

Na zakończenie wizyty de-
legacja WOIIB uczestniczyła 
w walnym zgromadzeniu federacji 
BTP Epinal. Zgromadzenie miało 

charakter bardzo uroczysty – uczestniczyli przedstawiciele 
władz, deputowani do Zgromadzenia Narodowego i przedsta-
wiciele współpracujących federacji. Jerzy Stroński z ramienia 
naszej izby podziękował ustępującemu przewodniczącemu fe-
deracji BTP za dotychczasową przyjacielską współpracę.

Relacja:
Krzysztof Pięta

Walne zgromadzenie federacji BTP Epinal. Przemawia Jerzy Stroński.

Decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po-
cząwszy od 16 maja 2014 r. rozpoczęła się 

ogólnokrajowa wiosenna sesja egzaminacyjna na upraw-
nienia budowlane. W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie In-
żynierów Budownictwa w Poznaniu egzaminy przeprowa-
dziła Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w następującym 
składzie:

- prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski – przewodniczący 
Komisji,

- dr inż. Andrzej Barczyński – zastępca przewodniczącego 
Komisji,  

- mgr inż. Anna Gieczewska – zastępca przewodniczącego 
Komisji, 

- dr inż. Daniel Pawlicki – sekretarz Komisji,

- mgr inż. Zbigniew Bartkowiak – członek Komisji,
- mgr inż. Tomasz Ciekański – członek Komisji,
- inż. Roman Jabłoński – członek Komisji,
- inż. Zygmunt Jagła – członek Komisji,
- inż. Seweryn Kaczmarek – członek Komisji,
- mgr inż. Mirosław Lisowski – członek Komisji,
- mgr inż. Renata Makowska – członek Komisji,
- mgr inż. Roman Pilch – członek Komisji,
- mgr inż. Stefan Wawrzków – członek Komisji,
- mgr inż. Piotr Żabierek – członek Komisji.

Na wiosenną sesję egzaminacyjną 2014 r. Zarządze-
niem Przewodniczącego OKK, zgodnie z regulaminem, po-
wołanych zostało 25 Zespołów prowadzących egzaminy pi-
semne i ustne. 

Wiosenna sesja egzaminacyjna
na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa w Poznaniu w 2014 r.
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Wyniki wiosennej sesji 2014 r.  
na uprawnienia budowlane

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji 
wiosennej 2014 r. przyjęła łącznie 248 wniosków o nadanie 
uprawnień budowlanych, w tym 193 wnioski o przeprowa-
dzenie kwalifikacji:

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 65,
w specjalności drogowej 22,
w specjalności mostowej 8,  
w specjalności instalacyjnej sanitarnej 55, 
w specjalności instalacyjnej elektrycznej 33,
w specjalności kolejowej 8, 
w specjalności telekomunikacyjnej   2,

oraz 55 wniosków z poprzednich postępowań. 

Do egzaminu pisemnego w sesji jesiennej przystąpiło 
łącznie 190 osób, z czego egzamin ten zdały 174 osoby, co 
stanowi 91,6%.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 210 osób, a wynik 
pozytywny uzyskały 174 osoby, co stanowi 82,9%.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem po-
zytywnym zaliczyły w sesji  wiosennej 2014 r. – 174 osoby.

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, 4 lipca 
2014 r. w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14, 
wręczali: przewodniczący rady WOIIB – inż. Włodzimierz 
Draber i przewodniczący OKK – prof. dr hab. inż. Wiesław 
Buczkowski:

• o godz. 10:00 specjalności: konstrukcyjno-archi-
tektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instala-
cyjnej elektrycznej. Najlepsze wyniki z egzami-
nów uzyskali:
- mgr inż. Milena Marcinkiewicz – spec. konstr.-bud.;
- mgr inż. Marta Kozioł – spec. konstr.-bud.;
- dr inż. Michał Pikos – spec. konstr.-bud.;
- mgr inż. Bartłomiej Stachowiak – spec. inst. elektr.
- mgr inż. Sebastian Witczak – spec. inst. elektr.

• o godz. 12:00 specjalności: drogowej, mostowej, 
instalacyjnej sanitarnej, kolejowej i telekomunika-
cyjnej. Najlepsze wyniki z egzaminów uzyskali:
- mgr inż. Tomasz Rudzki – spec. inst. sanit.;
- mgr inż. Michał Gurbada – spec. inst. sanit.;
- mgr inż. Izabela Kalkowska – spec. drogowa;
- mgr inż. Piotr Górka – spec. drogowa;
- mgr inż. Agnieszka Sobczak – spec. kolejowa.

Nagrody w postaci książek otrzymali: inż. Andrzej 
Maliński i mgr inż. Zdzisława Hajt.

Od 2003 r. w wyniku postępowania egzaminacyj-
nego przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną WOIIB 
uprawnienia budowlane uzyskało 3729 osób.

Opracowanie:
Mirosław Praszkowski
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1. Specjalność konstrukcyjno- 
budowlana – 58 osób

– do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Michał Bartela
2. mgr inż. Łukasz Bartos
3. mgr inż. Daniel Bednarczyk
4. mgr inż. Mateusz Berski
5. mgr inż. Tomasz Białasik 
6. mgr inż. Maciej Byczyński
7. mgr inż. Marta Dębicka
8. mgr inż. Lucyna Domańska
9. mgr inż. Przemysław 

Dutkiewicz
10. mgr inż. Marcin Frąszczak
11. mgr inż. Marcin Gapiński
12. mgr inż. Jacek Gulik
13. mgr inż. Rafał Kasprzak
14. mgr inż. Magdalena Krokowska
15. mgr inż. Karolina Krzyżaniak
16. mgr inż. Filip Kuliński
17. mgr inż. Karol Małecki
18. mgr inż. Marcin Mańkowski
19. mgr inż. Milena Marcinkiewicz
20. mgr inż. Konrad Mofina
21. mgr inż. Marcin Morawski
22. mgr inż. Emilia Nowak
23. mgr inż. Mateusz Ratajczak
24. mgr inż. Radosław Senska
25. mgr inż. Witold Sewkowski
26. mgr inż. Tomasz Sikorski
27. mgr inż. Robert Sołtysiak
28. mgr inż. Grzegorz Stajkowski
29. mgr inż. Daniel Sworek
30. mgr inż. Marcin Śniegowski
31. mgr inż. Alina Tomczak
32. mgr inż. Grzegorz Tyrański
33. mgr inż. Mariusz Walczak
34. mgr inż. Małgorzata 

Wierzbowska
35. mgr inż. Mariusz Wróbel
36. mgr inż. Natalia Zmuda 

– do projektowania 
    bez ograniczeń:

37. mgr inż. Jerzy Augustyniak
38. mgr inż. Łukasz Burzyński
39. mgr inż. Paweł Chmielewski
40. mgr inż. Szymon Kałek

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane 
w sesji wiosennej 2014

41. mgr inż. Marta Kozioł
42. mgr inż. Magdalena Krzyżańska
43. mgr inż. Justyna Mania
44. mgr inż. Martyna Mroczkowska
45. mgr inż. Łukasz Nijaki
46. dr inż. Marta Przybylska-Fałek
47. mgr inż. Sławomir Słowiński
48. mgr inż. Katarzyna Woźniak-

Zaborny

– do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez  
ograniczeń:
49. dr inż. Michał Pikos
50. mgr inż. Katarzyna Sakowska
51. mgr inż. Dawid Wichłacz
52. mgr inż. Dariusz Włochal
53. mgr inż. Marcin Zębski

– do kierowania robotami  
budowlanymi w zakresie  
ograniczonym:
54. mgr inż. Andrzej Maliński

– do projektowania w zakresie  
ograniczonym:
55. mgr inż. Dorota Hausa
56. mgr inż. Michał Ludwiczak
57. mgr inż. Adam Nahalewicz
58. mgr inż. Paweł Tomczak

2. Specjalność drogowa – 20 osób:

– do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Piotr Augustyniak
2. mgr inż. Krzysztof Cichocki
3. mgr inż. Patryk Ciesielczak
4. mgr inż. Piotr Górka
5. mgr inż. Zdzisława Hajt
6. mgr inż. Jędrzej Johaniewicz
7. mgr inż. Dariusz Kasperaszek
8. mgr inż. Michał Łosyk
9. mgr inż. Marek Mach
10. mgr inż. Łukasz Nowak
11. mgr inż. Mirosław Marciniak
12. mgr inż. Anna Pawlicka-

Różańska

– do projektowania bez ograniczeń:
13. mgr inż. Krzysztof Berliński
14. mgr inż. Paweł Chmielewski
15. mgr inż. Adam Gabryelski

16. mgr inż. Izabela Kalkowska
17. mgr inż. Marek Macedulski
18. mgr inż. Piotr Mańczak

– do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez  
ograniczeń:
19. mgr inż. Daniel Tamłowski
20. mgr inż. Tomasz Śnieżko

3. Specjalność mostowa – 6 osób

– do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Krzysztof Kalkowski
2. mgr inż. Tomasz Wierczyński

– do projektowania bez ograniczeń: 
3. mgr inż. Tomasz Sadowski
4. mgr inż. Dobrochna Topolska
5. mgr inż. Andrzej Topolski 

– do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez  
ograniczeń:
6. mgr inż. Mateusz Gudra

– Specjalność instalacyjna 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych  
i kanalizacyjnych – 54 osoby:

– do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Rafał Cichacki
2. mgr inż. Marcin Cichorek
3. mgr inż. Krzysztof Drzewiecki
4. mgr inż. Anna Fait-Antkowiak
5. mgr inż. Sylwia Frątczak
6. mgr inż. Karolina Hadryś
7. mgr inż. Jan Grewling
8. mgr inż. Bartosz Grysiński
9. mgr inż. Michał Gurbada
10. mgr inż. Sebastian Iberhan
11. mgr inż. Maciej Jensz
12. mgr inż. Marta Kasprzak
13. mgr inż. Jacek Kortus
14. mgr inż. Tomasz Majorczyk
15. mgr inż. Paweł Menke
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16. mgr inż. Tomasz Miłoch
17. mgr inż. Krystian Mroczkowski
18. mgr inż. Maciej Naskręt
19. mgr inż. Agata Ożegowska-

Kołowska
20. mgr inż. Piotr Polc
21. mgr inż. Sławomir Rudowicz
22. mgr inż. Tomasz Rudzki
23. mgr inż. Tomasz Rusiak
24. mgr inż. Mateusz Skrzypczak
25. mgr inż. Mikołaj Strzyżewski
26. mgr inż. Maciej Swoboda
27. mgr inż. Jan Synoradzki
28. mgr inż. Mateusz Świtała
29. mgr inż. Michał Tomicki
30. mgr inż. Dariusz Waliszka
31. mgr inż. Jakub Wiernicki

– do projektowania bez  
ograniczeń:
32. mgr inż. Artur Filipiak
33. mgr inż. Magdalena Juścińska
34. mgr inż. Michał Kamiński
35. mgr inż. Agata Latusek
36. mgr inż. Joanna Łamek
37. mgr inż. Marek Maciejewski
38. mgr inż. Adam Szmania
39. mgr inż. Marta Tosiek-Wróbel
40. mgr inż. Bartosz Woźniak

– do projektowania  
i kierowania robotami 
budowlanymi bez  
ograniczeń:
41. mgr inż. Piotr Baraniak
42. mgr inż. Michał Bednarek
43. mgr inż. Karolina Kaczmarek
44. mgr inż. Łukasz Krysztofiak
45. mgr inż. Michał Kwiatkowski
46. mgr inż. Michał Langner
47. mgr inż. Krzysztof Marciniak
48. mgr inż. Anna Misiak
49. mgr inż. Jakub Piestrzeniewicz
50. mgr inż. Marcin Płoszaj
51. mgr inż. Michał Popko
52. mgr inż. Sebastian Stachowiak
53. mgr inż. Kamila Wegner
54. mgr inż. Marta Żurek

5. Specjalność instalacyjna  
w zakresie sieci instalacji  
i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych  
– 23 osoby:

– do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Michał Gajdziński
2. mgr inż. Łukasz Górzny
3. mgr inż. Dominik Hübner
4. mgr inż. Bartosz Kaźmierczak
5. mgr inż. Piotr Klimecki
6. mgr inż. Krzysztof Kowalczyk
7. mgr inż. Paweł Ogrodowicz
8. mgr inż. Paweł Staniek
9. mgr inż. Przemysław Urbaniak
10. mgr inż. Adam Zagórski
11. mgr inż. Grzegorz Żyto

– do projektowania bez ograniczeń:
12. mgr inż. Marcin Besterda
13. mgr inż. Daniel Kiciński
14. mgr inż. Aleksander 

Łaszkiewicz
15. mgr inż. Zbigniew Pietras
16. mgr inż. Zdzisław Serek
17. mgr inż. Bartłomiej Stachowiak
18. mgr inż. Piotr Szymkowiak
19. mgr inż. Ireneusz Świtoń
20. mgr inż. Sebastian Witczak
21. mgr inż. Marek Żelawski

– do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez  
ograniczeń:
22. mgr inż. Marek Andrzejewski
23. inż. Jakub Wawrzków

6. Specjalność telekomunikacyjna  

– 3 osoby:

– do projektowania bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Piotr Krawiec

– do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez  
ograniczeń:
2. tech. Robert Gawron

– do kierowania robotami  
budowlanymi II stopnia  
(telekomunikacja przewodowa)
3. mgr inż. Tomasz Zrobczyński

7. Specjalność kolejowa – 8 osób:

– do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Wojciech Antczak
2. mgr inż. Izabela Dorynek
3. mgr inż. Michał Kasztelan
4. mgr inż. Adam Michalski
5. mgr inż. Kinga Pater
6. mgr inż. Agnieszka Sobczak
7. mgr inż. Kacper Toboła
8. mgr inż. Jakub Urbańczyk

8. Specjalność architektoniczna  

– 2 osoby:

– do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Łukasz Górczak
2. mgr inż. Grzegorz Jenek

RAZEM 174 OSOBY

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
                                                                        Ks. Jan Twardowski

Z żalem informujemy, że z szeregów członków  
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

odeszli Koledzy:

Jerzy ADAMSKI – Kościan
Andrzej JENSZ – Poznań
Andrzej LISON – Jarocin

Edward Witold NETTMANN – Łężeczki
Antoni NOWAK – Krotoszyn

Elwira Zdzisława PYTLIŃSKA – Łaszków
Roman TRIEBS – Międzychód
Stanisław ZIMNICKI – Poznań
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa była współorganizato-
rem dwóch konferencji naukowo-tech-

nicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki 
EXPOPOWER 2014 w Poznaniu:

• 13 maja 2014 r. TECHNIKA ŚWIETLNA 2014;
• 14 maja 2014 r. ROZDZIELNICE W IZOLACJI 

GAZOWEJ 110 i 400 kV.

TECHNIKA ŚWIETLNA 2014
13 maja 2014 r. w pawilonie 7 (sala 1. GH)

Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się V 
Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energo-
oszczędność w oświetleniu” nt. TECHNIKA ŚWIETLNA 
2014. Głównymi organizatorami konferencji: byli od-
dział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. 
prof. Józefa Węglarza oraz Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa, natomiast współorganizato-
rami konferencji byli Wydział Elektryczny Politechniki 
Poznańskiej i Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
Konferencja odbywała się pod patronatem Polskiego 
Komitetu Oświetleniowego SEP oraz Związku Producentów 
Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting.

Radzie Programowej IV Konferencji przewodniczył 
profesor Konrad Domke z Politechniki Poznańskiej. Ponadto 
w skład Rady Programowej weszli: sekretarz naukowy – dr 
inż. Małgorzata Górczewska z Zakładu Techniki Świetlnej 
i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej, profesor Wojciech 
Żagan z Politechniki Warszawskiej, profesor Jacek Hauser 
z Politechniki Poznańskiej, dr inż. Jan Grzonkowski – prze-
wodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. 
Pracami Komitetu Organizacyjnego V Konferencji kierował 
wiceprezes ZG SEP – mgr inż. Stefan Granatowicz, a sekre-
tarzem organizacyjnym była mgr inż. Renata Kurka – sekre-
tarz Zarządu OP SEP. 

Obrady konferencji otworzył wiceprezes Zarządu 
Głównego, a jednocześnie członek Prezydium Zarządu 
Oddziału Poznańskiego SEP – Stefan Granatowicz, witając 
serdecznie przybyłych uczestników i zapraszając do sto-
łu prezydialnego profesorów Wojciecha Żagana i Konrada 
Domke oraz doktora Jana Grzonkowskiego. W swym wystą-

Konferencje naukowo-techniczne 
Wielkopolskiej Okręgoej Izby 

Inżynierów Budownictwa
podczas targów ExPOPOWER 2014

pieniu Kolega Stefan Granatowicz krótko przedstawił tema-
tykę konferencji oraz szczególnie podziękował za działalność 
organizacyjną sekretarzom konferencji – dr inż. Małgorzacie 
Górczewskiej i mgr inż. Renacie Kurce. 

Pierwszej sesji referatowej przewodniczył profe-
sor Konrad Domke. Referat wprowadzający w tematykę 
konferencji pt. „Energooszczędność oświetlenia w Polsce. 
Rzeczywistość roku 2014. Fakty i złudzenia” przedstawił prze-
wodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP – Jan 
Grzonkowski. Następnie zaprezentowano referaty tematyczne:

Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska) – „Świa-
tłem po oczach – po pierwsze nie szkodzić!”. Referat po-
dejmuje problematykę najczęściej spotykanych defektów, 
błędnych rozwiązań oświetlenia. Zawiera próbę usystema-
tyzowania tego zagadnienia, dzieląc najczęściej spotykane 
wady rozwiązań na osiem grup. Każda  z wyszczególnionych 
grup jest krótko scharakteryzowana i często zilustrowana od-
powiednim przykładem. Niektóre błędy odnoszą się do sfery 
estetyki, inne mają wpływ na bezpieczeństwo, jeszcze inne 
stanowią o nieracjonalności i niegospodarności rozwiązań. 
Są też takie defekty używania światła , które mają wpływ na 
zdrowie człowieka i ochronę środowiska naturalnego.

Otwarcie  konferencji  przez  Stefana  Granatowicza  –  wiceprezesa 
Zarządu Głównego SEP i dr. inż. Jana Grzonkowskiego – przewod-
niczącego Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.

Foto. M. Praszkowski
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Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) – 
„LED – podstawowe parametry, kierunki rozwoju”. Lampy 
LED od wielu lat są jednym z podstawowych źródeł świat-
ła wykorzystywanych w dekoracyjnym oświetleniu wnętrz 
i obiektów architektonicznych. Niewielkie rozmiary, różno-
rodność barw, łatwość sterowania, możliwość prawie do-
wolnego kształtowania opraw oraz wyjątkowa efektywność 
i trwałość przesądzają o ich szerokim stosowaniu. W ostat-
nich latach, dzięki zastosowaniu efektywnych diod oraz coraz 
efektywniejszych luminoforów, uzyskuje się źródła światła 
białego o dobrych i bardzo dobrych parametrach jakościo-
wych, co umożliwia coraz szersze stosowanie tego rodzaju 
lamp i opraw do użytkowego oświetlenia zarówno zewnętrz-
nego, jak i do oświetlenia wnętrz. 

Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) 
– „Oświetlenie awaryjne i inne nowe normy i zalecenia”. 
Normy oświetleniowe obowiązujące w Polsce, zgodnie 
z procedurą przyjętą przez CEN, są aktualizowane po kilku 
latach ich obowiązywania. Obecnie do normalizacji zosta-
ła wprowadzona nowa wersja normy dotyczącej oświetle-
nia awaryjnego. Nad pozostałymi normami, dotyczącymi 
oświetlenia drogowego oraz pomiaru i oceny parametrów 
lamp i opraw LED, trwają końcowe prace. W ostatnim 
okresie ukazało się szereg publikacji ważnych dla projek-
towania oświetlenia drogowego. Dotyczą one zagadnień 
związanych z doborem zmiennych w czasie wymagań 
oświetleniowych oraz uwzględnienia wpływu światła bia-
łego na warunki widzenia.

Zbigniew Błażejewski (JEAN MUELLER Polska 
Sp. z o.o.) - „Ochrona oświetlenia LED przed przepięcia-
mi”. Systemy oświetlenia LED w odróżnieniu od tradycyj-
nych lamp są bardzo czułe na przepięcia. Koszty zarówno 
nowych paneli z diodami elektroluminescencyjnymi (LED) 
i elektroniką sterującą, jak też samej wymiany są stosunko-
wo wysokie, dlatego niezbędne jest stosowanie systemów 
ochrony przeciwprzepięciowej. Ograniczniki przepięć moż-
na instalować w samej oprawie lub na tabliczce bezpieczni-
kowej w słupie.

Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) – 
„Monitoring instalacji oświetlenia drogowego z zastosowa-
niem opraw LED w Warszawie”. Oświetlenie drogowe typu 
LED jest dość nowym rozwiązaniem technicznym. Podawane 
dane techniczne tychże opraw często budzą wątpliwości. Stąd, 
w wyniku współpracy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie 
oraz Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej, 
zdecydowano się na monitoring nowych instalacji oświetle-
niowych nowego. W opracowaniu przedstawiono wyniki mo-
nitoringu na ulicy Żelaznej w Warszawie.

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

Przemysław Skrzypczak (Politechnika Poznańska) – 
„Intensyfikacja wymiany ciepła w oprawach LED”. Źródła 
elektroluminescencyjne (diody LED) stają się coraz częst-

szym wyborem konstruktorów opraw oświetleniowych, za-
równo w tym, jak i w przypadku opraw o stosunkowo dużej 
mocy. W oprawach z takimi źródłami światła – podobnie jak 
w oprawach ze źródłami sodowymi wysokoprężnymi lub lu-
minescencyjnymi – ok. 75% pobieranej energii elektrycznej 
zamieniane jest na ciepło. Powoduje to selektywny wzrost 
temperatury niektórych elementów oprawy, a w szczególno-
ści samego źródła światła będącego jednocześnie miejscem 
generacji ciepła. Jednak w odróżnieniu od innych typów 
źródeł światła diody elektroluminescencyjne są elementa-
mi o stosunkowo niskiej dopuszczalnej temperaturze pracy. 
Stąd konieczność szczególnego zwracania uwagi na cieplne 
aspekty konstrukcji oprawy oświetleniowej w celu zapewnie-
nia właściwego poziomu chłodzenia.

Marek Łasiński (PHILIPS S.A.) – „Nowoczesne 
i energooszczędne rozwiązania oświetleniowe w oświetleniu 
miejskim i drogowym”. W referacie zwrócono szczególną 
uwagę na następujące zagadnienia: bezpieczeństwo miesz-
kańców, niezbędność oświetlenia, odpowiednia ilość świat-
ła i właściwy czas oświetlenia, kierunek światła i unikanie 
zanieczyszczania światłem, zintegrowane i kompleksowe za-
rządzanie, infrastruktura oświetleniowa, „inteligentne” opra-
wy – redukcja kosztów instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Marcin Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.) – „Technika 
i ekonomia, czyli energooszczędność profesjonalnych roz-
wiązań LED w przykładach”. Ideą referatu było wyciąg-
nięcie praktycznych i rzetelnych wniosków dotyczących 
obecnej skali możliwości oszczędzania energii elektrycznej 
poprzez stosowanie rozwiązań LED w miejsce rozwiązań 
tradycyjnych. Na podstawie kilku bardzo konkretnych apli-
kacji popartych przykładami obliczeniowymi przedstawione 
zostały obecne możliwości technologii diodowej, dodatko-
wo opatrzone komentarzem dotyczącym walorów jakościo-
wych i użytkowych zaprezentowanych rozwiązań. Każdy 
z przykładów zawiera też uproszczony rachunek ekonomicz-
ny obejmujący koszty inwestycyjne, eksploatacyjne i opłaty 
za energię elektryczną.

Marcin Grzanka i Michał Garkowski (Schréder Polska 
Sp. z o.o.) – „Znaczące oszczędności w kosztach energii 
i konserwacji oświetlenia uzyskane dzięki zastosowaniu 
opraw LED wyposażonych w system inteligentnego sterowa-
nia OWLET”. Gwałtowny rozwój elektroniki spowodował 
prawdziwą rewolucję w oświetleniu. Stopniowo odchodzi się 
od tradycyjnych opraw wyposażanych w źródła wyładowcze. 
Ich miejsce w coraz większym stopniu zajmują oprawy LED. 
Co więcej, nowoczesne instalacje oświetleniowe mogą być 
wyposażane w coraz bardziej rozbudowane systemy stero-
wania, które nie tylko pozwalają na redukcję zużycia energii 
elektrycznej, ale również powiadamiają o parametrach pra-
cy oprawy, czy zgłaszają konieczność dokonania naprawy. 
Możliwość współpracy systemów z różnymi czujnikami 
sprawia, że oświetlenie obszarów zewnętrznych staje się nie 
tylko bardziej energooszczędne, ale również mniej zawodne 
i bezpieczniejsze.
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Leszek Leniarski i Rafał Manowiecki (KRULEN Sp. 
z o.o.) – „ŚWIATŁO NA PUNKT – zoptymalizowana efek-
tywność poprzez indywidualny dobór pakietu strumienia 
świetlnego – oprawy LED – nowa idea w oświetleniu”. W re-
feracie przedstawiono problematykę oświetlenia za pomocą 
nowoczesnych opraw oświetleniowych wykorzystujących 
diody elektroluminescencyjne. Zaprezentowano sposoby op-
tymalizacji oświetlenia za pomocą doboru strumienia świet-
lnego opraw LED oraz scharakteryzowano efektywność ener-
getyczną przyjętego rozwiązania zadania oświetleniowego.

 Po zakończeniu prezentacji każdego z referatów 
wywiązywała się ożywiona dyskusja dotycząca omawianej 
tematyki.

Prezentowane podczas konferencji referaty zosta-
ły wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa 
opatrzonego numerem ISBN 978-83-932767-8-3. W kon-
ferencji uczestniczyło blisko 180 osób z terenu całego kra-
ju, w tym liczna grupa członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Na zakończenie konferencji wszyscy uczest-
nicy otrzymali stosowne zaświadczenie OP SEP i WOIIB 
o udziale w szkoleniu. 

ROZDZIELNICE W IZOLACJI GAZOWEJ 110 i 400 kV.
14 maja 2014 r. w pawilonie 7 (sala 1. AB) 

Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XII 
Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje 
elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. 
ROZDZIELNICE W IZOLACJI GAZOWEJ 110 i 400 
kV. Głównymi organizatorami konferencji byli Oddział 
Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. 
Prof. Józefa Węglarza oraz Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa. Natomiast współorganizatorami 
konferencji były Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz 
ABB Sp. z o.o. i ELEKTROBUDOWA S.A. 

Komitetowi Organizacyjno-Programowemu XII 
Konferencji przewodniczył Prezes OP SEP – mgr inż. 
Kazimierz Pawlicki, a sekretarzem był dr inż. Ryszard 

Niewiedział – wiceprezes OP SEP i przewodniczący Sekcji 
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP. Ponadto w skład 
komitetu weszli: prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – 
przewodnicząca Sekcji Energetyki OP SEP, dr inż. Adam 
Gawłowski – przedstawiciel firmy ELEKTROBUDOWA 
S.A., mgr inż. Krzysztof Pałgan – przedstawiciel ABB Sp. 
z o.o. oraz członkowie Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP. 

Obrady konferencji otworzył prezes Oddziału 
Poznańskiego SEP – Kazimierz Pawlicki witając serdecz-
nie przybyłych uczestników, a w szczególności: Członka 
Honorowego SEP Stefana Granatowicza – wiceprezesa 
ZG SEP i członka Prezydium Okręgowej Rady WOIIB, 
profesorów Politechniki Poznańskiej Aleksandrę Rako-
wską i Krzysztofa Siodłę – wicedyrektorów Instytutu 
Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, dyrektora 
Międzynarodowych Targów Poznańskich Marcina Gorynię, 
przewodniczącego WOIIB Włodzimierza Drabera, redakto-
ra naczelnego Wiadomości Elektrotechnicznych Krzysztofa 
Wolińskiego – członka ZG SEP. W swym wystąpieniu prezes 
Kazimierz Pawlicki krótko przedstawił tematykę konferen-
cji i jej szczegółowy program. Następnie prowadzenie obrad 
przekazał dr. inż. Ryszardowi Niewiedziałowi – sekretarzowi 
Komitetu Programowo-Organizacyjnego XII Konferencji.

W początkowej części konferencji zaprezentowano 
dwa referaty opracowane przez pracowników naukowo- 
-dydaktycznych Politechniki Poznańskiej i Politechniki 
Wrocławskiej, a mianowicie:

Aleksandra Rakowska, Krzysztof Siodła (Politechnika 
Poznańska) – „Izolacja gazowa w konstrukcji rozdzielnic 
wysokich i najwyższych napięć”. W referacie opisano izo-
lację gazową stosowaną w urządzeniach elektroenergetycz-
nych średnich, wysokich i najwyższych napięć ze szczegól-
nym uwzględnieniem sześciofluorku siarki SF6. Opisano 
własności fizyczne i chemiczne tego gazu, jego zastosowa-
nie, problemy z użytkowaniem oraz zagadnienia wpływu na 
środowisko naturalne i recykling. 

Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – 
„Przegląd wybranych utrudnień i barier formalno-praw-
nych, środowiskowych i społecznych przy budowie nowych 
stacji elektroenergetycznych”. W referacie przedstawiono 
analizę i ocenę obowiązujących rozwiązań prawnych zwią-
zanych z budową nowych stacji elektroenergetycznych oraz 
zidentyfikowano utrudnienia i bariery formalno-prawne, śro-
dowiskowe i społeczne w tym obszarze. Zwrócono szczegól-
ną uwagę na ustawy: o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; o gospodarce nieruchomościami; prawo budowla-
ne; prawo ochrony środowiska; o ochronie przyrody; o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych; o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie; udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
kodeks cywilny i kodeks postępowania administracyjnego. 

Następnie prowadzenie obrad przejął dr hab. inż. 
Krzysztof Siodła – wicedyrektor ds. naukowych Instytutu 
Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej i do przerwy ka-
wowej zaprezentowano dwa dalsze referaty, a mianowicie:

Otwarcie konferencji przez Kazimierza Pawlickiego – prezesa OP SEP
Fot. K. Woliński



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2014 (44)

21www.woiib.org.pl

Aleksander Gul (ABB Sp. z o.o.) – „Nowoczesna adap-
tacja kompaktowych rozdzielnic 110 kV z izolacją SF6 typu 
ELK-04 w obiektach systemu energetycznego i elektrowni”. 
W referacie przedstawiono unikalne rozwiązania ABB w za-
kresie nietypowej adaptacji GIS (Gas Insulated Switchgear), 
w przypadku stacji energetycznych zbudowanych w oparciu 
o mobilne moduły 110 kV typu ST7 z rozdzielnicami gazo-
wymi 110 kV typu ELK-04, które były dostarczone i urucho-
mione w przemyśle naftowym i wydobywczym w Rosji, dla 
lokalizacji ze skrajnie niskimi temperaturami: do minus 60°C, 
które mogą być również interesujące dla Polskiej Energetyki, 
ze względu na zredukowane koszty budowy podstacji i krót-
ki czas uruchomienia. Należy podkreślić, że moduły 110 kV 
typu ST7 (do pięciu pól wyłącznikowych rozdzielnicy typu 
ELK-04 w jednym module, z kompletnie zmontowaną grupą 
aparatów i szynami zbiorczymi), które były transportowane 
na odległość tysięcy kilometrów po terytorium Rosji, dotarły 
na miejsce przeznaczenia bez utraty szczelności w przedzia-
łach GIS, napełnionych gazem SF6 ze zredukowanym ciśnie-
niem transportowym. 

Aleksander Gul (ABB Sp. z o.o.) – „Unikalne trój-
fazowe próby zwarciowe kompaktowej rozdzielnicy 110 kV 
typu ELK-04 na prąd zwarciowy 50 kA”. W referacie przed-
stawiono wyniki unikalnych prób zwarciowych wyłącznika 
stosowanego w GIS (Gas Insulated Switchgear) 110 kV typu 
ELK-04, polegających na załączaniu i wyłączeniu trójfa-
zowego prądu zwarciowego 50 kA z napięciem powrotnym 
w trzech fazach aparatu, generowanym w trójfazowym ob-
wodzie syntetycznym, włączając nietypowy (skrócony) cykl 
łączeń SPZ: O - 0,3s - CO - 20s - CO wymagany przez normę 
GOST. Do tej pory tak ciężką próbę wyłącznika można było 
przeprowadzić w postaci próby jednofazowej, z uziemieniem 
pozostałych dwóch biegunów aparatu (w kompaktowym GIS 
trzy bieguny wyłącznika we wspólnej obudowie). Cykl łączeń 
prądu zwarciowego 50 kA: O - 0,3s - CO - 20s - CO potwier-
dził bezpieczeństwo eksploatacji ELK-04, także w przypadku 
skumulowanego efektu wydmuchu dużej objętości gorącego 
gazu SF6 i jego zjonizowanych cząstek przy napięciu powrot-
nym przyłożonym w trzech biegunach aparatu. 

Po przerwie kawowej prowadzenie obrad kontynu-
ował dr hab. inż. Krzysztof Siodła i zgodnie z programem 
przedstawiono dwa dalsze referaty i odbył się panel dysku-
syjny:

Sławomir Staniszewski (ABB Sp. z o.o.) – „Kom-
paktowa rozdzielnica 400 kV typu ELK-3/420C”. W re-
feracie przedstawiono nowoczesne rozwiązania techniczne 
zastosowane w kompaktowej rozdzielnicy ABB w izolacji ga-
zowej na napięcie 420 kV. Podkreślono, że poszczególne pola 
w całości montowane Są w fabryce, włączając okablowanie 
i testy. Instalacja jest dzięki temu szybka i prosta. Dokonano 
porównania gabarytów wcześniejszych rozwiązań z prezento-
wanym rozwiązaniem kompaktowym. Podkreślono zmniej-
szone wymiary i zwartą kompaktową konstrukcję rozdziel-
nicy, czego efektem jest mniejsza powierzchnia montażowa 
oraz redukcja ilości zużytego gazu SF6.

Aleksander Gul (ABB SP. z o.o.) był moderatorem pa-
nelu dyskusyjnego nt. „Dobór, specyfikacje techniczne, eks-
ploatacja rozdzielnic gazowych 110 i 400 kV”. W ożywionej 
dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele polskich firm 
elektroenergetycznych zainteresowanych tego typu rozdziel-
nicami oraz przedstawiciele ABB z kraju i zagranicy, szcze-
gólną uwagę zwrócono na zagadnienia eksploatacyjne i ser-
wisowanie tych nowoczesnych wyrobów. 

Sławomir Staszak (ELEKTROBUDOWA S.A.) – 
„Badanie typu wyłącznika wysokiego napięcia w izola-
cji gazowej typu EB-01 produkcji ELEKTROBUDOWA 
S.A.”. Prezentowany wyłącznik typu EB-01 stanowi głów-
ne wyposażenie pierwszej polskiej rozdzielnicy WN w izo-
lacji gazowej SF6 typu Optima 145 produkowanej przez 
firmę ELEKTROBUDOWA S.A. Podstawowe parametry 
wyłącznika są następujące: napięcie znamionowe 145 kV, 
znamionowy prąd ciągły 3150 A, znamionowy prąd krótko-
trwały wytrzymywany 40 kA/3s, znamionowy prąd szczy-
towy wytrzymywany 100 kA. W referacie przedstawiono 
podstawową charakterystykę techniczną wyłącznika oraz 
wyniki testów konstruktorskich na stanowisku prób wiel-
koprądowych. 

Po zakończeniu prezentacji ostatniego referatu wy-
wiązała się ożywiona dyskusja dotycząca wyników badań 
wyłącznika typu EB-01 przeprowadzonych w Laboratorium 
KEMA. Po wyczerpaniu pytań, część merytoryczną konfe-
rencji podsumował prowadzący obrady profesor Krzysztof 
Siodła. Oficjalnego zamknięcia XII Konferencji OP SEP 
z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wyso-
kiego napięcia” dokonał wiceprezes Oddziału Poznańskiego 
SEP – Ryszard Niewiedział, dziękując prowadzącemu obra-
dy, autorom referatów i dyskutantom za sprawny przebieg 
spotkania. Jednocześnie zaprosił obecnych na tradycyjne li-
stopadowe Sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne urzą-
dzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne 
i informatyczne”. 

Należy zauważyć, że dwa wyroby prezentowane na 
konferencji otrzymały cenne wyróżnienia na tegorocznych 
Targach EXPOPOWER. Kompaktowa rozdzielnica 110 kV 
z izolacją SF6 typu ELK-04 produkcji firmy ABB otrzymała 
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, nato-
miast pierwsza polska rozdzielnica WN w izolacji gazowej 
SF6 typu Optima 145 produkcji firmy ELEKTROBUDOWA 
S.A. otrzymała Medal Prezesa SEP.

Referaty prezentowane podczas konferencji zosta-
ły wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa 
opatrzonego numerem ISBN 978-83-932767-9-0. W kon-
ferencji uczestniczyło około 150 osób z terenu całego kra-
ju, w tym liczna grupa członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Na zakończenie konferencji wszyscy uczest-
nicy otrzymali stosowne zaświadczenie OP SEP i WOIIB 
o udziale w szkoleniu. 

Ryszard Niewiedział
Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP
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W dniach 27-28 czerwca br. odbył się XIII 
Zjazd PIIB, szczególny dla środowiska 
z uwagi na swój sprawozdawczo-wyborczy 

charakter i inaugurację IV kadencji działalności samorządu 
zawodowego inżynierów. W spotkaniu uczestniczyło 189 
delegatów reprezentujących 16 izb okręgowych, zatem fre-
kwencja była bardzo wysoka, bo aż 93,6%. 

Wielkopolską Izbę reprezentowało 16 z 17 delegatów: 
Andrzej  Barczyński,  Ryszard Białczyk, Krystyna Chociano-
wicz, Włodzimierz  Draber,  Danuta  Gawęcka,  Łukasz  Gor-
golewski, Rajmund Jakuszkowiak, Klemens Janiak, Andrzej 
Mikołajczak, Mirosława Ogorzelec, Henryk Orzełek, Daniel 
Pawlicki,  Daniel  Przybylski,  Jerzy  Stroński,  Janusz  Śnie-
dziewski, Zenon Wośkowiak i Anna Wróblewska.

Tradycyjnie już przedstawicielom naszej Izby zostały 
powierzone ważne funkcje zjazdowe. Kol. Danuta Gawęcka 
przewodniczyła Komisji Mandatowej, kol. Łukaszowi Gor-
golewskiemu powierzono funkcję członka Komisji Uchwał 

xIII Zjazd 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

– Warszawa, 27-28 czerwca 2014 r. 

i Wniosków, a kol. Zenon Wośkowiak przewodniczył Komi-
sji Wyborczej.

Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki powitał delega-
tów oraz zaproszonych gości, a Zjazd prowadził kol. Adam 
Podhorecki – przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej OIIB.

Zjazd swoją obecnością zaszczycili liczni goście, 
przedstawiciele administracji państwowej. Wśród zaproszo-
nych byli między innymi: Olgierd Dziekoński – sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Adamczyk – za-
stępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, 
Janusz Żbik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury i Rozwoju, Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nad-
zoru Budowlanego oraz przedstawiciele samorządów zawo-
dowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych, jak: PZITB, 
SEP-u, NOT-u, SITPMB, PZITS, ITB, Izby Architektów, 
Izby Urbanistów, Izby Projektowania Budowlanego, Sto-
warzyszenie Architektów Polskich, Związku Mostowców,  
ZZ Budowlani i Kongresu Budownictwa.

Sala obrad XIII Zjazdu PIIB. Na pierwszym planie  stanowisko WOIIB
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Sala obrad XIII Zjazdu PIIB. Na pierwszym planie  stanowisko WOIIB

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach odnosili 
się do dokonań PIIB, jej roli i pozycji w kraju, a także do 
przyszłych ważnych zadań, jakie będą stały przed Izbą w no-
wej kadencji. Na ręce przewodniczącego Zjazdu przekazy-
wano życzenia owocnych obrad i dobrych wyborów władz 
kolejnej kadencji.

Po przeprowadzeniu wszelkich czynności procedural-
nych zawartych w programie spotkania delegaci wysłuchali 
sprawozdań Krajowej Rady za rok 2013 wraz ze sprawo-
zdaniem finansowym i realizacją budżetu oraz sprawozdań 
pozostałych organów Izby – KKK, KSD, KROZ i KKR. 
Wszystkie przedstawione sprawozdania zostały przez Zjazd 
przyjęte, a Krajowej Radzie zostało udzielone absolutorium 
za miniony rok działalności. 

Kolejnym ważnym elementem spotkania był wybór 
nowych władz na czwartą kadencję 2014-2018. W głosowa-
niach tajnych, podobnie jak w III kadencji, wybrano:

• Prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego,
• Przewodniczącego KKR – Tadeusza Duraka,
• Przewodniczącego KKK – Mariana Płacheckiego,
• Przewodniczącego KSD – Gilberta Okulicz-Kozaryna,
• stanowisko Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej – koordynatora powierzono Waldemarowi 
Szleperowi.
Miłym akcentem pierwszego dnia obrad było podzię-

kowanie i uroczyste wręczenie okolicznościowych dyplo-
mów ustępującym przewodniczącym okręgowych rad, w tym Prezes  PIIB wręcza dyplom Jerzemu Strońskiemu
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naszemu byłemu przewodniczącemu Jerzemu Strońskiemu, 
za ich wkład i zaangażowanie w rozwój samorządu zawodo-
wego w okręgach i na niwie krajowej. 

Drugi dzień obrad rozpoczął się od wręczenia Hono-
rowych Odznak PIIB wyróżniającym się członkom samorzą-
du zawodowego inżynierów budownictwa. 

Złote odznaki otrzymali:
• Klemens Janiak
• Andrzej Mikołajczak

Srebrną:
• Zenon Wośkowiak 

Następnie wybrano nowe składy osobowe organów 
statutowych: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscy-
plinarnego oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej.

W skład organów PIIP z WOIIB weszli:
do Krajowej Rady:
• Włodzimierz Draber,
• Danuta Gawęcka,
• Łukasz Gorgolewski,

• Zenon Wośkowiak
do Krajowej Komisji Rewizyjnej: 
• Mirosława Ogorzelec
do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego:
• Krystyna Chocianowicz,
do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:
• Szczepan Mikurenda,
w gronie Krajowych Rzeczników Odpowiedzialno-

ści Zawodowej znalazł się:
• Andrzej Mikołajczak.
 

 Wybór tylu przedstawicieli do krajowych organów 
jest sukcesem WOIIB, bowiem po raz pierwszy w składzie 
Rady Krajowej mamy aż 4 przedstawicieli. Po dwóch kaden-
cjach ponownie możemy się pochwalić swoim reprezentan-
tem w Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

Zjazd przyjął zaproponowany budżet na rok 2015 r., 
a ostatnim punktem programu Zjazdu było wysłuchanie opra-
cowanego przez Komisję Uchwał i Wniosków sprawozdania 
dotyczącego wniosków zgłoszonych przez delegatów i izby 
okręgowe.

Relacja i zdjęcia: 
Danuta Gawęcka
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Do XIII Krajowego Zjazdu PIIB delegaci zgło-
sili 21 wniosków, a kolejne 17 wniosków 
skierowały okręgowe izby. Pośród nich były 

trzy wnioski delegatów z WOIIB. Kol. Jerzy Stroński wnio-
skował o zmianę w statucie PIIB rozszerzającą zakaz łącze-
nia funkcji tak, aby przewodniczący okręgowych rad Izby 
Inżynierów Budownictwa nie mogli równocześnie pełnić 
funkcji wiceprezesa PIIB. Kol. Łukasz Gorgolewski zgłosił 
dwa wnioski dotyczące funkcjonowania rzeczników odpo-
wiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych.

Komisja Uchwał i Wniosków przygotowała kwalifi-
kację wniosków i rekomendację ich przyjęcia lub odrzucenia 
przez Krajowy Zjazd, który ostatecznie skierował do reali-
zacji 12 wniosków, a 22 wnioski odrzucił. Cztery wnioski 
zostały już zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji. Jeden 
wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. 

Wśród skierowanych do realizacji na uwagę zasługu-
je wniosek o podjęcie negocjacji z ubezpieczycielem w spra-
wie oferty dodatkowego ubezpieczenia OC członków izby. 
Dotyczyłoby ono czynności takich, jak np.: opracowywanie 
projektów wykonawczych czy warsztatowych, pełnienie funk-
cji inżyniera kontraktu, przygotowywanie ekspertyz i opinii 
technicznych. Jest to ważne, jako że obowiązkowe ubezpiecze-
nie OC opłacane przez członków izby, z czego nie wszyscy zda-
ją sobie sprawę, dotyczy tylko pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie na podstawie Prawa budowlanego. W przy-
padku projektowania ochrona obejmuje tylko opracowywanie 
projektu budowlanego, natomiast wykonawczego już nie.

Kolejnym z przyjętych do realizacji jest wniosek o po-
dejmowanie przez PIIB inicjatyw i działań zmierzających do 
jednolitego i prawidłowego stosowania prawa w postępowa-
niach administracyjnych związanych z procesem budowla-
nym na terenie całego kraju.

Do realizacji skierowano wniosek o powołanie 
Komisji Statutowej. Miałaby ona dokonać analizy statutu i na 

Zespół ds. procesów budowlanych WOIIB 
przygotował „Poradnik w sprawie procedu-
ry uzyskiwania decyzji środowiskowych oraz 

dokumentów z tym związanych”. Celem opracowania jest 
pomoc członkom Izby poprzez przybliżenie zagadnień zwią-
zanych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych przy pla-
nowaniu i realizacji przedsięwzięć, które zawsze znacząco 
będą oddziaływały na środowisko, a także przedsięwzięć 

Wnioski zgłoszone na xIII Krajowym Zjeździe PIIB

Poradnik w sprawie uzyskania 
decyzji środowiskowych

bazie dotychczasowych doświadczeń dwunastu lat funkcjo-
nowania PIIB zaproponować jego nowelizację.

Wśród zgłoszonych pojawiły się wnioski o prze-
ciwdziałanie zaniżaniu cen usług świadczonych w ramach 
samodzielnych funkcji w budownictwie, a także w przetar-
gach ogłaszanych na podstawie Prawa zamówień publicz-
nych. Istnieje potrzeba dyskusji i znalezienia możliwości 
działań pozwalających na wprowadzenie ceny minimalnej. 
Proponowano podążenie ścieżką przetartą przez inne samo-
rządy zawodowe, np. izby adwokackie.

Wśród odrzuconych liczną grupę stanowiły wnioski o ob-
niżenie składek dla niektórych grup członków izby. Przeważnie 
dotyczyły seniorów, zwykle emerytów, incydentalnie wykonu-
jących samodzielne funkcje w budownictwie, ale także młodych 
inżynierów. W rekomendacji uznano, że sytuacja materialna 
i życiowa członków izby powinna być rozpatrywana indywidu-
alnie, a pomoc udzielana w ramach Funduszu Zapomóg. 

Zgłoszony kolejny raz wniosek o stworzenie sieci 
„Domów Seniora Budowlańca” również został odrzucony.

Komisja Uchwał i Wniosków mogła sprawnie uporać 
się z opracowaniem rekomendacji tak licznej liczby wnio-
sków dzięki dobrej organizacji pracy. W porządku obrad 
zjazdu ostateczny termin składania wniosków został wyzna-
czony tak, że Komisja Uchwał i Wniosków miała wystarcza-
jąco dużo czasu do zapoznania się z nimi. Również zapro-
ponowany sposób głosowania zapewnił jego sprawny prze-
bieg. Na początku z bloku wniosków wyłączone te, których 
rekomendacje Komisji spotkały się z uwagami delegatów. Po 
przeprowadzeniu nad nimi dyskusji, głosowano je indywidu-
alnie. Następnie głosowano en bloc pozostałe. Warto byłoby 
te praktyki zastosować także podczas zjazdu WOIIB.

Łukasz Gorgolewski
Członek Komisji Uchwał i Wniosków

XIII Krajowego Zjazdu PIIB

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko. Opracowanie stanowi zbiór podstawowych informacji 
przedstawionych w sposób ułatwiający szybkie dotarcie do 
poszczególnych elementów procesu uzyskiwania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie in-
ternetowej w zakładce poświęconej Zespołowi ds. procesów 
budowlanych.
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Prezydium 
Rady Krajowej PIIB

9 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa IV 
kadencji. Jednym z ważnych punktów posiedzenia były wybory do Prezydium Rady Krajowej PIIB. Obra-
dy Rady Krajowej prowadził Andrzej Roch Dobrucki wybrany przez XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- 

-Wyborczy PIIB na prezesa Krajowej Rady na IV kadencję.

W tajnym głosowaniu wybrano członków Prezydium Krajowej Rady PIIB na lata 2014-2018:

Prezes: ANDRZEJ ROCH DOBRUCKI – MAZOWIECKA OIIB

Wiceprezes: JOANNA GIEROBA – LUBELSKA OIIB

Wiceprezes: STEFAN CZARNIECKI – ŚLĄSKA OIIB

Wiceprezes: ZBIGNIEW KLEDYŃSKI – MAZOWIECKA OIIB

Sekretarz: DANUTA GAWĘCKA – WIELKOPOLSKA OIIB

Zastępca sekretarza: PIOTR FILIPOWICZ – ŁÓDZKA OIIB

Skarbnik: ANDRZEJ JAWORSKI – MAZOWIECKA OIIB

Zastępca skarbnika: KRYSTYNA KORNIAK-FIGA – MAŁOPOLSKA OIIB

Członek Prezydium: ANDRZEJ PIENIĄŻEK – ŚWIĘTOKRZYSKA OIIB

Członek Prezydium: JANUSZ SZCZEPAŃSKI – DOLNOŚLĄSKA OIIB

Wyniki kontroli 
poznańskich placów budowy 

sprawdzono 63 budowy – 13 realizowano bez zastrzeżeń

W cztery majowe soboty br. 10 zespołów 
kontrolnych Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Pozna-

nia, bez zawiadamiania o planowanych kontrolach, sprawdzi-
ło legalność, bezpieczeństwo i prawidłowość wykonywania 
robót budowlanych na 63 poznańskich, losowo wybranych, 
placach budowy. Wyniki tegorocznych kontroli niestety po-
twierdziły nasze ubiegłoroczne (negatywne) wnioski z kon-
troli przeprowadzonych w tym samym zakresie, choć na 
znacznie mniejszą skalę. 

Na skontrolowanych placach budowy inspektorzy po-
znańskiego nadzoru budowlanego stwierdzili wiele naruszeń 
przepisów Prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych”. Na 63 skon-
trolowane place budowy, jedynie w stosunku do 13 realizo-
wanych obiektów inspektorzy nie mieli żadnych zastrzeżeń. 
Zdarzały się natomiast budowy, na których nie było jakich-
kolwiek dokumentów potwierdzających legalność prowadzo-
nych robót oraz prawidłowy ich przebieg. 
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Zakres naszych kontroli obejmował 3 podstawowe za-
gadnienia: 

I
Sprawdzenie, czy inwestor posiada pozwolenie na budo-
wę, oraz, czy na terenie budowy znajduje się zatwierdzo-
ny projekt budowlany i dziennik budowy:

• na 11 placach budowy inspektorom nie okazano po-
zwolenia na budowę, 

• na 19 placach budowy prowadzono roboty bez pro-
jektu budowlanego, 

• na 28 placach budowy nie było dziennika budowy. 
W każdym, wyżej wymienionym, przypadku wezwa-

no kierowników budowy do złożenia wyjaśnień oraz do do-
starczenia do siedziby Inspektoratu dokumentów, których nie 
było na terenie budowy podczas kontroli. 

II
Sprawdzenie zgodności realizowanych robót z projektem 
budowlanym zatwierdzonym w pozwoleniu na budowę:

• na 19 placach budowy kierownicy prowadzili robo-
ty budowlane bez projektu budowlanego, zatem nie 
można było sprawdzić ich zgodności z projektem za-
twierdzonym przez Wydział Urbanistyki i Architek-
tury Urzędu Miasta Poznania. Sprawdzanie to było 
(i jeszcze będzie) przedmiotem dodatkowych czyn-
ności nadzoru budowlanego, 

• na pozostałych 44 skontrolowanych placach budowy 
nie stwierdzono braku zgodności wykonywanych 
robót z projektem budowlanym zatwierdzonym  
w pozwoleniu na budowę - w zakresie, który wyma-
gał by interwencji nadzoru budowlanego - w zakre-
sie, który wymagałby interwencji nadzoru budow-
lanego. 

III
Zagospodarowanie terenu budowy i zapewnienie bezpie-
czeństwa podczas wykonywania robót budowlanych: 

Do najgroźniejszych i najczęściej występujących nie-
prawidłowości zaliczono: 

• pracę bez kasków i rękawic ochronnych, 
• brak barier ochronnych w otworach okiennych 

i technologicznych (piony instalacyjne), 
• brak ogrodzenia placów budowy lub ich fragmenta-

ryczne lub wadliwe wykonanie, 
• swobodny dostęp na teren budowy osób postronnych 

(w jednym, najbardziej skrajnym przypadku, dzie-
cko bawiło się obok betoniarki i desek z wystający-
mi gwoździami!), 

• niezabezpieczone wykopy pod nowo budowanymi 
i rozbieranymi budynkami, 

• brak zabezpieczeń zewnętrznych krawędzi stropów, 
balkonów oraz schodów wewnętrznych lub wadli-
we wykonanie balustrad i barier chroniących przed 
upadkiem z wysokości, 

• brak porządku na terenach budowy (porozrzucane 
lub składowane w sposób nieuporządkowany mate-
riały budowlane, nieusunięte i zalegające w różnych 
miejscach: odpady powykonawcze, gruz, śmieci), 

• brak aktualnych badań instalacji elektrycznej zasila-
jącej plac budowy, 

• wystające, z wykonanych części obiektów, pręty 
zbrojeniowe,

• otwarte rozdzielnie elektryczne, 
• podczas wykonywania robót budowlanych nie za-

wsze obecny był kierownik budowy, a w tym czasie 
nikt go nie zastępował, 

• brak obiektów zaplecza budowy, 
• brak planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
• brak wpisów w dziennikach budowy, w tym tych, 

które powinny być dokonywane obowiązkowo, mię-
dzy innymi przez geodetów i inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, 

• brak tablic informacyjnych budowy lub nieprawidło-
wo wypełnione, 

• brak dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
wyrobów budowlanych do zastosowania w realizo-
wanych obiektach.

Konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości było 
ukaranie mandatami 27 kierowników budowy na łączną kwo-
tę w wysokości – 4020 złotych. 

Ponadto kierownicy budowy lub robót, którzy naruszyli 
przepisy budowlane, zostali wezwani do Inspektoratu w celu 
uzupełnienia dokumentacji budowy, złożenia wyjaśnień oraz 
zobowiązań do bezwzględnego przestrzegania reguł zapewnia-
jących zgodne z prawem i bezpieczne prowadzenie prac. 

W listopadzie ubiegłego roku skontrolowaliśmy 20 
placów budowy. Wyniki tych kontroli były złe. Tegoroczne 
kontrole zostały przeprowadzone na znacznie większą skalę 
(odbyły się na 63 placach budowy) i miały zaprzeczyć lub 
potwierdzić nasze ubiegłoroczne ustalenia. Niestety, po-
twierdziły, że przede wszystkim na budowach niewielkich 
obiektów (budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gara-
żowych, handlowych, gospodarczych) nie tylko nie są prze-
strzegane przepisy budowlane, ale także istnieje realne zagro-
żenie bezpieczeństwa dla zatrudnionych tam pracowników. 
Stąd też 27 mandatów karnych, które nałożyliśmy na osoby 
odpowiedzialne za najbardziej rażące uchybienia. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 
Miasta Poznania będzie przeprowadzał systematyczne kon-
trole poznańskich placów budowy. 

Paweł Łukaszewski 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania
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Wspomnienia ze studiów wiążą się zwykle 
z sytuacjami ekstremalnymi, a przy tym 
zabawnymi i groteskowymi. Wiele tych 

zdarzeń obrosło już legendami i tak egzystują w naszej pa-
mięci. Te, o których zamierzam opowiedzieć, wydarzyły się 
naprawdę. Przynajmniej tak je zapamiętałem.

* * *

Jest połowa lat sześćdziesiątych ub.w. grupa konstruk-
cji na Wydziale Budownictwa PP zbiera zaliczenia ćwiczeń 
na koniec ostatniego semestru studiów. Leon jest pomocni-
kiem starosty grupy. Rytuał jest znany – pod koniec zajęć 
wstaje starosta i zwraca się do prowadzącego o wpisanie za-
liczenia całej grupie. I tutaj ma swoje pięć minut Leon, który 
nosi w teczce indeksy całej grupy. Przed zajęciami ułożył je 
starannie na stoliku – katedrze. Teraz podchodzi do prowa-
dzącego zajęcia, otwiera kolejno na odpowiedniej stronie 
i podaje do podpisu. 

Zaliczenia z poszczególnych przedmiotów zbierane 
są bez problemów. Pozostało zaliczenie ćwiczeń z mechaniki 
budowli. Na prośbę starosty prowadzący zajęcia – nietuzin-
kowy asystent w tej katedrze – reaguje negatywnie. Następuje 
konsternacja. Przedłużającą się ciszę przerywa dobiegający 
z tyłu sali okrzyk: „Leon, pakuj indeksy”. Leon z beznamięt-
ną miną podchodzi do stolika i powoli, metodycznie ładuje 
indeksy do swojej teczki. Teraz asystent jest zaskoczony. Nie 
przewidywał takiego rozwoju wydarzeń.

O ile dobrze pamiętam, wszystko skończyło się dobrze. 
Pozostało tylko powiedzenie: „Leon pakuj indeksy” używane 
przez kilka lat w różnych aspektach życia studenckiego. Na-
wet teraz, z perspektywy lat – w wielu sytuacjach życiowych 
– chciałoby się móc powiedzieć o pakowaniu indeksów.

* * *

Wieczny student to określenie studenta studiującego 
wyjątkowo długo. Każde pokolenie studentów miało taką 
swoją postać. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
takim studentem na Wydziale Budownictwa był student M. 
Jego inicjał nie pochodzi bynajmniej od pierwszej litery na-
zwiska. Tą literą zaczynał się jego studencki pseudonim.

Mówiło się, że studiuje ponad 10 lat. Był w tym czasie 
skreślany z listy studentów, przebywał także na kilku urlo-
pach dziekańskich. Kiedy go poznałem, był już na ostatnim 
roku studiów. Spotkałem go kiedyś w legendarnym dziś ba-

Obrazki sprzed pół wieku 

LEON PAKUJ INDEKSY
rze „Bałtyk”. Piliśmy piwo kuflowe i słuchałem jego opowie-
ści o egzaminie „z mostów”, z którego właśnie wracał.

– Profesor niesłusznie mnie oblał – mówił z przeję-
ciem – chociaż oceny nie postawił. Kazał mi przyjść jeszcze 
raz. Wyobraź sobie, że na zakończenie egzaminu powiedział: 
umieć to pan, umie, a jak pan to zrozumie, wtedy na pewno 
zda egzamin.

Nasz wieczny student M ukończył studia. Jak mówi 
legenda, w czasie uroczystości absolutoryjnej dziekan wy-
działu wręczając mu kartę absolutoryjną, miał do gratula-
cji dołączyć słowo – Nareszcie… Legenda mówi również 
o szybkim awansie niedawnego studenta M do Ministerstwa 
Komunikacji. No cóż, studiując tyle lat, miał czas na dokład-
ne poznanie wiedzy inżynierskiej.

* * *

Mój kolega z roku – student N – umówił się z asysten-
tem z katedry zarządzania i organizacji budowy, że projekt, 
który należało oddać na czwartym roku, przygotuje w następ-
nym semestrze – już na piątym roku. Tajemnica była tak głę-
boka, że nikt z naszego roku o tym nie wiedział.

Pierwsze sygnały zaczęły do nas docierać w poło-
wie semestru na piątym roku. Były to informacje przyno-
szone do akademika przez młodszych kolegów z czwarte-
go roku. Sprowadzały się do przekazywanego przez nich 
pytania od asystenta do studenta N, kiedy wreszcie odda 
ten zaległy projekt? Nie wiem, czy upływający termin, czy 
ponaglenia asystenta spowodowały, że kolega skończył 
ten projekt i zaniósł do katedry.

– Cały wydział się ze mnie śmieje – przywitał go wy-
mówkami asystent – obiecał pan, że moja dobra wola pozo-
stanie w tajemnicy, a tymczasem wszyscy o tym mówią.

– Przecież to nie ja rozpowiadam. To pan, powiada-
miając studentów młodszego roku, upublicznił tę informację 
– odpowiedział student N.

* * *

Takie zdarzenia i opowieści można przytaczać bez 
końca i dotyczą każdego roku studiów. Niektóre z nich za-
tarły się już w naszej pamięci. Odświeżają je spotkania ko-
leżeńskie i wspomnienia jakże przyjemnych czasów naszej 
młodości.

Marek Adamiec
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„Oryginał dzieła Witruwiusza zaginął, zachowały się natomiast odpisy tego traktatu, niestety wszystkie pozbawione mate-
riału rysunkowego, który w dużym stopniu pozwoliłby na rozstrzygnięcie wielu niedomówień tekstu. Odpisy traktatu oryginalne-
go przechowywane są w różnych bibliotekach europejskich w formie tak zwanych kodeksów, a najstarszy z nich jest datowany 
na IX wiek. Znany badacz działalności teoretyków architektury G.K. Lukomski podał zestawienie najstarszych zachowanych 
odpisów witruwiańskich  i wysunął przy  tym hipotezę zależności  jednego od drugiego. Odpisywane w okresie średniowiecza 
egzemplarze powiększyły ilość błędów, opuszczeń i niedokładności, które wynikały bądź z nieznajomości rzeczy, bądź z braku 
rutyny pisarskiej kopistów. Usterki te jednak nie zatarły zasadniczej treści dzieła, ani nie umniejszyły jego wartości”.

 Piotr Biegański, 7 czerwca 1955 r.
 (z przedmowy do drugiego polskiego wydania)

Podczas przygotowań do artykułów na temat 
kamiennych dróg w Puszczy Zielonka, zwró-
ciłem uwagę na dawne metody budowy dróg. 

Analizując zagadnienie, trudno było nie sięgnąć do jedyne-
go zachowanego starożytnego traktatu na temat architektury, 
czyli pracy Marcusa Vitruviusa Pollio, powszechnie zwanego 
Witruwiuszem, pracy zatytułowanej „O architekturze ksiąg 
dziesięć”. Wydawać by się mogło, że w pracy tak komplek-
sowej i tej miary architekta co Witruwiusz nie może zabrak-
nąć rozdziału dotyczącego zagadnień związanych z budową 
dróg bitych, będących przez blisko 800 lat przedmiotem 
dumy rzymskiego Imperium. Tymczasem w zachowanych 
odpisach traktatu na ich temat nie ma nawet jednego zdania. 
Co ciekawe, pojęcie „droga” nie pada także przy omawianiu 
budowy przyrządu do mierzenia drogi przebytej przez wozy. 
Można odnieść wrażenie, że autor (kopista?) unika pojęć „bu-
dowa dróg” czy „droga”, mimo że w wielu miejscach zagad-
nienie to powinno, choćby w kontekście, zostać w traktacie 
poruszone.

Nie pierwsze to tego rodzaju wątpliwości. Już Alberti 
zauważył (s. 151), że cyt.: „...Witruwiusz, pisarz, który za-
prawdę wszystko wiedział, ale z biegiem czasu tak został 
zniekształcony, że w wielu miejscach brak mnóstwa rzeczy, 
a w wielu chciałoby się mieć więcej wiadomości”. W świet-
le tych spostrzeżeń nasuwają się m.in. następujące pytania: 
czy w oryginale traktatu był rozdział poświęcony tematyce 
dróg czy nie, a jeżeli był, to w jakim celu, w jakich okolicz-
nościach i kiedy został w odpisach pominięty? Spróbujmy je 
rozważyć i udzielić na nie odpowiedzi.

Był rozdział, czy go nie było, oto jest pytanie

Wobec zaginięcia oryginału traktatu nie sposób od-
powiedzieć dziś jednoznacznie na pytanie, czy w orygina-
le był rozdział dotyczący budowy dróg, czy go nie było. 
Jednak, w pewnych okolicznościach faktycznych, histo-
rycznych, społecznych, prawnych, stanie wiedzy technicz-

Opuszczony rozdział
traktatu Witruwiusza

nej etc., gdyby tego rozdziału należałoby oczekiwać jako 
oczywistego, gdyby brakujący temat był ważnym ogniwem 
(elementem) pewnego stanu wiedzy, tworzącym pewną 
spodziewaną logiczną całość, gdyby brakujące zagadnie-
nie było integralną częścią danej dziedziny wiedzy, gdyby 
ww. okoliczności tworzyły spójny łańcuch przyczynowo-
skutkowy – hipoteza o istnieniu domniemanego rozdziału 
w oryginale byłaby dopuszczalna. Pozwalałaby mniemać, 
że być może podczas dokonywania jednego z kolejnych od-
pisów traktatu jakaś jego część lub w rozumieniu szerszym 
– zagadnienie – zostały pominięte. W tej sytuacji możemy 
spróbować udzielić odpowiedzi na nieco inne niż wyżej 
postawione, lecz bardzo podobne pytanie: czy w traktacie 
nie tyle był, ile mógł a raczej powinien znaleźć się rozdział 
dotyczący budowy dróg? Aby to ustalić, rozważmy tu cały 
szereg pytań i okoliczności. 

Już w przedmowie Witruwiusz, zwracając się do cesa-
rza Augusta, zapewnia go, że cyt.: „...w tych księgach wyło-
żyłem wszystkie zasady architektury”. [s. 11]. Podobnie pisze 
w ostatnim zdaniu traktatu, cyt.: „W poprzednich dziewięciu 
księgach przedstawiłem poszczególne rodzaje i działy bu-
downictwa, tak że podręcznik mój objął w dziesięciu księgach 
wszystkie zagadnienia architektury”. [s. 177]. Zapewniał też 
niejednokrotnie, że jest to dzieło, cyt.: „o całokształcie ar-
chitektury” [s. 28] i w innym miejscu, cyt.: „postanowiłem 
sumiennie przedstawić całokształt architektury i jej zasady” 
[s. 102], że dotyczy wszystkich obiektów użyteczności pub-
licznej cyt.: „wszelkich ...rzeczy przeznaczonych do użytku 
powszechnego” [s. 16]. Podkreśla znaczenie jakie mają, cyt.: 
„dobre drogi lądowe” [s. 19] dla dokonania prawidłowej lo-
kalizacji miasta, co pozwala oczekiwać, że termin ten będzie 
rozwinięty w innym miejscu. Jak mniemam, pod pojęciami 
„wszystkie zasady”, „wszystkie zagadnienia” i „całokształt 
architektury” należy rozumieć, że dzieło dotyczy zagadnień 
budowy wszystkich powszechnie występujących obiektów 
budowlanych i znanych zasad ich budowy. Powinno zatem 
dotyczyć także dróg.
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Jednym z wielu osiągnięć Augusta była budowa akwe-
duktów. Powstały wtedy Aqua Iulia (Rzym 33 r. p.n.e.), Aqua 
Augusta (Serino k. Neapolu, ok. 30-20 r. p.n.e.), Pont du 
Gard k. Nimes (Francja, 26-16 r. p.n.e.), Aqua Virgo (Rzym, 
19 r. p.n.e.), Aqua Alsietina (Rzym, 2 r. p.n.e.) oraz akwe-
dukt w Nikipolis w Epirze (Grecja). Zwierzchnictwo nad 
służbą wodną Wiecznego Miasta cesarz powierzył Markowi 
Agryppie, któremu pomocą służył Witruwiusz. Zaowocowało 
to księgą VIII traktatu, a w szczególności rozdziałami 5 i 6 
poświęconymi prowadzeniu dalekosiężnych akweduktów, 
obiektów o wybitnie liniowym charakterze i zbliżonych pod 
tym względem do dróg. Dlaczego zatem Witruwiusz, będąc 
architektem, co zgodnie z ówczesnym pojęciem oznaczało, że 
był również inżynierem i mechanikiem, będąc bliskim współ-
pracownikiem Agryppy, który z rozkazu Augusta budował nie 
tylko akwedukty, ale i rzymskie drogi, nie napisał nic na temat 
tak istotnego zagadnienia, jakim ówcześnie była budowa dróg 
publicznych i ich przyozdabianie? Okoliczności tej nie tłuma-
czy fakt, że Witruwiusz nie pomagał Agryppie budować dróg, 
a nawet, że w ogóle się nimi nigdy nie zajmował. 

Wydaje się też, że jako architekt wojenny Augusta 
powinien ten temat, co najmniej w zakresie dróg wojsko-
wych, bezwzględnie poruszyć. Jedną z jego najważniejszych 
umiejętności była budowa machin wojennych. Niektóre ze 
starożytnych były tak duże i ciężkie, że wymagały transportu 
w stanie rozłożonym na części. Ich ciężar osiągał 360 000, 
a nawet 480 000 funtów. Biorąc pod uwagę, że jeden funt 
(libra, as) to 327,45 g, łatwo obliczyć, że ciężar tych machin 
wynosił odpowiednio 118 i 157 ton! Ich transport, jeżeli nie 
były budowane na miejscu, wymagał użycia ciężkich tabo-
rów, które nie mogły poruszać się po zwykłych drogach grun-
towych. Również i ta specjalność Witruwiusza wiązała się 
z zagadnieniem budowy dróg wojskowych.

Zwraca uwagę fakt, że w chwili, gdy Witruwiusz 
ukończył swe dzieło (ok. 20-10 r. p.n.e), blisko 300 lat 
wcześniej (w 312 r. p.n.e.) podjęto budowę najsłynniejszej 
drogi rzymskiej Via Appia, zwanej przez starożytnych poe-
tów Królową Dróg („Regina viarum”). W międzyczasie wy-
budowano szereg innych opiewanych przez poetów dróg, jak 
np. Via Aurelia (241 r. p.n.e.), Nomentana, Prenestina i Li-
bicana. Drogami głośnymi i sławionymi przez starożytnych 
pisarzy były także Via Salaria, Collatina i Latina. Jak widać, 
budowa dróg przynosiła niemałą chwałę i sławę ich budow-
niczym. Dlaczego więc starannie wykształcony Witruwiusz, 
któremu musiały być znane zagadnienia budowy dróg, miał-
by świadomie pominąć je w swoim dziele? Na tę decyzję nie 
mogła przecież wpłynąć wyrażana przez niego pogarda dla 
„czczej sławy”!

Budowy dróg rzymskich były wielkimi przedsięwzię-
ciami, realizowanymi nieraz przez dziesiątki, a nawet setki 
lat. Ich długość nierzadko liczono w setkach, a nawet w ty-
siącach kilometrów. Aby je zbudować, prowadzono na wiel-
ką skalę skomplikowane i nieszablonowe prace budowlane, 
ziemne i hydrotechniczne. Budowano mosty nad rzekami, na-
sypy, obniżano i wyrównywano wzgórza, wykuwano skalne 
tunele, wyrównywano doliny i osuszano bagna. Prace te były 
wielkim wyzwaniem dla umiejętności i talentu starożytnych 
budowniczych. Nie można zatem przyjąć, że były one jakimś 
niewiele znaczącym marginesem procesu budowlanego, nie-
wartym choćby wzmianki w dziele Witruwiusza. 

Spójrzmy na tę sprawę z jeszcze innej strony. Może 
w okresie panowania Augusta nie budowano żadnych wiel-
kich dróg? Może drogi nie były przedmiotem jego zaintere-
sowań i dumy Imperium? Gdyby tak było, to wspominanie 
o nich w traktacie poświęconym Augustowi być może mo-
głoby być dużym nietaktem!

Nic jednak na to nie wskazuje. August wykazywał 
wyraźne zainteresowanie zagadnieniami budowy i eksplo-
atacji dróg. Jednym z jego najważniejszych osiągnięć jest 
gruntowna i nowatorska, jak na ówczesne czasy, reorgani-
zacja urzędu nadzoru nad drogami. Nadzór taki istniał już 
w okresie republiki. Sprawowali go wysokiej rangi urzędni-
cy państwowi zwani curatores viae. August w roku 20 p.n.e. 
dokonał gruntownej reorganizacji tego urzędu. Powołał on 
nowych curatores viae o znacznie szerszych uprawnieniach 

Rysunek 1.
Oktawian August (63 r. p.n.e. – 14 r. n.e.), pierwszy cesarz rzymski 
od 27 r. p.n.e. Jego oficjalna tytulatura brzmiała: Imperator Syn 
Boskiego Cezara August. Określenie Augustus oznaczało 
„Wywyższony przez Bogów”. Źródło [2].
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i obowiązkach. Ich zadaniem było nadzorowanie robót 
budowlanych prowadzonych w trakcie budowy dróg oraz 
ocena stanu dróg istniejących. Curatores  viae zajmowali 
się także ustalaniem zakresu niezbędnych prac konserwa-
cyjnych oraz prowadzili nadzór nad ich przeprowadzaniem. 
August do struktury organizacyjnej tego urzędu wprowa-
dził jeszcze dwa zupełnie nowe rodzaje urzędników. Byli 
to subprocuratores, którzy byli urzędnikami pomocniczymi 
względem curatores viae, oraz tabularii, którzy zajmowali 
się prowadzeniem rachunkowości. Ci ostatni byli najczęś-
ciej cesarskimi wyzwoleńcami, co mogło być szczególnym 
gwarantem ich lojalności. Jak z powyższego wynika, Au-
gust musiał znać zagadnienia związane z budową i eks-
ploatacją dróg. Utworzony przez niego urząd nadzoru nad 
drogami był pod względem organizacyjnym bardzo bliski 
dzisiejszym tego rodzaju urzędom.

Aktywność Augusta w zakresie drogownictwa nie ogra-
niczała się do reorganizacji urzędu nadzoru. Za jego panowa-
nia wybudowano i przebudowano tysiące kilometrów dróg. Do 
najsławniejszych, nazwanych imieniem cesarza, należą: Via 
Augusta (korekty i naprawy drogi pomiędzy 8 a 2 r. p.n.e.), Via 
Claudia Augusta (rozpoczęto ją w 15 r. p.n.e.), Via Julia Augusta 

(13 r. p.n.e. - 8 r. p.n.e.) i Via Augusta Pretoria (?). Na polecenie 
Augusta Agryppa wybudował w Galii całą sieć dróg (22-21 r. 
p.n.e.) zwanych Via Agryppa. August znany jest także z urzę-
dowego potwierdzenia znanego powiedzenia „Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu”. Dokonał tego poprzez umieszczenie na 
Forum Romanum złotego kamienia milowego (milliarium aure-
um) w postaci kolumny pokrytej złotą blachą. Kolumnę posta-
wił w miejscu, gdzie schodziło się 5 najważniejszych dróg: Via 
Appia, Aurelia, Ostiensis, Flaminia i Salaria łączących Rzym 
z resztą świata. Jak widać, reorganizacja urzędu nadzoru nie 
była przypadkowa. Wymagał jej ogrom zadań stojących przed 
Augustem. Zwraca uwagę kolejność postępowania: najpierw 
dobre prawo i reorganizacja urzędu, a dopiero potem działanie. 
Czy zatem można przyjąć, że zagadnienia budowy dróg za cza-
sów Augusta były tak mało ważne, aby je całkowicie pomijać 
w dziele cesarskiego architekta? W świetle powyższych faktów 
należy odpowiedzieć negatywnie.

I na koniec jeszcze jedna uwaga. Jest znamiennym, że 
w XVI-wiecznych pracach Albertiego i Palladia jest więcej 
informacji na temat budowy dróg niż w traktacie Witruwiu-
sza, pochodzącym z okresu rozkwitu gospodarczego rzym-
skiego Imperium. 

Rysunek 2.
Upadek Cesarstwa Rzymskiego (V wiek n.e.). Linią czerwoną zaznaczono granice podziału Cesarstwa na Zachodniorzymskie i Wschodniorzym-
skie. Datami oznaczono rok powstania państw germańskich na ziemiach Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Strzałkami oznaczono kierunki ataków 
najeźdźców. Źródło [11].
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Rekapitulując, wyniki powyższych rozważań mocno 
zdają się uzasadniać hipotezę, że zagadnienia dotyczące bu-
dowy dróg będących jednym z przejawów geniuszu inżynie-
ryjnego Rzymian, nie tyle mogły czy powinny być, ile wprost 
musiały być tematem jednego z rozdziałów traktatu Witru-
wiusza. 

Nieznajomość rzeczy, brak rutyny, czy... celowe działanie?

Biorąc pod uwagę, że dzieło Witruwiusza znane jest 
nam wyłącznie z odpisów, z których najstarszy, odnalezio-
ny w roku 1414 w klasztorze Monte Cassino, datowany jest 
na wiek IX, jest znamiennym, że już ten odpis nie zawiera 
zagadnień związanych z budową dróg. Oznacza to, że te-
matyki tej mogło nie być także w tym egzemplarzu traktatu, 
z którego dokonano odpisu w IX wieku. W tekście będącym 
podstawą polskiego wydania z roku 1956 (w j. łacińskim, 
oprac. przez F. Krohna, a wydanym przez Teubnera w Lipsku 
w roku 1912), poszczególne księgi i rozdziały były wyłącz-
nie numerowane i nie posiadały tytułów. Brakowało też spisu 
treści. To pozwala przypuszczać, że w oryginale traktatu sa-
mych rozdziałów mogło być więcej, niż to wynika z dostęp-
nych dzisiaj odpisów.

Przyczyn pominięcia w odpisach traktatu domniema-
nego rozdziału dotyczącego budowy dróg mogło być co naj-
mniej kilka. Zdaniem prof. Piotra Biegańskiego pominięcia 
w traktacie wynikały z nieznajomości rzeczy, bądź z braku 
rutyny pisarskiej kopistów. Czy tak właśnie było w przypad-
ku domniemanego rozdziału dotyczącego rzymskich dróg? 
Mało prawdopodobne. Jak wskazują wiedza z zakresu histo-
rii Imperium i budowy dróg oraz inżynierska intuicja, zagad-
nienie to najprawdopodobniej zostało pominięte... celowo!

Ta nieprawdopodobna wręcz hipoteza wynika z in-
nego założenia, że być może w pewnym okresie rozwo-
ju ludzkości wiedza na temat zasad budowy dróg stała się 
praktycznie nieprzydatna. Mogło to wynikać np. ze zmian 
społeczno-gospodarczo-politycznych, zmian środków trans-
portu lub strategii i techniki wojennej. Czy zatem pomiędzy 
napisaniem traktatu (ok. 20 a 10 r. p.n.e.) a IX wiekiem n.e. 
(najstarszy istniejący odpis) istniał okres, w którym rzymska 
wiedza na temat budowy dróg mogła stać się dla Europejczy-
ków całkowicie nieprzydatna? 

Niewątpliwie tak właśnie było! Otóż w V wieku n.e. 
Imperium najechali Hunowie i plemiona germańskie, w wy-
niku czego Ostrogoci, Wizygoci, Wandalowie, Burgundowie, 
Swebowie, Frankowie, Sasowie i Anglowie utworzyli własne 
państwa na obszarze dawnego Cesarstwa Zachodniorzym-
skiego. Istniejące drogi całkowicie straciły dotychczasowe 
znaczenie. Powstały nowe szlaki handlowe bardziej odpo-
wiadające nowym potrzebom. Nikt już nie budował olbrzy-
mich rzymskich machin wojennych, ciężkich wozów taboro-
wych do transportu sprzętu wojennego, żywności oraz mate-
riałów do budowy wielkich obozów. Kilkakrotnie lżejszym 
wozom średniowiecza wystarczały (zwykłe) nieutwardzone 
drogi gruntowe. W ciągu kilku kolejnych stuleci opustosza-

łe drogi rzymskie przestały istnieć. Okazały się doskonałym, 
łatwo dostępnym i całkowicie darmowym budulcem dla 
okolicznej ludności. Jak pisze Sterner (s. 28) cyt.: „...wraz 
z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego upadła i sztuka budo-
wania dróg”. Przez wiele kolejnych stuleci, bo od w. VI aż 
do połowy XVII w., kiedy to po raz pierwszy od czasów 
Imperium zadbano we Francji o usprawnienie komunikacji 
lądowej, nikt w Europie nie zajmował się sprawami budo-
wy dróg. Po cóż więc byłoby przepisywać tę całkowicie ni-
komu nieprzydatną część traktatu Witruwiusza, zwłaszcza 
że niektórzy kopiści sami mogli być naocznymi świadkami 
rozbiórki dawnych dróg. W tej sytuacji usunięcia wiedzy na 
ich temat w jednym z kolejnych odpisów traktatu dokonano 
z pełnym przekonaniem.

Konkludując, można powiedzieć, że przyczyną opusz-
czenia domniemanego rozdziału dotyczącego zasad budowy 
dróg była nie tyle zła praca kopistów, ile praktyczna nie-
przydatność tej gałęzi wiedzy technicznej. W tych okolicz-
nościach można przyjąć, że przepisywania domniemanego 
rozdziału zaniechano najwcześniej w wieku V (po upadku 
Rzymu), a najpóźniej w wieku IX (datowanie najstarszego 
istniejącego odpisu). Biorąc pod uwagę, że na rozpad dróg 
potrzeba było kilku stuleci, można próbować uściślić ten 
okres na w. VII-VIII. Później, gdy wiedza ta znowu okazała 
się potrzebną – wskutek utraty oryginału – nie można było 
już jej w dawnym kształcie odtworzyć.

Mimo wielu badań jakich doczekał się traktat, nadal 
nie można uznać, że prace nad jego poznaniem zostały zakoń-
czone. Prowadzone badania ukazują coraz to nowe aspekty 
zagadnień, które dotychczas nie zwracały dostatecznej uwa-
gi badaczy. Jednak analizy tak fundamentalnych i znanych 
dzieł, jak traktat Witruwiusza, zawsze niosą ryzyko i zwią-
zany z nim dyskomfort „wyważania otwartych drzwi”. Ale 
o ile mocniejszym i nieznośniejszym jest uczucie lub prze-
świadczenie, że gdybyśmy tego ryzyka nie podjęli, to być 
może moglibyśmy pozbawić innych pewnej wiedzy płynącej 
z naszych spostrzeżeń.

Ryszard Chojnacki
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4/ Wacław Sterner „Od Via Appia do autostrady” Iskry, Warszawa 1974 r.
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duction.html
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10/ pl.wikipedia.org/wiki/Drogi_rzymskie
11/ Atlas historyczny, PPWK im. E. Romera, S.A. Warszawa Wrocław 1996 r.
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 roku

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

1.

Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych – rola specyfikacji 
w procesie inwestycyjnym, powiązanie 
specyfikacji z dokumentami przetargowymi,  
popełniane błędy.

2. BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych 
i gazowych na placu budowy. Bezpieczne 
użytkowanie elektronarzędzi – przykłady 
wypadków.

4-09-2014 r.                                 
11:00 – 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

2.

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.                                              

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

3.

Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. Zabezpieczenie wymagań akustycznych w lokalach 
mieszkalnych, prawidłowe projektowanie 
i realizacja przegród budowlanych.       

2. Zielone ekrany i przegrody akustyczne 
w otoczeniu budynków. Rozwiązania 
techniczne, efektywność ochrony akustycznej

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

Organizator: CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                            
1. mgr inż. Waldemar Koławski                     
2. mgr inż. Michał Majcherek

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

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.

9-10-2014 r.                                         
16:00 – 19:10                                                                         
Leszno                                      
Zesp. Szkół Roln.-Bud. 
im. Synów Pułku 
ul. 1 Maja 1

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

5.

Branża ogólnobudowlana – PZITB

1. 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.

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                    
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6.

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.

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

7.

Branża elektroinstalacyjna – SEP O. Kalisz

Projektowanie i budowa linii niskiego napięcia 
w nowych technologiach i w oparciu o nowe  
normy techniczne.

październik 2014 r.

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

8.

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.

6-11-2014 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

9.

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

10.

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

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.

20-11-2014 r.                                  
16:00 – 19:10                                                                        
Konin                                           
Konińskie Centrum 
Edukacyjne 
ul. Mickiewicza 11

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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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

w szkoleniu pt. ……………………………………..................................................................………………………….

w dniu ………………………………………………………….................................................................……………...

imię i nazwisko……………………………………….....……................. nr członkowski……………............………..

nr telefonu do kontaktu…………………….................................................................………………………………….

                                                                                                                                       Podpis …….............................................…………………….

UWAGA ! 
• Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach nie będą indywidualnie potwierdzane.
• W przypadku odwołania szkolenia zainteresowane osoby zostaną o tym fakcie powiadomione.

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia  
o uczestnictwie. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: CUTOB-
PZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61 853 68 05 w. 333, 304, fax 61 853 60 37, e-mail: cutob-pzitb.poznan@neo-
strada.pl lub WOIIB, 60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14, tel. 61 854 20 12, 61 854 20 10, fax 61 854 20 11, e-mail: wkp@piib.org.pl.

12. Hydraulika rzek nizinnych. listopad 2014 r.

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

13.
Instalacje elektryczne w strefach zagrożenia 

wybuchem.
listopad 2014 r.

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

14.

Branża ogólnobudowlana – PZITB                     

1.  Forum dyskusyjne nt. Kodeks budowlany 
opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną prof. 
Zygmunta Niewiadomskiego.

04-12-2014 r.                                 
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
WOIIB,  
ul. Dworkowa 14

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

15. Nowoczesne technologie w budownictwie.

grudzień 2014 r.                                     
Politechnika 
Poznańska,  
ul. Piotrowo 5,  
sala 121

Organizator:                                                  
SITK                                     
Wykładowcy:                                                  
prof. Wojciech Grabowski                                                 
Informacja:                                                         
61 853 68 05 wew. 343




