


Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 4/2014 (45)

2 www.woiib.org.pl

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Czas upływa szybko, niedawno skończyły się wakacje, a już mamy gru-
dzień i zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W tym czasie miało 
miejsce wiele wydarzeń w naszej Izbie, a także w PIIB. Na pierwszym 

miejscu należy wymienić wydarzenie, jakie odbyło się po raz pierwszy w Polsce. 
W dniach 17 i 18 października br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej 
Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE). Na zaproszenie organizatorów miałem 
zaszczyt uczestniczyć w tym Zgromadzeniu. W czasie obrad Zgromadzenia wybra-
no nowe władze ECCE i po raz pierwszy prezydentem ECCE na następną kadencję 
został wybrany polski inżynier – mgr inż. Włodzimierz Szymczak. Jest to bardzo 
duże wyróżnienie i uznanie dla polskich inżynierów. 

Z ważnych wydarzeń z naszej działalności należy wymienić: tradycyj-
ną już konferencję w Wałczu, która odbyła się w dniach 18-20 września br. zor-
ganizowana wspólnie z oddziałem poznańskim PZITB i Zachodniopomorską 
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Tematyka dotyczyła zmian prawa 
budowlanego, kosztorysowania robót budowlanych oraz rewitalizacji obiektów 
budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej. Od-
było się też spotkanie członków Prezydium naszej Izby i Zachodniopomorskiej, 
w trakcie którego wymienialiśmy doświadczenia i ustaliliśmy dalsze kierunki 
współpracy.

26 września br. Delegatura Izby w Koninie zorganizowała w sposób profesjo-
nalny Wielkopolski Dzień Budowlanych. Z tego powodu składam na ręce organi-
zatorów wyrazy uznania i podziękowania za trud włożony w przygotowanie tego 
spotkania. W trakcie Dnia Budowlanych miałem okazję gościom i naszym człon-
kom przedstawić w krótkim wystąpieniu naszą działalność i kierunki działania na 
przyszłość. Uhonorowano członków Izby odznaczeniami resortowymi, samorzą-
dowymi oraz medalami za zasługi dla miasta Konina. Dwóch naszych członków 
otrzymało medale pamiątkowe wybite z okazji 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego.

4 października nasza Delegatura w Kaliszu wspólnie z oddziałem kaliskim 
PZITB zorganizowała podsumowanie konkursu „Mister Budownictwa Wielkopol-
ski Południowej”. Zwycięzców nagrodzono pamiątkowymi pucharami. 

W październiku odbyła się konferencja „Budownictwo Szpitalne” w Centrum 
Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

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

W listopadzie i grudniu planuję podtrzymać tradycję spotkań w delegaturach 
naszych członków z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego. 

W dniach 13-15 listopada w naszej Izbie gościła delegacja Federacji BTP Epi-
nal z Francji, z którą utrzymujemy ścisłą współpracę. 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz Ich Rodzinom życzę wspaniałych 
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a w zbliżającym się Nowym Roku życzę 
dużo zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Niech ten 2015 rok 
będzie dla Nas rokiem sprzyjającym naszym zamierzeniom i przyniesie dużo zado-
wolenia w trudnej naszej pracy. 
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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 
życzymy Wam oraz Waszym Najbliższym, 

by magiczna Wigilijna Noc przyniosła Wam spokój i radość. 
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech spełniają się wszelkie Wasze marzenia. 

Rada WOIIB
Rada Programowa Biuletynu

BUDMA 2015
10-13.03.2015 r.

Dni Inżyniera Budownictwa
I dzień – 10.03.2015 r.

1. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – przedstawiciel 
ministra infrastruktury.

2. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych – Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Ustawa o zamówieniach publicznych – przedstawiciel Urzędu 
Zamówień Publicznych

II dzień – 11.03.2015 r.

1. Wykorzystanie programu BIM w projekcie autostradowej 
obwodnicy Sztokholmu – dr inż. Grzegorz Ratajczak

2. Inteligentne budynki użyteczności publicznej – zagadnienia 
praktyczne – dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. 
Politechniki Poznańskiej

3. Niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcyjne budynku 
ICHOT w Poznaniu jako sposób na realizację śmiałej 
koncepcji architektonicznej – mgr inż. Marcin Matoga
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Wielkopolski Dzień 
Budowlanych

26 września 2014 r. w Ośrodku szkoleniowo-
-wypoczynkowym WITYNG w Miko-
rzynie koło Konina już po raz 8 z okazji 

Wielkopolskiego Dnia Budowlanych spotkali się członkowie 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Tym razem organizatorem była delegatura Izby w Koninie. 

Wszystkich przybyłych 
serdecznie powitał prowadzą-
cy część oficjalną uroczysto-
ści kol. Maciej Dąbrowski, 
który następnie poprosił prze-
wodniczącego WOIIB – Wło-
dzimierza Drabera o zabranie 
głosu.

Włodzimierz Draber 
na wstępie swojego wystą-
pienia poprosił wszystkich 
o uczczenie minutą ciszy Ko-
leżanki i Kolegów, którzy na 
zawsze odeszli z szeregów 
samorządu.

Następnie powitał Koleżanki i Kolegów oraz gości, 
a wśród nich:
– starostę powiatu konińskiego – Małgorzatę Waszak, która 

również reprezentowała wojewodę wielkopolskiego,
– starostę powiatu gnieźnieńskiego – Dariusza Pilaka,
– wiceprezydenta miasta Konina – Marka Waszkowiaka,
– burmistrza Ślesina – Mariusza Zaborowskiego,
– asystentkę europosłanki Krystyny Łybackiej – Sylwię 

Przybyłę,
– przedstawiciela marszałka województwa wielkopolskiego 

– Krzysztofa Krzysztofiaka zastępcę dyrektora Departa-
mentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego,

– przedstawicielkę PIIB – sekretarza Krajowej Rady PIIB – 
Danutę Gawęcką,

– przedstawiciela OIP w Poznaniu – Jerzego Janowskiego 
kierownika oddziału OIP w Koninie,

– prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – Hannę Grunt,

– przedstawicielkę Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Poznaniu – Renatę Pankowską – członka Komisji ds. 
współpracy z samorządami i instytucjami publicznymi 
przy Radzie OIRP w Poznaniu,

– powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Gnieź-
nie – Adama Piechowicza,

– powiatowego inspektora nadzoru budowlanego we Wrześ-
ni – Jana Michalskiego,

– przedstawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP Oddział w Poznaniu – Prezesa Honoro-
wego Bogdana Brescha,

– przedstawicielkę poznańskiego oddziału Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich – Grażynę Bogacką – wiceprezesa 
Oddziału SEP w Poznaniu,

– przewodniczącego zarządu oddziału SITWM w Poznaniu 
– Cezarego Sinieckiego,

– prezesa CUTOB-PZITB w Poznaniu – Zbigniewa Augu-
styniaka,

– przedstawicielkę Związku Zawodowego BUDOWLANI 
– Zofię Kaczmarek-Ćwięk – członka Zarządu Oddziału 
Wielkopolskiego, 

– starszego Cechu Rzemiosła i Drobnej Wytwórczości 
w Gnieźnie – Stefana Pokładeckiego

Włodzimierz Draber krótko przypomniał najważniej-
sze wydarzenia z życia Izby od początku roku. Przedstawił 
główne cele do realizacji w IV kadencji działania samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa.

Na zakończenie stwierdził, że Wielkopolski Dzień Bu-
dowlanych jest okazją do spotkania się ludzi zawodowo bar-
dzo zajętych, ale także daje możliwość wymiany doświad-
czeń oraz jest czasem na serdeczne, koleżeńskie kontakty 
we własnym gronie. Jest to wspólne święto ludzi, którzy na 
co dzień wzbogacają Wielkopolskę o nowe obiekty przemy-
słowe, budynki, rozwiązania komunikacyjne i infrastruktu-
rę techniczną. Życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom 
miłych chwil spędzonych podczas tegorocznego spotkania 
z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową PIIB
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Wielkopolski Dzień Budowlanych to okazja do uhono-
rowania najbardziej zasłużonych członków naszej Izby.

Medal „Za zasługi dla budownictwa” Józefowi Cieśli 
wręczali: starosta powiatu konińskiego Małgorzata Waszak 
i przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber.

Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa wręczali: Danuta Gawęcka, sekretarz PIIB i przewodni-
czący WOIIB Włodzimierz Draber.

• SREDRNE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Marek Diering
– Lech Karwowski,
– Józef Tarczewski,
– Roman Żywica.

• ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Walenty Adamczewski,
– Iwona Dąbrowska,
– Jerzy Franczyszyn,
– Mirosław Karolak,
– Jerzy Tykociński,
– Piotr Żywica.

Medale „Za zasługi dla miasta Konina” wręczali: wi-
ceprezydent miasta Konina Marek Waszkowiak i przewodni-
czący WOIIB Włodzimierz Draber. Odznaczenia otrzymali:

– Jan Chorbiński,
– Iwona Dąbrowska,
– Ryszard Kwieciński,
– Mirosława Pik,
– Grzegorz Świderski.

Prezydent miasta Gniezna Jacek Kowalski uhonorował: 
Daniela Pawlickiego i Zenona Wośkowiaka „Medalem pa-
miątkowym wybitym z okazji 1000-lecia Zjazdu Gnieź-
nieńskiego”, a wręczał Przewodniczący WOIIB i przedsta-
wiciel Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Witold Gądek.

Następnie Maciej Dąbrowski wygłosił krótki referat na 
temat „Wody termalne na terenie miasta Konina”.

Po części oficjalnej już w luźnej, koleżeńskiej atmosfe-
rze potoczyły się nieformalne rozmowy. Zdarza się tak, że 
Dzień Budowlanych dla wielu to jedyny dzień w roku, w któ-
rym mogą się spotkać. I z tej okazji cieszyło się wiele Kole-
żanek i wielu Kolegów. 

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa co 2 lata organizuje swoją sztan-
darową konferencję naukowo-techniczną 

związaną z problemami budownictwa szpitalnego, nadając im 
szczegółowe tytuły najbardziej aktualne dla zainteresowanych 
środowisk zawodowych. Kolejna IV Konferencja „Budowni-
ctwo Szpitalne” otrzymała podtytuł „Nowoczesne technologie 
a oszczędność energii”. Odbyła się 16 października br. w Cen-
trum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu pod patronatem rektorów Uni-
wersytetu Medycznego prof. dr hab. Jacka Wysockiego i Poli-
techniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskie-
go. Patronat medialny objęła regionalna telewizja WTK. 

Konferencję prowadzili wspólnie: dr n.med. Adam 
Mikstacki z ramienia Uniwersytetu Medycznego i mgr inż. 
Jerzy Stroński z ramienia Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa. Prowadzący wyrazili uznanie z po-
wodu dużego zainteresowania tematyką konferencji wśród 
sfer medycznych, jak i budowlanych czy architektonicznych, 
czego dowodem była dobra frekwencja wynosząca ponad 
170 osób z terenu całej zachodniej Polski. Budującym był 
fakt, że wśród uczestników było dużo przedstawicieli szpitali 
powiatowych, wojewódzkich czy specjalistycznych. 

IV Konferencja
„Budownictwo Szpitalne”

Przed przystąpieniem do części merytorycznej podzię-
kowano za wsparcie sponsorom, tj. firmom: SKANSKA, 
BREVITER, STRUKTUM, EVIROTECH, ALVO MEDI-
CAL, RAMT, wręczając ich przedstawicielom pamiątkową 
statuetkę z wydrukiem nazwy i terminem przeprowadzonej 
konferencji. 
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Co chwilę jesteśmy bombardowani przez media informa-
cjami o dramatycznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia, ol-
brzymim zadłużeniu szpitali, opóźnieniach w wypłacaniu pensji, 
kolejkach czy też o brakach sprzętowych i wykorzystaniu prze-
starzałej infrastruktury, co często doprowadza do zaniedbań, a 
w skrajnych przypadkach może doprowadzić do tragedii. 

Decydenci opracowują kolejne programy naprawcze, 
społeczeństwo zaś w tym samym czasie permanentnie w pła-
conych podatkach pośrednio partycypuje w spłacie należności 
coraz bardziej zadłużających się placówek medycznych. Pa-
radoksalnie, mało kto zwraca uwagę na fakt, że duże oszczęd-
ności można uzyskać dzięki profesjonalnemu podejściu do 
zarządzania oraz skutecznym wykorzystaniu dostępnego fi-
nansowania i nowych możliwości, jakie daje znowelizowana 
ustawa Prawo zamówień publicznych, a przede wszystkim... 
dzięki zmianie myślenia decydentów zarządzających i per-
sonelu szpitalnego na etapie projektu, realizacji inwestycji 
i eksploatacji obiektów szpitalnych. 

Podczas konferencji wygłoszono 11 referatów. 
1. Sztuka łączenia technologii i przestrzeni w architektu-

rze szpitala – prof. P.P. dr hab. inż. arch. Ewa Prusze-
wicz-Sipińska – Pracownia architektoniczna Ewy i Stani-
sława Sipińskich.

2. Współczesne systemy monitorowania pacjentów w od-
działach anestezjologii i intensywnej terapii. – dr n. 
medycznych Adam Mikstacki – Konsultant Wojewódzki 
w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

3. Oszczędności a standaryzacja w gazach medycznych – 
Paweł Olejniczak – BREVITER

4. Wzrost znaczenia i roli gazów czystych w budowni-
ctwie szpitalnym – mgr inż. Tomasz Wietrzykowski – 
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

5. Szkody pozamedyczne – dr n. med. Krzysztof Kordel – 
Prezes Izby Lekarskiej.

6. Problemy eksploatacyjne instalacji klimatyzacji blo-
ków operacyjnych – prof. nadzw. PP dr hab. inż. Tomasz 
Mróz.

7. Modułowe rozwiązania i integracja technologii me-
dycznej podstawą projektowania nowoczesnych blo-
ków operacyjnych. Doświadczenia firmy ALVO ME-
DICAL Sp. z o.o Sp. K. dr Marek Miądowicz – dyrektor 
projektu Sale Operacyjne.

8. Racjonalne zarządzanie wyrobami medycznymi 
z uwzględnieniem przepisów prawnych – mgr inż. Da-
niel Świątko – TUV Rheinland.

9. Anatomia sukcesu inwestycyjnego szpitala – kluczowe 
problemy we współpracy Zamawiający Wykonawca – 
mgr inż. Jacek Nowak – Envirotech.

10. Projektowanie i wykonawstwo w aspekcie późniejszej 
eksploatacji – Monika Tomaszewska – STRUKTUM SJ 
Sp. z o.o.

11. Finansowanie inwestycji medycznych w perspektywie 
2014-2020 – mgr Jadwiga Twardowska – Wielkopolska 
Agencja Zarządzania Energią.

Wykład prof. P.P. dr 
hab. inż. arch. Ewy Pru-
szewicz-Sipińskiej z Pra-
cowni architektonicznej 
Ewy i Stanisława Sipiń-
skich był świetnym wpro-
wadzeniem do dyskusji na 
temat sztuki łączenia tech-
nologii i przestrzeni w ar-
chitekturze szpitala. Za-
uważyła ona, że realizacja 
funkcji obiektów szpital-
nych uwarunkowana jest 
zapewnieniem w poszczególnych pomieszczeniach odpo-
wiedniego (wg autorskiej definicji) komfortu klimatycz-
nego. Wymagania w zakresie parametrów komfortu są tutaj 
zróżnicowane: część pomieszczeń wymaga jedynie wentyla-
cji, część klimatyzacji, natomiast pewna grupa pomieszczeń 
oddziałów sterylnych (zespoły sal operacyjnych) wymaga 
odpowiedniej czystości mikrobiologicznej powietrza.

W dalszej części na przykładzie realizacji nowoczesnych 
koncepcji architektonicznych szpitali w Polsce i na świecie 
stwierdziła, że słusznemu dążeniu do uzyskania najnowo-
cześniejszych pod względem technicznym i technologicznym 
rozwiązań projektowych musi towarzyszyć troska o samopo-
czucie pacjenta traktowanego jako podmiot działań twórczych 
architekta (na przykładzie schematu sali operacyjnej).

W wykładzie dr Marka Miądowicza z firmy ALVO Me-
dical mieliśmy okazję zobaczyć najnowocześniejsze realiza-
cje sal operacyjnych. Ostatnimi czasy przymiotnik „hybrydo-
wy” pojawia się coraz częściej. Hybrydowe są samochody, 
układy, łodzie, a nawet manicure. Termin „hybryda” oznacza 
połączenie w jeden układ rozwiązań na pierwszy rzut oka ze 
sobą niewspółgrających. Tak też jest w przypadku hybrydo-
wych sal operacyjnych, będących scaleniem konwencjonal-
nej sali operacyjnej i gabinetu do zabiegów o niskim stopniu 
inwazji.
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Szpitale w Stanach Zjed-
noczonych, pomimo szeroko 
pojętego kryzysu, prześciga-
ją się w inwestowaniu w sale 
operacyjne nowego typu. 
Obecnie dysponuje nimi pra-
wie 100 szpitali. Również Pol-
ska dysponuje taką techniką. 
Hybrydowe sale można zna-
leźć w wielu polskich szpita-
lach. Szacuje się, że ta liczba 
wzrośnie. Zastanawiać może 
przyczyna, dla której mini-
sterstwa i zarządy szpitali są 
gotowe inwestować miliony 
dla modernizacji obecnych 
pomieszczeń.

W tym jednym miejscu 
istnieje możliwość wykony-
wania zarówno mało inwa-
zyjnych zabiegów, jak również otwartych operacji serca, 
dzięki czemu jednocześnie można leczyć serce i naczynia 
krwionośne. W każdej chwili istnieje opcja zmiany meto-
dy operacji. Przy komplikacjach w czasie zabiegu zwięk-
sza to szanse powodzenia procedury. Wyobraźmy sobie, 
że podczas standardowej koronarografii coś poszło nie 
tak. Praktycznie natychmiast istnieje możliwość otwarcia 
klatki piersiowej i operowania. Nad wszystkim czuwa wy-
kwalifikowany zespół, składający się z personelu medycz-
nego wielu specjalizacji. Są to m.in. kardiolodzy inwazyj-
ni, chirurdzy, w tym kardiochirurdzy, radiolodzy, pielęg-
niarki czy też anestezjolodzy. Podstawą, na której opiera 
się hybrydowa sala operacyjna, oprócz specjalistów, jest 
dostępny sprzęt.

Porównanie hybrydowej sali operacyjnej do statku kos-
micznego nie powinno nikogo dziwić. Już lista podstawo-
wego wyposażenia jest imponująca: stół operacyjny, aparat 
do znieczulania, monitor parametrów życiowych, monitor 
głębokości znieczulenia, kolumna anestezjologiczna, system 
lamp operacyjnych, rentgenowski aparat śródoperacyjny 
z ramieniem C, nowoczesny angiograf do badań serca i na-
czyń, respiratory, sztuczne płucoserca, specjalny system kli-
matyzacyjny, kamery czy też wózki z całym arsenałem na-
rzędzi chirurgicznych.

Żadne z wymienionych urządzeń nie znalazło się tam 
przypadkowo. Oświetlenie LED tworzy mniej ciepła, stół 
operacyjny jest w pełni ruchomy, tak by można było go do-
stosować do własnych potrzeb. C – kształtny aparat obraca 
się o 360 stopni dla większej dokładności, a kamery i system 
video pozwalają obserwować operację części zespołu i stu-
dentom dla uniknięcia tłoku przy stole. Skoro są plusy, to 
muszą istnieć minusy. Największą wadą, a jednocześnie spo-
rą przeszkodą w popularyzacji hybrydowych sal operacyj-
nych, są koszty. W szpitalu w Nowej Soli sięgnęły 4,5 mln 

złotych, a w USA są to sumy rzędu 1,5-9 mln dolarów. Jest 
to cena modernizacji obecnych zasobów szpitali. Oprócz 
zakupu nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu obejmuje 
ona przebudowę istniejących pomieszczeń szpitalnych. Tra-
dycyjne sale są za małe, a ich sufity zbyt niskie. Renowacje 
sponsorowane są przez Ministerstwo Zdrowia, a także pry-
watne osoby.

Czas na werdykt. Obiektywnie oceniając hybrydowe 
sale operacyjne, lista wad nie jest długa. Skoro celem jest 
zwiększenie skuteczności operacji i zmniejszenie ryzyka 
infekcji, są to słuszne inwestycje. Choć nikomu nie życzę 
potrzeby skorzystania z tego nowego dobrodziejstwa tech-
nologicznego, sama świadomość – że nie tylko dr House 
ma do niego dostęp, polscy lekarze też – uspokaja i poka-
zuje, że nie jesteśmy w szpitalnym ogonie. A dowodem 
na to jest realizacja hybrydowych sal operacyjnych przez 
polską firmę ALVO. 

Po zakończeniu wygłaszania referatów wywiązała się 
ożywiona dyskusja dotycząca nie tylko projektowania szpi-
tali, ale także realizacji inwestycji i występujących na tym 
etapie trudności formalno-prawnych. Krytycznie oceniono 
działania Prawa zamówień publicznych jako hamulca w do-
borze wykonawców i preferowania najniższej ceny. 

Podsumowując, należy podkreślić trafiony dobór 11 te-
matów wygłoszonych w referatach, jak i ciekawe ich przed-
stawienie przez autorów. Zarówno środowisko medyczne, 
jak i budowlane potwierdzają konieczność kontynuowania 
tego typu konferencji – przede wszystkim w świetle rozwoju 
technologicznego – przez konieczność budowy w najbliż-
szych latach nowych szpitali i modernizacji już istniejących. 

Przewidujemy, że kolejna konferencja „Budownictwa 
szpitalne” odbędzie się w październiku 2016 r. 

Mirosława Ogorzelec
Jerzy Stroński
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Wałcz 2014
W dniach 18-20 września 2014 r. spotkaliśmy 

się na corocznych Warsztatach Nadzoru In-
westycyjnego oraz na konferencji naukowej 

pt.: „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”.
Organizatorem całości był Polski Związek Inżynierów 

i Techników Budownictwa Oddział w Poznaniu, natomiast 
patronat honorowy objęli m.in.: przewodniczący Rad Okrę-
gowych: Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa.

Warsztaty i konferencję tradycyjnie sprawnie poprowa-
dził przewodniczący Komisji Remontów Oddziału Poznań-
skiego PZITB kol. Zbigniew Augustyniak, który perfekcyj-
nie przygotował stronę organizacyjną obydwu imprez. 

W inauguracji XVI Warsztatów wziął udział zastęp-
ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego mgr Paweł 
Ziemski, który przedstawił projekt zmiany ustawy Prawo Bu-
dowlane oraz zmiany ustawy o wyrobach budowlanych. 

W obradach dominowała też tematyka związana z kosz-
torysowaniem robót budowlanych. Należy podkreślić oży-
wioną dyskusję na tematy związane z prawem budowlanym. 

W pierwszym dniu odbyło się już tradycyjnie spotkanie 
robocze przedstawicieli Wielkopolskiej i Zachodniopomor-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas którego wy-
mieniono doświadczenia wynikające z bieżącej działalności 
samorządów zawodowych oraz indywidualnych osiągnięć 

izb w poszczególnych województwach. Podsumowując, 
stwierdzono, że należy popierać takie inicjatywy, jak war-
sztaty i konferencję w Wałczu. 

W drugim dniu odbyła się XII Konferencja „Rewitaliza-
cja obszarów zurbanizowanych” z udziałem posłów na Sejm 
RP: Józefa Rackiego i Pawła Suskiego oraz starosty powiatu 
wałeckiego Bogdana Wankiewicza. Omawiano: inwestycje 
liniowe, takie jak droga ekspresowa S 11 czy obwodnice 
miasta Wałcza, projekt geotermii w Kołobrzegu oraz projekt 
modernizacji obiektu zabytkowego w Owińskach. W tym 
dniu odbyły się też zawody pływackie o Puchar Starosty Wa-
łeckiego. 

Trzeci dzień spotkań poświęcony był tradycyjnie tema-
tom historycznym w ujęciu turystycznym – zwiedzaliśmy 
obiekty pod hasłem „Poznaj swoją historię”, poznając gene-
zę powstania Wału Pomorskiego i Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego. Odbyło się też spotkanie z mieszkańcami Pru-
sinowa Wałeckiego. 

Wspaniałe warsztaty i konferencja trwały w sumie 3 dni 
i pozostawiły w pamięci uczestników niezapomniane wra-
żenia. Należy podkreślić wspaniałą organizację i atmosferę 
tych spotkań. 

Do zobaczenia za rok w Wałczu!

mgr inż. Jerzy Stroński

9 października 2014 roku w siedzibie Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
odbyło się kolejne seminarium szkoleniowe dla 

rzeczoznawców budowlanych. Szkolenie przygotowała Sek-
cja ds. rzeczoznawstwa budowlanego działająca w ramach 
Zespołu ds. Procesów Budowlanych. 

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
1. Realizacja fundamentowania budynków w trud-

nych warunkach gruntowo-wodnych przy zwartej 
zabudowie miejskiej z zastosowaniem ścian szcze-
linowych.

2. Sprawozdanie i omówienie konferencji – War-
sztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 26-
29.03.2014 r.

3. Sprawozdanie i omówienie konferencji – Warsztat 
Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce – Ce-
dzyna 21-23 maja 2014 r.

Seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców 
w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w 2014 roku

Szkolenie otworzyli, witając wszystkich obecnych, prze-
wodniczący WOIIB Włodzimierz Draber oraz przewodniczą-
cy Zespołu ds. procesów budowlanych Andrzej Mikołajczak.

Pierwszy referat został przygotowany i wygłoszony 
przez zespół w składzie: dr inż. Andrzej T. Wojtasik, pracow-
nik naukowy Politechniki Poznańskiej oraz GT Projekt, S.K., 
mgr inż. Paweł Łęcki – GT Projekt, S.K., mgr inż. Jakub Ta-
szarek – GT Projekt, S.K. oraz mgr inż. Łukasz Wieczorek 
– GT Projekt, S.K..

W części teoretycznej uczestnicy szkolenia mieli możli-
wość zapoznania się z podstawowymi pojęciami oraz meto-
dami obudowy głębokich wykopów. Omówiono stan naprę-
żeń w gruncie, rodzaje parcia oraz metody obliczania statecz-
ności obudowy.

W części technologicznej przedstawiono szczegółowo 
zagadnienie ścian szczelinowych. Pod tym pojęciem należy 
rozumieć z reguły monolityczną ścianę z betonu lub żelbetu 
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wykonaną w gruncie, formowaną 
przy obecności zawiesiny tikso-
tropowej w szczelinie o szeroko-
ści od 50 do 200 cm. Omówiono 
poszczególne fazy wykonywania 
ścian, analizując roboty przygo-
towawcze, roboty ziemne, wypeł-
nienie zawiesiną, zbrojenie, beto-
nowanie, roboty wykańczające. 

Następnie zapoznano słucha-
czy z najczęściej popełnianymi 
błędami związanymi z realizacją 
ścian szczelinowych. Są to:
• Niedostateczne rozpoznanie 

geotechniczne:
– niewłaściwa technika ba-

dań (głębokie wykopy 
kwalifikują inwestycje do 
II lub do III kategorii geo-
technicznej → konieczne 
wyznaczenie parametrów 
w badaniach, a nie tylko z zależności korelacyjnych);

– wyznaczanie parametrów wg korelacji w PN-
-81/B-03020;

– zbyt małą liczba punktów badawczych;
– niedostateczna głębokość rozpoznania;
– lokalizacja punktów wierceń i sondowań: tylko w ob-

rębie planowanej inwestycji (a dla określenia parcia 
czynnego konieczne rozpoznanie na zewnątrz obry-
su!).

• Błędy projektowe:
– błędne określenie parcia czynnego i parcia biernego;
– błędne schematy statyczne;
– brak uwzględnienia podatności podpór w oblicze-

niach statycznych;
– przypora ziemna: „przecenianie” jej roli i wartości 

parcia biernego;
– niedostateczna sztywność konstrukcji (ściana o zbyt 

małej grubości).
• Błędy wykonawcze:

– niewłaściwa zawiesina; brak czyszczenia / regeneracji 
/ wymiany zawiesiny;

– nieodpowiednia klasa / receptura betonu; 
– brak czyszczenia styków w trakcie realizacji robót;
– nieprzestrzeganie zapisów projektu (zwłaszcza w za-

kresie kolejności robót), np. realizacja wykopów 
przed założeniem rozpór;

– przekopywanie wykopu poniżej zaprojektowanych 
głębokości;

– brak właściwego uszczelnienia styków poszczegól-
nych elementów konstrukcyjnych. 

W części praktycznej przedstawiono przykłady realiza-
cji ścian szczelinowych w obiektach budowlanych w ostat-
nim okresie. Omówiono trudne, ale udane wykonywanie 
wysokich ścian przy budowach Galerii MM oraz Sądu Re-

jonowego w Poznaniu oraz obudowę tunelu Szczecińskiego 
Szybkiego Tramwaju.

W czasie dyskusji prelegenci wyczerpująco i fachowo 
odpowiadali na pytania rzeczoznawców. Liczne zastosowa-
nia ścian szczelinowych w praktyce pozwalają na stwier-
dzenie, że są one bardzo dobrym rozwiązaniem – zarówno 
pod względem technicznym, jak i ekonomicznym – dla fun-
damentowania w trudnych warunkach, a w szczególności 
w zwartej zabudowie miejskiej.

Po przerwie przedstawiono sprawozdania i omówienia 
konferencji: Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 
26-29.03.2014 r. przygotowane przez dr inż. Edmunda Przy-
byłowicza oraz z konferencji Warsztat Pracy Rzeczoznawcy 
Budowlanego, Kielce – Cedzyna 21-23 maja 2014 r. przygo-
towane przez mgr inż. Piotra Żywicę. 

Prelegenci zapoznali uczestników z tematyką konferen-
cji oraz przedstawili najciekawsze referaty tam wygłoszone. 
Materiały zawierające treść wszystkich wystąpień konferen-
cyjnych zostały przekazane w wersji papierowej i elektro-
nicznej do biblioteki Izby, co umożliwi zainteresowanym 
zapoznanie się z nimi.

W czasie podsumowań i wolnych wniosków wymie-
niono poglądy na temat problemów prawnych działalności 
rzeczoznawstwa budowlanego w świetle obowiązujących 
przepisów, a w szczególności po ostatniej nowelizacji Prawa 
Budowlanego.

Seminarium szkoleniowe było bardzo wartościowe i po-
twierdziło potrzebę szkoleń specjalistycznych w tej grupie 
zawodowej. Przewodniczący Sekcji ds. rzeczoznawstwa bu-
dowlanego, dr inż. Edmund Przybyłowicz zaprosił na następ-
ne seminarium w grudniu bieżącego roku. 

Informację opracował mgr inż. Piotr Żywica
członek Sekcji Rzeczoznawstwa
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Brama Poznania ICHOT 
VII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”

W 2009 roku powstał projekt Miasta Poznania 
„Interaktywne Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego w Poznaniu – kolebka państwo-

wości i chrześcijaństwa w Polsce”. W jego ramach ogłoszono 
konkurs architektoniczny na zlokalizowany po stronie Śródki 
budynek główny, a także odrestaurowanie i zaadaptowanie 
zachowanego fragmentu poznańskich fortyfikacji – przyczół-
ka Śluzy Tumskiej – i połączenie obu obiektów kładką. Goś-
ćmi tegorocznych VII warsztatów „Projektowanie jako gra 
zespołowa” byli architekci Arkadiusz Emerla i Wojtek Ka-
sinowicz z Pracowni architektonicznej Ad Artis Architects 
Emerla Wojda z Krakowa, która wygrała konkurs. Towarzy-
szyli im projektanci branżowi: konstrukcji Marcin Matoga 
oraz instalacji sanitarnych Ireneusz Żmuda i elektrycznych 
Marek Sadowski. Warsztaty odbywały się w zrealizowanym 
już obiekcie Brama Poznania ICHOT, co pozwalało na bez-
pośrednie odniesienia w trakcie prowadzonej prezentacji. 

Nawiązując do konkursu, którego hasłem przewodnim 
było: „Tu się Polska zaczęła”, autorzy Wojciech Kasinowicz 
i Arkadiusz Emerla przybliżyli ideę koncepcji budynku. W ich 
zamyśle miał on sprawiać wrażenie betonowego prostopadło-
ścianu, wydrążonego w środku, świadomie rozciętego. Dzięki 
nadwieszeniu wygląd brzegu Cybiny miał pozostać niezmie-
niony, aby mógł spełniać funkcję rekreacyjną. Założono, że: 
zachowana musi być „czystość” bryły i nadwieszenie nie 
może opierać się na słupach, a istotnym elementem technolo-
gicznym będzie wysokiej jakości beton architektoniczny. Przy 
tym wszystkim spełnione musiały być wymogi funkcjonalne 
i zachowane obowiązujące przepisy i normy. 

Realizacja tego pomysłu stanowiła dla całego zespołu 
duże wyzwanie. Dodatkowym utrudnieniem był grunt, na 
jakim miał być posadowiony budynek – sąsiedztwo rzeki, 
gruba warstwa nasypów i pozostałości elementów dawnych 
fortyfikacji. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne zaprezento-

wał Marcin Matoga, autor projektu konstrukcji. Rezygnacja 
ze słupów była możliwa dzięki wykorzystaniu jako przeciw-
wagi dla nadwieszonej części budynku garażu podziemnego 
usytuowanego od strony Śródki. W tym celu zrezygnowano 
z oddylatowania go od części głównej. Z kolei wprowadze-
nie szczeliny do bryły budynku (od podłogi parteru po dach) 
było możliwe dzięki wprowadzeniu na całej wysokości ścian-
-tarcz. Te dwa elementy – nadwieszenie i rozcięcie – spowo-
dowały, że modelowanie konstrukcji tarcz wymagało szcze-
gólnej staranności z uwzględnieniem na etapie projektowania 
wszelkich otworów. Z uwagi na występujący układ sił tarcze 
wymagały w pewnych obszarach dodatkowego zbrojenia na 
ściskanie, co jest przypadkiem nieczęstym w konstrukcjach 
żelbetowych. Innym rozwiązaniem zastosowanym w kon-
strukcji było zmniejszenie jej ciężaru własnego przez zasto-
sowanie stropu typu Cobiax (w grubości stropu zatopione są 
kule z tworzywa sztucznego wypełnione powietrzem).

Spełnienie wymogów izolacyjnych budynku przy rów-
noczesnym zachowaniu oczekiwanego efektu betonu archi-
tektonicznego od wewnątrz i z zewnątrz również nie było 
łatwe. Zaprojektowano trójwarstwową ścianę, gdzie warstwa 
elewacyjna wykonana została jako żelbetowa monolityczna 
płyta bez dylatacji w obrębie płaszczyzny każdej ze ścian. 

Kolejnym wyzwaniem była kładka łącząca nowoczes-
ną bryłę budynku z historyczną śluzą. Powstała przestrzenna 
kratownica, która jest wolnopodpartą konstrukcją zamoco-
waną w żelbetowej ścianie nadwieszonej budynku nowego 
i opartą na łożysku przesuwnym w budynku dawnej śluzy.

Również projekt instalacji sanitarnych wymagał spe-
cyficznych rozwiązań. Mówił o tym ich projektant Ireneusz 
Żmuda. Rozcięcie bryły budynku sprawiło, że w jego części 
nadziemnej koniecznym był podział na dwa funkcjonalnie 
niezależne zespoły instalacji sanitarnych. Główne pomiesz-
czenia techniczne wraz z centralami umieszczono na pozio-
mie piwnic i tam również rozprowadzono ciągi poziome do 

Budynek  ICHOT wraz z kładką nad Cybiną. Zdj. Maciej Lulko

Autorzy przedstawiają etapy tworzenia projektu. 
Zdj. M. Praszkowski
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szybów instalacyjnych obu części. Czystość bryły zachowa-
no przez wydzielenie z fragmentu ostatniej kondygnacji po-
mieszczenia technicznego przekrytego ażurową konstrukcją. 
Znalazł się tam chiler, a także wprowadzono do tej przestrze-
ni wyrzutnie ścienne. Dzięki temu na dachu pełniącym funk-
cję tarasu nie ma urządzeń technicznych.

Dla uzyskania pełnego efektu zastosowania betonu ar-
chitektonicznego, koniecznym było przygotowanie na etapie 
szalowania orurowania instalacji elektrycznych, kaset pod 
oprawy oświetleniowe i puszek pod osprzęt. Marek Sadow-
ski, projektant instalacji elektrycznych podkreślał, że musiały 
to być decyzje ostateczne. Nie było możliwości zmiany ich 
lokalizacji na dalszych etapach budowy. 

Zebrani z uwagą słuchali wystąpień projektantów. Zdj. M. Praszkowski

W celu uzyskania wrażenia naturalnego oświetlenia 
oprawy rozmieszczono tak, aby ściana południowa rozcięcia 
oświetlała ścianę północną. Odpowiednia barwa światła jest 
efektem zastosowania opraw z pozłacanymi odbłyśnikami. 

Trud całego zespołu projektowego oraz konsekwencja 
w egzekwowaniu przyjętych rozwiązań i jakości wykonywa-
nia robót w trakcie realizacji opłacił się. W efekcie powstał 
budynek o minimalistycznej architekturze, w którym istotną 
rolę odgrywają światło i woda, a całości dopełnia zamknięcie 
rozcięcia bryły widokiem katedry. Autorzy projektu wyróż-
nieni zostali Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania im. Jana 
Baptysty Quadro za rok 2013. Podczas jej wręczenia, jej po-
mysłodawca Jacek Cenkiel powiedział: „Dziękujemy im za 
to, że nad Cybiną nie zaprojektowali Barbakanu, ale nowo-
czesną architekturę”.

Po zakończeniu prezentacji goście odpowiadali na pyta-
nia, po czym rozpoczęła się część mniej oficjalna – rozmowy 
przy kawie w kuluarach. Najbardziej oblegany był autor pro-
jektu konstrukcji Marcin Matoga. Liczna „podgrupa” konstruk-
torów bezpośrednio na kładce zadawała szczegółowe pytania.

W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób. Świadczy 
to o tym, że coroczne warsztaty organizowane przez Wiel-
kopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Wiel-
kopolską Okręgową Izbę Architektów wychodzą naprzeciw 
potrzebom środowiska projektantów bez względu na branżę, 
którą reprezentują.

Przygotowali:
Krystyna Chocianowicz i Łukasz. Gorgolewski

Wielkopolskie Porozumienie 
Samorządów Zawodowych

W siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
w Poznaniu 26 października 2015 r. odbyło 
się szóste spotkanie Wielkopolskiego Porozu-

mienia Samorządów Zawodowych z udziałem przedstawicieli 
większości samorządów działających na terenie Wielkopolski. 

W spotkaniach uczestniczyli też europoseł Krystyna Ły-
backa i reprezentujący posła Stanisława Kalembę jego asy-
stent Maksymilian Ptak. 

 Przewodniczący obradom Prezes Wielkopolskiej Izby Le-
karskiej Krzysztof Kordel przedstawił problem pomocy dla nesto-
rów członków poszczególnych izb samorządowych, proponując 
rozważenie budowy ośrodka do stałego pobytu i ewentualnego 
przygotowania wniosków na następne spotkanie łącznie z założe-
niem fundacji. Zaproponował też przesłanie wszystkim samorzą-
dom ankiety opracowanej w tej sprawie przez Izbę Lekarską. 

W wyniku ożywionej dyskusji na ten temat ustalono, że 
na następnych spotkaniach wszystkie uczestniczące samorzą-

dy przedstawią swój punkt widzenia na ten temat. Europoseł 
Krystyna Łybacka poparła pomysł, wszyscy uczestnicy zgo-
dzili się, że może to dotyczyć tylko obszaru Wielkopolski, 
nie wchodząc w porozumienie krajowe. 

Również w sprawach organizacyjnych stwierdzono, 
że w następnym spotkaniu zostanie przeanalizowana forma 
dalszej współpracy i ten temat rozezna w oparciu o działanie 
Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych Ewa 
Szypowicz – Przewodnicząca Zarządu Wielkopolskiego Od-
działu Izby Doradców Podatkowych. 

Ustalono również, że następne spotkanie odbędzie się 
w Izbie Doradców Podatkowych w Poznaniu przy ul. Roma-
na Maya. Obecni przedstawiciele samorządów stwierdzili 
również, że należy nadal poruszać temat deregulacji zawo-
dów jako zagrożenie dla zawodów zaufania publicznego.

mgr inż. Jerzy Stroński
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Wydarzyło się 
w naszej Izbie

12 sierpnia Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu. Dokonano wyboru materiałów do wydania Biuletynu 
Informacyjnego WOIIB nr 3/14 (44). Określono założenia programowe do kolejnego numeru Biuletynu.

25 sierpnia Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.
25 sierpnia Posiedzenie Zespołu ds. kontaktów zagranicznych w celu doprecyzowania planu organizowanej wycieczki.
26 sierpnia Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.
29 sierpnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

29 sierpnia
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 sierpnia
II Turniej tenisowy o Puchar Przewodniczącego Rady WOIIB w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn 
rozegrany na kortach WTT Solec Wlkp. Ze względu na nagły, długotrwały opad deszczu gry finałowe 
mężczyzn przeniesiono na 20 września.

Wizyta delegacji BTP Epinal w Poznaniu

W dniach 13-15 listopada w naszej Izbie gości-
ła delegacja Federacji BTP Epinal z Francji. 
Delegację reprezentował zarząd BTP Epinal 

w składzie: Daniel de Virion – przewodniczący, Sylvie Tuail-
lon – zastępca, Jean Paul Schmidlin – zastępca i Jean Michel 
Barbie – dyrektor federacji.

Po powitaniu w siedzibie Izby i krótkim zrelacjonowaniu 
etapów realizacji najważniejszych przedsięwzięć dotyczących 
wzajemnej współpracy pomiędzy samorządami delegacja 
BTP i przedstawiciele WOIIB udali się do Gniezna, gdzie 
przyjął ich starosta gnieźnieński Dariusz Pilak. W trakcie ser-
decznego spotkania omawiano dotychczasową współpracę 
obu izb i samorządu gnieźnieńskiego w wymianie uczniów 
szkół zawodowych jako przykład budowania dobrych relacji 
i współpracy międzynarodowej. Uczestnicy spotkania jedno-
myślnie podkreślali wolę kontynuowania tej współpracy.

Mimo że wizyta była bardzo krótka udało się pokazać 
delegacji francuskiej centrum ICHOT na poznańskiej Śródce, 
co zrobiło na stronie francuskiej olbrzymie wrażenie. Super-
nowoczesny budynek z najnowocześniejszymi technologiami 
multimedialnej prezentacji w połączeniu z zabytkami katedry 
i otoczenia stanowi wspaniałą wizytówkę Poznania.

Spotkanie delegacji w siedzibie WOIIB

Wizyta zakończyła się uroczystą kolacją, w trakcie któ-
rej ustępujący przewodniczący federacji BTP – Daniel de 
Virion podziękował za ośmioletnią przyjacielską współpracę 
obu naszych izb. Nowego przewodniczącego federacji BTP 
poznamy po 15 stycznia 2015 roku, ale bez względu, kto to 
będzie, współpraca będzie kontynuowana, co zgodnie pod-
kreślali przedstawiciele federacji BTP Epinal.

Krzysztof Pięta
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1 września Spotkanie Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.

3 września

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się, zorganizowana przez Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej Eugeniusza Grzeszczaka oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 
konferencja pt. „Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
WOIIB.

4 września

W delegaturze w Gnieźnie odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – rola specyfikacji w procesie inwestycyjnym, 
powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, popełniane błędy. BHP przy obsłudze urządzeń 
elektrycznych i gazowych na placu budowy. Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi – przykłady wypadków.

5 września Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członków transgranicznych.

5 września Udział załogi reprezentującej WOIIB w II Regatach Żeglarskich zorganizowanych przez Warmińsko-
Mazurską OIIB na jeziorze Ukiel w Olsztynie.

8 września Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.
9 września Posiedzenie Zespołu prawno-regulaminowego WOIIB.
9 września Posiedzenie Rady WOIIB.
9 września Szkolenie specjalistyczne dla rzeczoznawców budowlanych.

11 września

W delegaturze w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – rola specyfikacji w procesie inwestycyjnym, 
powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, popełniane błędy. BHP przy obsłudze urządzeń 
elektrycznych i gazowych na placu budowy. Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi – przykłady wypadków.

18-20 września Udział delegacji WOIIB w Warsztatach Nadzoru Inwestycyjnego oraz konferencji naukowej pt: „Rewitalizacja 
obszarów zurbanizowanych”. 

18 września Posiedzenie Rady bibliotecznej WOIIB.
20 września Dokończenie gier finałowych mężczyzn w II Turnieju tenisowym o Puchar Przewodniczącego Rady WOIIB.

25 września

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
Zabezpieczenie wymagań akustycznych w lokalach mieszkalnych, prawidłowe projektowanie i realizacja 
przegród budowlanych. Zielone ekrany i przegrody akustyczne w otoczeniu budynków. Rozwiązania 
techniczne, efektywność ochrony akustycznej.

26 września W Mikorzynie koło Konina odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, 
które zorganizowali członkowie delegatury Izby w Koninie.

30 września Posiedzenie Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń WOIIB.

30 września
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.

2 października Udział przedstawicieli WOIIB w Centralnych Obchodach Dnia Budowlanych, zorganizowanych przez PIIB, 
które odbyły się pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

3 października Udział przedstawicieli Izby w podsumowaniu XL edycji Konkursu Mister Budownictwa Południowej 
Wielkopolski, który zorganizował kaliski oddział PZITB przy współpracy WOIIB.

8 października Udział przewodniczącego WOIIB w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Politechnice 
Poznańskiej.

9 października Posiedzenie Rady bibliotecznej WOIIB.

9 października

W delegaturze w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – rola specyfikacji w procesie inwestycyjnym, 
powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, popełniane błędy. BHP przy obsłudze urządzeń 
elektrycznych i gazowych na placu budowy. Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi – przykłady wypadków.

10 października Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

14 października Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.
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Szkolenia gazowników

Dzięki udanej i kontynuowanej od kilku lat 
współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą 
Inżynierów Budownictwa w październiku tego 

roku poznańskiemu oddziałowi Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego zorgani-
zowaliśmy dwa szkolenia, w których w sumie uczestniczyło 
niemal 200 osób.

7 października, tradycyjnie już w m. Osiniec k. Gnie-
zna odbyło się zorganizowane przez Koło Zakładowe nr 10 
szkolenie, które obejmowało dwa tematy „Zdalny monitoring 
elektrochemicznej ochrony przed korozją konstrukcji meta-
lowych zakopanych w gruncie” oraz „Technologie infor-
matyczne w pracy terenowej służb gazowniczych”. Wykła-
dowcami byli inżynier budowy Dariusz Pęciak oraz zastępca 
dyrektora ds. systemów informatycznych Adam Błoch, będą-
cy pracownikami firmy ATREM S.A. Tematy te spotkały się 
z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia.

Nasze spotkanie po raz kolejny zaszczyciło swoją obec-
nością wielu znamienitych gości. Wśród nich byli: Prezydent 
Miasta Gniezna Jacek Kowalski, starosta Powiatu Gnieźnień-
skiego Dariusz Pilak, dyrektor oddziału w Poznaniu Polskiej 

16 października 
WOIIB zorganizowała IV Konferencję naukowo-techniczną „Budownictwo szpitalne. Nowoczesne 
technologie a oszczędność energii”. Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytety 
Medycznego w Poznaniu.

16 października

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
Uszkodzenia powstałe w budynkach wielkopłytowych na skutek błędów wykonawczych i złej eksploatacji. 
Kontrola, zapobieganie, naprawy. Naprawa uszkodzeń i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych 
z uwzględnieniem taśm z włókien poliwęglanowych.

17 października Szkolenie członków OSD i OROZ WOIIB przeprowadzone przez radcę prawnego PIIB mec. Jolantę 
Szewczyk.

17-18 
października

W Warszawie odbyło się jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa 
(European Council of Civil Engineer – ECCE), w której uczestniczyła delegacja WOIIB. W pierwszym 
dniu obrad ECCE odbyła się także III Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Europejską 
Radę Inżynierów Budownictwa i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pt.: „Nowoczesne rozwiązania 
w budownictwie mostowym”, podczas której omówiono kładki dla pieszych z rejonu Wielkopolski: 
w Gądkach nad DK 5 oraz przy jeziorze Malta w Poznaniu.

20 października Posiedzenie Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.

23 października

W delegaturze w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – rola specyfikacji w procesie inwestycyjnym, 
powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, popełniane błędy. BHP przy obsłudze urządzeń 
elektrycznych i gazowych na placu budowy. Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi – przykłady wypadków.

24 października Udział delegacji WOIIB w obchodach Dnia Budowlanych zorganizowanych przez Wielkopolską Izbę 
Budownictwa.

26 października Spotkanie robocze przedstawicieli samorządów zawodowych w ramach Wielkopolskiego Porozumienia 
Samorządów Zawodowych, które odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

30 października Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

30 października
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.
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Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zdzisław Kowalski, Prezes 
Towarzystwa Miłośników Gniezna Jan Socha, Prezes Od-
działu SITPNiG w Poznaniu Andrzej Mikołajczak, komen-
dant Powiatowej Straży Pożarnej Jacek Michalak, powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego z powiatu gnieźnieńskiego 
Adam Piechowicz oraz z powiatu wrzesińskiego Jan Michal-
ski, dyrektor gnieźnieńskiego Sanepidu Grażyna Bernaciak, 
inspektor Delegatury Terenowej WOIIB w Gnieźnie Jolen-
ta Pankowska, dyrektor Anna Wróblewska z firmy VAVIN 
POLSKA wraz z delegacją przedstawicieli firm gazowni-
czych z Litwy i Łotwy, dyrektor Paweł Cichecki z firmy 
WEBA, dyrektor Michał Ossowski z Oddziału w Gdańsku 
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz dyrektor zakładu 
w Bydgoszczy Mariusz Mirek.

Szkolenie stało się po raz kolejny również okazją do wrę-
czenia nadanych odznaczeń i wyróżnień. I tak Prezydent Mia-
sta Gniezna Jacek Kowalski wręczył medale koronacyjne kol. 
Mariuszowi Mirkowi oraz kol. Małgorzacie Ratajczak oraz 
Medale 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego kol. Jolancie Flis 
oraz kol. Krzysztofowi Chudziakowi. Starosta powiatu gnieź-
nieńskiego Dariusz Pilak wręczył Medale Milenium Zjazdu 
Gnieźnieńskiego kol. Tomaszowi Ogibie oraz kol. Radosła-
wowi Kuczuro. Prezes Towarzystwa Miłośników Gniezna Jan 
Socha wyróżnił Medalem Pamiątkowym „Stąd nasz ród” kol. 
Katarzynę Kurp, kol. Tomasza Durczaka, kol. Damiana Kacz-
marka oraz kol. Tomasza Dalskiego, a także wręczył „Ency-
klopedię Gniezna i ziemi gnieźnieńskiej” kol. Ewie Chwiał-
kowskiej-Szwajorek, kol. Pawłowi Barczyńskiemu oraz kol. 
Robertowi Henczakowi.

Szkolenie w Osińcu było również doskonałą okazją do 
wręczenia przez Prezesa Oddziału SITPNiG w Poznaniu An-
drzeja Mikołajczaka odznak honorowych NOT i SITPNiG. 
I tak wyróżnieni zostali: Srebrną Odznaką Honorową NOT 
kol. Anna Jędrzejewska-Kurlit, Złotą Odznaką Honorową 
SITPNiG kol. Michał Sadowski, Mikołaj Gałka, Waldemar 
Klimko, Tadeusz Jakubowski, Jerzy Magas, Srebrną Odznaką 

Honorową SITPNiG kol. Sebastian Bączyk, Tomasz Durczak, 
Włodzimierz Juszczak, Łukasz Kalupa, Marek Plewa i Arka-
diusz Szmyt. Wręczone zostały również odznaki członkowskie 
wraz z legitymacjami dla nowych członków naszego Oddziału 
kol. Przemysława Stachowiaka, Janusza Gubały, Sebastiana 
Kowalczyka, Piotra Dominiaka i Dariusza Pęciaka.

Całości dopełniło, jak zwykle bardzo udane, spotkanie 
koleżeńskie.

21 października w sali szkoleniowej restauracji GRANT 
w Lesznie odbyło się natomiast szkolenie współorganizo-
wane przez Koło Zakładowe nr 5. Tematem szkolenia były 
„Stacje gazowe w świetle zmian wprowadzonych w przepi-
sach dotyczących ich eksploatacji. Budowa reduktorów, ich 
działanie i zasady wykonywania przeglądów tych urządzeń”. 
Wykładowcą był dr inż. Paweł Jańczak, główny inżynier fir-
my Fiorentini Polska Sp. z o.o.

Przed rozpoczęciem prezentacji Prezes Oddziału 
SITPNiG w Poznaniu Andrzej Mikołajczak wręczył, przyzna-
ne za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz stowarzyszenia, 
odznaki honorowe, którymi wyróżnieni zostali: zastępca dy-
rektora ds. technicznych oddziału w Poznaniu Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. Grzegorz Bartoszewski i kol. Jacek 
Dudziak – Złotą Odznaką Honorową SITPNiG oraz kol. Pa-
weł Zalewski – Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG.

Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się część szkolenio-
wa. Przygotowana prezentacja obejmowała swym zakresem 
zasadę budowy poszczególnych reduktorów, ich zalety kon-
strukcyjne oraz zastosowanie w praktyce, następnie omówione 
zostały zasady i sposoby dokonywania przeglądów tych urzą-
dzeń, a na zakończenie dr inż. Paweł Jańczak przedstawił uwa-
gi na temat niekorzystnych zmian w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie. Zmiany te trudno będzie zastosować w praktyce.

Szkolenie zostało tradycyjnie zakończone spotkaniem 
koleżeńskim.

Małgorzata Ratajczak
zastępca sekretarza 

Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu
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W dniach 17-18 października br. w Warszawie 
odbyło się jubileuszowe 60. Zgromadzenie 
Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Bu-

downictwa (European Council of Civil Engineer – ECCE). 
Było to duże wydarzenie, ponieważ odbyło się po raz pierw-
szy w Polsce. 

Obrady Zgromadzenia swoją obecnością zaszczycili  
m.in. wiceprezes Rady Ministrów RP i minister gospodarki 
Janusz Piechociński i sekretarz stanu w Kancelarii Prezyden-
ta RP Olgierd Dziekoński. Wiceprezes Rady Ministrów RP 
Janusz Piechociński przemawiając, podziękował inżynierom 
europejskim za wsparcie polskiej transformacji i wyraził 
swoje zadowolenie, że przez najbliższe dwa lata prezydentem 
ECCE będzie polski inżynier mgr inż. Włodzimierz Szym-

60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej 
Rady Inżynierów Budownictwa  

(European Council of Civil Engineer – ECCE) 

czak. Stwierdził, że z tego powodu powinniśmy być dum-
ni. Następnie uhonorował polskich inżynierów Dyplomami 
z okazji 25-lecia polskiej transformacji. 

Taki sam dyplom z rąk wiceprezesa otrzymali: Jan Bi-
liszczuk, Franciszek Buszka, Zbigniew Detyna, Andrzej R. 
Dobrucki, Joanna Gieroba, Zbigniew Grabowski, Mieczy-
sław Grodzki, Zbigniew Kledyński, Krystyna Korniak-Figa, 
Barbara Malec, Zygmunt Meyer, Wojciech Płaza, Woj-
ciech Radomski, Adam Rak, Franciszek Rogowicz, Janusz 
Rymsza, Tomasz Siwowski, Ryszard Trykosko, Henryk Zo-
bel i Krzysztof Żółtowski.

Oprócz obrad ECCE odbyła się III Międzynarodowa 
Konferencja zorganizowana przez Europejską Radę Inżynie-
rów Budownictwa i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 

Sala obrad Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa – ECCE
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pt.: „Nowoczesne rozwiązania 
w budownictwie mostowym”. 
Konferencję prowadził prof. 
Henryk Zobel. Pierwszy wystąpił 
prof. F. Branco i wygłosił referat 
pt. „Trzydzieści lat konstrukcji 
mostowych w Portugalii”. 

Prezentację polskiej infra-
struktury drogowej od 1989 r. 
z uwzględnieniem także budow-
nictwa mostowego przedstawili: 
prof. Janusz Rymsza, prof. Jan 
Biliszczuk, prof. Tomasz Siwo-
wski, prof. Henryk Zobel i prof. 
Krzysztof Żółtowski. Zaprezento-
wane obiekty mostowe wzbudziły 
uznanie wśród europejskich inży-
nierów. Z naszego terenu zapre-
zentowano dwa obiekty, pierwszy 
to kładka dla pieszych w Gądkach 
nad trasą S-11, a drugi to kład-
ka dla pieszych w Poznaniu nad 
ulicą przy Centrum Handlowym 
Malta. 

W czasie dyskusji i rozmów kuluarowych wymieniano 
doświadczenia, a także nawiązano szereg kontaktów z in-
żynierami różnych państw. Było to bardzo ważne spotkanie 
promujące polskich inżynierów i ich osiągnięcia w procesie 
transformacji. W trakcie zakończenia obrad 60. Zgromadze-
nia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa 

Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki życzył nowym władzom 
dobrego współdziałania, jednolitej płaszczyzny współpracy 
i jednolitej reprezentacji zawodu inżyniera w Unii Europej-
skiej, bo przy jednolitości poglądów i jednolitym działaniu 
można wiele osiągnąć dla dobra inżynierów. 

Włodzimierz Draber

Wspólne zdjęcie wszystkich wyróżnionych

Przewodniczący WOIIB odbiera z rąk wiceprezesa Rady Ministrów RP Janusza Piechocińskiego  
Dyplom z okazji 25-lecia polskiej transformacji. 
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MISTER Budownictwa Wielkopolski  
Południowej za rok 2013

3 października, w Szczurawicach odbył się Dzień 
Budowlanych i ogłoszenie wyników konkursu 
Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej. 

Władze lokalne reprezentowali na uroczystości: prezydent 
Ostrowa Jarosław Urbaniak i wiceprezydent Kalisza, Daniel 
Sztandera.

Już po raz 40. został rozstrzygnięty Konkurs „Mister 
Budownictwa” Południowej Wielkopolski – powiedział Ma-
rian Walczak, z Zarządu Oddziału PZITB w Kaliszu. W tego-
rocznej edycji do konkursu zgłoszonych zostało 15 obiektów. 
Co roku nagrody w tym prestiżowym konkursie przyznawane 
są w kilku kategoriach.

Jury w składzie: Jan Czabański – przewodniczący, Ja-
nusz Michalski – zastępca przewodniczącego, Tomasz Kul-
czyński – zastępca przewodniczącego, Barbara 
Kordala – członek oraz Marek Szmit – członek, 
powołane przez Zarząd Oddziału PZITB tytuł 
„Mister Budownictwa za 2013 rok” przyznało 
inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku 
z przeznaczeniem na przychodnie przyszpitalne 
i oddział kardiologiczny połączony łącznikiem 
z budynkiem szpitala na poziomie parteru i pię-
tra w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lima-
nowskiego 20/22”. Tytuł ten przyznano, mając 
na uwadze wyjątkowość obiektu, jego charak-
ter i przeznaczenie oraz zastosowanie skom-
plikowanych rozwiązań architektonicznych 
i budowlanych. Autorem projektu była Spółka 
Projektowania Architektonicznego Sadow-
ski, Sadowska. Nagrodę odebrał architekt mgr 
inż. Grzegorz Sadowski. Puchar odebrali także 
przedstawiciele przedsiębiorstwa Promax.

Celem konkursu było wyłonienie wyróżniających się 
przedsięwzięć budowlanych, ukończonych i oddanych do 
użytku w 2013 roku. Tak właśnie było z elektrownią wiatro-
wą w Raczycach. Inwestorem tej inwestycji było przedsię-
biorstwo Promax. 

Tytuł „Mister budownictwa” otrzymali także inwesto-
rzy budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach oraz 
w Kaliszu. W kategorii obiektów sportowych zwyciężyła bu-
dowa hali sportowej w Raszkowie, gdzie niedawno odbyły 
się MP Seniorów w Tenisie Stołowym. 

Branża budowlana wychodzi z recesji i na terenie połu-
dniowej Wielkopolski powstaje coraz więcej obiektów god-
nych uwagi, które mogą być nominowane z konkursie. Ale 
warto dodać, że uroczystość Misterów była także dobrą oka-
zją do wskazania problemów, z jakimi codziennie borykają 
się inżynierowie, architekci i inwestorzy. 

Organizatorem konkursu był Oddział Polskiego Związ-
ku Inżynierów i Techników Budownictwa w Kaliszu. Współ-
organizatorem była Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa. Miłym akcentem uroczystości było wręcze-
nie podziękowania i pucharu zastępcy przewodniczącego 
WOIIB Jerzemu Strońskiemu. Organizator imprezy Marian 
Walczak podziękował Jerzemu Strońskiemu za wieloletnie 
promowanie konkursu Mister Budownictwa Wielkopolski 
Południowej.

Uroczystość Mister Budownictwa była połączona z ob-
chodami Dnia Budowlanych. Po rozdaniu nagród dalsza część 
spotkania przebiegała w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Mirosława Ogorzelec
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30 sierpnia 2014 r. na kortach Wiejskiego 
Towarzystwa Tenisowego w Solcu 
Wielkopolskim już po raz drugi spotkali 

się miłośnicy tenisa ziemnego. Koleżanki i  kolegów powitał 
przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa – Włodzimierz Draber, który życzył zawod-
niczkom i zawodnikom zwycięstwa w swojej kategorii, 
a przede wszystkim dobrej, rekreacyjnej zabawy. 

Wszyscy mieli zapewnione darmowe, napoje zimne 
oraz gorące w postaci herbaty i kawy.  

Po losowaniu grup zawodniczki i zawodnicy przystą-
pili do rozgrywek. Cztery korty ziemne pozwalały na szybkie 
przeprowadzenie gier kwalifikacyjnych. 

Panowie toczyli zacięte bojowe w swoich grupach, 
a panie sprawnie rozegrały swoje mecze. 

Około godziny 13:00 nad Solcem przeszła potężna,  
prawie godzinna ulewa. W trakcie przerwy zawodniczki i za-

wodnicy skorzystali z ciepłego posiłku, który zapewnili or-
ganizatorzy. 

Niestety, efekty opadów deszczu spowodowały duże 
namoczenie kortów i w związku z kolejnymi przelotnymi 
opadami deszczu organizatorzy i zawodnicy wspólnie zde-
cydowali o przełożeniu dalszych rozgrywek na 20 września 
2014 r.

Przewodniczący WOIIB – Włodzimierz Draber i se-
kretarz Rady – Mirosława Ogorzelec wręczyli pamiątkowe 
puchary zawodniczkom, które ukończyły rozgrywki przed 
opadami deszczu. 

W kategorii gier pojedynczych kobiet: Puchar 
Przewodniczącego WOIIB i I miejsce wywalczyła Karina 
Grzeszkowiak-Gabruk, II miejsce zdobyła – Iwona Prasz-
kowska, a III miejsce Krystyna Chocianowicz.

20 września 2014 r. nad kortami tenisowymi w Solcu 
pięknie świeciło słońce i przybyli zawodnicy sprawnie do-
kończyli rozgrywki w kategorii gier singlowych mężczyzn.

Puchar Przewodniczącego WOIIB i I miejsce wywal-
czył Zdzisław Konecki, II miejsce zajął  Błażej Kiełbiowski, 
III miejsce wywalczył Krzysztof Komodziński, a IV miejsce 
uzyskał Wojciech Białek. Pozostali uczestnicy turnieju otrzy-
mali pamiątkowe puchary.

Sekretarz Rady – Mirosława Ogorzelec gratulując 
wszystkim uczestnikom zaciętej rywalizacji, wręczyła zwy-
cięzcy Puchar Przewodniczącego WOIIB.

Turniej tenisowy wpisał się już do kalendarza imprez 
organizowanych przez Izbę, a uczestnicy rozjeżdżając się do 
domów, deklarowali swój udział w przyszłorocznym turnie-
ju. Do zobaczenia za rok!

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

Pamiątkowe zdjęcie przed rozpoczęciem rozgrywek

Od lewej: Mirosława Ogorzelec, Iwona Praszkowska,
Karina Grzeszkowiak-Gabruk, Krystyna Chocianowicz,
Włodzimierz Draber

Mirosława  Ogorzelec  wręcza    zwycięzcy  Turnieju  –  Zdzisławowi 
Koneckiemu Puchar Przewodniczącego WOIIB

II Turniej tenisowy o Puchar 
Przewodniczącego WOIIB
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RAJD samochodowy SEP

Już po raz 19. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Odział Poznański i Automobilklub Wielkopolski 
4 października zorganizowali Jesienny Rajd Samo-

chodowy im. Eugeniusza Bogackiego dla uczczenia pamięci 
zmarłego w 2009 roku kolegi, wieloletniego członka SEP 
i organizatora poprzednich rajdów. Od 2009 roku kolejne 
znakomite imprezy rajdowe organizuje jego żona Grażyna 
Bogacka.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów tradycyjnie 
już od wielu lat była jednym ze sponsorów rajdu. Jak w po-
przednich latach działacze Automobilklubu Wielkopolski 
z niesłabnącym zaangażowaniem przygotowali trasę rajdu. 
Uczestnicy rajdu wiedzieli tylko, że START jest na Torze Po-
znań, a META w Pałacu w Wąsowie. Cała reszta była wielką 
niespodzianką. Na starcie zameldowało się 55 drużyn samo-
chodowych.

Załogi liczyły od 2 do 5 osób. Razem było 178 uczestni-
ków. Organizatorzy rajdu założyli, że ma być to impreza ro-
dzinna dlatego też było dużo dzieci. A jak jest rajd rodzinny, 
to muszą być pupile rodziny, wesoło merdające i szczekające 
czworonogi. 

Rajd otworzył prezes oddziału poznańskiego Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich Kazimierz Pawlicki. Życzył 
wszystkich uczestnikom bezpiecznej trasy, ciekawych, mi-
łych i niezapomnianych wrażeń krajoznawczych, historycz-
nych, a także tych związanych ze sportową rywalizacją. 
A najważniejsze – wspaniałej zabawy i miłej atmosfery.

Moja załoga składała się z 4 osób. Kierowca – Tomek, 
pilot – ja, Obserwator1 – Agnieszka i obserwator 2 – Wiktor 
(8 miesięcy). Pies został w domu. Odebraliśmy karty dro-
gowe. Nasz numer startowy to 8. Dumnie obkleiliśmy nasz 
samochód. Tak , teraz już czuliśmy się jak na prawdziwym 
rajdzie. Samochody ustawiały się wg numerów na starcie 
pierwszego zadania – przejazd po prawdziwym torze wyści-
gowym na czas pomiędzy ustawionymi pachołkami. Pierw-
sza trasa była rozgrzewką.

Na drugiej kierowca naszej załogi pokazał, co potrafi. 
Jazda pomiędzy słupkami była ekstremalna. Ja, będąc pilo-
tem, krzyczałam: „wolniej, wolniej, wysiadam”. Z piskiem 
opon dotarliśmy na metę. Pani sędzia powiedziała: No pro-
szę i można, gratuluję najlepszy czas do tej pory. Tomek był 
dumny, ja przerażona, a Wiktor chyba zadowolony, bo buzia 
była uśmiechnięta. Miałam nadzieję, że na kolejnych etapach 
rajdu nie będę musiała przeżywać takich ekstremalnych wra-
żeń. I rzeczywiście, kolejne zadania były znacznie łatwiejsze 
i nastawione na spostrzegawczość.

Ruszamy na trasę. Etap I ma długość 33 km. Mamy go 
przejechać łącznie z postojami w czasie 120 minut. Na kar-
tach drogowych mamy wpisywać Punkty Kontroli Przejazdu 
(PKP). PKP-y mamy wpisywać kolejno w kratki rzędami od 
lewej do prawej w kolejności występowania na trasie. PKP-

ami na trasie będą: zadania z trasy, numery zdjęć mijanych 
obiektów, liczby z białych tabliczek zawieszonych na drze-
wach, znaki drogowe oznaczające początek miejscowości.

Po wyjeździe z Toru Poznań jedziemy w kierunku Bato-
rowa za znakiem „miejscowość zaczyna się”. 

Zadanie 1: Pod iloma przewodami elektrycznymi prze-
jeżdżasz do wiaduktu? Cała załoga liczy. Ostatecznie przyj-
mujemy, że było ich 35. Kolejne wskazówki opisu trasy pro-
wadzą nas do kościoła w Lusowie.

Zadanie 2: W którym roku była w Lusowie pierwsza mi-
sja św.? Wchodzimy do kościoła św. Jadwigi Śląskiej i św. 
Jakuba Apostoła. Aktualny stan kościoła w Lusowie jest 
efektem przebudowy z lat 1913-1916. Podziwiając wnętrze 
świątyni, szukamy informacji na temat pierwszej misji św. 
Jest data 1925 rok. Kościół otoczony jest ceglanym murem za 
którym znajduje się cmentarz z grobem gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego drugiego dowódcy Powstania Wielkopolskie-
go. Musimy odnaleźć ten grób, aby uzyskać odpowiedź na 
zadanie 3: Ile urn z ziemią zdobi grób generała? Zadanie 3 
zaliczone.

Dalsze wskazówki trasy prowadzą nas do Fiałkowa. Przy 
końcu wsi wjeżdżamy na stację POZNAŃ GŁÓWNY skan-
sen Polskiej motoryzacji Zbigniewa Koprasa. Na karcie dro-
gowej w polu nr 12 otrzymujemy stempel jako dowód na to, 
że po drodze zaobserwowaliśmy wszystkie charakterystycz-
ne punkty trasy. Aby odpowiedzieć na zadanie 4: ile polskich 
Fiatów 126p stoi na terenie posesji pod chmurką? musimy 
obejść cały teren i odnaleźć poustawiane w różnych miej-
scach auta marzeń wielu z nas w latach siedemdziesiątych. 
Pierwszego polskiego malucha zmontowano 6 czerwca 1973 
r. Ostatni egzemplarz zjechał z linii produkcyjnej 22 września 
2000 roku. W skansenie polskiej motoryzacji naliczyliśmy 
ich 36 równiutko ustawionych, czyściutkich i zadbanych. 
Tutaj czekała na nas niespodzianka, kawa i drożdżówki. Za 
stoły posłużyły podnośniki do samochodów nakryte białymi 
obrusami. Pachniało kawą i ciastem. Chociaż to warsztat sa-
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mochodowy, wszędzie było bardzo czysto . My zajadaliśmy 
się ciastem i popijaliśmy już 2. kubeczek kawy, a nasz mały 
obserwator nr 2 w swoim nosidełku postawionym na podnoś-
niku samochodowym popijał mleczko, pomrukując po swoje-
mu z zadowolenia. Ruszamy dalej w kierunku miejscowości 
Skrzynki.

W Pałacu w Skrzynkach czeka na nas zadanie: „Podaj 
markę lokomobili stojącej najbliżej pałacu”. Zadanie z pozo-
ru łatwe wymusza zwiedzenie dziedzińca pałacu i całej ko-
lekcji lokomobili. Dalej ruszamy w kierunku Buku. Wciąż 
wypatrujemy kartek z numerami na drzewach i obiektów, 
które mamy odszukać na trasie, a zostały przedstawione na 
zdjęciach, które otrzymaliśmy na starcie. Wjeżdżamy do 
Buku. Parkujemy wzdłuż ulicy Dworcowej. Oddajemy kartę 
drogową, bo to koniec I etapu. Wykonujemy kolejne zadanie. 
Na rajdzie organizowanym przez SEP musi być typowe zada-
nie dla elektryków. Cała załoga ma połączyć krótkie odcinki 
przewodów elektrycznych w jeden jak najdłuższy. Bierzemy 
śrubokręty do ręki i łączymy. Każdy ma swój odcinek, próbu-
jemy go połączyć w jeden. Niestety przewód się rozłącza. Ki-
bicują nam inni uczestnicy rajdu. Ostatecznie udaje nam się 
utrzymać w całości 5 kawałków przewodów. To niezły wy-
nik. Sędziowie byli bardzo wyrozumiali. Na II etap z Buku do 
Wąsowa zapraszam w kolejnym wydaniu biuletynu.

Mirosława Ogorzelec

Z żałobnej karty

Śp. Wojciech Jędraszak w pamięci Włodzimierza Łęckiego

Śp. Wojciech Jędraszak został wytypowany przez Polski Związek Inżynie-
rów i Techników Budownictwa do komitetu organizacyjnego nowej organizacji 
jaką była Izba Inżynierów Budownictwa w Wielkopolsce. Był bardzo aktywny 
w tworzeniu tej instytucji i w 2002 r., po I Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa został wybrany jej sekretarzem, którą to funkcję 
piastował w I kadencji władz Izby w latach 2002 ÷ 2006. Był niestrudzony w pracy 
dla samorządu zawodowego, miał szereg pomysłów, które owocowały tworzeniem 
i utrwaleniem struktury Izby. Pomysły te przetrwały do dzisiaj. 

W II kadencji był zastępcą sekretarza WOIIB i jednocześnie wiceprzewodni-
czącym Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Ciężka i długotrwała choroba unie-
możliwiła mu dalsze działanie w Izbie w III kadencji. Pozostanie w naszej pamięci 
jako pracowity, zaangażowany, pełny pomysłów działacz i kolega, który zawsze 
miał czas dla naszych członków, służąc im pomocą i dobra radą.

mgr inż. Jerzy Stroński

W jesienne południe 17 października bardzo 
liczne grono przyjaciół, kolegów i współ-
pracowników pożegnało na Cmentarzu 

Górczyńskim mgra inż. Wojciecha Jędraszaka, osobę znaną 
i cenioną w kręgu osób związanych z poznańskim budowni-
ctwem, a także m.in. z harcerstwem i PTTK.

Wojciech, przez bliskie mu osoby powszechnie zwany 
Wojtkiem, zmarł 15 października w domu po długiej i ciężkiej 
chorobie, będąc do ostatnich chwil pod czułą opieką Rodziny.

 Bogata jest lista działalności i dokonań Śp. Wojtka. 
Urodził się 26 lipca 1937 roku w Poznaniu. Po ukończe-
niu Technikum Budowlanego studiował na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, uzyskując 
w 1961 roku tytuł magistra inżyniera. W tymże roku podjął 
pracę w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Prze-
mysłowego nr 1 i nieprzerwanie kontynuował ją przez 41 lat. 
Firma zmieniała nazwy i status prawny, a Wojciech Jędra-
szak pokonywał kolejne etapy awansu zawodowego. 
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Pracę rozpoczynał jako inżynier budowy na budowie 
Głównego Mechanika w fabryce HCP, potem na budowie 
Technikum Łączności, a dalej już jako kierownik budowy 
rozbudowywał „Goplanę” i jako kierownik wielkiej budowy 
budował od podstaw imponującą technologicznie „Polfę”. 
Awansując na kierownika zespołu budów, doszedł w 1981 
roku do stanowiska dyrektora do spraw produkcji, które 
z wielkim zaangażowaniem wypełniał przez 14 lat (1981 
-1986, 1990-1999). W latach od 1986 do 1990 pozbawiony 
dyrektorskiego stanowiska z powodów politycznych praco-
wał jako kierownik budów w Pradze. Nie był dyrektorem 
pracującym przy biurku. Od rana do wieczora przebywał na 
budowach i na bieżąco pomagał kierownikom budów w roz-
wiązywaniu wszelkich technicznych problemów. Znała go 
i szanowała cała załogo „Jedynki”, a także znali go i ceni-
li inwestorzy. Budów, które „Przemysłówka” realizowała 
pod jego technicznym kierownictwem, nie sposób wyliczyć. 
Najtrudniejsze były jego „oczkiem w głowie”, z ukończe-
nia wielu był bardzo dumny. Tak było m.in. przy budowie 
„Polfy”. Jego inicjatywom i odważnym decyzjom można 
przypisać, że „Jedynka” na swoim koncie ma budowę pod-
ziemnych części pomnika „Poznańskiego Czerwca 1956 
r.” (1981 r.), udział w budowie ołtarza na przyjazd papieża 
Jana Pawła II do Poznania w 1983 r., potężne fundamenty 
pod „Bramą III Tysiąclecia – Ryby” na Lednicy w 1997 r. 
Cieszył się wybudowaniem wielu obiektów dydaktycznych 
dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Morasku, dla Po-
litechniki Poznańskiej na Piotrowie, gmachu Akademii Mu-
zycznej, a także „Złotych Tarasów” w Warszawie, budowy, 
rozbudowy, bądź modernizacji wielu szpitali w Poznaniu, 
Wielkopolsce i Warszawie. 

Kiedy w 2002 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę, całą 
swoja energię skierował na pracę społeczną. Były przewod-
niczący Koła nr 6 PZITB przy Poznańskim Przedsiębior-
stwie Budownictwa Przemysłowego nr 1, został wiceprze-
wodniczącym, a następnie przewodniczącym Poznańskiego 
Oddziału PZITB. Z ramienia tego związku, przez wiele 
lat, jako juror ogólnopolskiego konkursu „Budowa Roku”, 
uczestniczył w ocenianiu najlepszych obiektów zrealizowa-
nych w kraju.

Należał do inicjatorów powołania Wielkopolskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. W pierwszej kadencji pełnił funk-
cję sekretarza, a w następnych latach był wiceprzewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego w Warsza-
wie. Na VII Krajowym Zjeździe PIIB w 2008 r. jako jeden 
z pierwszych otrzymał złotą odznakę honorową PIIB, przy-
znawaną osobom zaangażowanym w tworzenie struktur sa-
morządu zawodowego oraz w pracy komitetów organizacyj-
nych w pierwszym okresie działania Izby.

W latach 2002-2009 był aktywnym członkiem Komitetu 
Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, przewodni-
czył zespołowi inwestycyjnemu.

Przez kilka lat był członkiem Rady Osiedla Strzeszyn 
(w II kadencji przewodniczącym Zarządu Rady) oraz aktyw-

nym członkiem Rady Ekonomicznej w tworzącej się wspól-
nocie parafialnej na osiedlu w Strzeszynie Literackim i tech-
nicznym doradcą w trakcie wznoszenia nowego kościoła pw. 
św. Ojca Pio. 

Osobną kartę w działalności Wojciecha Jędraszaka sta-
nowi jego zaangażowanie się w pomoc świadczoną roda-
kom na Litwie, a konkretnie polskiej szkole w Duksztach 
Pijarskich. Od 1996 r. co roku „Jedynka” z jego inicjatywy 
fundowała uczniom bożonarodzeniowe upominki i wspiera-
ła szkołę finansowo. Dzieci polskie z Dukszt zwiedziły Po-
znań, Wrocław, Karpacz, Szklarską Porębę, odpoczywały 
też w Cieplicach.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został 
wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, lokalny-
mi, branżowymi i stowarzyszeniowymi. Najwyższe odzna-
czenia państwowe to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, który otrzymał w 1990 roku, i Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski, w 2000 roku. Otrzymał też liczne odzna-
czenia zawodowe i regionalne: Odznakę Honorową Miasta 
Poznania (1974) i Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwo-
ju Województwa Poznańskiego” (1976 i 2005), Złotą Odzna-
kę Zasłużony dla Budownictwa i P.M.B. (1983), Złotą Od-
znakę PTTK (1963), Złotą Odznakę Honorową NOT (2005) 
i Honorową Złotą Odznakę z diamentem PZITB (2009).

W młodości związał się z harcerstwem. Był drużyno-
wym ZHP w starszoharcerskim szczepie „Błękitnej Czter-
nastki” przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Kilkakrotnie był kwatermi-
strzem obozów stacjonarnych i zimowisk tego szczepu, or-
ganizowanych w różnych stronach Polski. Później zaangażo-
wał się w działalność krajoznawczo-turystyczną w Oddziale 
Międzyuczelnianym PTTK. W latach 1957-1963 należał do 
zarządu, był przez dwie kadencje wiceprezesem oddziału. 
Współorganizował Ogólnopolskie Studenckie Rajdy Za-
chodnie, zakładał stacje turystyczne i bazy „auto – stopu”.

W 1963 roku zawarł związek małżeński z Mirosławą 
Dąbrowską, koleżanką z roku, z którą w szczęśliwym związ-
ku małżeńskim przeżył 51 lat. Ich dwaj synowie realizują się 
w tym samym zawodzie co rodzice.

W naszej pamięci Wojtek pozostanie jako dobry, ser-
deczny kolega, człowiek prawy, odpowiedzialny, ofiarny 
i bardzo skromny.

* * *

W 2000 roku Andrzej Zakrzewski opracował na 55. lecie 
Firmy monografię pt. „Jedynka Poznań – tradycja i współ-
czesność”, w której zamieszczono wywiad z Wojciechem 
Jędraszakiem. Na pytanie: „Co jest dla Pana najważniejsze 
w życiu?” odpowiedział: „Uczciwość, skromność. To mi 
przyświecało zawsze. Starałem się tak oddziaływać na oto-
czenie, które mnie za to szanowało, a ja odwzajemniałem się 
tym samym”.

Włodzimierz Łęcki
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W tym numerze Biuletynu inaugurujemy nowy dział – Przystanek kul-
tury. Będziemy w nim prezentować twórczość artystyczną naszych Koleżanek 
i Kolegów. Dzisiaj proponujemy dwa utwory opolskiej poetki:  „W zaduszki” 
i „Skrzynka pocztowa”.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do prezentacji swojej 
twórczości na łamach Biuletynu.

Przystanek kultury

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

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

odeszli Koledzy:

Bogdan GIERGIELEWICZ – Piła
Aleksandra Maria GIERKA – Koło
Ryszard GRABAREK – Szamotuły
Wojciech JANICKI – Środa Wlkp.
Wojciech JĘDRASZAK – Poznań
Grzegorz JUSZCZAK – Słupca
Andrzej KASOŁKA – Poznań

Stanisław KACZMAREK – Szamotuły
Jan KRYGIER – Wysokie

Zdzisław PALACZ – Nowy Tomyśl
Zbigniew RUDNICKI – Poznań
Andrzej SZAFCZYK – Luboń

Danuta Hasiak

Opolska poetka, która jest laureatką wielu konkursów 
poetyckich, m.in.: Międzynarodowego XVIII OKP „Dać 
świadectwo” – I nagroda, VII OKP „Sen o Karpatach” – I na-
groda, XIX OKP im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
– Nagroda Przewodniczącego Jury. W 2010 r. wydała debiu-
tancki tomik „Moja mała radość”.

W 2012 r. wydała drugi tomik pt. „Przymierzalnia 
skrzydeł”.

W ZADUSZKI
ktoś mnie  woła?
może to deszcz
może ty Ojcze
stoisz  blisko
w czapce niewidce

prawie czuję
twój oddech
na policzkach
 
a może to wy
żołędne ludziki
szeleścicie  pod butami
prosząc o godny pochówek
 
kiedyś staniecie się  kładką
po której  pójdę  na ostatni spacer
 
deszcz
gasi jesienne pochodnie
cmentarnych drzew
i znicz postawiony
przed chwilą
na Twoim grobie

niech zgaśnie

twoja  gwiazda na niebie
wciąż świeci najjaśniej
to lampka duszy
która  zaprowadzi mnie
kiedyś do ciebie

SKRZYNKA POCZTOWA
biorę do ręki
igłę czasu
nawlekam na nią
wieczną nić  
próbuję zszywać
samotne dni
czekając  
na wiadomość
od ciebie

jaka szkoda
że jeszcze
nikt nie zawiesił
skrzynek pocztowych

na grobach 



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 4/2014 (45)

24 www.woiib.org.pl

W 1966 roku rozpoczęła się w Chinach tzw. 

rewolucja kulturalna. Była spowodowa-

na walką o władzę oraz miała wzmocnić 

antyradziecką politykę Chin. Niosła za sobą destrukcję 

w każdej dziedzinie życia. Wykonawcami postanowień 

rewolucji była młodzież zgrupowana w czerwonej gwar-

dii, tzw. hunwejbini. Rewolucja swym zasięgiem objęła 

również studiujących na polskich uczelniach Chińczyków. 

W Poznaniu kilkunastoosobowa grupa chińskich studen-

tów studiowała na UAM.

Przed ogłoszeniem rewolucji chińskie władze wydały 

zbiór myśli Mao – przywódcy Chin. Była to tzw. „czerwona 

książeczka”, która przetłumaczona została również na język 

polski. Zapanowała wówczas wśród studentów moda na po-

siadanie tej książeczki. Ponieważ nie można było jej kupić, 

jedyna droga jej uzyskania wiodła do chińskich studentów. 

Ci jednak nie każdemu przekazywali książeczkę, którą trak-

towali niemal jak biblię.

Pierwszym wydarzeniem rewolucji kulturalnej na 

UAM była wizyta chińskich studentów u rektora tej uczelni 

z informacją, że zgodnie z wytycznymi rewolucji dalej będą 

się uczyć, lecz kategorycznie odmawiają składania egzami-

nów i wszelkiego rodzaju sprawdzianów. Nie przypominam 

sobie, jakie stanowisko w tej sprawie zajął rektor, ale trzeba 

zaznaczyć, że Chińczycy byli wyjątkowo pilnymi studenta-

mi i na egzaminach interesowały ich tylko najwyższe oceny.

W Poznaniu, jak w każdym akademickim mieście, 

istniał związek studentów zagranicznych. Zgodnie z jego 

statutem, co jakiś czas odbywały się spotkania, na których 

omawiano bieżące sprawy. Tak się złożyło, że kolejne spot-

kanie przypadło w czasie rozpoczęcia rewolucji kulturalnej. 

Było więc ono przedmiotem szczególnego zainteresowa-

nia. Tym bardziej że chińscy studenci zapowiedzieli w nim 

udział i swoje wystąpienie. 

Tym razem spotkanie obywało się w klubie „Sęk” 

z udziałem władz Politechniki Poznańskiej. Jako szef po-

znańskiego oddziału redakcji tygodnika studenckiego „PO-

LITECHNIK” otrzymałem zaproszenie na to spotkanie 

i chętnie z niego skorzystałem. Sam początek nie był zbyt 

Obrazki sprzed pół wieku 

POZNAŃSCY HUNWEJBINI
interesujący. Ciekawie zrobiło się, gdy głos zabrał przedsta-

wiciel chińskich studentów. Mówił dość dobrze po polsku. 

Skupił się między innymi na przedstawieniu stosunku idea-

łów rewolucji do polityki Związku Radzieckiego.

Pierwszy raz na oficjalnym spotkaniu usłyszałem tyle 

słów krytyki pod adresem ZSSR. Prorektor i przedstawiciel 

komitetu uczelnianego partii rządzącej nerwowo kręcili się 

na swoich krzesłach. Tymczasem mówca wskazywał, że 

kraj, który uważa się za komunistyczny, w rzeczywistości 

ma dążenia imperialistyczne, ale rewolucja kulturalna to 

rozwiąże. 

– Już wielki Mao powiedział – kontynuował, pokazu-

jąc czerwoną książeczkę – że robiąc porządek i zamiatając 

izbę miotełką trzeba przeciągać nią raz przy razie, nie zosta-

wiając miejsc ze śmieciami.

Drugą myśl Mao przedstawiciel chińskich studentów 

przytoczył przy okazji omawiania gróźb pod adresem Chin 

przez „nowego imperialistę”. Na tę okoliczność Mao miał 

powiedzieć, że jeśli ktoś będzie chciał podnieść wielki ka-

mień, to ten kamień wypadnie mu z rąk i zmiażdży stopy.

Po spotkaniu podszedłem i przedstawiłem się chińskim 

studentom. Wykazali dość duże zainteresowanie, ale nie 

mieli czasu na dłuższą rozmowę. Zdążyłem ich tylko zapy-

tać, czy prawdą jest podawana w naszych mediach informa-

cja, że uczestnicy rewolucji niszczą zabytki liczące kilka ty-

sięcy lat. Usłyszałem odpowiedź, że niszczą, ale tylko takie, 

które nie służą narodowi w rewolucyjnych przemianach.

Na moje pytanie, jak i kto wybiera zabytki do znisz-

czenia, nie otrzymałem już odpowiedzi. Umówiliśmy się na 

dłuższą rozmowę za kilka dni na Winogradach, w akademi-

ku, w którym mieszkali. Obiecali mi przygotować materiały 

o rewolucji kulturalnej, w tym czerwoną książeczkę z my-

ślami Mao. 

Niestety do spotkania nie doszło. Chińscy studenci 

opuścili nasz kraj. Wyjechali do Chin pogrążonych w rewo-

lucji kulturalnej. Czy zostali hunwejbinami realizującymi 

rewolucyjny program, czy też ich wrogami, jako ci, którzy 

studiowali w Polsce? Pytania bez odpowiedzi.

Marek Adamiec
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2015 roku

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

1.

Branża ogólnobudowlana – PZITB     
1. Rodzaje aktów  prawnych obowiązujących 

obecnie w Polsce, system ich tworzenia, 
ogłaszania i obowiązywania. 

2. Potencjalne efekty wprowadzania przepisów 
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego na 
proces inwestycyjny w budownictwie i jego 
otoczenie prawne. Skutki krótko – oraz 
długoterminowe.

29-01-2015 r.                                         
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
Siedziba WOIIB,  
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                               
1. mgr  Piotr Stawicki                                        
2. mgr Bogdan Dąbrowski                                                           
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                      
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304 
biuro@cutob-poznan.pl

2.

Branża ogólnobudowlana – PZITB     
1. Rodzaje aktów  prawnych obowiązujących 

obecnie w Polsce, system ich tworzenia, 
ogłaszania i obowiązywania. 

2. Potencjalne efekty wprowadzania przepisów 
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego na 
proces inwestycyjny w budownictwie i jego 
otoczenie prawne. Skutki krótko – oraz 
długoterminowe.

5-02-2015 r.                                  
16:00 – 19:10                                                                            
Konin                                           
Konińskie Centrum 
Edukacyjne, 
ul. Mickiewicza 11

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                  
1. mgr  Piotr Stawicki                               
2. mgr Bogdan Dąbrowski                                                 
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                      
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304 
biuro@cutob-poznan.pl

3.

Branża ogólnobudowlana – PZITB   
1. Rodzaje aktów prawnych obowiązujących 

obecnie w Polsce, system ich tworzenia, 
ogłaszania i obowiązywania.     

2. Potencjalne efekty wprowadzania przepisów 
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego na 
proces inwestycyjny w budownictwie i jego 
otoczenie prawne. Skutki krótko – oraz 
długoterminowe.

19-02-2015 r.                                  
16:00 – 19:10                                                                           
Kalisz                                                     
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr. 2,  
ul. Rzemieślnicza 6

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                  
1. mgr  Piotr Stawicki                               
2. mgr Bogdan Dąbrowski                                                 
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                      
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304 
biuro@cutob-poznan.pl

4.

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
1. Rodzaje aktów prawnych obowiązujących 

obecnie w Polsce, system ich tworzenia, 
ogłaszania i obowiązywania.           

2. Potencjalne efekty wprowadzania przepisów 
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego na 
proces inwestycyjny w budownictwie i jego 
otoczenie prawne. Skutki krótko – oraz 
długoterminowe.

26-02-2015 r.                                  
11:00 – 14:10                                                                                
Gniezno                                        
Dom Rzemiosła, 
ul. Tumska 16

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                  
1. mgr  Piotr Stawicki                               
2. mgr Bogdan Dąbrowski                                                 
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                      
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304 
biuro@cutob-poznan.pl

5. 

Branża ogólnobudowlana – PZITB   
1. Nowe wymagania cieplne dotyczące 

przegród przezroczystych, zmian 
wskaźników „U”, nowe przepisy Unii 
Europejskiej. 

2. Materiały dźwiękochłonne 
i dźwiękoizolacyjne. Ochrona akustyczna 
budynków.

19-03-2015 r.                                         
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
Siedziba WOIIB,  
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                  
1. mgr  Piotr Stawicki                               
2. mgr Bogdan Dąbrowski                                                 
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304 
biuro@cutob-poznan.pl
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6.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Rodzaje aktów prawnych obowiązujących 

obecnie w Polsce, system ich tworzenia, 
ogłaszania i obowiązywania.      

2. Potencjalne efekty wprowadzania przepisów 
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego na 
proces inwestycyjny w budownictwie i jego 
otoczenie prawne. Skutki krótko – oraz 
długoterminowe.

26-03-2015 r.                                  
16:00 – 19:10                                                                          
Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                  
1. mgr  Piotr Stawicki                               
2. mgr Bogdan Dąbrowski                                                 
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                      
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304 
biuro@cutob-poznan.pl

7.
Branża elektroinstalacyjna – SEP  
Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń 
instalacji i sieci elektroenergetycznych.

26-03-2015 r.                                         
9:00                                                                           
Poznań                                      
Siedziba WOIIB,  
ul. Dworkowa 14

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

8.

1. Warunki korzystania z wód Regionu Wod-
nego rzeki Warty. Plany Gospodarowania 
Wodami w regionie wodnym rzeki Warty.

2. Wybrane zagadnienie hydrauliki dużych 
rzek nizinnych.

I  kwartał 2015 r.                                
10:00 – 15:00                                                                          
Poznań                                      
Siedziba WOIIB,  
ul. Dworkowa 14

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

9.

Badania geotechniczne w budownictwie dróg 
kolejowych i samochodowych.  Wzmocnienie 
podłoża gruntowego w budownictwie 
komunikacyjnym.

I  kwartał 2015 r.
Organizator:                                        
SITK                                                                                                                                             
                                             

10.

Branża elektroinstalacyjna – SEP 
1. Zastosowanie zespołów prądotwórczych do 

awaryjnego zasilania linii niskiego napięcia.        
2. Podstawy projektowania i budowy 

elektroenergetycznych linii SN.

I  kwartał 2015 r.                                       
10:00                                                    
Kalisz                                        
Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP O. Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                
Informacje: tel. 62-765-85-33

11.
Zarządzanie BHP, współpraca 
z podwykonawcami z uwzględnieniem 
kosztów wdrażania procedur i praktyk BHP. 

I  kwartał 2015 r.

Firma Skanska S.A.
Wykładowcy:                                    
Weronika Kemmer,                                          
Przemysław Przybylski      

12.

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
1. Zbiorniki oczyszczalni  ścieków, zbiorniki 

chemoodporne i zbiorniki wody pitnej – 
zasady i techniki wykonania.     

2. Posadzki na gruntach słabonośnych 
w obiektach wielkopowierzchniowych. 
Sposoby dylatacji.

9-04-2015 r.                                         
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

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

13.

Branża ogólnobudowlana – PZITB    
1. Rodzaje aktów prawnych obowiązujących 

obecnie w Polsce, system ich tworzenia, 
ogłaszania i obowiązywania.

2. Potencjalne efekty wprowadzania przepisów 
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego na 
proces inwestycyjny w budownictwie i jego 
otoczenie prawne. Skutki krótko – oraz 
długoterminowe.

9-04-2015 r.                                 
16:00 – 19:10                                                                          
Leszno                                                        
Zespół  Szkół Rolniczo- 
-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 
ul. 1 Maja nr 1 – aula 
szkoły.

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                  
1. mgr  Piotr Stawicki                               
2. mgr Bogdan Dąbrowski                                                 
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                      
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304         
biuro@cutob-poznan.pl                          
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14.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych  

– wymagania wynikające z przepisów, a ich 
realizacja w rzeczywistości.

2. Nowelizacja ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych. Dostosowanie 
przepisów krajowych dotyczących wpro-
wadzenia do obrotu wyrobów budowlanych 
oznakowanych znakiem budowlanym do 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

23-04-2015 r.                                                 
16:00 – 19:10                                                                          
Piła                                                      
ul. Browarna 19

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

15.

BHP na drogowych robotach liniowych: 
specyfika robót, najczęstsze ryzyka, zakres 
szkoleń specjalistycznych,  przykłady 
wdrożonych procedur.

kwiecień  2015 r.

Firma Skanska S.A.
Wykładowcy:                                    
Weronika Kemmer,                                          
Przemysław Przybylski      

16. Projekt i budowa Crossrail w Londynie – 
największej inwestycji kolejowej w Europie. kwiecień  2015 r.

Firma GT Projekt                                        
Wykładowcy:                                                 
dr inż. Andrzej Wojtasik z zespołem

17.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych  

– wymagania wynikające z przepisów, a ich 
realizacja w rzeczywistości.

2. Nowelizacja ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych. Dostosowanie 
przepisów krajowych dotyczących 
wprowadzenia do obrotu wyrobów 
budowlanych oznakowanych znakiem 
budowlanym do przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011.

7-05-2014                                         
11:00 – 14:10                                                                                
Gniezno                                        
Dom Rzemiosła, 
ul. Tumska 15

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

18.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych  

– wymagania wynikające z przepisów, a ich 
realizacja w rzeczywistości.

2. Nowelizacja ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych. Dostosowanie 
przepisów krajowych dotyczących wpro-
wadzenia do obrotu wyrobów budowlanych 
oznakowanych znakiem budowlanym do 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

14-05-2015 r.                                  
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

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

19.
Branża elektroinstalacyjna – SEP 
VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu 
„Energooszczędność w oświetleniu”.

26-05-2015 r.                                           
9:00                                                        
Poznań                                                    
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie – 
EXPOPOWER 2014

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

20.

Branża elektroinstalacyjna – SEP
XIII  Konferencja Naukowo – Techniczna 
z cyklu  „Instalacje elektryczne niskiego, 
średniego i wysokiego napięcia”

27-05-2015 r.                                             
9:00                                                        
Poznań                                                    
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie – 
EXPOPOWER 2014

Organizator:                                        
SEP O. Poznań                                   
Wykładowcy:                                                                 
Informacja:                                         
Elżbieta Pokrywka                                           
tel. 61-853-65-14
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21.

Branża ogólnobudowlana – PZITB   
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych  

– wymagania wynikające z przepisów a ich 
realizacja w rzeczywistości.    

2. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Dostosowanie przepisów krajowych 
dotyczących wprowadzenia do obrotu 
wyrobów budowlanych oznakowanych 
znakiem budowlanym do przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 305/2011.

21-05-2015 r.                                 
16:00 – 19:10                                                                         
Leszno                                      
Zespół  Szkół Rolniczo- 
-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”   
ul. 1 Maja nr 1 – aula 
szkoły

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

22.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych  

– wymagania wynikające z przepisów a ich 
realizacja w rzeczywistości.

2. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Dostosowanie przepisów krajowych 
dotyczących wprowadzenia do obrotu 
wyrobów budowlanych oznakowanych 
znakiem budowlanym do przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 305/2011.

28-05- 2015 r.                                          
16:00 – 19:10                                                                            
Konin                                           
Konińskie Centrum 
Edukacyjne, 
ul. Mickiewicza 11

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

 23.

1. Eksploatacja elektronarzędzi 
w aspektach obowiązujących przepisów 
i wymagań technicznych związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy.     

2. Modernizacja starych instalacji elektrycznych 
w budownictwie mieszkaniowym

maj  2015 r.                                       
10:00                                                    
Kalisz                                        
Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP O. Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                
Informacje: tel. 62-765-85-33

24. 

BHP na robotach  kubaturowych: specyfika 
robót, najczęstsze ryzyka, zakres szkoleń 
specjalistycznych, przykłady wdrożonych 
procedur.

maj  2015 r.

Firma SKANSKA S.A.
Wykładowcy:                                    
Weronika Kemmer,                                          
Przemysław Przybylski      

25.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych  

– wymagania wynikające z przepisów a ich 
realizacja w rzeczywistości.                

2. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych. Dosto-
sowanie przepisów krajowych dotyczących 
wprowadzenia do obrotu wyrobów budowla-
nych oznakowanych znakiem budowlanym 
do przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

11-06-2015 r.                                           
16:00 – 19:10                                                                            
Kalisz                                                     
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr. 2, 
ul. Rzemieślnicza 6

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

26. 

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Wentylacja pomieszczeń przewidzianych na 

stały pobyt ludzi wg aktualnych przepisów. 
2. Montaż stolarki okiennej wg aktualnych 

przepisów.

18-06-2015 r.                                  
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                              
1. dr inż. Marek Kuński                                                                        
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                            
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304         
biuro@cutob-poznan.pl                           
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27.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC. 

Problem warunków kontraktowych FIDIC 
w praktyce w procesie budowlanym.

2. Zakres obowiązków i uprawnień 
pracodawcy oraz pracowników w zakresie 
BHP na placu budowy.

17-09-2015 r.                                  
16:00 – 19:10                                                                            
Kalisz                                                     
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr. 2, 
ul. Rzemieślnicza 6

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

 28.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Specjalistyczne zaprawy w budownictwie – 

właściwości i zasady doboru.
2. Grzyby, glony, pleśnie oraz wykwity 

na elewacjach budynków – przyczyny 
powstawania i sposoby usuwania.

24-09-2015 r.                                  
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

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

 29.

Dokumentowanie geotechniczne. 
Obowiązujące przepisy, planowanie 
i realizacja badań, koszty dokumentacji 
a koszty realizacji.

wrzesień  2015 r. r.
Firma GT Projekt                                        
Wykładowcy:                                                 
dr inż. Andrzej Wojtasik z zespołem

30

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC. 

Problem warunków kontraktowych FIDIC 
w praktyce w procesie budowlanym. 

2. Zakres obowiązków i uprawnień 
pracodawcy oraz pracowników w zakresie 
BHP na placu budowy.

1-10-2015 r.                                 
11:00 – 14:10                                                                              
Gniezno                                        
Dom Rzemiosła, 
ul. Tumska 15

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

31.

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC. 

Problem warunków kontraktowych FIDIC 
w praktyce w procesie budowlanym.

2. Zakres obowiązków i uprawnień 
pracodawcy oraz pracowników w zakresie 
BHP na placu budowy.

8-10-2015 r.                                       
16:00 – 19:10                                                                         
Leszno                                      
Zespół  Szkół Rolniczo- 
-Budowlanych im. 
„Synów Pułku”,  
ul. 1 Maja nr 1 – aula 
szkoły

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

 32.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Podstawy prawne i ekonomiczne 

projektowania budynków 
energooszczędnych i niemal zero- 
-energetycznych.

2. Budownictwo niskoenergochłonne.

15-10-2015 r.                                 
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                
1. dr inż. Maciej Robakiewicz                    
2. dr inż. Roman Schefke
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                            
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304         
cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl                       
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33.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC. 

Problem warunków kontraktowych FIDIC 
w praktyce w procesie budowlanym.

2. Zakres obowiązków i uprawnień 
pracodawcy oraz pracowników w zakresie 
BHP na placu budowy.

22-10-2015 r.                                         
16:00 – 19:10                                                                            
Piła                                                      
ul. Browarna 19

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

34. Branża elektroinstalacyjna – SEP, Układy 
elektryczne dla fotowoltaiki.

październik  2015 r.                                       
10:00                                                    
Kalisz                                        
Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP O. Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                
Informacje: telef. 62-765-85-33

 35.

BHP na kolejowych robotach liniowych: 
specyfika robót, najczęstsze ryzyka, zakres 
szkoleń specjalistycznych,  przykłady 
wdrożonych procedur.

październik 2015 r.

Firma SKANSKA S.A.
Wykładowcy:                                    
Weronika Kemmer,                                          
Przemysław Przybylski      

 36.
Wzmocnienie podłoża gruntowego 
w ciągu budowanych autostrad A1 i A 2. 
Przedstawienie projektów i realizacja prac

październik 2015 r.
Firma GT Projekt                                        
Wykładowcy:                                                 
dr inż. Andrzej Wojtasik z zespołem

37.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC. 

Problem warunków kontraktowych FIDIC 
w praktyce w procesie budowlanym.

2. Zakres obowiązków i uprawnień 
pracodawcy oraz pracowników w zakresie 
BHP na placu budowy.

5-11-2015 r.                                 
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

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

38. 

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Przepisy BHP związane z obsługą 

urządzeń technicznych oraz transportem 
wewnątrzzakładowym na placu budowy.

2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe bierne 
konstrukcji budynków istniejących i nowo 
budowanych.

12-11-2015 r.                                 
16:00 – 19:10                                                                            
Poznań                                      
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

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

39.

Branża elektroinstalacyjna – SEP   
Sympozjum z cyklu „Współczesne 
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne i informatyczne.

18 – 19.11. 2015 r.                                   
9:00                                                         
Poznań                                                  
Centrum Kongresowe IOR, 
ul. W. Węgorka 20

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

40.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC. 

Problem warunków kontraktowych FIDIC 
w praktyce w procesie budowlanym.

2. Zakres obowiązków i uprawnień 
pracodawcy oraz pracowników w zakresie 
BHP na placu budowy.

19-11-2015 r.                                  
16:00 – 19:10                                                                        
Konin                                           
Konińskie Centrum 
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11

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

41.
Posadowienie obiektów inżynierskich na 
podłożu wzmocnionym,  budowa autostrad A1 
i A2. Prezentacja projektów i realizacja prac.

listopad 20015 r.
Firma GT Projekt                                        
Wykładowcy:                                                 
dr inż. Andrzej Wojtasik z zespołem




