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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Jak co roku, w okresie jesiennym od 19 listopada do 2 grudnia, odbyły się 
spotkania w delegaturach z udziałem: powiatowych inspektorów Nadzo-
ru Budowlanego, dyrektorów Administracji Architektoniczno-Budowla-

nych oraz naszych członków. Celem tych spotkań, jak zawsze, jest przekazanie: 
krótkiej informacji o pracach w naszej Izbie, o stanie prac legislacyjnych dotyczą-
cych szczególnie sfery budownictwa oraz dyskusja nad problemami, z którymi 
borykają się na co dzień członkowie naszego samorządu zawodowego. Projekty 
regulacji prawnych nie zawsze spełniają nasze oczekiwania i budzą szereg kon-
trowersji. Ta wymiana doświadczeń jest bardzo ciekawa, a wnioski z tych spotkań 
stanowią wytyczne do dalszego działania. 

6 listopada odbyły się VII Warsztaty z cyklu „Projektowanie jako gra zespo-
łowa” organizowane wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów. Tym 
razem obiektem zainteresowania był ICHOT - Brama Poznania. Były to bardzo 
ciekawe warsztaty, w których uczestniczyło 130 osób.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przedstawiciele WOIIB 
uczestniczyli w spotkaniach świąteczno-noworocznych w poszczególnych stowa-
rzyszeniach naukowo-technicznych NOT, w Wielkopolskiej Izbie Budownictwa 
oraz na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania. 

9 stycznia 2015 r. uroczyście wręczono decyzje o nadaniu uprawnień budow-
lanych. Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym w sesji je-
siennej 2014 r. zdały 143 osoby.

30 stycznia odbyło się spotkanie z nowo wybranym Prezydentem Miasta Po-
znania zorganizowane przez WIB. W spotkaniu, na które otrzymaliśmy oficjalne 
zaproszenie, uczestniczyłem wraz z Kol. Jerzym Strońskim. Poświęcone ono było 
aktualnym i przyszłym inwestycjom w mieście Poznaniu oraz problemom, z jakimi 
musi zmierzyć się Poznań w przyszłości.

Przygotowujemy się do Targów BUDMA 2015. Targi odbędą się od 10 do 13 
marca 2015 roku. Dni Inżyniera Budownictwa organizujemy 10 i 11 marca 2015 roku. 
Informację na ten temat przekazaliśmy w grudniowym wydaniu, a szczegółowy pro-
gram przedstawiamy na dalszych stronach Biuletynu. Apeluję i zapraszam do wzięcia 
udziału w Dniach Inżyniera Budownictwa organizowanych przez WOIIB wspólnie 
z MTP.

Czas upływa szybko, skończył się 2014 rok i aktualnie jesteśmy w okresie 
podsumowań minionego roku. Opracowywane są sprawozdania z działalności: 
Okręgowej Rady, organów Izby, poszczególnych komisji i zespołów. Trwają przy-
gotowania do XIV Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB, który odbędzie się 14 kwiet-
nia 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy 
ulicy Węgorka.

Zbliżają się Święta Wielkanocne i z tej okazji pragnę, w imieniu własnym 
i Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wszystkim na-
szym Koleżankom, Kolegom i ich rodzinom, złożyć życzenia wszelkiej pomyślno-
ści w życiu osobistym i zawodowym. Niech ten okres świąteczny będzie okazją do 
zadumy i dobrego wypoczynku w gronie rodzinnym. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący WOIIB
inż. Włodzimierz Draber

Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa (WOIIB)

60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14
Sekretariat tel. 61-854-20-10, fax 61-854-20-11
OKK tel. 61-854-20-20, tel./ fax 61-854-20-21

ROZ, OSD tel. 61-854-20-13
Sprawy członkowskie tel. 61-854-20-14
strona internetowa: www.woiib.org.pl

e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Biuro Izby czynne:
poniedziałek 13:00-16:00

wtorek, środa, czwartek 11:00-15:00
piątek 9:00-13:00

Delegatury terenowe WOIIB

Kalisz, ul. Rumińskiego 2 (pok. 8)
tel. 62-757-11-58

kalisz@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00 

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

Konin, ul. Spółdzielców 3 (pok. 110)
tel. 63-245-31-34

konin@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00 

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

Leszno, ul. Lipowa 26 (pok. 35)
tel. 65-520-70-75

leszno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00 

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

Piła, ul. Browarna 19 (pok. 292)
tel. 67-215-50-38

pila@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00 

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

Gniezno, ul. Tumska 15 (pok. 7) 
tel. 61-426-51-30

gniezno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00 

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

Dyżury w siedzibie WOIIB
Zastępca przewodniczącego  
Rady Wielkopolskiej OIIB:

mgr inż. Andrzej Mikołajczak
w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 pok. 3

mgr inż. Jerzy Stroński
w każdą środę w godz. 15:00-16:00 pok. 3

Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
we wtorki w godz. 13:00-14:00 pok. 103

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
mgr inż. Łukasz Gorgolewski

we wtorki w godz. 14:00-15:00 pok. 101

Ośrodek Informacji Technicznej
tel. 61-854-20-23

ISSN 1732-4289
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Koleżankom i Kolegom
zdrowych, pogodnych  

Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 

życzą: Rada WOIIB 
oraz Rada Programowa Biuletynu.

Porządek obrad 
XIV Zjazdu Sprawozdawczego

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu 
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Instytutu Ochrony Roślin

14 kwietnia 2015 r., godz. 10:00

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Okręgowego Zjazdu.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Ustalenie liczby członków komisji zjazdowych.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:

– Komisji Skrutacyjnej,
– Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Wystąpienia gości Zjazdu
9. Sprawozdania:

– okręgowej rady, w tym sprawozdanie finansowe i rozliczenie budżetu za 
2014 rok,

– okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
– okręgowego sądu dyscyplinarnego,
– okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
– okręgowej komisji rewizyjnej.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady, zawierającego 

sprawozdanie finansowe oraz rozliczenie budżetu za rok 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla okręgowej rady IIB.
14. Przedstawienie programu działalności na 2015 rok i budżetu na 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia programu działalności na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu okręgowej izby na 2015 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie odznak honorowych PIIB dla członków 

okręgowej komisji rewizyjnej.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Wolne wnioski i sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

9:15-10:00 kawa
13:00-13:45 lunch
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BUDMA 2015
Program Dni Inżyniera Budownictwa

Organizatorzy:     Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa „Inżynier Budownictwa”

I dzień – 10.03.2015 r.   PAWILON NR 3, SALA ZIELONA

12:30-12:50 1. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
12:50-13:10 2. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
  Robert Dziwiński

13:10-13:30 Przerwa kawowa

13:30-13:50 3. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych o prace projektowe oraz 
  w zamówieniach „zaprojektuj i buduj” – dyrektor doradców Izby Projektowania Budowlanego 
  dr inż. Aleksander Krupa
13:50-14:10 Dyskusja 

II dzień – 11.03.2015 r.   PAWILON NR 3, SALA ZIELONA

11:00-11:30 1. Wykorzystywanie programu BIM w projekcie autostradowej obwodnicy Sztokholmu 
  – dr inż. Grzegorz Ratajczak, mgr inż. Mateusz Nettmann
11:30-12:00 2. Inteligentne budynki użyteczności publicznej – zagadnienia praktyczne 
  – dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. Politechniki Poznańskiej

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:00 3. Niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcyjne budynku ICHOT w Poznaniu jako sposób 
  na realizację śmiałej koncepcji architektonicznej – mgr inż. Marcin Matoga – Pracownia Projektowa

13:00-13:30 Dyskusja

Politechnika Poznańska i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają na:

I Ogólnopolską Konferencję 
Air-Tight – Szczelność Powietrzna Budynków

w ramach II Dnia Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, DBPiE 2015
Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul Piotrowo 2, 23.04.2015 r.

Tematyka – szczelność powietrzna budynków w 3 sesjach:

1. Podstawy szczelności powietrznej         2. Przegląd produktów i technologii         3. Wybrane zagadnienia praktyczne

Prelegenci: pracownicy Politechniki Poznańskiej: prof. dr hab. inż. E. Szczechowiak, dr hab. inż. arch. S. Rosolski, 
dr inż. A. Górka, dr inż. M. Szymański, mgr inż. Ł. Amanowicz, mgr inż. K. Bandurski | goście: dr inż. K. Nowak- 
-Dzieszko (Politechnika Krakowska), mgr inż. P. Kosiński (UWM Olsztyn), mgr inż. arch. T. Pyszczek (Architektura 
Pasywna) | Przedstawiciele firm branżowych: m.in. Rehau, BlowerDoor oraz wielu innych...

Termin: czwartek, 23.04.2015 r., godz. 8:30 do 16:00

Opłata: normalna 30 zł / studencka 15 zł (na konto Poligrodzian Politechniki Poznańskiej)
Rejestracja, nr konta i szczegóły: www.dbpie.put.poznan.pl lub telefonicznie przez WOIIB: tel. 61-854-20-19
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MTP INFRATEC  6-9.05.2015 r. 
I KONGRES INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ 6 i 7 maja 2015 r.

6.05.2015 – TEMATY EKONOMICZNO-GOSPODARCZE

12.00-16.00 MTP

7.05.2015 – DZIEŃ INŻYNIERA BUDOWNICTWA

BUDOWNICTWO DROGOWE

10.00-10:40 1. Strategia robót związanych z utrzymaniem autostrad – dr inż. Grzegorz Ratajczak
10:40-11:20 2. Błędy w projektowaniu i budowie mostów – dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM

11:20-11:35 Przerwa kawowa

11:35-12:15 3. Dokumentacja geotechniczna. Obowiązujące przepisy, planowanie i realizacja badań 
  – dr inż. Andrzej Wojtasik – GT Projekt

12:15-12:45 Dyskusja 

BUDOWNICTWO KOLEJOWE

13:00-13:25 1. Problemy projektowania obiektów infrastruktury kolejowej w systemie realizacji inwestycji 
  projektuj-buduj – Mieczysław Szymański
13:25-13:50 2. Postęp prac związanych z modernizacją linii kolejowych w obrębie aglomeracji poznańskiej – 
  Wojciech Grześkowiak
13:50-14:15 3. Transport publiczny w Wielkopolsce Jerzy Krigier – dyrektor Departamentu Transportu Urzędu  
                           Marszałkowskiego

14:15-14:45 Przerwa kawowa

14:45-15:10 4. Kolej aglomeracyjna – Maciej Musiał, Urząd Marszałkowski Poznań
15:10-15:35 5. Informacja o zamierzeniach związanych z III etapem modernizacji poznańskiego dworca kolejowego 
  – Tomasz Lisiecki

15:35-16:00 Dyskusja

EXPOPOWER 2015
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

w dniach 26-28 maja 2015 r. do Poznania 
w Międzynarodowych Targach Energetyki 

EXPOPOWER, które stały się jednym z najważniejszych 
spotkań branży elektroenergetycznej w kraju. Przez 3 dni 
Poznań stanie się stolicą nowych technologii i rozwiązań 
z zakresu energetyki oraz energetyki odnawialnej.

Wśród około 300 wystawców z kraju i zagranicy uczest-
niczących w targach, będzie tradycyjnie liczna reprezentacja 
liderów sektorów wiodących producentów, dystrybutorów 
i usługodawców branży energetycznej, elektrotechnicznej 
i energetyki odnawialnej, którzy zaprezentują listę nowych 
produktów i rozwiązań technologicznych z zakresu wytwa-
rzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, budow-
nictwa energetycznego i technologii energooszczędnych, 
elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
przewodów i łączników, urządzeń pomiarowych, automa-

tyki, oświetlenia, instalacji odgromowych i przepięciowych 
oraz energii odnawialnej.

EXPOPOWER od wielu lat buduje platformę transferu 
wiedzy dla profesjonalistów. Podczas bezpłatnych warszta-
tów i konferencji, które odbywają się równolegle do targów, 
eksperci i praktycy przedstawią najnowsze technologie i roz-
wiązania techniczne szczególnie interesujące projektantów, 
architektów, użytkowników i eksploatatorów branży energe-
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tycznej i elektrotechnicznej, elektroinstalatorów i hurtowni-
ków branży elektrotechnicznych.

Targi są miejscem spotkań dla decydentów z sektora 
energetycznego i prezentacji technologii jutra oraz okazją do 
dyskusji na temat kierunków ich rozwoju. Tak też jest i w tym 
roku. Tradycyjnie wśród wystawców obecnych będzie wielu 
liderów rynku. Na zwiedzających targi profesjonalistów będą 
oczekiwały liczne nowości prezentowane na stoiskach. Targi 
to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi pro-
duktami i technologiami, które wprowadzane są na polski ry-
nek. Idąc naprzeciw tym wyzwaniom, EXPOPOWER 2015 
poszerza swoją ofertę o takie wydarzenia jak: 

– Innopower – Salon Innowacji w Energetyce,
– E-mobility – Salon Pojazdów Elektrycznych,
– III Forum Fotowoltaiki w Polsce,
– Energia 21 – czyli przedsiębiorstwo energetyczne 

XXI wieku 
– oraz wiele innych ciekawych imprez i wydarzeń.
Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi EXPOPO-

WER będzie bogaty program konferencji i spotkań przygotowy-
wanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie we współpra-
cy z partnerami branżowymi, w spotkaniach tych  czynny udział 
bierze Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Już siódmy raz na EXPOPOWER w Poznaniu 26 maja 
2015 roku, odbędzie się konferencja organizowana przez 
WOIIB, Oddział Poznański SEP i Politechnikę Poznańską, 

patronatem konferencji będzie Polski Komitet Oświetle-
niowy i Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego 
POL-Lighting, VII Konferencja Naukowo Techniczna 
z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu”, tytułem te-
gorocznej edycji będzie Technika świetlna 2015. Tematyka 
konferencji będzie dotyczyła aktualnych norm i przepisów 
związanych z oświetleniem, informacji o produktach i roz-
wiązaniach technicznych umożliwiających energooszczędne 
oświetlenie wnętrz, dróg i terenów kolejowych ze szczegól-
nym uwzględnieniem opraw LED. Przedstawione zostaną 
także nowoczesne metody sterowania oświetleniem, a także 
nowe rozwiązania oświetlenia awaryjnego. Autorami refera-
tów będą wybitni wykładowcy z Politechniki Warszawskiej, 
Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej oraz Polskie-
go Komitetu Oświetleniowego, a także przedstawiciele czo-
łowych producentów opraw i sprzętu oświetleniowego. 

Drugiego dnia targowego, tj. 27 maja 2015 roku, SEP 
wspólnie z WOIIB i Wydziałem Elektrycznym Politechniki 
Poznańskiej organizują XII Konferencję Naukowo-Tech-
niczną z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego 
i wysokiego napięcia”. Tytuł tegorocznej edycji to „Elek-
troenergetyczne stacje i rozdzielnice średniego napięcia”. 
Konferencja ukierunkowana będzie na nowe rozwiązania sta-
cji i urządzeń rozdzielczych średniego napięcia dedykowane 
tak dla energetyki zawodowej, jak i przemysłu, górnictwa 
i budownictwa ogólnego. Innowacyjne metody integrowania 
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najlepszych sprawdzonych rozwiązań dla sieci elektroener-
getycznych pozwolą na dostosowanie oferty do indywidual-
nych wymagań odbiorców. 

Program konferencji obejmować będzie referaty spe-
cjalistów pracowników naukowo-badawczych politechnik, 
przedstawicieli wiodących producentów oraz panel dyskusyj-
ny. Tematyka konferencji dostosowana jest w szczególności 
do projektantów, eksploatatorów i wykonawców elektrycz-
nych robót budowlano-montażowych oraz pracowników nad-
zoru robót elektrycznych.

W trzecim dniu targowym, tj. 28 maja 2015 roku, wiodą-
ca na rynku światowym w ochronie przepięciowej firma DEHN 
wraz z SEP organizują bardzo ciekawe seminarium, którego te-
matem będzie ochrona przepięciowa, skutki niedotrzymywa-
nia standardów ochrony przepięciowej i sposoby przeciw-
działania. Na konferencji przedstawione zostaną skutki i straty 
spowodowane w sieciach i urządzeniach z nich zasilanych wy-
ładowaniami piorunowymi. Straty siegają w wielu przypadkach 
milionów złotych. Ze względu na powszechność stosowania 
ochrony przepięciowej, konferencja skierowana jest do wszyst-
kich elektryków.

Bardzo ciekawa tematyka przedstawionych konferencji 
organizowanych przez WOIIB i SEP przy współudziale Poli-
techniki Poznańskiej i zapewnieniu znakomitych wykładow-
ców, w powiązaniu z ekspozycją targową, dającą możliwość 
konfrontacji nauki z techniką, sprawiają, że cieszą się one 
dużym zainteresowaniem. Jesteśmy przekonani, że również 

i w tym roku wydarzenia te będą cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Serdecznie Państwa zapraszamy.

Nie zabraknie także w czasie targów szeregu prezentacji 
i wystąpień firm. 

Zapraszamy również Państwa do odwiedzenia bardzo cie-
kawej ekspozycji targów EXPOPOWER i udziału w organizo-
wanych tam konferencjach i spotkaniach technicznych. Wstęp 
na targi oraz udział w konferencjach i innych wydarzeniach 
targowych po rejestracji jest bezpłatny. Szczegółowe informa-
cje na temat programów konferencji i spotkań znajdują się na 
stronach: www.expopower.pl, www.sep.poznan.pl, www.sep.
com.pl

Stefan Granatowicz

Między 19 listopada a 2 grudnia 2014 r. we 
wszystkich delegaturach odbyły się spotkania 
przedstawicieli WOIIB z przedstawicielami 

organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzo-
ru budowlanego oraz członkami Izby.

26 listopada 2014 r. spotkanie takie odbyło się w Po-
znaniu w siedzibie Izby przy ulicy Dworkowej. Uczestni-
czyło w nim ponad 20 osób. Rolę gospodarza spotkania peł-
nił przewodniczący Okręgowej Rady Włodzimierz Draber. 
Na spotkanie przybyli między innymi: Paweł Łukaszewski 
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Liliana 
Buchwald – dyrektor Wydziału Administracji Architekto-
niczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, 
Andrzej Nowicki – zastępca dyrektora Wydziału Urba-
nistyki i Architektury Urzędu Miasta i kilku inspektorów 
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Ze stro-

ny władz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa w spotkaniu uczestniczyli wiceprzewodniczący: 
Jerzy Stroński i Andrzej Mikołajczak oraz przedstawiciele 
organów.

Przewodniczący Włodzimierz Draber przedstawił dzia-
łalność Izby od czasu ostatniego zjazdu. Omówił zmiany 
w przepisach prawa wprowadzone ustawą deregulacyjną, 
w szczególności zmiany dotyczące sprawowania samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie. Zwrócił uwagę 
na istotne zmiany dotyczące rzeczoznawców – od sierpnia 
2014 r. rzeczoznawstwo nie jest już samodzielną funkcją 
techniczną – nadawanie tytułu rzeczoznawcy, jak i prowa-
dzenie rejestrów znajdzie się w gestii Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa.

Krótko omówiona została też sprawa zaawansowania 
prac nad tworzeniem Kodeksu budowlanego.

Spotkania z PINB
w delegaturach
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Następnie przewodniczący przedstawił działania Izby 
w zakresie czynnego udziału w targach branżowych (BUD-
MA, INTERMASZ i INFRATECH) oraz w organizowaniu 
różnego rodzaju konferencji i warsztatów dla inżynierów.

O konferencji Budownictwo  Szpitalne, która organi-
zowana jest cyklicznie co dwa lata, opowiedział wiceprze-
wodniczący Jerzy Stroński. Przedstawił też działania WOIIB 
w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Za-
wodowych, jednym z dwóch takich gremiów działających 
w Polsce.

W dalszej części spotkania przewodniczący Włodzi-
mierz Draber poruszył sprawę niejednoznacznej interpretacji 
przepisów prawa i orzecznictwa sądowego przez poszczegól-
ne urzędy. 

Rozpoczął dyskusję, w której głos zabierali zarówno 
urzędnicy, jak i inżynierowie. Bogdan Dąbrowski – prawnik 
WUiA m. Poznania zgłosił wniosek o rozważenie możliwo-
ści umieszczenia w zaświadczeniu o przynależności do sa-
morządu zawodowego informacji o zakresie uprawnień bu-
dowlanych. Urzędnicy mają czasami problem z interpretacją 
zakresu uprawnień. W imieniu Izby odpowiedział Okręgo-
wy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Łukasz Gor-
golewski, wyjaśniając, że do projektu budowlanego oprócz 
zaświadczenia składany jest odpis uprawnień gdzie znajdują 
się wszystkie niezbędne informacje. Przenoszenie ich treści 
do zaświadczeń byłoby dublowaniem. W przypadku wąt-
pliwości (uprawnienia zdobywane w różnych latach różnią 
się opisem zakresu) urzędy mogą zgłaszać się do Izby, gdzie 
w przypadkach wątpliwych sporne kwestie rozstrzyga Krajo-
wa Komisja Kwalifikacyjna.

W dalszej części dyskusji pojawiły się tematy związa-
ne z wydawaniem pozwoleń na budowę, zarówno w przy-
padku istnienia planów miejscowych, jak i w przypadku, 

gdy podstawą jest decyzja o warunkach zabudowy. Zastęp-
ca dyrektora WUiA m. Poznania Andrzej Nowicki powie-
dział, że priorytetem przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu 
na budowę jest to, aby nie można było jej podważyć. Świa-
domość prawna stron biorących udział w przedsięwzięciu 
inwestycyjnym jest coraz większa i ważną sprawą jest ta-
kie przygotowanie projektów (również od strony formalno-
prawnej, a nie tylko technicznej), by inwestycje mogły być 
realizowane. W dyskusji pojawił się też temat etyki zawo-
dowej projektantów. Sprawę przedstawiła dyrektor WAA-B 
w Starostwie Powiatowym Liliana Buchwald, podając za 
przykład projekty domów jednorodzinnych o powierzch-
niach często przekraczających kilkaset metrów kwadrato-
wych. Inwestor występuje o pozwolenie na budowę takie-
go obiektu, mając decyzję o warunkach zabudowy (dobre 
sąsiedztwo itp.) na taki rodzaj obiektu, a potem z pomocą 
projektanta buduje obiekt, który po odbiorze przekształca 
na budynek o zupełnie innej funkcji. Prowadzi to do nieładu 
urbanistycznego i rujnowania wspólnej przestrzeni, co wi-
dać najwyraźniej w gminach podmiejskich.

Mówiono też o dużych inwestycjach w mieście, których 
efektem są obiekty nie zawsze udane. Potrzebne jest szeroko 
rozumiane współdziałanie organów administracji i nadzoru 
budowlanego z organami samorządu zawodowego. Warto 
byłoby podjąć działania zmierzające do prowadzenia konsul-
tacji przed podjęciem decyzji o budowie dużych obiektów, 
które wpisują się w obraz miasta na wiele lat.

Konkluzją dyskusji było stwierdzenie, że spotkania ta-
kie są potrzebne i powinny się odbywać, bo dzięki nim praca 
na styku inżynier – urzędnik może przebiegać sprawniej.

opracowanie: Krystyna Chocianowicz
zdjęcie: Joanna Kozłowska-Molenda
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Wręczenie decyzji 
o nadaniu uprawnień budowlanych

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w se-
sji jesiennej 2014 r. przyjęła łącznie 234 wnioski 
o nadanie uprawnień budowlanych, w tym 159 

wniosków o przeprowadzenie kwalifikacji, z tego 2 wnioski 
w specjalności architektonicznej przekazano do Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Architektów RP w związku z wejściem 
w życie 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do 
wykonywania niektórych zawodów regulowanych. 

Przeprowadzono kwalifikację w następujących specjal-
nościach:
• w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 66 wniosków,
• w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 5 wniosków,
• w specjalności inżynieryjnej drogowej 7 wniosków,
• w specjalności inżynieryjnej mostowej 5 wniosków,
• w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 
  kolejowych obiektów budowlanych 8 wniosków, 
• w specjalności instalacyjnej sanitarnej 36 wniosków,
• w specjalności instalacyjnej elektrycznej 26 wniosków,
• w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej 4 wnioski
oraz 77 wniosków na egzamin pisemny i ustny z poprzednich 
postępowań.

Do egzaminu pisemnego w sesji jesiennej 2014 r. przy-
stąpiło łącznie 179 osób, z czego egzamin ten zdało 148 osób, 
co stanowi 82,68%.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 177 osób, a wynik po-
zytywny uzyskały 143 osoby, co stanowi 80,79%.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy-
tywnym zaliczyły w sesji jesiennej 2014 r. – 143 osoby.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień bu-
dowlanych w sesji jesiennej 2014 r. odbyło się w piątek  
9 stycznia 2015 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy  
ul. Dworkowej 14.

Decyzje wręczali: przewodniczący WOIIB – inż. Wło-
dzimierz Draber i przewodniczący OKK – prof. dr hab. inż. 
Wiesław Buczkowski. W uroczystości udział wzięli: sekre-
tarz OKK – dr inż. Daniel Pawlicki, dyr. biura WOIIB – 
Balbina Konieczna oraz pracownice OKK: Anna Głębocka 
i Anna Karpowicz.

• o godz.10:00 dla specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, 
inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej drogowej 
i inżynieryjnej mostowej. Najlepsze wyniki z egzaminów 
uzyskali i zostali uhonorowani grawertonem z decyzją 
o nadaniu uprawnień budowlanych:
–  mgr inż. Paweł Górecki   spec. kontr.- bud.,
–  mgr inż. Maciej Samulak   spec. kontr.- bud.,
–  mgr inż. Barbara Włochal   spec. kontr.- bud.,
–  mgr inż. Marcin Kalisz  spec. hydrotechn.,
–  mgr inż. Hubert Kinal  spec. drogowa.
Nagrodą książkową – mgr inż. Andrzej Tomkowiak – spec. 

hydrotechn.
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• o godz.12:00 dla specjalności: instalacyjnej sanitarnej, in-
stalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej 
i inżynieryjnej kolejowej Najlepsze wyniki z egzaminów 
uzyskali i zostali uhonorowani grawertonem z decyzją 
o nadaniu uprawnień budowlanych:
–  inż. Elżbieta Janik  spec. inst. sanit.,
–  mgr inż. Przemysław Siuda  spec. inst. sanit.,
–  mgr inż. Bartłomiej Pauś  spec. inst. elektr., 
–  mgr inż. Maciej Zdrenka  spec. inst. elektr., 
–  mgr inż. Szymon Stasik  spec. inż. kolejowa.
Nagrodą książkową – mgr inż. Henryk Sobka – spec. inst. sanit.

Wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane, 
gratulujemy i życzymy wielu inżynierskich sukcesów w co-
dziennej pracy zawodowej.

Kolejna sesja egzaminacyjna - wiosenna 2015 r. rozpo-
cznie się 15 maja 2015 r. Dokumenty na postępowanie kwa-
lifikacyjne w wiosennej sesji będą przyjmowane od 20 stycz-
nia do 20 lutego 2015 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy 
ul. Dworkowej 14, pok. 102.

W celu wzajemnego poszanowania czasu pracy i po-
prawy organizacji przyjmowania wniosków na uprawnienia 
budowlane, osoby ubiegające się o nadanie uprawnień pro-
szone są o wcześniejsze elektroniczne zarejestrowanie się. 
Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie w terminie 
zadeklarowanym i przyjętym przez program rejestracji elek-
tronicznej.

Informuję, że termin przyjmowania wniosków o nadanie 
uprawnień budowlanych przed każdą sesją jest zdetermino-
wany wymogami proceduralnymi ich dotrzymania wg prze-
pisów prawnych – Kodeksu Postępowania Administracyjne-
go – w tym zawiadomienia kandydatów o wyniku przepro-
wadzonej kwalifikacji, możliwości odwołań czy możliwości 
dotrzymania terminów wypełnienia postanowień w zakresie 
dokumentowania praktyki i możliwości przystąpienia do tej 
sesji egzaminacyjnej, na którą składano dokumenty. 

Przewodniczący OKK
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Specjalność konstrukcyjno-budowla-
na – 57 osób

do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Bartosz Adaszewski
2. mgr inż. Adrian Biesiedin
3. mgr inż. Maciej Brzuszkiewicz
4. mgr inż. Piotr Cybulski
5. mgr inż. Ryszard Danielewski
6. mgr inż. Hanna Demuth
7. mgr inż. Damian Dolata
8. mgr inż. Paweł Górecki
9. mgr inż. Krzysztof Grześkowiak
10. mgr inż. Janusz Jakubowski
11. mgr inż. Bartosz Jaworski
12. mgr inż. Rafał Kania
13. mgr inż. Natalia Kotlarz
14. mgr inż. Tomasz Kozioł
15. mgr inż. Agnieszka Michałowska-

Dudzińska
16. mgr inż. Michał Mielcarek
17. mgr inż. Jakub Mieżyński
18. mgr inż. Katarzyna Mnich
19. inż. Dominik Napieralski
20. mgr inż. Jędrzej Pawlak
21. mgr inż. Wojciech Piechowiak

22. mgr inż. Marcin Pospieszny
23. mgr inż. Michał Rutkowski
24. mgr inż. Paweł Rzucidło
25. mgr inż. Jakub Sąsiadek
26. mgr inż. Michał Skrzypczak
27. mgr inż. Paweł Sucharski 
28. mgr inż. Michał Szukała
29. mgr inż. Dominik Szulc
30. mgr inż. Magdalena Szumańska
31. mgr inż. Teresa Waluszyńska
32. mgr inż. Piotr Wałęsiak
33. mgr inż. Krzysztof Wasztyl
34. inż. Piotr Wróblewski
35. mgr inż. Jarosław Wysocki
36. mgr inż. Mateusz Zachaś
37. mgr inż. Magdalena Zawidzka

do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Piotr Antecki
2. mgr inż. Marcin Banaszkiewicz
3. inż. Marcin Bielecki
4. mgr inż. Bartosz Czapiewski
5. mgr inż. Tomasz Domagalski
6. mgr inż. Patrycja Kupczyk
7. mgr inż. Wojciech Kwitowski 
8. inż. Piotr Olszowy
9. mgr inż. Marek Podolecki

10. mgr inż. Maciej Samulak
11. mgr inż. Daria Sobczak
12. mgr inż. Piotr Starzecki
13. mgr inż. Piotr Wojciechowski
14. mgr inż. Przemysław Woźny
15. mgr inż. Adam Wrzosek

do projektowania i kierowania robo-
tami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Agnieszka Radkiewicz
2. mgr inż. Barbara Włochal
3. mgr inż. Janusz Wojciechowski

do kierowania robotami budowlany-
mi w zakresie ograniczonym:
1. techn. Tomasz Lewandowski
2. techn. Janusz Pawlaczyk

Specjalność inżynieryjna hydrotech-
niczna – 5 osób

do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Andrzej Tomkowiak

do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Jakub Dłużewski

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane 
w sesji jesiennej 2014
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2. mgr inż. Marcin  Kalisz
3. mgr inż. Daria Krupa-Palacz
4. mgr inż. Bartosz Małolepszy

Specjalność inżynieryjna drogowa – 
13 osób

do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Michał Alaba
2. mgr inż. Łukasz Białecki
3. mgr inż. Łukasz Bielawa
4. mgr inż. Piotr Bukowiecki
5. mgr inż. Anna Chuchla
6. mgr inż. Filip Grzelak
7. mgr inż. Hubert Kinal
8. mgr inż. Piotr Mosiek
9. mgr inż. Ewelina Pastuszek
10. inż. Marcin Sezonowicz

do projektowania bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Łukasz Białecki
2. mgr inż. Tomasz Maćkowiak
3. mgr inż. Przemysław Perz

Specjalność inżynieryjna mostowa – 
6 osób

do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Łukasz Adamski
2. mgr inż. Krzysztof Kowalski
3. mgr inż. Adam Świerek
4. mgr inż. Damian Ziółkowski

do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Grzegorz Chechła

do projektowania i kierowania robo-
tami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Jakub Kaczmarek

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

do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Łukasz Bartos
2. mgr inż. Paweł Broda
3. mgr inż. Jarosław Bukowski
4. mgr inż. Mateusz Gardo

5. mgr inż. Michał Kosecki
6. mgr inż. Adam Masłowski
7. mgr inż. Dawid Plenzler
8. mgr inż. Przemysław Siuda
9. mgr inż. Henryk Sobka

do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Agnieszka Dudzik
2. inż. Elżbieta Janik
3. mgr inż. Judyta Kaczmarczyk
4. mgr inż. Maciej Kanoniczak
5. mgr inż. Joanna Matysiak-Olek
6. mgr inż. Dariusz Okleja
7. mgr inż. Michał Podharski
8. mgr inż. Jacek Ruminkiewicz
9. mgr inż. Tomasz Rzeźnik
10. mgr inż. Arkadiusz Wrzosek

do projektowania i kierowania robo-
tami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Aneta Antecka
2. mgr inż. Paweł Kraśny
3. mgr inż. Paweł Tomczak

Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci instalacji i urządzeń elektrycz-
nych i elektroenergetycznych – 31 osób

do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Paweł Buchelt
2. mgr inż. Paweł Burda
3. mgr inż. Marcin Jankowski
4. mgr inż. Marek Kubacki
5. mgr inż. Jakub Mrówka
6. mgr inż. Łukasz Muszyński 
7. mgr inż. Bartosz Nizielski 
8. mgr inż. Arkadiusz Nowacki
9. mgr inż. Przemysław Nowicki
10. mgr inż. Mateusz Patalas
11. mgr inż. Bartłomiej Pauś
12. mgr inż. Robert Sander
13. mgr inż. Jacek Sieczka
14. mgr inż. Michał Wencel

do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Szymon Bednarek
2. mgr inż. Maciej Biedziński
3. mgr inż. Łukasz Biliński
4. mgr inż. Damian Furman
5. mgr inż. Dariusz Gęsikiewicz
6. mgr inż. Tomasz Góralczyk
7. mgr inż. Łukasz Kaczmarczyk
8. mgr inż. Adrian Kaźmierczak

9. mgr inż. Piotr Klimiuk
10. mgr inż. Wojciech Mosiewicz
11. mgr inż. Marcin Sobczyński
12. mgr inż. Daniel Utrajczak
13. mgr inż. Maciej Wesoły
14. mgr inż. Maciej Zdrenka

do projektowania i kierowania robo-
tami budowlanymi bez ograniczeń:
1. inż. Sylwester Dolata

do kierowania w zakresie ograniczonym:
1. techn. Leszek Kędzierski

do projektowania w zakresie ograni-
czonym:
1. mgr inż. Bartosz Bakuniak

Specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń telekomu-
nikacyjnych – 3 osoby

do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Maciej Gdula

do projektowania  bez ograniczeń:
1. mgr inż. Beata Wierzbicka-Pochylska

do projektowania i kierowania robo-
tami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Maciej Nawrocki

Specjalność inżynieryjna kolejowa – 
6 osób

do kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Łukasz Nowak
2. mgr inż. Tomasz Trojanowski

do projektowania bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Piotr Bruss
2. mgr inż. Piotr Szarszoń

do projektowania i kierowania robo-
tami budowlanymi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Szymon Stasik

do kierowania robotami budowlany-
mi w zakresie ograniczonym: 
1. techn. Jacek Konowalczyk

RAZEM 143 OSOBY
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Z cyklu – Wywiad z... 
mgr. inż. Zenonem Wośkowiakiem 

– przewodniczącym Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB

Mgr  inż.  Zenon Wośkowiak w  latach  2010-2014  pełnił  obowiązki  zastępcy 
przewodniczącego Rady WOIIB. Był również głównym organizatorem uroczystości 
obchodów X-lecia działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa.  Aktualnie  jest  członkiem Okręgowej  Rady WOIIB  i  członkiem Krajowej 
Rady PIIB.

 

Mirosław Praszkowski
W grudniu 2014 r. Okręgowa Rada WOIIB, zamiast do-

tychczasowej Rady Bibliotecznej, powołała Zespół ds. Infor-
macji Technicznej  i  Integracji. Panu powierzono obowiązki 
kierowania tym zespołem. Proszę powiedzieć, jakie przyczyny 
legły u podstaw tej zmiany?

Zenon Wośkowiak
W drugiej kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-

żynierów Budownictwa została powołana Rada Biblioteczna 
Ośrodka Informacji Technicznej. Była to potrzeba chwili, 
gdyż WOIIB przejęła zasoby biblioteczne Biura Projektów 
„PROJPRZEM” w Poznaniu, a w następnej kadencji otrzy-
mała do zagospodarowania dział budowlany biblioteki Urzę-
du Wojewódzkiego w Poznaniu. Zespół pod kierownictwem 
dr. inż. Andrzeja Plamowskiego dokonał weryfikacji wszyst-
kich woluminów bibliotecznych i nadające się do wykorzy-
stania umieścił w Bibliotece Ośrodka Informacji Technicznej.

Rada Biblioteczna ustaliła linię programową Ośrod-
ka Informacji Technicznej w celu zapewnienia członkom  
WOIIB dostępu do aktualnych, wielobranżowych informacji 
technicznych w formie czasopism i wydawnictw elektronicz-
nych, pomagających w dobrym wykonywaniu zawodu oraz 
poszerzających wiedzę techniczną i ekonomiczno-prawną.

Rada Biblioteczna poświęciła na to dużo czasu i pracy, 
za co w tym miejscu w imieniu społeczności izbowej ser-
decznie im dziękuję.

Pod koniec trzeciej kadencji WOIIB, z uwagi na bardzo 
progresywne ukazywanie się informacji technicznej drogą 
elektroniczną oraz uporządkowanie zbiorów bibliotecznych, 
zakres działania Rady Bibliotecznej znacznie się ograniczył. 
Zespół proponował rozszerzenie swojego działania o groma-
dzenie  także wykorzystywanie dokumentacji zabytkowych 
budowli Wielkopolski.

Pełniąc funkcję decernenta Rady Bibliotecznej, wska-
zywałem inny zakres działania, niż proponowany, gdyż wy-
magał on olbrzymiego nakładu pracy i pieniędzy, co byłoby 
trudne do spełnienia. Po powołaniu mnie na przewodniczące-

go Rady Bibliotecz-
nej zaproponowałem, 
by przekształcić ją 
w zespół, który obej-
mie szczątkowe zada-
nia dotychczasowej 
Rady, nadal pozo-
stające do realizacji, 
oraz rozszerzy obsza-
ry działania na takie, 
które nie były dotąd 
realizowane przez 
Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

Transformację Rady Bibliotecznej w nowy zespół 
Izby zacząłem od przedstawienia swojego autorskiego pro-
jektu z proponowanym zakresem działania i nazwą nowo 
wybranym członkom Rady Bibliotecznej na IV kadencję 
WOIIB. Projekt został przyjęty i przekazany Okręgowej 
Radzie. W grudniu 2014 r. Okręgowa Rada WOIIB podjęła 
uchwałę (Nr 168/14 z dnia 16 grudnia 2014 r.), przekształ-
cając dotychczasową Radę Biblioteczną w Zespół ds. Infor-
macji Technicznej i Integracji. Obejmuje on Sekcję Infor-
macji Technicznej i Sekcję Integracji. W Zespole znajdzie 
także swoje miejsce kronikarz WOIIB. Przez dwanaście lat 
działalności było dużo wydarzeń i dokonań, które muszą 
być trwale uwiecznione, aby nie umknęły naszej pamięci. 
Tworzą one naszą historię, z którą powinni się zapoznać 
nasi następcy.

Mirosław Praszkowski
Czy może Pan przedstawić więcej szczegółów dotyczą-

cych przedsięwzięć planowanych  na najbliższe miesiące?

Zenon Wośkowiak
Sekcja Informacji Technicznej obejmie szczątkową 

działalność dotychczasowej Rady Bibliotecznej oraz rozpo-
cznie cykl informacji w formie prelekcji i zwiedzania wy-
branych obiektów pod nazwą: „HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ 
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BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKI”. Gwoli wyjaśnie-
nia należy zaznaczyć, że informacje o aktualnej realizacji 
budownictwa w Wielkopolsce nadal pozostaną w zakresie 
działań Zespołu ds. procesów budowlanych, na co wskazuje 
już sama jego nazwa. Mamy nadzieję, że ZPB będzie konty-
nuował rozpoczęty w poprzedniej kadencji cykl poznawania 
i zwiedzania interesujących placów budów. Dotąd odwiedzi-
liśmy 6 placów budów.

Wielkopolska oferuje nam bardzo szeroką paletę stare-
go budownictwa (drewnianego, szachulcowego, ceglanego, 
konstrukcji metalowych nitowanych, wodno-melioracyjnych 
itp.), które chcielibyśmy pokazać członkom Izby. Szcze-
gólnie młodszym koleżankom i kolegom, którzy zabiegani 
w codziennej pracy nie mieli jeszcze możliwości zapoznać 
się z tymi historycznymi obiektami.

Przewidujemy także prezentowanie, w formie prelekcji 
lub nawet konferencji, przyszłych obiektów budowlanych, 
które są już na etapie założeń techniczno-ekonomicznych, 
bądź projektowych. Mamy możliwość prezentowania i oma-
wiania także obiektów budowlanych z przeszłości w kon-
frontacji z obiektami do przyszłej realizacji o tych samych 
funkcjach. Pierwszym obiektem będzie „Spalarnia śmieci 
w Poznaniu” – ta z lat dwudziestych ubiegłego wieku i obec-
nie projektowana. Będzie to bardzo ciekawa konferencja, 
którą planujemy zorganizować w marcu 2015 r. i na którą już 
teraz serdecznie zapraszamy.

W zakresie naszych zainteresowań znajduje się rów-
nież budownictwo fortyfikacyjne Poznania ze szczególnym 
uwzględnieniem Kaponiery Kolejowej. Jak wyglądała ona 
w przeszłości, jakie były jej funkcje i co będzie z nią w przy-
szłości? 

Jeszcze w tym roku chcielibyśmy także zaprezentować 
naszym członkom historię Zamku Królewskiego w Poznaniu 
wraz z jego zwiedzaniem.

Mirosław Praszkowski
Proszę opowiedzieć o planowanych przedsięwzięciach 

Sekcji Integracji.

Zenon Wośkowiak
Uważam że w działaniach naszego samorządu powin-

niśmy kłaść większy nacisk na przedsięwzięcia związane 
z ogólnie pojętą integracją środowiska inżynierów i techni-
ków budownictwa w Wielkopolsce. Doroczne uroczystości 
Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, realizowane każdego 
roku przez kolejne delegatury Izby, są jednym z niewielu 
elementów integracji środowiska. Potrzeba zwiększenia in-
tegracji wynika z obserwacji naszego życia. Wiele koleżanek 
i kolegów, gdy skończyło swoją pełną aktywność zawodo-
wą w przedsiębiorstwach budowlanych i innych zakładach 
pracy, zostało pozostawionych samym sobie. Już nie należą 
do zespołów zawodowych, więc nie istnieją, a oni nadal są 
indywidualnie czynni zawodowo. Byli pracodawcy w zdecy-
dowanej większości dostosowali się do istniejącego w kraju 
drapieżnego kapitalizmu, gdzie liczy się tylko pieniądz, a nie 

człowiek. Uważam że to właśnie samorząd zawodowy po-
winien zadbać nie tylko o młode pokolenie, ale także o star-
szych wiekiem członków, by nie znaleźli się na marginesie 
życia społecznego. Dlatego do nich szczególnie pragniemy 
kierować szeroką ofertę przedsięwzięć integracyjnych.

Zamiary mamy duże, ale przyszłość może je zweryfi-
kować z uwagi na koszty i inne przyczyny. W tym roku pla-
nujemy zorganizować dwudniowy wyjazd integracyjny do 
Skansenu budownictwa drewnianego XVII–XIX wieku wraz 
z bogatym programem turystyczno-krajoznawczym.

Przewidujemy także zorganizowanie:
– w czerwcu 2015 r., w ramach rozpoczętego już w po-

przedniej kadencji samorządu cyklu imprez rekrea-
cyjnych, III Turnieju Tenisa Ziemnego;

– w okresie jesienno-zimowym II Turnieju Brydża Po-
równawczego.

Mamy również w planach zorganizowanie zawodów 
strzeleckich, pływackich i innych. Wszystko to jest uzależ-
nione od aktywności naszych członków. Będziemy także 
koordynować udział członków Izby, którzy zechcą reprezen-
tować WOIIB w zawodach rekreacyjno-sportowych, zorgani-
zowanych przez inne izby okręgowe, jak chociażby doroczne 
regaty żeglarskie na mazurskich jeziorach czy zawody węd-
karskie itp.

Mirosław Praszkowski
Czy w dalszych planach Zespołu znajdą się propozycje 

działań  integracyjnych,  które  sprawdziły  się w  realizacjach 
samorządów zawodowych z terenu Wielkopolski? 

Zenon Wośkowiak
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że Wielkopolska Okrę-

gowa Izba Inżynierów Budownictwa nie ma dotychczas tak 
szeroko rozwiniętych działań integracyjnych jak inne samo-
rządy zawodowe w Wielkopolsce. Miałem okazję i przyjem-
ność uczestniczyć w wielu imprezach organizowanych przez 
te samorządy. Były to koncerty chórów, zespołów muzycz-
nych, zawody pływackie itp. W ich ofercie są również plene-
ry malarskie, zawody narciarskie, żeglarskie itp.

Ile i jakie z podobnych propozycji przeniesiemy do na-
szej Izby, zależeć będzie tylko od nas, od aktywności i chę-
ci działania naszych członków i możliwości skorzystania 
z przedstawianych ofert. Wśród planów – marzeń jest jeszcze 
propozycja utworzenia przy WOIIB zespołu muzycznego.  
Na dziś pozostawiłbym takie określenie, bez doprecyzowa-
nia jego charakteru.

Reasumując, zamierzamy prowadzić i systematycznie 
rozwijać działalność integracyjną i to konsekwentnie, po pro-
stu po inżyniersku oraz w miarę naszych wszelkich możliwo-
ści. Wymaga to jednak czasu.

Mirosław Praszkowski
Dziękuję za rozmowę i życzę zrealizowania wszystkich 

ambitnych zamierzeń.
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Sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej 
i zawodowej – uwagi praktyczne

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny powołany został 
w aktualnym składzie na XIII Zjeździe Sprawo-
zdawczo-Wyborczym Wielkopolskiej Okręgo-

wej Izby Inżynierów Budownictwa 8 kwietnia 2014 r. Sąd roz-
patruje sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej 
skierowane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej jako sąd I instancji. Organizacja, zasady i tryb 
działania OSD unormowane są Regulaminem przyjętym przez 
Krajowy Zjazd PIIB. Sąd może prowadzić 2 rodzaje postępo-
wań:

– z tytułu odpowiedzialności zawodowej (na podstawie 
ustawy prawo budowlane),

– dyscyplinarne (na podstawie ustawy o samorządach za-
wodowych).
W postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawo-

dowej mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego. W postępowaniach dotyczących odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej – mają zastosowanie przepisy 
kodeksu postępowania karnego w zakresie nie uregulowa-
nym ustawą o samorządzie zawodowym. Trzeba podkreślić, 
że członkowie sądów dyscyplinarnych są niezawiśli w zakre-
sie orzekania, podlegają tylko przepisom prawa. Orzekają 
na podstawie swojego przekonania opartego na swobodnej 
ocenie dowodów zebranych w toku postępowania z uwzględ-
nieniem okoliczności (zarówno tych, przemawiających na 
korzyść, jak i tych przemawiających na niekorzyść obwinio-
nego członka samorządu zawodowego). 

Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność 
zawodową zagrożone jest następującymi karami:

– upomnieniem,
– upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązków 

ponownego złożenia egzaminu kwalifikacyjnego w wy-
znaczonym terminie,

– zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicz-
nej w budownictwie na okres od 1 do 5 lat (połączonym 
z obowiązkiem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego 
w wyznaczonym terminie).
W sprawach dyscyplinarnych Sąd może orzekać nastę-

pujące kary:
– upomnienie,
– nagana,
– zawieszenie w prawach członka Izby na okres do 2 lat,
– skreślenie z listy członków Izby.

Postępowanie dyscyplinarne uregulowane jest odpo-
wiednim rozporządzeniem ministra infrastruktury. Wnioski 
dotyczące wszczęcia postępowania zarówno z tytułu odpo-
wiedzialności zawodowej, jak i postępowania dyscyplinarne-
go wpływają do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej, który po przeprowadzeniu procedury wyjaśnia-
jącej może skierować sprawę do OSD.

Większość rozpatrywanych spraw dotyczy odpowiedzial-
ności zawodowej. Należą do nich przypadki niedopełnienia 
obowiązków przez kierownika budowy, projektanta lub in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Rzadziej zdarza się niedo-
pełnienie obowiązków przy okresowych przeglądach budyn-
ków. Warto też zastanowić się, kto inicjuje i z jakich powodów 
sprawy inżynierów, które trafiają do Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, a następnie do Sądu.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów spraw konkret-
nych rozpatrywanych przez OSD, które omawiam ku prze-
strodze członków Izby:

1. Niedbałe wykonywanie obowiązków projektanta.
Inżynier wykonał projekt budowlany obiektu użytecz-
ności publicznej w sposób niezgodny z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Mimo dwukrotnego wezwania przez miejscowe władze 
budowlane do usunięcia nieprawidłowości, nie dosto-
sował projektu do wymagań miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, nie odpowiadał nawet na 
próby skontaktowania się podejmowane przez inwesto-
ra publicznego. Sąd ukarał obwinionego karą upomnie-
nia. Sprawa wywołana zgłoszeniem inwestora (WOIIB, 
OSD 1/13).

2. Nierzetelne wykonywanie obowiązków projektanta.
Projektant wykonał projekt budynku gospodarczo-gara-
żowo-mieszkalnego bez zachowania wymaganej warun-
kami technicznymi odległości od granicy działki, a tak-
że wrysował budynek na planie zagospodarowania, nie 
zachowując rzeczywistych wymiarów (gdyby wymiary 
były określone właściwie, byłoby oczywiste, że odle-
głość od granicy działki jest dużo mniejsza od wymaga-
nej 4 m). Nadto obwiniony, mimo wezwania ze strony 
inwestora, nie podjął żadnego działania dla naprawienia 
błędu. Sąd wymierzył karę upomnienia. Sprawa wywo-
łana zgłoszeniem inwestora (WOIIB, OSD 2/14).

3. Niedbałe wykonywanie obowiązków kierownika 
 budowy.

Obwiniony pełniąc obowiązki kierownika budowy, do-
puścił do wybudowania obiektu niezgodnie z projektem 
budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu na budowę. 
Budynek został inaczej usytuowany, przesunięty, a po-
wierzchnia zabudowy została zmieniona w stosunku do 
zatwierdzonego projektu. Posadowienie, kształt i kubatu-
ra wybudowanego obiektu były odmienne od tych prze-
widzianych w dokumentacji. Nie usprawiedliwia go to, 
że prowadził budowę na podstawie projektu zamiennego, 
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Wydarzyło się 
w naszej Izbie

5 listopada Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

6 listopada

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie na temat: 
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – rola specyfikacji w procesie 

inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, popełniane błędy. 
2. BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych i gazowych na placu budowy. Bezpieczne użytkowanie 

elektronarzędzi – przykłady wypadków.

6 listopada VII warsztaty z cyklu „Projektowanie jako gra zespołowa” odbyły się w ICHOT – Brama Poznania. 
W spotkaniu uczestniczyło około 130 osób.

7 listopada Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

nawet jeśli inwestor zapewniał inżyniera o jego zatwier-
dzeniu. Nie sprawdził, czy faktycznie projekt zamienny 
jest zatwierdzony, czy istnieje nowe pozwolenie na bu-
dowę. Sąd ukarał obwinionego karą upomnienia. Sprawa 
wywołana zgłoszeniem inwestora (WOIIB, OSD 7/13).

4. Niedbałe wykonywanie obowiązków inspektora 
 nadzoru.

Obwiniony, pełniąc obowiązki inspektora nadzoru, do-
puścił do wybudowania obiektu niezgodnie z projek-
tem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę. 
Budynek został przesunięty na działce, a powierzchnia 
zabudowy została zmieniona w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu. Posadowienie, kształt i kubatura wybu-
dowanego obiektu były odmienne od przewidzianych 
w dokumentacji. Nie usprawiedliwia go to, że prowadził 
budowę na podstawie projektu zamiennego, nawet jeśli 
inwestor zapewniał inspektora o jego zatwierdzeniu. Nie 
sprawdził, czy faktycznie projekt zamienny jest zatwier-
dzony, czy istnieje nowe pozwolenie na budowę. Sąd 
ukarał obwinionego karą upomnienia. Sprawa wywoła-
na zgłoszeniem inwestora (WOIIB, OSD 8/13).

5. Nierzetelne wykonywanie obowiązków kierownika 
budowy.
Obwiniony, jako kierownik budowy, sporządził orze-
czenie techniczne dla właściciela budynku mieszkalne-
go. Orzeczenie to miało być podstawą zgłoszenia obiek-
tu do użytkowania. W orzeczeniu inżynier stwierdził, że 
budowa została wykonana zgodnie z projektem i warun-
kami technicznymi. Kontrola PINB stwierdziła istotne 
odstępstwa od planu zagospodarowania zatwierdzonego 

decyzją o pozwoleniu na budowę. Odstępstwa polega-
ły m.in. na dobudowaniu części budynku mieszkalnego 
z drugim wejściem i niedopuszczalnym zbliżeniu obiek-
tu do granicy działki sąsiedniej. Sąd wymierzył karę 
upomnienia. Sprawa wywołana przez organ nadzoru bu-
dowlanego (WOIIB, OSD 1/14).

6. Niedbałe wykonywanie obowiązków kierownika 
 budowy, zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

Obwiniony był kierownikiem budowy ulicznej sieci 
uzbrojenia podziemnego. Jak ustalono, w trakcie postę-
powania dopuścił do prowadzenia robót ziemnych, w tym 
wykopu pod studzienkę kanalizacyjną o głębokości oko-
ło 4 m, nie przestrzegając przepisów BHP poprzez brak 
odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i wykony-
wanego głębokiego wykopu. Dopuścił też do równoczes-
nego wykonywania w pobliżu zagęszczania gruntu po ro-
botach kablowych. W wyniku tego doszło do wypadku na 
budowie. Nadto w toku postępowania udowodniono, że 
w tym czasie kierownik nie był obecny na budowie. Sąd 
wymierzył obwinionemu karę upomnienia z jednoczes-
nym obowiązkiem złożenia egzaminu na uprawnienia 
budowlane w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia 
się decyzji. Sprawa wywołana przez organ nadzoru bu-
dowlanego (WOIIB OSD 3/14).

Na zakończenie trzeba podkreślić, że informacje o ka-
rach i osobach ukaranych są rejestrowane w Krajowym Są-
dzie Dyscyplinarnym, a także odnotowywane w rejestrze 
prowadzonym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego.

Lech Grodzicki
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12 listopada Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu. Dokonano wyboru materiałów do wydania Biuletynu 
Informacyjnego WOIIB nr 4/14 (45). Określono założenia programowe do kolejnego numeru Biuletynu.

13 listopada

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie na temat: 
1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej dla obniżenia mostków cieplnych i poprawy szczelności 

powietrznej – nowe rozwiązania. 
2. Systemy ochrony przeciwsłonecznej elewacji w aspekcie ochrony cieplnej – realizacja i eksploatacja.

14 – 15 
listopada

Robocza wizyta francuskiej delegacji z federacji BTP. Omówienie warunków do dalszej współpracy 
pomiędzy samorządami oraz dalszej współpracy w zakresie wymiany uczniów szkół budowlanych.

18 listopada Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

19 listopada Delegatura w Kaliszu. Odbyło się spotkanie przedstawicieli WOIIB z przedstawicielami organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz członkami Izby.

20 listopada

W delegaturze w Koninie odbyło się szkolenie na temat: 
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – rola specyfikacji w procesie 

inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, popełniane błędy. 
2. BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych i gazowych na placu budowy. Bezpieczne użytkowanie 

elektronarzędzi – przykłady wypadków.

21 listopada Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła egzamin pisemny na uprawnienia budowlane.

24 listopada Delegatura w Koninie. Odbyło się spotkanie przedstawicieli WOIIB z przedstawicielami organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz członkami Izby.

25 listopada Delegatura w Pile. Odbyło się spotkanie przedstawicieli WOIIB z przedstawicielami organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz członkami Izby.

26 listopada 
– 3 grudnia Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła egzaminy ustne na uprawnienia budowlane.

27 listopada Delegatura w Lesznie. Odbyło się spotkanie przedstawicieli WOIIB z przedstawicielami organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz członkami Izby.

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

1 grudnia Spotkanie Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.

2 grudnia Delegatura w Gnieźnie. Odbyło się spotkanie przedstawicieli WOIIB z przedstawicielami organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz członkami Izby.

4 grudnia W siedzibie WOIIB odbyło się Forum dyskusyjne – Kodeks budowlany opracowany przez Komisję 
Kodyfikacyjną prof. Zygmunta Niewiadomskiego.

8 grudnia Posiedzenie Składu orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia 
członków w ramach umów transgranicznych.

12 grudnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

12 grudnia Spotkanie Zespołu prawno-regulaminowego WOIIB.

16 grudnia Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

19 grudnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

29 grudnia Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

30 grudnia
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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9 stycznia  
2015 r.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Egzamin na uprawnienia budowlane 
z wynikiem pozytywnym zaliczyły w sesji jesiennej 2014 r. 143 osoby.

13 stycznia Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

26 stycznia Spotkanie przewodniczącego Rady WOIIB z przewodniczącymi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT.

29 stycznia

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie na temat: 
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.

30 stycznia Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

30 stycznia
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 stycznia Spotkanie Zespołu ds. informacji technicznej i integracji WOIIB.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

                                                      ks. Jan Twardowski

Z żalem informujemy, że z szeregów członków  

Wielkopolskiej Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa  

odeszli Koledzy:

Henryk Jakubowski – Szamotuły

Jan Kościuch – Konin

Zenon Kuźniacki – Konin

Wojciech Labacki – Poznań

Andrzej Palma – Koło

Marian Perczak – Piła

Wojciech Rutkowski – Poznań

Jerzy Śliwiński – Rakoniewice

Tadeusz Tomasz Stirmer – Poznań

Danuta Zakrzewska – Gniezno

KOMUNIKAT
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-

nictwa przypomina, że od 2011 roku istnieje możliwość 

pobierania zaświadczeń w wersji elektronicznej z por-

talu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ze strony 

www.piib.org.pl.

Usługa jest dostępna po zalogowaniu się do mo-

dułu członkowskiego za pomocą indywidualnego logi-

nu i hasła. Do pierwszej rejestracji należy wykorzystać 

tymczasowe hasło, przesłane wraz z „Inżynierem Bu-

downictwa”. Pełna aktywacja konta wymaga, oprócz 

podania hasła tymczasowego, weryfikacji na podstawie 

numeru PESEL oraz adresu e-mail członka izby.

Zachęcamy wszystkich naszych członków do ko-

rzystania z portalu PIIB oraz pobierania zaświadczeń 

o przynależności do WOIIB w formie elektronicznej. 

Do tej pory ponad 60% członków WOIIB zarejestro-

wało się na portalu PIIB i skorzystało z tej możliwości.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania 

z portalu PIIB znajdują się również na stronie interne-

towej WOIIB: www.woiib.org.pl w zakładce CZŁON-

KOSTWO.
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RAJD samochodowy SEP – część druga

Za oknami zima, ale nie taka prawdziwa z pada-
jącymi płatkami śniegu i mrozem, tylko zimowa 
pora roku, a naprawdę to jesienną czasami nawet 

wiosenna jak zaświeci słonko. A my przenosimy się w okoli-
ce Buku na II etap 19. jesiennego rajdu SEP.

Przypomnę, że organizatorami z ramienia SEP byli: 
Grażyna Bogacka i Tomasz Gorczyca, który jednocześnie 
pełnił obowiązki Sędziego Głównego Rajdu. Za organizację 
prób sprawnościowych, opracowanie fantastycznej pełnej 
historycznych i urokliwych miejsc trasy przejazdu w wersji 
turystycznej i w wersji sportowej oraz sprawne przeprowa-
dzenie obliczeń odpowiadał Automobilklub Wielkopolski. 

Znajdujemy się w Buku na ulicy Dworcowej. Nazwa 
grodu według legendy ma swoje źródło w miejscu, gdzie 
zmarł Mieszko I (zm. 992 r.) podczas jednego z polowań na 
żubry. Miano Buku i jego niegdysiejsze położenie wśród licz-
nych borów bukowych odzwierciedla obecny herb miasta, na 
którym widnieje drzewo z trzema liśćmi i trzema korzenia-
mi. Przez park udajemy się, by zwiedzić kościół farny pod 
wezwaniem św. Stanisława Biskupa. Trójnawowy, halowy 
z czterokolumnowym portykiem jońskim. Wzniesiony w la-
tach 1838-1846 przez znanego przedstawiciela klasycyzmu 
– architekta Karla Fryderyka Schinkla (1781-1841).

Otrzymaliśmy nową kartę drogową, na której musi-
my wpisać odpowiedź z kolejnego zadania. Kim na Uni-
wersytecie Krakowskim był Andrzej z Buku? Wpisujemy 
odpowiedź: profesorem teologii, rektorem Akademii Kra-
kowskiej. Ruszamy w dalszą drogę. Droga prowadzi przez 
wąskie uliczki w Buku. Jadąc ulicą Mury, przejeżdżamy 
obok odrestaurowanej, neoromańskiej synagogi. Musimy na 
chwilę się zatrzymać i z tablicy pamiątkowej odczytać odpo-
wiedź kolejnego zadania - datę wybudowania pierwszej sy-
nagogi w Buku. Synagoga była wybudowana w 1847 roku. 
Nie zwiedzamy jej. Może innym razem. Z Buku jedziemy 
malowniczymi drogami w kierunku Niegolewa. Nie sposób 
pominąć odpowiedź na kolejne pytanie. Podaj nazwę sklepu 
spożywczo-monopolowego. W kartę wpisujemy Cho No Tu. 
To gminna sieć sklepów w tamtym regionie. Na starcie otrzy-
maliśmy zdjęcia obiektów, które musimy zidentyfikować na 
całej trasie przejazdu. Jadąc, cały czas musimy się rozglądać 
i ich szukać. No i numerki na drzewach, które też się pocho-
wały i nie zawsze od razu je widać.

Szukając tych kolejnych szczegółów, wjeżdżamy do Mi-
chorzewa. Skręcamy na parking kościelny przy cmentarzu. 
Musimy odnaleźć grób Emilii Sczanieckiej i odpowiedzieć 
na kolejne pytanie. Podać daty powstań narodowych, w któ-
rych uczestniczyła Emilia Sczaniecka. Znajdujemy skromny 
grób Emilii Sczanieckiej (1804-1896). Była ona jedną z głów-
nych postaci okresu pracy organicznej, kiedy Polacy miesz-

kający w Wielkopolsce legalnymi metodami toczyli z zabor-
cą walkę, nazywaną później „najdłuższą wojną nowoczesnej 
Europy”. Emilia Sczaniecka brała udział w powstaniu listo-
padowym (1830), Wiośnie Ludów (1848) i powstaniu stycz-
niowym (1863). Żeby więcej dowiedzieć się o Emilii Scza-
nieckiej, organizatorzy rajdu poprowadzili nas do Pakosławia.

Parkujemy przed Zespołem Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola im. Emilii Sczanieckiej. Udajemy się na zwie-
dzanie szkoły. Czeka na nas dyrektor szkoły mgr Mirosława 
Buczkowska, która zapoznaje nas z historią powstania szkoły 
oraz z życiem jej patronki Emilii Sczanieckiej. Pani dyrek-
tor bardzo interesująco i barwnie opowiada o długim życiu 
Emilii Sczanieckiej. Wymiarem jej bohaterstwa nie była 
wyłącznie aktywność niepodległościowa. Emilia Sczaniecka 
potrafiła bowiem wyjątkowo skutecznie działać w tych ob-
szarach, które zapewniały przetrwanie narodu: w edukacji, 
życiu kulturalnym, a zwłaszcza na polu społecznym. Pośród 
dziesiątków jej inicjatyw znajdowało się założenie przez nią 
w 1833 roku szkoły ludowej dla dzieci z Pakosławia. To jest 
jeden z jej bohaterskich czynów! W tym tragicznym okre-
sie dziejów takie działania na rzecz edukacji dzieci wiejskich 
były nie mniej ważne niż zwycięskie potyczki z armiami 
zaborców. Należąca do najwybitniejszych postaci historii 
Wielkopolski, Emilia Sczaniecka była wyjątkowo związa-
na z regionem położonym między Lwówkiem a Kuślinem, 
gdzie w swych majątkach, na czele z Pakosławiem, spędziła 
większą część swojego długiego życia. To właśnie na tych 
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ziemiach znajdują się do dzisiaj zabytki związane z jej dzia-
łalnością i miejsca upamiętniające jej wszechstronną aktyw-
ność. Ich wyeksponowanie poprzez działania o charakterze 
edukacyjnym i turystycznym jest hołdem złożonym wielkiej 
Polce, a przede wszystkim ma służyć stawianiu jej postaci 
jako wzoru kolejnym pokoleniom. Na zwiedzanie szkoły 
mieliśmy przeznaczone 15 minut, ale nie wiadomo kiedy mi-
nęło pół godziny. Informacje, które przekazała pani dyrektor, 
przeniosły nas w czasy zaborów, kiedy to przyszło żyć Emilii 
Sczanieckiej, w czasy walk z okupantem. 

W dziejach Polski, zwłaszcza tych dziewiętnasto- 
i dwudziestowiecznych, wiele było chwil rozpaczy, lat po-
zbawionych nadziei, całych dekad nadzwyczaj trudnych dla 
społeczeństwa. Wyjątkowa rola przypadła w tych ciężkich 
okresach polskim kobietom: żonom, których mężowie nie 
wracali z powstań, matkom wychowującym dzieci w du-
chu patriotycznym, czy wreszcie tym, które decydowały się 
wspierać walkę narodową poprzez swą własną aktywność 
społeczną, polityczną czy kulturalną. Do tych ostatnich właś-
nie należała Emilia Sczaniecka, bohaterka jednego z najczar-
niejszych okresów historii narodowej - zaborów.

Emilia Sczaniecka stała się uosobieniem serdeczności 
i ofiarności, a jej cnoty patriotyczne i moralne mają walo-
ry ponadczasowe. Nie zapomniano o niej w Pakosławiu, 
w Chrapliwie, w Lwówku, w Brodach i w Michorzewie, 
mniej popularna jest w Wielkopolsce, lecz ogół społeczeń-
stwa w kraju wie o niej niewiele. A przecież uczyniła dla bliź-
nich więcej niż niejeden żołnierz, chwalebnie przelewający 
krew w równie bohaterskiej walce o wolność. Niestety, wciąż 
jest Wielką Nieznaną. A szkoda.

Ze szkoły wychodziliśmy jacyś inni, zadumani, w mil-
czeniu. Lekcja historii, którą otrzymaliśmy, pozwoliła nam 
docenić czasy, w jakich przyszło nam żyć. Dalej kontynu-
ujemy jazdę w kierunku miejscowości Brody. Zwiedzamy 
największy drewniany kościół w diecezji poznańskiej w naj-
starszej parafii w Polsce.

Kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła w Brodach 
– wznosi się pośrodku wsi, stanowi jeden z cenniejszych za-
bytków budownictwa drewnianego w Wielkopolsce. Na jed-
nolite rokokowe wyposażenie wnętrza z ok. 1760 r. składa 
się ołtarz główny i 6 ołtarzy bocznych – architektonicznych. 
Kościół otacza cmentarz przykościelny, zadrzewiony klona-
mi, lipami i kasztanowcami, wśród których zwraca szczegól-
ną uwagę rosnąca nieopodal wieży kościoła lipa szerokolistna 
– pomnik przyrody – o obwodzie 650 cm i wysokości 25 m.

Po południowej stronie kościoła w 1933 r. wzniesiono 
okazały pomnik z ciosów granitowych, upamiętniający po-
ległych w I wojnie światowej i w powstaniu wielkopolskim, 
później uzupełniony o tablicę z nazwiskami ofiar II wojny 
światowej. Obok usytuowana jest drewniana dziewiętnasto-
wieczna dzwonnica, gruntownie odnowiona w 1948 r. W kar-
cie drogowej musimy podać fundatora tablic. Wpisujemy 
Władysława Woźniaka. 

Jesteśmy już trochę zmęczeni i chcemy jak najszyb-
ciej dojechać do mety. Ruszamy dalej, a właściwie wra-
camy do Pakosławia. Po drodze zatrzymujemy się przy 
mostku, aby odpowiedzieć na kolejne pytanie rajdu. Jakie 
uroczysko ma tu swój początek? Odpowiadamy – Uroczy-
sko Zgierzynieckie. 

Jedną z największych atrakcji gminy jest kompleks 
przyrodniczy pn. „Zgierzynieckie Uroczysko”, w którego 
skład wchodzą: Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim oraz 
Rezerwat Wielki Las. Na terenie tego kompleksu znajdują 
się również 2 obszary będące w sieci NATURA 2000. Re-
zerwat ptasi położony 5 km na wschód od Lwówka, po płd. 
stronie drogi ze Zgierzynki do Brodów w pn. części dorzecza 
Mogilnicy. Teren objęty ochroną o powierzchni 92 ha jest 
silnie zdetronizowanym jeziorem porośniętym niemalże na 
całym obszarze gęstym łanem trzciny pospolitej i pałki wą-
skolistnej; jezioro okalają łąki i pastwiska. Występują tu licz-
ne gatunki ptactwa wodno-błotnego oraz cenne zbiorowiska 
roślinne. Rezerwat utworzono na wniosek Koła Naukowego 

Leśników Akademii Rolniczej w Poznaniu 
w 1967 r. Od tego czasu na tym terenie trwa-
ją nieprzerwanie obserwacje i badania.

Ruszamy w kierunku Opalenicy dalej 
do Chraplewa, jeszcze tylko szybki przejazd 
przez park, po którym Emilia Sczaniecka 
przechadzała się z Karolem Marcinkowskim. 
A kim był Karol Marcinkowski dla Emilii 
Sczanieckiej musicie dowiedzieć się sami.

Wyjeżdżamy z parku i kierujemy się 
w kierunku Wąsowa. Przejeżdżamy nad au-
tostradą i w szpalerze drzew lipowych wjeż-
dżamy do Wąsowa. To znak, że META już 
tuż tuż. Wjeżdżamy na teren pałacu i odda-
jemy na mecie kartę drogową. Na parkingu 
stoi już sporo samochodów. Ale nie czas 
przejazdu był najważniejszy. W całkowi-
tej punktacji liczą się wszystkie odpowie-
dzi wpisane w kartach drogowych i punkty 
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zdobyte podczas wykonywania zadań sprawnościowych.  
Już wjazd na parking zamkowy zapowiada, że za nasze zma-
gania czekają nas prawdziwe uczty. Uczta kulinarna, ponie-
waż już bardzo zgłodnieliśmy, i uczta duchowa, bo piękno 
zamku w Wąsowie, piękno parku, w którym jest położony, 
jest niezaprzeczalne. W wielkopolskim Wąsowie jest co po-
dziwiać. Znajdziemy tam zamek-pałac von Hardtów o bardzo 
bogatej i burzliwej historii, pałac Sczanieckich i stary park 
z wieloma pomnikowymi drzewami. Zamek został wybudo-
wany w latach 1870-1872 dla niemieckiego bankiera - Ri-
charda Hardta. Na początku budowla była neogotycką willą 
i dopiero ok. roku 1900 przebudowano ją, nadając formę za-
mku. Obecni właściciele wytrwale dążą do przywrócenia za-
mkowi dawnej świetności, borykając się przy tym z wieloma 
trudnościami. Największym ciosem dla budowli był poważny 
pożar w 2011 roku. Jakiś nieostrożny turysta zaprószył ogień 
i duża część zamku spłonęła. Remont trwa do dzisiaj, ale wi-
dać już, że po pożarze prawie nie ma śladu. 

Udajemy się do hotelowej restauracji, gdzie czeka na nas 
wyśmienity poczęstunek. Zajadamy z apetytem, rozkoszując 
się stylowo urządzoną salą restauracyjną i przepięknym wi-
dokiem za oknem na park. Uczestnicy rajdu w oczekiwaniu 
na dotarcie na metę wszystkich zawodników i na ogłoszenie 
wyników wypoczywają na przepięknym tarasie zamkowym, 
spacerują po parku, zwiedzają zabudowania wokół zamku. 
Cały czas ogrzewają nas październikowe promienie słońca, 
które grzeją jak w pełni lata. Mieliśmy szczęście pogoda nam 
dopisała.

Kompleks pałacowy Wąsowo, jest wyjątkowym obiek-
tem hotelowym. W pobliskiej odległości sąsiadują z sobą 
cztery różne stylistycznie budowle z dwóch odmiennych 
epok. Wszystkie budynki zabytkowego hotelu znajdują się 

na terenie 50-hektarowego 300-letniego parku, który skry-
wa w swoich zakamarkach wiele rzadko spotykanych drzew 
liściastych i pomników przyrody oraz zabytkowy cmentarz 
rodu Hardtów. Spacer parkowymi alejkami uatrakcyjnia pta-
ctwo ozdobne w specjalnych wolierach i czarne konie fry-
zyjskie kuszące małą przejażdżką bryczką. Jak wyglądają 
konie fryzyjskie? Nie sposób oddać ich piękno. Zachwycają 
swoją maścią, budową, ruchem, falującą grzywą, misternie 
przyciętymi włosami nad kopytami. Najpiękniejszy widok na 
zamek rozpościera się od strony parku za fosą. Usytuowany 
na wzgórzu pokazuje całe swoje piękno.

Wracamy do pałacowej sali restauracyjnej gdzie już 
rozpoczęło się ogłoszenie wyników 19. rajdu SEP. Jak na 
wszystkich zawodach, były miejsca medalowe: złoto, srebro 
i brąz. Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody. 
Organizatorzy zadbali o to, aby dzięki hojności sponsorów 
każda drużyna, niezależnie od tego, które miejsce zdobyła, 
została nagrodzona. Nikt nie wiedział, jaką nagrodę otrzyma, 
zależało to od szczęścia, ponieważ nagrody były losowane. 

Moja drużyna z numerem 8 zajęła wysokie 10 miejsce. 
Ale nie miejsce było najważniejsze. Spędziliśmy wspaniały 
dzień. Poznaliśmy fantastyczne miejsca i ich historię. Miej-
sca, obok których może czasami przejeżdżamy wielokrotnie, 
ale wciąż nam brakuje czasu, aby się zatrzymać i je zwiedzić. 
Trzeba wyjechać z domu, zabrać rodzinę, przyjaciół, psa, ko-
szyk z ciastem drożdżowym i kawą i spróbować odszukać 
miejsca, które my już poznaliśmy. A czy nasze odpowiedzi 
zapisane na kartach drogowych były prawdziwe, przekonaj-
cie się sami. Z niecierpliwością czekamy na kolejny jubileu-
szowy 20. rajd SEP.

Mirosława Ogorzelec
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Sieci i instalacje – zagadnienia wybrane

W dniach 19 i 20 listopada 2014 roku w Cen-
trum Kongresowym Instytutu Ochrony Ro-
ślin w Poznaniu odbyło się XVII Sympozjum 

z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroener-
getyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozja 
te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum 
wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej 
elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, te-
letechników, automatyków, informatyków. Bieżąca edycja 
sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje – zagadnienia 
wybrane”. Tematyka XVII Sympozjum obejmowała nastę-
pujące zagadnienia: 

– aktualne problemy polskiej elektroenergetyki;
– energetyka wiatrowa w Polsce – korzyści i zagrożenia;
– inteligentna sieć wymaga świadomego odbiorcy – po-

trzeba edukacji społecznej;
– projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, roz-

dzielczych i dystrybucyjnych;
– projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach kla-

sycznych i inteligentnych; 
– wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, 

odgromowej i przed przepięciami;
– nowe rozwiązanie konstrukcyjne aparatury elektrycznej.

Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza 
i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
oraz Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Sym-
pozjum dofinansowane zostało przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ze środków na finansowanie dzia-
łalności upowszechniającej naukę. Sympozjum odbywało się 
pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicz-
nych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego 
SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich – INPE oraz elektro.info. 

Celem XVII Sympozjum było przedstawienie najnow-
szych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwią-
zań systemowych oraz technologicznych wykorzystywanych 
w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych 
i informatycznych, zarówno przemysłowych, mieszkalnych 
jak i użyteczności publicznej oraz stosowanych w elektro-
energetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pra-
cy i eksploatacji. Sympozjum stanowiło forum umożliwiające 
zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz wdrażania wyni-
ków badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej 
i eksploatacyjnej w wymienionych dziedzinach elektryki.

Zakres tematyczny XVII Sympozjum obejmował w spo-
sób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą 
się – wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiek-
tów – w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza 

w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Tym samym 
tematyka sympozjum wpisuje się w aktualne kierunki działa-
nia Stowarzyszenia Elektryków Polskich nakreślone hasłem 
XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP „Wspólne dzia-
łanie gwarancją rozwoju elektryki”, zjazdu który odbył się 
w dniach 5-8 czerwca 2014 r. w Szczecinie. Ważne miejsce 
w dyskusjach znalazły problemy rozwoju polskiej elektro-
energetyki, telekomunikacji i informatyki oraz udziału człon-
ków stowarzyszenia w ich rozwiązywaniu. Należy również 
zauważyć, że XVII Sympozjum odbyło się na kilka dni przed 
II Kongresem Elektryki Polskiej (Warszawa, 1-2 grudnia 
2014 r.). Główne hasło II Kongresu „Elektryka i Cyfryzacja 
– Polska wobec wyzwań XXI wieku” oraz zakres tematycz-
ny: energetyka, elektronika, informatyka, elektrotechnika, 
telekomunikacja i elektroenergetyka potwierdzają aktualność 
tematyki naszego sympozjum. 

Autorami referatów prezentowanych na XVII Sympo-
zjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddziel-
nego zeszytu (ISBN 978-83-940441-0-7) byli pracownicy 
naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Po-
litechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły 
Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele zna-
czących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców 
urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów trady-
cyjnych oraz inteligentnych. W sympozjum uczestniczyło 
blisko 180 osób z całej Polski, w tym około 70 członków 
WOIIB oraz liczna grupa studentów Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Poznańskiej oraz uczniów Zespołu Szkół Elek-
trycznych z Poznania.

Radzie Programowej XVII Sympozjum przewodniczył 
dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. nadzw. – Dziekan Wy-
działu Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, a sekreta-
rzem naukowym był dr inż. Ryszard Niewiedział – Wicepre-
zes OP SEP i Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych OP SEP. Ponadto w skład Rady Programowej 
weszli: Wiceprezes ZG SEP – mgr inż. Stefan Granatowicz, 
Prezes OP SEP – mgr inż. Kazimierz Pawlicki, profesorowie 
Politechniki Poznańskiej – Władysław Opydo i Aleksandra 
Rakowska – Przewodnicząca Sekcji Energetyki OP SEP, mgr 
inż. Jan Chrzanowski – Przewodniczący Sekcji Telekomuni-
kacji i Elektroniki OP SEP oraz dr inż. Eugeniusz Sroczan 
z Politechniki Poznańskiej, jako redaktor materiałów sympo-
zjum. Pracami Komitetu Organizacyjnego Sympozjum kie-
rował Prezes OP SEP – Kazimierz Pawlicki oraz sekretarz 
sympozjum – Grażyna Bogacka.

Obrady XVII Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach 
plenarnych, na których zostały zaprezentowane 22 referaty 
i 4 komunikaty.
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XVII Sympozjum otworzył Prezes OP SEP – Kazimierz 
Pawlicki, witając serdecznie przybyłych uczestników sym-
pozjum, a wśród nich: profesorów Ryszarda Nawrowskiego 
– dyrektora Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemy-
słowej Politechniki Poznańskiej i Karola Rumatowskiego – 
przedstawiciela Wydziału Energetyki Wyższej Szkoły Kadr 
Menedżerskich w Koninie, Członków Honorowych SEP 
z Oddziału Poznańskiego: Kolegów Zbigniewa Steina i Ry-
szarda Niewiedziała oraz Kolegów Prezesów Oddziału Byd-
goskiego SEP – Sławomira Cieślika i Oddziału Kaliskiego 
SEP – Zenona Zgardę.

W sesji I, której przewodniczył Prezes OP SEP – mgr 
inż. Kazimierz Pawlicki, zaprezentowano referaty generalne:

– Aktualne problemy polskiej elektroenergetyki – El-
żbieta Niewiedział (Komitet Gospodarki Energetycz-
nej FSNT NOT, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich 
w Koninie);

– Energetyka wiatrowa w Polsce - korzyści i zagroże-
nia – Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy); 

– Inteligentna sieć wymaga świadomego odbiorcy - po-
trzeba edukacji społecznej – Magdalena Kuczyńska 
(Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej w Poznaniu).

Prezentacje referatów generalnych zamieszczone zosta-
ły na stronie internetowej Oddziału Poznańskiego SEP (http://
www.sep.poznan.pl). W przerwie po I sesji otwarto wystawę 
towarzyszącą XVII Sympozjum. W wystawie uczestniczyło 
13 firm branżowych. 

W sesji II, której przewodniczył dr inż. Andrzej Grzy-
bowski – Zastępca Przewodniczącego Sekcji Energetyki OP 
SEP, zaprezentowano następujące referaty:

– Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska) – 
Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych;

– Ryszard Batura, Jerzy Janiszewski (Politechnika Po-
znańska) – Przepięcia łączeniowe w sieciach dystry-
bucyjnych średniego napięcia; 

– Jacek Koźbiał (MIKRONIKA, Poznań) – Wybrane 
aspekty Smart Grid;

– Andrzej Białorusow (DEHN Polska, Warszawa) – 
Ochrona odgromowa i przed przepięciami systemu 
automatyki sterowania reklozerów – element składo-
wy systemu Smart Grid; 

– Krzysztof Burek (Schneider Electric Polska, Świebodzi-
ce) – Rozproszony system restytucyjny SELF-HE-
ALING w sieci rozdzielczej SN (referat prezentował 
Bogdan Grabarczyk);

– Marcin Sobolewski (BAKS - Kazimierz Sielski, Kar-
czew) – System bezpieczeństwa pożarowego E30 
i E90 firmy BAKS.
Po przerwie obiadowej, w sesji III, której przewodniczył 

prof. dr hab. inż. Władysław Opydo z Instytutu Elektrotechniki 
i Elektroniki Przemysłowej Politechniki, a jednocześnie Czło-
nek Zarządu OP SEP, zaprezentowano następujące referaty: 

– Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – Układy 
zasilania obiektów ochrony zdrowia;

– Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) – Au-
tomatyka budynkowa w obiektach rozległych na 
przykładzie systemów KNX i LCN;

– Eugeniusz Sroczan (Politechnika Poznańska) – Narzę-
dzia ITC do integracji sterowania pracą źródeł pro-
sumentów zasilających mik rosieć; 

– Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przy-
rodniczy, Bydgoszcz) – Regulacja napięcia w sieciach 
dystrybucyjnych nn z mikroinstalacjami; 

– Krzysztof Wincencik (DEHN Polska, Warszawa) – 
Ochrona przepięciowa układów pomiarowych w bu-
dynkach wielorodzinnych.
W drugim dniu sym-

pozjum, w sesji IV, której 
przewodniczył Członek Ho-
norowy SEP mgr inż. Stefan 
Granatowicz – Wiceprezes 
ZG SEP, zaprezentowano 
następujące referaty:

– Aneta Szydłowska, 
Mariusz Hudyga (EA-
TON ELECTRIC, 
Gdańsk) – Rozdziel-
nice SN typu Xiria-E 
jako rozwiązanie dla 
stacji abonenckich; 

– Mariusz Madurski 
(SIBA Polska, Łomian-
ki) – Bezpieczniki to-
pikowe firmy SIBA 
w sieciach przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucji 
(referat prezentował Rafał Wodarczyk); 

– Andrzej Białas (LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śl.) 
– RX3, TX3, DX3 – nowe rodziny wyłączników nad-
prądowych w ofercie Legrand (referat prezentował 
Zbigniew Ciesielski);

Wiceprezes ZG SEP Stefan Grana-
towicz otwiera IV sesję plenarną

(Fot. J. Wiatr)

Prezydium  XVII  Sympozjum  podczas  sesji  generalnej:  od  prawej 
Prezes OP SEP Kazimierz Pawlicki i Wiceprezes OP SEP Ryszard 
Niewiedział   (Fot. T. Gorczyca)
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– Waldemar Zamożniewicz (JEAN MUELLER POL-
SKA, Warszawa) – Ograniczniki przepięć do zabez-
pieczania sieci elektroenergetycznych, telekomuni-
kacyjnych i informatycznych;

– Benedykt Kubacki (ENERGEOPROJEKT, Poznań) 
– Linie wysokich napięć na słupach rurowych – do-
tychczasowe doświadczenia.
W sesji V, której przewodniczył dr inż. Ryszard Nie-

wiedział – Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elek-
trycznych OP SEP, zaprezentowano następujące referaty: 

– Łukasz Gorgolewski (HELIOS - M.Ł. Gorgolewscy, 
Poznań) – Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych;

– Julian Wiatr („elektro.info”, Warszawa) – Projektowa-
nie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach za-
silanych z zespołu prądotwórczego lub UPS;

– Zbigniew Michalski (LENA LIGHTING, Środa Wlkp.) 
– Oświetlenie LED - energooszczędność, trwałość, 
projektowanie.
Sesjom plenarnym towarzyszyły krótkie komunikaty 

przedstawicieli firm uczestniczących w XVII Sympozjum, 
a mianowicie: ELEKTROBUDOWA – Konin, ABB – Po-
znań, 3M Poland – Nadarzyn, EVER – Swarzędz. Krótkie-
go podsumowania sesji plenarnych i oficjalnego zamknięcia 
XVII Sympozjum OP SEP dokonał Wiceprezes Oddziału 
ds. Naukowo-Technicznych – dr inż. Ryszard Niewiedział. 
W swym wystąpieniu zaprosił m.in. uczestników sympozjum 
na przyszłoroczne imprezy naukowo-techniczne organizowa-
ne przez Oddział Poznański SEP, a mianowicie na konferen-
cje podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPO-
POWER w Poznaniu (26–28 maja 2015 r.) oraz tradycyjne 
– już XVIII – Sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne 
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunika-
cyjne i informatyczne” w listopadzie 2015 roku.

Sesje warsztatowe, zorganizowane po sesjach plenar-
nych, prowadzone były przez specjalistów z poszczególnych 
firm uczestniczących w XVII Sympozjum i ukierunkowane 
były tematycznie na następujące zagadnienia:

– Koordynacja energetyczna oraz odbezpieczanie SPD 
w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia – 
DEHN Polska, Warszawa;

– Systemy izolowane ochrony odgromowej - HVI Con-
ductor – DEHN Polska, Warszawa; 

– Nowa oferta wyłączników i rozłączników kompakto-
wych DPX3 630÷1600A oraz nowa wersja programu 
XL-Pro3 – LEGRAND Polska, Ząbkowice Śląskie;

– Kompensacja mocy biernej w systemach zasilania 
gwarantowanego (UPS) – EVER, Swarzędz.
Podczas XVII Sympozjum czynny był punkt konsultacyjny 

obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka Rzeczoznawstwa 
OP SEP i wykładowców Ośrodka Szkoleniowego OP SEP oraz 
ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa, na której nastę-
pujące firmy prezentowały swoją ofertę handlową: ABB – Biuro 
Regionalne w Poznaniu, AROT POLSKA – Buk, BAKS - Kazi-
mierz Sielski – Karczew, EATON ELECTRIC – Gdańsk, JEAN 
MUELLER POLSKA – Warszawa, JUPRO-TAIM – Konin, 
LEGRAND Polska – Ząbkowice Śląskie, LENA LIGHTING – 
Środa Wlkp., MIKRONIKA – Poznań, SCHNEIDER Electric 
Polska – Świebodzice, SIBA Polska – Łomianki, ZPUE HOL-
DING – Włoszczowa, 3M Poland – Nadarzyn.

W godzinach wieczornych pierwszego dnia sympozjum od-
było się spotkanie dyskusyjne połączone z kolacją koleżeńską.

XVII Sympozjum OP SEP zakończyło się w drugim dniu 
wydaniem zaświadczeń Oddziału Poznańskiego Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich i Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa o uczestnictwie w sympozjum.

Ryszard Niewiedział
Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP

9 stycznia 2015 r. w siedzibie Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od-
była się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu 

uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 2014 r. Najlepsi 
zdający zostali wyróżnieni grawertonem z wydrukowaną de-
cyzją o nadaniu uprawnień budowlanych. 

Wśród nich znalazł się mgr inż. Marcin Kalisz, który 
zdobył uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w no-
wej specjalności – inżynieryjnej hydrotechnicznej. Pochodzi 
ze Starachowic, gdzie zdobywał wykształcenie podstawowe 
oraz ukończył I Liceum Ogólnokształcące. Jest absolwentem 

Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Pracuje jako starszy asy-
stent projektanta w Biurze Projektów Wodnych, Melioracji 
i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL.

Mirosław Praszkowski
Gratuluję Panu bardzo dobrych wyników z egzaminów 

na uprawnienia budowlane i zdobycia wyróżnienia w posta-
ci grawertonu. Ma Pan już uprawnienia budowlane. Proszę 
powiedzieć, co w związku z tym zmieniło się w Pana życiu?

Wielkopolski inżynier budownictwa
Inżynier hydrotechnik z pasją meblarską



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2015 (46)

24 www.woiib.org.pl

Marcin Kalisz
Poczułem się pewniej zawodowo. Wiem już, że do wy-

konywania swojego zawodu jestem przygotowany meryto-
rycznie, choć zdaję sobie sprawę z faktu, że zawsze może 
się zdarzyć coś nieoczekiwanego, z czym dotąd nie miałem 
styczności. Ale jestem spokojny, gdyż w pracowni, w któ-
rej pracuję są koledzy z dużym doświadczeniem zawodo-
wym, zawsze mogę na nich liczyć. Na pewno mi pomogą. 
Weryfikacja mojej wiedzy inżynierskiej i umiejętności za-
wodowych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dała mi 
świadomość, że jestem przygotowany do swojego zawodu. 

Mirosław Praszkowski
Posiada  Pan  uprawnienia  budowlane  w  specjalności 

inżynieryjnej hydrotechnicznej. Dotąd takiej specjalności nie 
było, wprowadzono ją w trakcie trwania procesu kwalifika-
cyjnego. Jak bardzo ta zmiana skomplikowała przygotowania 
do egzaminów?

Marcin Kalisz
Gdy składałem dokumenty, obowiązywały inne spe-

cjalności. Liczyłem, że zdobędę uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, a w nie-
ograniczonym do projektowania obiektów budowlanych go-
spodarki wodnej i obiektów melioracji wodnych. Dlatego 
wziąłem udział w kursach przygotowawczych do tego egzami-
nu, kładąc nacisk na wiedzę z tego zakresu, zarówno specjali-
styczną, jak i przepisy prawne. W trakcie przygotowań dowie-
dzieliśmy się, że zmienił się zakres tematyczny naszej specjal-
ności. Dodatkowo okazało się, że na razie brak jest materiałów 
pomocniczych oraz wytycznych, które ukierunkowałyby nas 
w poszukiwaniu wiedzy specjalistycznej. Musieliśmy sami po-
znawać różne przepisy ogólne i szczegółowe, szukać wiedzy 
technicznej, by móc sprostać pytaniom, które mogą pojawić się 
na egzaminie. Było to bardzo stresujące doświadczenie. Dzięki 
zdobytym uprawnieniom mogę już projektować obiekty hy-
drotechniczne wszystkich budowli śródlądowych i morskich. 
Te ostatnie doszły właśnie dzięki tym zmianom.

Mirosław Praszkowski
Z perspektywy minionych  lat pracy zawodowej, proszę 

powiedzieć co stwarzało Panu najwięcej problemów w dro-
dze do sukcesu?

Marcin Kalisz
Dla mnie największym problemem była różnorodna 

interpretacja tych samych przepisów przez różne instytucje 
państwowe i samorządowe. Co urząd, to inna interpretacja 
przepisów. Niestety, niektóre zapisy prawne są mało precy-
zyjne i dają możliwość swobodnej interpretacji. Częstokroć 
w różnych rejonach Polski ten samym zapis bywa odwrotnie 
interpretowany. By nie być gołosłownym, niejasne są prze-
pisy związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych. 
W niektórych regionach kraju, czy też w samej Wielkopolsce, 
przy budowie napowietrznej linii energetycznej jest wy-
magane pozwolenie wodnoprawne, chociaż sama linia nie 
kształtuje przepływu wody. Natomiast w innych starostwach 
powiatowych nie wymaga się tego, gdyż nie jest to element 
kształtujący przepływ wód. Ciągłe ścieranie się z różnymi 
interpretacjami przepisów bardzo negatywnie wpływało na 
tempo prac oraz zaangażowanie.

Mirosław Praszkowski
A co w  trakcie egzaminów na uprawnienia budowlane 

sprawiło Panu najwięcej trudności?

Marcin Kalisz
Najbardziej stresująco wpłynęła na nas informacja 

o zmianie nazwy naszej specjalności zawodowej i zakresu 
wiedzy, która będzie podlegała weryfikacji. Byliśmy pierw-
szą grupą, która zmierzyła się z tymi zagadnieniami. Nie 
wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Na przykład, 
czy w trakcie ustnych egzaminów większy nacisk będzie kła-
dziony na zagadnienia z dziedziny budownictwa śródlądowe-
go czy morskiego. Podobnych dylematów mieliśmy więcej. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces.

Mirosław Praszkowski
Jest  już  Pan  pełnoprawnym  inżynierem  budownictwa. 

Co sprawiło, że wybrał Pan ten zawód?

Marcin Kalisz
Głównie była to ciekawość, z czym wiąże się zagadnienie 

„inżynieria środowiska”. Poszukując odpowiedzi na to pyta-
nie, wybrałem taki właśnie kierunek studiów. W tym wyborze 
utwierdzali mnie również moi rodzice, którzy uważali, że ta spe-
cjalność daje dużo ciekawych perspektyw rozwoju zawodowe-
go, w odróżnieniu od innych branż. Sam w trakcie studiów tak 
zaangażowałem się w poznawanie specyfiki tej specjalności, że 
postanowiłem kontynuować studia po osiągnięciu etapu – inży-
nier. Uważałem, że etap wiedzy – magister inżynier – jest dla 
mnie warunkiem koniecznym. Tak też się stało.

W mojej rodzinie nie było tradycji inżynierskich. Jestem 
pierwszym członkiem rodziny, który osiągnął ten etap wiedzy 
zawodowej. Mój tata i brat posiadają tytuł zawodowy – tech-
nik. Korzystając z moich doświadczeń, moi kuzyni postano-
wili studiować i dalej rozwijać się zawodowo, gdyż zobaczyli, 
że daje to większe możliwości zatrudnienia, znalezienia dobrej 
pracy, która spełni oczekiwania ambicjonalne i finansowe.



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2015 (46)

25www.woiib.org.pl

Po ukończeniu liceum ogólnokształcące-
go zastanawiałem się, gdzie rozpocząć studia. 
Były trzy propozycje uczelni i miast: Kielce, 
Kraków i Poznań. Kielce jako miasto, które 
już poznałem, w porównaniu z pozostałymi 
dwoma wydawało mi się najmniej atrakcyj-
ne. Gdy przyjechałem do Poznania, by złożyć 
dokumenty, stwierdziłem, że to miasto podo-
ba mi się najbardziej, ma nowocześniejszą atmosferę niż 
Kraków. 

Dalsze swoje losy życiowe i zawodowe też wiążę 
z Poznaniem, tym bardziej że w sierpniu tego roku za-
łożę rodzinę. Moja przyszła żona Katarzyna jest urba-
nistką. Studia inżynierskie skończyła na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu, ale studia magisterskie mu-
siała kontynuować już we Wrocławiu.

Mirosław Praszkowski
Co Pan uważa za swój największy sukces życiowy?

Marcin Kalisz
Bezspornie będzie to zdobycie uprawnień budowlanych. 

Kiedy wybierałem studia inżynierskie, już wtedy wiedziałem, 
że to będzie konieczny etap do osiągnięcia w moim życiu. Gdy 
skończyłem studia i spotkałem się z pełnoprawnymi inżynierami 
budownictwa, posłuchałem ich rad życiowych i zawodowych. 
Decyzja o jak najszybszym zdobyciu tego etapu rozwoju zawo-
dowego została silnie ugruntowana. Musiałem osiągnąć ten cel.

Mirosław Praszkowski
Czym Marcin Kalisz interesuje się hobbystycznie? Jakie 

ma pasje?

Marcin Kalisz
Ogromną przyjemność sprawia mi projektowanie i oso-

biste wykonywanie mebli. Mogę powiedzieć, że 70% mebli 
znajdujących się w moim mieszkaniu wykonałem samodziel-
nie. Może byłoby tego więcej, ale stan finansów oraz uzgod-
nienia z moją przyszłą żoną wydłużają proces realizacyjny. 
Tworzenie mebli daje mi ogromną satysfakcję. Powstaje takie 
wyposażenie, którego funkcje z góry zostały przeze mnie okre-
ślone i przemyślane. Daje to ogromną frajdę i zadowolenie.

Drugą moją pasją jest motoryzacja rozumiana jako sze-
roko pojęta umiejętność samodzielnego diagnozowania awarii 
i wykonywanie drobniejszych napraw w posiadanym pojeź-
dzie. Już teraz nieźle sobie radzę, ale prozaiczny brak pod-
nośnika samochodowego i specjalistycznych narzędzi zmusza 
mnie do korzystania z usług warsztatu, choć mógłbym samo-
dzielnie wykonać te naprawy. Pokonałem różne przeciwności, 
to i tę w przyszłości pokonam. 

Myślę, że te moje pasje hobbystyczne możnaby ogólnie 
określić jako majsterkowanie. Samodzielne określenie po-
trzeb, rozwiązanie problemów technicznych, wykonanie go-
towego produktu bez ingerencji czy też pomocy innych osób 
z zewnątrz. To jest frajda!

Mirosław Praszkowski
O czym Pan marzy? Co chciałby Pan osiągnąć w per-

spektywie najbliższych 5 lat?

Marcin Kalisz
Główny cel już osiągnąłem. Mam uprawnienia budow-

lane. Pozostał jednak pewien niedosyt. Chciałbym zdobyć 
jeszcze uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczo-
nym zakresie. Postaram się jak najszybciej podejść do egza-
minu, być może stanie się to już podczas następnej sesji.

Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: Bardzo zależy mi… Zawodowo 

i prywatnie.

Marcin Kalisz
Zawodowo – bardzo zależy mi, by utrzymać tę pracę, 

którą obecnie mam. Chciałbym pracować jeszcze przez wie-
le lat z tym zespołem, z którym obecnie pracuję. Tworzymy 
grupę ludzi, którzy świetnie się ze sobą komunikują i zawo-
dowo rozumieją. Potrafimy dobrze i efektywnie pracować. 

Chciałbym rozwijać się zawodowo. Zdobywać kolejne 
uprawnienia, specjalności. Być może w dalekiej przyszłości 
posiadać własną firmę.

Prywatnie. Bardzo chciałbym, by nasza uroczystość we-
selna przebiegła bez zakłóceń, a wszyscy goście bawili się 
świetnie i wspólnie z moją żoną i ze mną cieszyli się naszym 
szczęściem. Chciałbym by każdy z nich miał tylko piękne 
wspomnienia.

Myślę, że każdy z nas marzy o tym, by jego życie było 
pełne pięknych chwil, wzajemnego szczęścia i spełnionych 
marzeń. Tak jest również i w moim przypadku.

Mirosław Praszkowski
Dziękuję za rozmowę i życzę Panu, by wszystkie plany 

udało się Panu zrealizować i spełnić swoje marzenia. Te za-
wodowe i te prywatne.

Samodzielne określenie 
potrzeb, rozwiązanie 
problemów technicznych, 
wykonanie gotowego 
produktu bez ingerencji czy 
też pomocy innych osób 
z zewnątrz. To jest frajda!
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Dzisiaj prezentujemy prace Kol. mgr inż. Wiesława Furmaniaka z Leszna.
Od lat pasjonuje się grafiką komputerową i jest również fanatykiem roz-

woju ruchu rowerowego. Od 2002 r. jeździ na rowerze i z grupą przyjaciół 
zwiedza różne zakątki Polski. 

W związku z kolejnymi rocznicami pontyfikatu Jana Pawła II razem z 
kolegą przygotowuje różne okolicznościowe kartki pocztowe. Wydali już kil-
kanaście rodzajów kart. Wielu kolekcjonerów nie tylko z Polski ma je już w 
swoich zasobach. 

Poniżej prezentujemy kilka wybranych prac.

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

Przystanek kultury
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Rozbieżności w dokumentacji
w procesie inwestycji budowlanej

Dokonane zmiany ustrojowo-gospodarcze, a nad-
to technologiczne w budownictwie, wymagają 
zmiany spojrzenia na sposób przygotowania do-

kumentacji technicznej przeznaczonej do inwestycji polega-
jących na realizacji obiektów budowlanych. Wymagają tego 
przede wszystkim zamówienia publiczne które przysparzają 
w tym zakresie największych problemów. 

Ustawodawca w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z roku 
2004, przedstawił sposób przygotowania dokumentacji nie-
zbędnej do przygotowania i przeprowadzenia inwestycji bu-
dowlanej, nie zmieniając jednocześnie prawa budowlanego, 
w którym pozostawiono zapisy dotyczące uzyskania pozwo-
lenia na budowę, w tym wykonanie projektu budowlanego.

Wobec powyższego, powoduje to duże rozbieżności 
w interpretacji oraz w sposobie przygotowania opisu przed-
miotu zamówienia, gdyż w obowiązującym systemie praw-
nym wymagane są dwa rodzaje dokumentacji: 

– projekt budowlany wymagany przepisami prawa bu-
dowlanego dla postępowania administracyjnego

– oraz dokumentacja wymagana przepisami rozporządze-
nia Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z roku 2004 stanowiącego 
element opisu przedmiotu zamówienia dla postępowa-
nia przetargowego i realizacji zamówienia publicznego.
Powyższa rozbieżność stwarza istotne problemy z roz-

poczęciem procesu budowy oraz ze sposobem przygotowa-
nia inwestycji pod względem dokumentacji, a tym bardziej 
utrzymaniem hierarchii dokumentów.

Uważam, że w zaistniałej sytuacji tylko głębokie i kon-
struktywne zmiany pozwolą na ułożenie stosunków praw-
nych pomiędzy uczestnikami procesu inwestycji. 

Jako niezależny konsultant oraz biegły sądowy zaob-
serwowałem liczne sprzeczności w sposobach tworzenia do-
kumentacji dla potrzeb zamówień publicznych. We wszyst-
kich przypadkach Zamawiający ograniczyli opis przedmio-
tu zamówienia do wykonania tylko projektu budowlanego, 
pomijając wymogi stawiane przez Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz. 
2072 z roku 2004. Powyższa sytuacja stwarza konflikty w in-
terpretacji, co skutkuje przesuwaniem terminów zakończe-
nia realizacji inwestycji, sposobu jej wykonania, nagminnie 
wprowadzanymi poprawkami do już istniejącej dokumenta-
cji, odstąpienia od umów, co w rezultacie prowadzi do wy-
datkowania nadmiernych środków publicznych. 

Dokumentacja budowlana jest jedynie honorowana 
przez przepisy prawa zamówień publicznych jako element 
potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ 
nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, według którego 
jest realizowana inwestycja publiczna.

Aby uzyskać pozytywne rezultaty, należałoby zlikwi-
dować podział na dokumentację komercyjną i dokumentację 
wymaganą dla zamówień publicznych – czyli przez podmio-
ty administracji publicznej, poprzez ujednolicenie przepisów 
w nowo tworzonych zasadach w „Kodeksie budowlanym”. 

Dlatego uważam, że przy tworzeniu Kodeksu budowla-
nego należy bezwzględnie wziąć to pod uwagę rozporządze-
nie Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z roku 2004.

Wobec powyższego, istotnym staje się uświadomienie 
i nałożenie na projektantów obowiązku projektowania rozpo-
czynającego się od stworzenia STWiOR, a najlepiej, by opisy 
były tworzone równolegle z powstającymi rysunkami (pro-
jektami). STWiOR nie może być oddzielnym dokumentem, 
sporządzanym niejednokrotnie poza biurem projektowym.

Dokładność sporządzenia STWiOR wynika z uwzględ-
nienia następującej literatury:

– Polskich Norm,
– Norm Europejskich,
– Aprobat technicznych,
– Warunków technicznych dla obiektów budowlanych,
– Uwzględnienie słownika CPV.

Zastosowanie powyższego stanowi o jakości przygo-
towanej dokumentacji do realizacji, a rysunki umiejscawia-
ją opisane zdarzenia w określonej przestrzeni, czyli – bryle 
obiektu. STWiOR jest opisem, elementem przedmiaru robót, 
a więc zakresem prac do wykonania przez Wykonawcę oraz 
sposobu ich wykonania wraz z określeniem materiałów uży-
tych do wykonania inwestycji. Dyscyplinują Zamawiającego 
co do zasad odbioru i sposobu płatności.

Na poparcie powyższego należy przytoczyć broszurę 
wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocław-
skiej (ISBN 83-7085-122-3) autorstwa mgr. inż. Janusza 
Ziolko pod tytułem „Dokumenty w zarządzaniu inwestycja-
mi”. Stwierdzono w niej, iż proces tworzenia dokumentacji 
dla zamówień publicznych winien, na wzór Norwegii, zaczy-
nać się od opisu z uwzględnieniem Norm, które dzielą się na:
– NS 3419 - Przygotowanie i prowadzenie placu budowy
– NS 3420 - Teksty do opisu robót budowlanych i inży-
nierskich

– NS 3421 - Teksty do opisu robót instalacyjnych
– NS 3450 - Dokumenty projektowe dla budownictwa 
i robót inżynieryjnych
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– NS 3451 - Tablica części budynków
– NS 3452 - Tablica konstrukcji inżynierskich
– NS 3453 - Koszty inwestycji
– NS 3459 - Elektroniczne przekazywanie dokumentów 
projektowych

– NS 8311 - Oznaczenia w budynkach i częściach budynków
– NS 8312 - Numerowanie pomieszczeń
Z  cytowanego  artykułu  wynika,  iż  dla  przedsiębiorcy 

norma jest podstawą poprawnego obliczenia przetargu, gdyż 
otrzymuje  on  dokument  przetargowy  zakodowany  zgodnie 
z NS 3420, z którego jasno wynikają oczekiwania inwestora. 

Natomiast klasy  tolerancji określają stopień oczekiwa-
nej  dokładności,  a  zatem  i  cenę  poszczególnych produktów 
częściowych. 

Następnie autor wskazuje, iż Norma określa, jakie ma-
teriały i usługi muszą być wliczone w każdą pozycję doku-
mentu przetargowego, a w fazie wykonawczej norma jest 
podstawą kontroli robót. 

Autor jednoznacznie wskazuje więc, iż Norma NS 3420 
reprezentuje interesy obu stron: inwestora i wykonawcy. 

Powyższa publikacja zasługuję na zainteresowanie, choć 
budowa wskazanego systemu zarządzania dokumentami wy-
maga długotrwałego procesu, nie mniej jednak powinna być 
rozpoczęta w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia. 

Uwzględniając artykuł autorstwa mgr. inż. Krzysztofa 
Woźnickiego, który ukazał się w pierwszym numerze „Inży-
niera Budownictwa” wydawanym w roku 2014 przez PIIB, 
Scott Wilson, przygotowując warunki kontraktu wg wzorów 
FIDIC, warunki szczególne zmieściły na jednej kartce A4. 
Jeżeli do powyższych warunków szczególnych dołożymy 
prawidłowo przygotowaną dokumentację, według wskaza-
nych powyżej norm, otrzymamy dokumenty opracowane do 
realizacji budowy na wysokim poziomie.

Proponowane rozwiązania przez Sekocenbud oraz 
Orgbud z zakresu opisu STWiOR powodują zbyt duże różni-
ce pomiędzy dokumentacjami.

Poprawny opis robót i przedmiaru winien spełniać na-
stępujące wymogi oraz ograniczyć opis techniczny do wyjąt-
ków odbiegających od ogólnie przyjętych norm:

– ma być przydatny do obliczania przetargu,
– umożliwić wykonawcy w sposób jednoznaczny zrozu-

mienie przebiegu robót,
– dać dobrą podstawę do przygotowania harmonogramu 

robót,
– umożliwić prawidłowe rozliczenie budowy,
– zawierać szczegółowe informacje dla wykonawcy,
– opis nie powinien być zbyt obszerny, ale za to dokładny,
– w swoich zapisach dać podstawę dla utrzymania goto-

wego budynku.
Tym samym STWiOR oraz przedmiar stają się głównym 

dokumentem przetargowym – opisem przedmiotu zamówie-
nia. Opis razem z przedmiarem staje się podstawą obliczenia 
wartości przetargu oraz załącznikiem do umowy zawartej po-
między Inwestorem a Wykonawcą. Natomiast rysunki wizu-
alnie określają obiekt i są środkiem przekazywania informacji 

pomiędzy uczestnikami procesu realizacji obiektu – nie mogą 
spełniać roli czynnika wiodącego w zarządzaniu inwestycją.

Precyzyjnie wykonany opis umożliwia Wykonawcy 
w jak najkrótszym czasie zapoznanie się z zakresem i sposo-
bem wykonania przyszłej inwestycji oraz dokonania wyceny 
wartości jego nakładów związanych z realizacją planowanej 
inwestycji.

Nadmienić należy, że zgodnie z obowiązującym Pra-
wem zamówień publicznych w art. 18 osoby którym powie-
rzono sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, są odpo-
wiedzialne materialnie za jego jakość i błędy w nim zawarte. 
Ponieważ w drodze przetargu wyłania się przyszły projek-
tant, to zgodnie z art. 18 Prawa zamówień publicznych,  jemu 
powierza się wykonanie dokumentacji, która jest opisem 
przedmiotu zamówienia. 

Wobec powyższego wybrany projektant jest zobligo-
wany realizacją zamówienia zgodnie z PZP art. 29; 30; 31; 
a jednocześnie obowiązują go przepisy Dz.U. Nr 202, poz. 
2072 z roku 2004 oraz Prawa budowlanego w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę. Powyższe stwarza podstawy do róż-
nych interpretacji – idących nawet w kierunku zaprzeczenia 
konieczności stworzenia opisu przedmiotu zamówienia „sko-
ro wszyscy wiedzą, jak mają wykonać zadanie” (stanowisko 
biegłego z Pomorza). I twierdzenia, że projekt budowlany 
jest wystarczający.

Niedawno otrzymałem dokumentację na przełożenie 
linii energetycznej kolidującej z budowaną drogą typu S. 
Projektant przygotował dokumentację zgodnie z obowiązu-
jącym Prawem budowlanym, jednakże nieprecyzyjnie został 
wykonany opis przedmiotu zamówienia, gdyż do każdego z 9 
punktów napisanych jest zaledwie kilka zdań, natomiast opis 
techniczny obejmuje to, co ma być w specyfikacjach. 

W tak krótkich terminach wymaganych przez Zama-
wiających na składanie ofert Wykonawca nie ma możliwości 
pełnej analizy dokumentacji. Dlatego tak ważnym zadaniem 
jest ujednolicenie, standaryzacja dokumentacji, aby zapewnić 
w krótkim czasie możliwość prawidłowo wyliczonej warto-
ści robót z uwzględnieniem sposobu wykonania zadania z za-
chowaniem wymogów zapisanych w Specyfikacji Wykona-
nia i Odbioru Robót.

Wbrew zaleceniom Izby Projektowania Budowlanego, 
która mówi, że specyfikacje są oddzielnym zadaniem, uwa-
żam, że do podstawy wyceny wartości prac projektowych 
winno wliczać się wartości sporządzenia STWiOR, ponieważ 
razem z przedmiarem oraz z rysunkami stanowi komplet do-
kumentacji wymaganej Pzp. Dlatego optuję za wykonaniem 
kompleksowym dokumentacji, ponieważ uważam, że projek-
tant wykonuje zamówienie publiczne na sporządzenie opisu 
przedmiotu zamówienia (art. 18, ust. 3 Pzp), który składa się 
z kilku dokumentów. Rozdzielenie tych dokumentów stano-
wi o rozmyciu odpowiedzialności za jakość i sposób wyko-
nania dokumentacji. 

Ponadto w dalszym ciągu jako podstawę wyceny przed-
miaru robót wykorzystuje się nieaktualne od 2001 r. katalogi 
KNNR. 
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Przy tworzeniu nowego prawa należy wprowadzić nową 
zindywidualizowaną symbolikę, która odpowiadałaby po-
szczególnym etapom realizacji obiektów z podziałem na ele-
menty w powiązaniu z ich specyfikacją. Pod danym symbo-
lem winien zostać opisany sposób realizacji danego elementu 
wraz z użytymi do jego realizacji materiałami. Powyższe 
umożliwiłoby precyzyjne ustalenie wartości planowanych 
robót budowlanych. Należy podkreślić, iż wyłącznie do-
kładnie sporządzony opis przedmiotu zamówienia ze ściśle 
sprecyzowanym zakresem i sposobem wykonania inwestycji 
zapewnia zminimalizowanie ryzyka powstania sporów oraz 
pozytywnie wpłynie na wydatkowanie środków publicznych. 

Tworząc jeden z elementów dokumentacji inwesty-
cyjnej, jakim jest przedmiar, należy pamiętać, iż winien on 
zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania ro-
bót podstawowych w kolejności technologicznej wraz z ich 
szczegółowym opisem zgodnym z kolejnym niezbędnym 
elementem dokumentacji, jakim jest specyfikacja technicz-
na wykonania i odbioru robót. Przy jego tworzeniu należy 
koniecznie uwzględnić Rozporządzenie Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 3.12.2012 dotyczące wykazu robót budow-
lanych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 z późniejszymi zmianami, w celu stworzenia 
nowych dookreślonych symboli, bądź norm stanowiących 

SCHEMAT I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie 
wykopów

01-02.11-12

Specyfikacja Techniczna Szczegółowa, 
powinna ograniczać się do 4 punktów:

1. Opis szczegółowy sposobu wykonania
2. Opis szczegółowy materiału
3. Opis sprzętu
4. Opis wymogów odbioru robót

Wykonanie 
wykopów

01-02.09-10

Opis
Dz.U 202 poz.2072 rok 

ROBOTY ZIEMNE
CVP 45120000

(KNNR -01)

ZMIANA NAZWY 

NA KATALOG 

OPISU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

(KORB)

ROB. ZMECH
(4512)01-02

ROB. RĘCZ.
(4512)01-03

ROB. BRAN.
(4512)01-04

ROB. WYK.
(4512)01-05

ODW. WYK.
(4512)01-06

Wg Rozporządzenia MI z 2004 r. Dz.U 202, 
poz. 2072 §14 ust. 1

• Część ogólną
• Wymagania dot. właściwości materiałów
• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
• Wym. dotycz. środków transp.
• Wyk. rob. bud. z podaniem sposobu
• Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót
• Wym. dot. przedmiaru i obmiaru
• Ogólny sposób odbioru robót
• Opis sposobu rozliczania
• Dokumenty odniesienia

Na tej podstawie powinno sporządzać się ST 

Ogólną dla wszystkich robót związanych  
z realizowaną inwestycją.

Wykonanie 
wykopów

01-02.01-08

Przedmiar
Ilość – jedn.
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podstawę opisu przedmiotu zamówienia wymaganego przez 
Prawo zamówień publicznych. 

Przykładowo „Nowe Katalogi Opisu Robót Budowla-
nych” (KORB - proponowana nazwa robocza) zawierałyby 
zasoby – materiał zbiorczy umożliwiający szczegółowe spo-
rządzenie opisu przedmiotu zamówienia. W nowych katalo-
gach należałoby ustalić działy jako główne w następującym 
układzie zgodnym z Rozporządzeniem Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 3.12.2012:

1. Przygotowanie terenu pod budowę kod 45100000
2. Roboty budowlane w zakresie  

wznoszenia kompletnych obiektów kod 45200000
3. Wykonanie instalacji budowlanych kod 45300000
4. Wykończeniowe roboty budowlane kod 45400000
5. Usługi wynajmu sprzętu budowlanego  

do wyburzeń z obsługą operatorską kod 45500000

Każdy dział powinien być podzielony na elementy, tak 
by projektant mógł opisać sposób wykonania, wybrać żądany 
materiał z opisem parametrów, transportu, zasad odbioru i wy-
nagrodzenia, punkty dostosowane do wymogów zapisanych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 
Dz.U 202, poz. 2072, art. 14, ust. 1 od punktu 2 do 10. Katalog 
powinien być tak opracowany, aby w trakcie projektowania 
tworzyć specyfikacje techniczne oraz eksportować zasoby do 
programu umożliwiającego wykonanie harmonogramu. 

Tworzone prawo winno uporządkować zaistniałą sytu-
ację i zlikwidować „rozbieżności dokumentacji”, stworzyć 
nowe precyzyjne określenia oraz jasno określić zakresy od-
powiedzialności wszystkich uczestników procesu budowla-
nego, umożliwiając zarówno projektantom, inwestorom, jak 
i wykonawcom precyzyjne określenie planowanych robót 
oraz ich koszt.

SCHEMAT II
ZASOBY

Opracowanie:
inż. Stanisław Kaczmarek 

mgr Monika Kaczmarek-Nowak

Wykonanie 
wykopów

01-02.01-08

Wykonanie 
wykopów

01-02.11-12

SZALUNKI

OPIS

1. Opis sposobu wykonania

2. Opis materiału, dane techniczne

3. Opis sprzętu – wymogi

4. Opis wymogów odbioru robót 

SPYCHARKI

KOPARKI

SAMOCHODY

ROBOTY ZIEMNE
CVP 45120000

KORB 01  (KNNR -01) 

Wykonanie 
wykopów

01-02.09-10

ROB. ZMECH
(4512)01-02

ROB. RĘCZ.
(4512)01-03

ROB. BRAN.
(4512)01-04

ROB. WYK.
(4512)01-05

ODW. WYK.
(4512)01-06

ZASOBY PRACOWNICY

MATERIAŁ

SPRZĘT
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Udział studentów w pochodzie 1-majowym 
w zasadzie nie był obowiązkowy. W zasadzie. 
Jednak władze uczelni, a także kierownictwo 

organizacji młodzieżowych robili wszystko, aby uczelniana 
kolumna przed trybuną honorową wyglądała okazale.

W moich notatkach z tego okresu znalazłem pismo 
Rady Uczelnianej ZSP skierowane do studentki Akademii 
Medycznej w Poznaniu, wyznaczające ją do niesienia sztur-
mówki w pochodzie 1-majowym. W przypadku nieobecności 
szantażowano odebraniem przyznanej wcześniej wycieczki 
zagranicznej. Chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę na 
dwa aspekty. Po pierwsze, pismo dotyczy pochodu w 1968 
roku, a więc napisane zostało po marcowych demonstracjach 
studentów. Po drugie, że nikt tego pisma nie tylko nie podpi-
sał, ale również nie parafował. Chciałbym wierzyć, że przed 
podpisaniem powstrzymał wówczas kogoś wstyd i zdrowy 
rozsądek.

Nie przypominam sobie takich sytuacji na Politechnice 
Poznańskiej. Jednak i tu wywierana była mniejsza lub więk-
sza presja. Brak „ustalenia” niosących szturmówki odbijał 
się na ich trudnym rozdziale przed pochodem. Studenci nie 
kwapili się do ich niesienia. Nie muszę dodawać, że jeśli ko-
goś przekonano do przyjęcia to większym zainteresowaniem 
cieszyły się flagi biało-czerwone niż czerwone.

Miejsce oraz godzina zbiórki przed pochodem były oczy-
wiście wcześniej ustalone. Po zebraniu się uczestników dołącza-
no do pochodu, aby przejść przed trybuną honorową, ustawioną 
przed Zamkiem na ul. Św. Marcin – wtedy Armii Czerwonej. 
Na trybunie stali przedstawiciele wojewódzkich władz partyjno-
rządowych i zwykle znaczący gość władz centralnych. Okolice 
trybuny były zradiofonizowane i z ustawionych megafonów do-
biegała dziarska muzyka marszowa przerywana okrzykami spi-

Obrazki sprzed pół wieku 
POCHODY  I  MANIFESTACJE

kerów, którzy witali poszczególne zakłady pracy przechodzące 
właśnie przed trybuną oraz wznosili odpowiednie hasła, kończą-
ce się zwykle okrzykiem „Niech żyje”.

Dzisiaj mało kto pamięta, że hasła te nie były przypad-
kowe. Były one oficjalnie zatwierdzane przez najwyższe wła-
dze ówczesnej partii rządzącej. Dopiero po ich zatwierdzeniu 
mogły być skandowane w czasie pochodów lub umieszczane 
na transparentach. Niedawno dowiedziałem się, że studenci 
krakowskiej AGH w latach 60. XX w. rozwieszali transpa-
rent z takim hasłem na akademiku. Rozwiesili tekst: „Towa-
rzysz Gomułka  zawsze może” i zrobili sobie długą przerwę 
obiadową, aby w końcu dodać: „liczyć na swoją młodzież”.

Na ogół dość długo oczekiwało się w miejscu zbiórki 
na włączenie kolumny Politechniki Poznańskiej do pocho-
du. Czas ten uprzyjemniano sobie wykrzykiwaniem, przez 
poszczególne wydziały, haseł wcale niepolitycznych. Były 
to krótkie, często złośliwe, rymowanki pod adresem stojącej 
obok kadry naukowej, oficerów studium wojskowego lub in-
nych wydziałów. Często bardziej udane hasła były powtarza-
ne przed trybuną.

Opowiadał mi kolega, że zapamiętał takie hasło najpew-
niej z 1964 roku z okazji obecności na trybunie w Poznaniu 
marszałka Mariana Spychalskiego. Brzmiało ono tak: „Ałek, 
ałek, ałek. Niech wskoczy nam na wałek”. Jakież było zdzi-
wienie, jak po okrzyku tego hasła przed trybuną usłyszeli 
głos z megafonu: „Idą studenci Politechniki i skandują hasła 
na cześć Partii i Rządu”. 

Moje wspomnienia z 1-majowych pochodów wiążą się 
również ze skandowanymi hasłami. Pamiętam jak studenci 
z innych wydziałów złośliwymi rymowankami kpili sobie 
z wydziału budownictwa. Przyczyną była znana w całym kra-
ju awaria budowlana we Wrocławiu. Nie pamiętam poszcze-
gólnych haseł, ale np. wydział budowy maszyn wskazywał 
wyższość stali nad cegłą i betonem. 

Na naszą odpowiedź nie musieli długo czekać. Brzmiała 
ona: „Jeden człowiek był ze stali – z mauzoleum go wylali”. 
Było to bezpośrednie nawiązanie do niedawnego wówczas 
usunięcia Stalina z mauzoleum w Moskwie.

Pamiętam również pochód 1-majowy w 1968 roku. Od-
bywał się w cieniu marcowych wydarzeń studenckich, któ-
re w Poznaniu – podobnie jak w innych ośrodkach akade-
mickich w Polsce – miały swoją dramaturgię. Rzucającym 
się w oczy nawiązaniem do tych wydarzeń w pochodzie 
była wyjątkowo duża liczba portretów Adama Mickiewicza 
niesiona przez studentów UAM. Było to przypomnienie, że 
właśnie od zdjęcia z teatru „Dziadów” A. Mickiewicza zaczął 
się Marzec 1968.

Marek Adamiec
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Proces suchej destylacji drewna znany był już w starożytności. Fenicjanie i Egipcjanie wytwarzali w ten sposób węgiel 
drzewny,  smołę  i  terpentynę. Rozwój  techniki  spowodował,  że zamiast budowy prostych    jam smolarskich zaczęto budować 
wyspecjalizowane mielerze, znane już w okresie wpływów rzymskich (I – IV wiek n.e.). Innowacja ta umożliwiła zmianę skali 
prowadzenia procesu z jednostkowej na przemysłową. Wdrożenie jej na szerszą skalę było swojego rodzaju odpowiedzią na roz-
wój budownictwa (smoła), przemysłu chemicznego (potasz) oraz metalurgii (węgiel drzewny). Wytwarzaniem tych produktów 
zajmowali się mieszkańcy leśnych osad, początkowo zwani ogólnie smolarzami. Jeden z nich, żyjący w XI wieku, wypalający 
drewno w ardeńskich lasach i pracujący także jako murarz, został świętym. Był nim Teobald z Provins.

ŻYWOT ŚW. TEOBALDA [2]

Urodził się około 1017 roku w Provins. Był synem hra-
biego Arnoula, Palatyna Szampanii i jego żony Giselle, cór-
ki hrabiego Raymonda II z Sens. Ochrzczony został przez 
wujka, także Teobalda, arcybiskupa Wiednia, późniejsze-
go świętego. Żył w bardzo niespokojnych czasach. Ojciec 
aktywnie popierał Odona II w jego utarczkach z królami 
Francji. Od syna oczekiwał pomocy w ochronie rozległych 
majątków ziemskich. Z czasem zaczęto go uczyć rycerskich 
umiejętności. Jednak młodzieńca bardziej interesowały 
długie modlitwy w pałacowej kaplicy i praca nadwornych 
skrybów. Słuchał dawnych legend, opowiadań i przypowie-
ści, a zwłaszcza tych, które dotyczyły żywotów świętych. 
Zainspirowany przykładami św. Jana Chrzciciela, św. Pa-
wła Pustelnika, św. Antoniego i św. Arsena, w tajemnicy 
przed rodzicami udał się na wysepkę na Sekwanie, na której 
mieszkał pustelnik Burchard, aby poznać z bliska pustelni-
cze życie. Około roku 1032-1033 pasowano go na rycerza, 
jednak nie zmieniło to jego życiowych planów. W końcu 
wyjawił rodzicom swój zamiar poświęcenia się służbie bo-
żej i zostania pustelnikiem. Reakcja ojca była zdecydowana. 
Wkrótce zażądał, by Teobald udzielił pomocy wojskowej 
Odonowi II, w związku z jego walką o tron Burgundii. Teo-
bald odmówił. Mimo podejmowanych, przez rodziców, jak 
i dwór, prób wyjaśnienia mu skutków jego zamiarów, Teo-
bald pozostał nieugięty. Razem z przyjacielem Walterem, 
w tajemnicy przed rodzicami uciekł do opactwa pw. św. 
Remigiusza w Reims. Stamtąd w żebraczych strojach udali 
się do Lasu Ardeńskiego. To w nim, niedaleko Pettingen 
(Pétange), znaleźli miejsce na pustelnię, w której Teobald 
doznał największej przemiany duchowej: z rycerza i ary-
stokraty stał się pustelnikiem i smolarzem, czyli członkiem 
grupy zawodowej o bardzo niskim statusie społecznym. Jak 
wynika z rękopisów, Teobald zajmował się produkcją smo-
ły drzewnej, dziegciu (z kory brzozowej) i węgla drzew-
nego. Produkty te wymieniał z lokalnymi wieśniakami na 
żywność. Najmował się też do prac w rolnictwie. Wszyst-
kie, nawet najcięższe prace, wykonywał z wielką pokorą. 

Teobald z Provins
murarz, smolarz i... Święty

Na takie zachowanie być może wpłynęła znana mu z okre-
su młodzieńczego pieśń o św. Aleksym. Pieśń wskazywa-
ła pokorę jako najwyższą cnotę szlachetnie urodzonych.  

Portal z XIII wieku w kościele św. Thibauta z Provins, ze statuą  
świętego w części centralnej. Saint – Thibault – en – Auxois  
(Côte –d’Or). Fot. W. Piotrowski [2].
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Zawsze gotów był służyć pomocą oraz radą, czy choćby 
tylko dobrym słowem. Całymi dniami ciężko pracował, 
a nocami medytował i modlił się. Jego sława jako świętego, 
pustelnika, rozchodziła się coraz szerzej. Mówiono, że sama 
jego obecność wpływa uzdrawiająco.

W okresie 1051-1053 odbył z Walterem pielgrzymkę 
do Santiago de Compostella, miejsca spoczynku jednego 
z apostołów – św. Jakuba Większego. Dotarli tam szlakiem 
zwanym „Drogą św. Jakuba”, podróżując m.in. „poprzez 
dziki kraj Basków”. Teobald podczas pielgrzymki dokonał 
swymi żarliwymi modlitwami cudu, który przyniósł chleb 
jemu i jego głodnym towarzyszom podróży. W drodze po-
wrotnej w roku 1053 lub 1054 osiedlili się w Trier (Trewir). 
Tutaj Teobald spotkał się z rodzicami i jeszcze raz potwier-
dził chęć służenia Bogu. Wrócił do pustelni w Lesie Ar-
deńskim, gdzie czas spędzał na modlitwie, produkcji smoły 
i dziegciu oraz pracach w budownictwie. Równocześnie co-
raz więcej czasu poświęcał modlitwom i umartwianiu się. 
Prawdopodobnie w roku 1055 obydwaj przyjaciele udali 
się w pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Przeszli Alpy i skie-
rowali się ku Wenecji. Po drodze zatrzymali się w ruinach 
starej kaplicy w okolicy wsi Salanigo (Sossano), położonej 
niedaleko miasta Vicenze. Tutaj Walter zmarł. Teobald 
przez pięć kolejnych lat modlił się i umartwiał. Jadł tylko 
korzonki i pił wodę ze strumienia. Jego sława jako świę-
tego rozchodziła się coraz bardziej. W tym okresie biskup 
Vicenzy udzielił mu święceń kapłańskich. Uważano, że po-
siadł moc uzdrawiania i przepowiadania przyszłości. Doko-
nał kilku cudów: stary człowiek odzyskał wzrok po umyciu 
oczu w wodzie której dotknął Teobald, cudownie rozmno-
żył wino dla spragnionych, syn możnowładcy odzyskał 
zdrowie po tym, jak Teobald położył na nim swoją rękę. 
W roku 1065 zostaje przyjęty do zakonu Kamedułów. Brak 
informacji, czy w tym okresie zajmował się smolarstwem. 
Wiadomo jednak, że np. w Polsce eksport smoły i dziegciu 
prowadzony był m.in. właśnie przez zakon Kamedułów, po 
nadaniu im królewskich ziem i nieużytków Puszczy Mare-
ckiej i Augustowskiej [3]. Dlatego nie można wykluczyć, 
że Teobald tym zajęciem jako kameduła się nie parał. Wie-
loletnia asceza mocno nadwątliła jego zdrowie. Matka Teo-
balda, wiedziona przykładem syna, w ostatnich latach jego 
życia osiadła w pobliżu. Teobald zmarł w jej ramionach 30 
czerwca 1066 roku w swojej pustelni w okolicy Salanigo. 
Miejscowa legenda mówi, że trzy dni przed jego śmiercią 
ziemia zatrzęsła się trzykrotnie. Teobalda kanonizował 
przed rokiem 1073 papież Alekxander II. Główne ośrodki 
jego kultu znajdują się w Saint-Thibault-en-Auxios (Côte-
d’Or), Vicenzie, Provins i w Polesine. Od czasu jego kano-
nizowania pielgrzymi udają się m.in. do studni noszących 
jego imię. Studnie te znajdują się w Provins, Chiny i Mon-
taigu. Św. Teobald jest patronem miasta Provins i opactwa 
w Polesine. Patronuje m.in. włoskim Karbonariuszom oraz 
rzemieślnikom zajmującym się suchą destylacją drewna, jak 
również wykorzystującym jej produkty.

 

NOWA WIARA Z POTASZAMI W TLE

Dawni Słowianie na ziemiach polskich czcili wielu 
bogów, siły natury, a także duchy przodków. Najczęściej 
jednak każde plemię miało swojego boga. Związki z po-
gaństwem były tym silniejsze, im silniejszy był związek 
danej grupy społecznej z naturą. Toteż szczególnie trwa-
łe związki z pogaństwem wykazywały te populacje, które 
były mieszkańcami wielkich puszcz i lasów. Odizolowane 
przestrzennie, niekiedy społecznie, czasami posługujące się 
zamkniętym żargonem zawodowym, tworzyły hermetycz-
ną grupę mało podatną na nowe wierzenia, które tu, w głę-
bi ostępów leśnych, mogły w ogóle do nich nie docierać. 
Wszelkie zmiany, zwłaszcza w mentalności, zachodziły tu 
bardzo, bardzo powoli. Las od dawien dawna należał do 
miejsc niezbadanych, tajemniczych i mrocznych. O licz-
nych i przerażających niebezpieczeństwach czyhających 
na ówczesnego człowieka w lesie, traktuje leśna demono-
logia. Niektóre z tych wierzeń w różnej formie przetrwały 
do dziś. O ile zakaz spożywania w określone dni mięsa czy 
wstrzemięźliwość seksualną uważano jedynie za przejawy 
bezmyślnego despotyzmu, to na nowej wierze głębokim 
cieniem kładła się sprawa pochówku zmarłych. Stała się ona 
jedną z przyczyn niechęci dawnych Słowian do chrześcijań-
stwa. W czasach pogańskich, ciałopalenie występowało we 
wszystkich regionach zamieszkanych przez Słowian. Zmar-
łych palono, po czym ich popioły umieszczano w popielni-
cy, którą składano w grobie. Nad nim usypywano mogiłę 
zwaną kurhanem. Miejscami pochówków były pola, rozdro-
ża dróg i lasy. Choćby tylko z tych względów można do-
mniemać, że wydany przez Mieszka I zakaz palenia zwłok 
najprawdopodobniej realizowany był głównie w większych 
ośrodkach. Zakaz ten w wielu ówczesnych Polakach mógł 
budzić przerażenie. Spalenie ciała według pogańskich wie-
rzeń umożliwiało duszy zmarłego przeniesienie się w za-
światy, natomiast jego zakopanie groziło odrodzeniem się 
nieboszczyka pod postacią „żywego trupa” [4, s. 34]. Aby 
temu zapobiec, zalepiano trupowi usta jednym z produktów 
smolarskich – dziegciem [3]. Możemy dzisiaj jedynie pró-
bować wyobrazić sobie stan umysłów przeciętnych ówczes-
nych Polaków, którym z dnia na dzień zmieniono wiarę. 
O tej zmianie znaczna ich część przez długi czas zapewne 
nie wiedziała nic lub zgoła niewiele. Dopiero w XI wieku 
zaczynano budować kościoły i to tylko po większych gro-
dach. Brakowało też polskich duchownych, co skutkowało 
niedostatecznym przepływem nowej ideologii, zwłaszcza 
do warstw uboższych [4, s. 33/34].

Mimo przyjęcia chrztu przez Mieszka I i narzucenia 
przez Bolesława Chrobrego twardą ręką chrześcijaństwa, 
widmo powrotu pogaństwa krążyło nad Polską prawie do 
końca XI wieku. Przejawy ruchu antychrześcijańskiego dają 
się zaobserwować już w schyłkowym okresie rządów Bo-
lesława Chrobrego. Ruchy te nasiliły się za rządów Miesz-
ka II, a pod koniec jego panowania cyt.: „ludność burzy-
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ła się i wracała tłumnie do kultu pogańskiego” [4, s. 42]. 
Doszło do otwartego buntu przeciwko władzy królewskiej 
i kościelnej. W wyniku powstania ludowego o podłożu re-
ligijnym i społecznym, wymordowania duchownych katoli-
ckich, najazdu Brzetysława i wywiezienia z Gniezna relik-
wii św. Wojciecha, chrześcijaństwo w Polsce w pierwszej 
połowie XI wieku legło w gruzach. Kazimierz Odnowiciel 
odbudował je jedynie częściowo. Struktury Kościoła od-
tworzyli dopiero na wiosnę 1075 roku przybyli do Polski 
legaci papiescy [1, s. 56]. Dwa lata później krajem wstrzą-
sa kolejne powstanie ludowe. Wybucha podczas wyprawy 
Bolesława II Szczodrego na Ruś. Chrystianizacja zapocząt-
kowana przez Mieszka I trwała co najmniej do początków 
XIII, a nawet XIV–XV wieku. Relikty dawnych wierzeń 
zwalczano jeszcze w wieku XVII.

Na tym tle zastanówmy się, jakiej wiary mogli być 
dawni mieszkańcy małej leśnej osady smolarskiej w podpo-
znańskich Potaszach. Wydaje się, że jeżeli osada ta istniała 
jeszcze przed przybyciem konwentu sióstr do Owińsk, jej 
mieszkańcy mogli trwać w starej, pogańskiej jeszcze wie-

rze. To w takich właśnie odosobnieniach przestrzennych, 
społecznych i zawodowych najdłużej mogło utrzymy-
wać się pogaństwo, nierzadko istniejące obok dworskiego 
chrześcijaństwa. Zakon Cystersów założony został w Cite-
aux, we Francji, w marcu 1098 roku, w ojczyźnie św. Teo-
balda z Provins. Biorąc pod uwagę, że miało to miejsce co 
najmniej 25 lat po kanonizowaniu Świętego, można przyjąć, 
że konwentowi sióstr przybyłym z Trzebnicy do Owińsk 
w roku 1249, kult św. Teobalda mógł być znany. Na zie-
miach polskich jego imię w takim brzmieniu zostało odno-
towane po raz pierwszy w roku 1265, natomiast odmianę 
tego imienia (Dziepołt – Depoldus) odnotowano już w roku 
1218. W dawnej Polsce, oprócz imienia Teobald, używano 
też innych jego form: Tybald, Dypołt i Dziepołt. Jednym 
z jego staropolskich zdrobnień było „Tyba” [5]. Jest zatem 
możliwe, że cysterki mogły starać się przybliżyć – począt-
kowo smolarzom, a później potaszom – kult św. Teobalda 
z Provins. Czy w owińskim kościele wspominano Świętego 
w dniu jego święta? Nie wiadomo, być może odpowiedź 
kryje się w zachowanych kronikach klasztornych.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i klasztor cysterek w Owińskach. Fot. R.Chojnacki
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WSPÓŁCZESNE REMINISCENCJE

Św. Teobald był pustelnikiem, smolarzem, pracował 
też jako murarz. Ten przedostatni tytuł czyni go nie tylko 
patronem smolarzy, ale i najsławniejszym smolarzem. Jed-
nak w dawnych czasach smolarzami nazywano nie tylko 
smolarzy w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, lecz wszyst-
kich ludzi zajmujących się wypalaniem drewna w proce-
sie suchej jego destylacji (tzw. pirolizy), bez względu na 
uzyskiwany w tym procesie produkt końcowy. Było za-
sadą, że oprócz produktu końcowego, w procesie pirolizy 
pozyskiwano także jego produkty pośrednie. I tak np. przy 
produkcji smoły uzyskiwano jako produkty uboczne dzie-
gieć i maź. Dopiero z czasem, zapewne w wyniku zróżnico-
wania potrzeb określonych odbiorców i wraz ze wzrostem 
zapotrzebowania na poszczególne frakcje procesu pirolizy, 
oraz z nastaniem pracy pańszczyźnianej i wprowadzeniem 
dworskiego nadzoru, doszło do swojego rodzaju specjali-
zacji w otrzymywaniu wybranych produktów, jakie można 
uzyskać podczas wypalania drewna w warunkach wysokiej 
temperatury i niedoboru tlenu. Tak powstały specjalizacje 
w grupie ludzi zajmujących się wypalaniem drewna z cza-
sem wykształciły zawody: dziegciarzy, maziarzy, smolarzy, 
węglarzy, popielarzy i potaszy. Nie oznaczało to jednak, 
że specjaliści ci dawniej zwani powszechnie smolarza-
mi, nie potrafili w razie potrzeby produkować wszystkich 
wyrobów, jakie można uzyskać w procesie suchej destyla-
cji drewna. Były to takie produkty jak: terpentyna (po 12 
godz.), dziegieć i maź (w ciągu pierwszych 24 godz.), żółć 
smołowa, olej drzewny, max w 5 dniu smoła (pak), węgiel 
drzewny i popiół (potasz) [3]. Pojęcie smolarstwa jest od 
dawna tożsame z wszystkimi innymi zawodami należącymi 
do grupy zawodów zajmujących się wypalaniem drewna. 
Dobrym tego przykładem jest angielskojęzyczny tytuł pub-
likacji [2], w której użyto bardzo trafnego sformułowania 
cyt.: „wood distillers” określającego wszystkich, bez wzglę-
du na specjalność, ludzi trudniących się prowadzeniem pro-
cesu suchej destylacji drewna. Na tę trafność wskazuje tak-
że analiza lingwistyczna pojęć „smolarskich” wyrażanych 
w różnych językach [3]. Należy pamiętać, że w mniejszych 
smolarniach lub przy chłopskim wypale drewna na potrzeby 
własne, w jednym procesie pozyskiwano wszystkie najważ-
niejsze frakcje i traktowano je jako równo cenne. Zatem za-
chowane wzmianki w manuskryptach dotyczących Teobal-
da, być może wymieniają tylko najważniejsze uzyskiwane 
przez niego produkty. Podobnie zapewne było z potaszami 
owińskich cysterek. Jak można przypuszczać, mieszkali oni 
w śródleśnej smolarskiej osadzie produkcyjnej, którą z cza-
sem, być może ze względu na najbardziej charakterystycz-
ny dla niej produkt, a być może jej późniejszą specjalizację 
– nazwano Potasze. Rozwój produkcji potaszu w Puszczy 
Zielonce nastąpił prawdopodobnie wraz z rozwojem prze-
mysłu dworskiego, tj. około XVI–XVII wieku. Spadko-
biercami tej kilkusetletniej tradycji wytwarzania potaszu 

są dzisiejsi mieszkańcy wsi Potasze. Wydaje się, że przez 
pamięć o ich poprzednikach należałoby również pamiętać 
o ich patronie. Dniem wspominania św. Teobalda jest dzień 
pierwszego lipca.

Odnowienie kultu św. Teobalda mogłoby dobrze słu-
żyć budowie i rozwojowi poczucia wspólnoty lokalne-
go społeczeństwa. Obecność w okolicy Puszczy Zielonka 
wielkopolskiego odcinka „Drogi św. Jakuba” oraz kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach, stwarzają szczegól-
nie dogodne warunki dla odnowienia i rozwoju kultu tego 
świętego. Nazwy obydwu ww. obiektów, jak również na-
zwa wsi Potasze, kto wie, czy nie za sprawą samego św. 
Teobalda z Provins (!?), pośrednio wiążą się z jego życiem. 
Przypomnijmy tu – Teobald pielgrzymował do Santiago de 
Compostela właśnie szlakiem zwanym „Drogą św. Jakuba”, 
a żywot św. Jana Chrzciciela zainspirował go, aby został 
pustelnikiem. Tak więc św. Jan Chrzciciel „pojawił się” nie 
tylko na początku drogi Teobalda ku świętości, ale także 
na końcu jego doczesnej drogi – szczątkom św. Teobalda 
dał schronienie w opactwie Polesine we Włoszech właśnie 
kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Warto byłoby rozważyć 
czy wzorem opactwa Polesine nie byłoby celowym orga-
nizowanie festynu połączonego z rekonstrukcją historycz-
ną pielgrzymki św. Teobalda [6], właśnie „Drogą św. Ja-
kuba”, wiodącą m.in. poprzez Puszczę Zielonkę (analogia 
do „dzikiego kraju Basków”) i jej okolice. Początkowym 
i końcowym punktem pielgrzymek powinien być kościół 
pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach. Być może celowym 
byłoby również postawienie na pięknej leśnej polanie, obok 
leśniczówki w Potaszach, kapliczki poświęconej św. Teo-
baldowi. Mogłyby się tam w okresie letnim odbywać msze 
święte. W roku 2016 przypada 950 rocznica śmierci św. 
Teobalda. Uroczyste jej obchodzenie (np. podczas festynu 
św. Teobalda z Provins!?), może w istotny sposób wpłynąć 
na integrację lokalnego społeczeństwa, poszerzenie jego 
wiedzy historycznej oraz podniesienie atrakcyjności gminy 
i całego regionu.

Ryszard Chojnacki
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Rok 2014 – czasem wzmożonej walki 
z reklamową samowolą

W 2009 roku poznański nadzór budowlany 
przystąpił do systemowej walki z nielegalny-
mi nośnikami reklam. W latach 2009-2013 

skontrolowaliśmy legalność 303 nośników reklam. Spośród 
tych trochę ponad 300 skontrolowanych nośników – 259 oka-
zało się samowolami budowlanymi. Reklamowe samowole 
stanowiły zatem 85% wszystkich, skontrolowanych w ciągu 
pięciu lat nośników reklam. 

W 2014 roku zintensyfikowaliśmy kontrole zarówno 
budowli (tak kwalifikowane są nośniki reklam wolno-sto-
jących), jak i urządzeń takimi są przede wszystkim nośniki 
montowane lub instalowane na istniejących obiektach. 

Wzmożona w 2014 roku aktywność kontrolna w tym 
zakresie była przede wszystkim efektem współpracy nadzoru 
budowlanego ze stowarzyszeniem Ulepsz Poznań, które bar-
dzo często wnioskowało do nas, i wnioskuje nadal, o spraw-
dzenie legalności konkretnych reklam. 

W 2014 roku sprawdziliśmy legalność 106 budowli 
i urządzeń reklamowych. 92 nośniki okazały się samowolami 
budowlanym. To 87% wszystkich skontrolowanych w 2014 
roku reklamowych nośników. Największa, przeprowadzona 
w ubiegłym roku, kontrola legalności reklamowych nośni-
ków dotyczyła reklam umieszczonych na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich. Wyniki tej kontroli okazały 
się jednoznacznie negatywne. Spośród 17 nośników reklam 
eksponowanych na zewnątrz Targów, jedynie w odniesieniu 
do 2 nośników zarządca MTP dokonał wymaganego prawem 
zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu 
Miasta Poznania. Wśród 15 nielegalnych nośników – 13 
było nośnikami wolno stojącymi (budowlami), a 2 urządze-

niami zamontowanymi na elewacjach obiektów należących 
do MTP. 

W 2014 roku najbardziej spektakularne (z wielu różnych 
powodów szeroko komentowane przez media) postępowania 
prowadzone przez nadzór budowlany w sprawach reklamo-
wych samowoli dotyczyły nośników reklam umieszczonych 
na obiektach Akademickiego Związku Sportowego przy 
ulicy Przepadek oraz ogromnego, wolno stojącego nośnika, 
wybudowanego na nieruchomości należącej do PKP, w są-
siedztwie Poznań City Center. 

Każde postępowanie wyjaśniające zakończone po-
twierdzeniem samowoli budowlanej skutkuje wszczęciem 
przez nadzór budowlany postępowania administracyjnego. 
W większości przypadków postępowania takie kończą się 
decyzją nakazującą rozbiórkę nielegalnie wykonanej budow-
li lub urządzenia. 

W 2014 roku doprowadziliśmy do rozbiórki 26 niele-
galnych nośników reklam. Łącznie, w latach 2009-2014, do-
prowadziliśmy do usunięcia z przestrzeni publicznej 151 re-
klamowych samowoli budowlanych. Aktualnie prowadzimy 
kilkadziesiąt postępowań administracyjnych i kilkanaście eg-
zekucyjnych w sprawach dotyczących usunięcia tego rodzaju 
samowoli. Ponieważ problem nielegalnych reklam związany 
jest nie tylko z zapewnieniem porządku prawnego, ale także 
ładu przestrzennego, dlatego w bieżącym roku, i w kolejnych 
latach, poznański nadzór budowlany będzie kontynuował 
walkę z reklamową samowolą.

Paweł Łukaszewski 
Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
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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. 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

2. Zarządzanie bezpieczeństwem w firmie 
budowlanej.

24-03-2015 
16:00 – 19:10 
Poznań 
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

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

3.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1 Zasady odpowiedzialności osób 

sprawujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie.

2. Współdziałanie uczestników procesu 
inwestycyjnego.

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

 4.
Branża elektroinstalacyjna – SEP 
Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń 
instalacji i sieci elektroenergetycznych.

26-03-2015 r. 
09:00 
Poznań 
Siedziba WOIIB,  
ul. Dworkowa 14

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

5.

1. Warunki korzystania z wód Regionu 
Wodnego 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 

6.

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

I  kwartał 2015 r. Organizator: 
SITK 

7.

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 
Informacje: 
tel. 62-765-85-33
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8.

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.

09-04-2015 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 

9.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Zasady odpowiedzialności osób 

sprawujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. 

2. Współdziałanie uczestników procesu 
inwestycyjnego.

09-04-2015 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 

10.

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.

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

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

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

12.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Kontrole okresowe obiektów  

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

2. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. 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.

07-05-2014 
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 

13. Bezpieczeństwo pracy na budowach 
mostowo-drogowych.

12-05-2015 
16:00 – 19:10 
Poznań 
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

Firma Skanska S.A. 
Wykładowcy: 
Weronika Kemmer, 
Przemysław Przybylski 
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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 dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych. Dostoso-
wanie przepisów krajowych dotyczących 
wprowadzenia do obrotu wyrobów budowla-
nych oznakowanych znakiem budowlanym 
do przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

14-05-2015 
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 

15.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych 

– wymagania wynikające z przepisów a ich 
realizacja w rzeczywistości . 

2. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. 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 
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 

16.
Branża elektroinstalacyjna – SEP 
VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu 
„Energooszczędność w oświetleniu”.

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

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

17.

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 
Informacja: 
Elżbieta Pokrywka 
tel. 61-853-65-14

18.

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 wpro-
wadzenia 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

19.

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 
Informacje: 
tel. 62-765-85-33



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2015 (46)

41www.woiib.org.pl

20.

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.

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

21. 

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

22. Bezpieczeństwo pracy na budowach 
kubaturowych.

30-06-2015 
16:00 – 19:10 
Poznań 
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

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

23.

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 
biuro@cutob-poznan.pl 

 24.

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 
biuro@cutob-poznan.pl 

 25.

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

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

26.

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 
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.

08-10-2015 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 
biuro@cutob-poznan.pl 

28.

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 
biuro@cutob-poznan.pl 

29.

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 
biuro@cutob-poznan.pl 

30. Branża elektroinstalacyjna – SEP 
- Układy elektryczne dla fotowoltaiki.

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

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

 31.
Wzmocnienie podłoża gruntowego 
w ciągu budowanych autostrad A1 i A2. 
Przedstawienie projektów i realizacja prac.

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

32.

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.

05-11-2015 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 
biuro@cutob-poznan.pl

33. 

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 
biuro@cutob-poznan.pl
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

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

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

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

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

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

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

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

34.

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

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

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

35.

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 
biuro@cutob-poznan.pl

36.
Posadowienie obiektów inżynierskich na 
podłożu wzmocnionym, budowa autostrad A1 
i A2. Prezentacja projektów i realizacja prac.

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

37.

Forum dyskusyjne połączone z warsztatami. 
Umowy cywilnoprawne związane z procesem 
inwestycyjnym (problemy, procedury, 
sytuacje). Warsztaty – wykonywanie zadań 
praktycznych według określonego scenariusza 
(wdrażanie zaproponowanych rozwiązań 
kompetencyjnych).

3-12-2015 
16:00 – 19:10 
Poznań 
Siedziba WOIIB, 
ul. Dworkowa 14

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




