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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Czas nieubłaganie biegnie 
do przodu. Za nami pierw-
szy rok czwartej kadencji 

WOIIB. 14 kwietnia 2015 roku obradował 
XIV Zjazd Sprawozdawczy Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Na tym zjeździe podsumowano 
działalność naszego samorządu zawodo-
wego. Ocena działalności Izby wypadła 
pozytywnie, o czym świadczą głosowania 
nad sprawozdaniami wszystkich organów 
i udzielone absolutorium Radzie WOIIB. 
W czasie obrad zatwierdzono również 
plan pracy na 2015 rok oraz uchwalono budżet. Nasz Zjazd zaszczycili zaproszeni 
goście: wojewoda wielkopolski Piotr Florek, przedstawiciel marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego, przedstawiciel prezydenta miasta Poznania, przedstawiciel 
europosłanki Krystyny Łybackiej, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Stanisła-
wa Ziółkowska, prezes Wielkopolskiej Izby Budownictwa Marek Szczęsny, oraz 
przedstawiciele uczelni, stowarzyszeń naukowo-technicznych i samorządów zawo-
dowych z terenu. PIIB reprezentował wiceprezes prof. Zbigniew Kledyński.

Przed Zjazdem WOIIB zorganizowaliśmy Dni Inżyniera na Targach BUDMA 
2015. Tematem pierwszego dnia była nowelizacja Prawa budowlanego i ustawy 
o wyrobach budowlanych. Przedstawiono także postęp prac nad Kodeksem Bu-
dowlanym. Sesja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych inżynierów 
budownictwa. Drugi dzień poświęcony był sprawom technicznym.

W maju i czerwcu, jak co roku, spotkamy się w delegaturach na zebraniach  
z członkami naszej Izby oraz z przedstawicielami  administracji architektoniczno-
-budowlanej i nadzoru budowlanego. Wnioski wynikające z tych zebrań delegaci 
WOIIB będą mogli przedstawić na zjeździe krajowym PIIB w Warszawie. Zjazd 
Krajowy PIIB odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2015 r. 

W maju odbyły się egzaminy na uprawnienia budowlane, a 30 czerwca na-
stąpi uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych nowym kadrom budownictwa 
sztuki budowlanej. 

W maju Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa współor-
ganizowała konferencje techniczne podczas Międzynarodowych Targów Poznań-
skich INTERMASZ i INFRATEC oraz EXPOPOWER. Jak z tego wynika, maj 
i czerwiec to miesiące dużej aktywności WOIIB.

Z okazji zbliżającego się sezonu urlopowego, pragnę Koleżankom i Kolegom 
życzyć pięknej pogody i dobrego wypoczynku. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący WOIIB
inż. Włodzimierz Draber
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
uprzejmie informuje, że z dniem 1.09.2015 r. zaprzestaje 
wystawiania i wysyłania zaświadczeń o przynależności  

do WOIIB w tradycyjnej formie papierowej.
Szczegółowa procedura, opisująca krok po kroku,  

jak aktywować swoje konto osobiste, by dalej móc samemu 
wydrukować zaświadczenie o przynależności do Izby,  

jest opisana na str. 28-30 Biuletynu.

Wielkopolski 
Dzień Budowlanych

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów
do wzięcia udziału w obchodach

Wielkopolskiego Dnia Budowlanych 2015 roku.

18 września 2015 r.
Ośrodek Wypoczynkowy SADYBA

w Boszkowie,
Gmina Włoszakowice, powiat leszczyński
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BUDMA 2015 
Dni Inżyniera Budownictwa

W bieżącym roku, już po raz drugi, Targi BUD-
MA odbyły się w terminie marcowym, tj. 10 
13 marca 2015 r. Dni Inżyniera Budownictwa 

zostały zorganizowane przez Wielkopolską Okręgowa Izbę 
Inżynierów Budownictwa w dniach 10 i 11 marca 2015 r. 
Honorowy patronat objęła Polska Izba Inżynierów Budow-
nictwa, a patronem medialnym był „Inżynier Budownictwa”. 
Oficjalne otwarcie Targów odbyło się w hali nr 11 (Iglicy).

Po uroczystości otwarcia goście wzięli udział w pierw-
szym Dniu Inżyniera Budownictwa w Sali Zielonej w pawi-
lonie nr 3, w którym uczestniczyło prawie 200 osób. Na sesję 
przybyli posłowie do Sejmu RP oraz: wojewoda wielkopolski 
– Piotr Florek, wicemarszałek województwa wielkopolskiego 
– Wojciech Jankowiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski, przewodniczący 
Komisji Kodyfikacyjnej prof. Marek Wierzbowski, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego – Robert Dziwiński, pre-
zes Międzynarodowych Targów Poznańskich – Przemysław 
Trawa, prezes Polskiej Izby Architektów – Ryszard Gruda, 
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzej Do-
brucki, prezes Izby Projektowania Budowlanego – Ksawery 
Krassowski, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – 
Andrzej Nowak, Wojewódzki Wielkopolski Inspektor Nad-
zoru Budowlanego – Jerzy Witczak. 

Sesja w pierwszym dniu była poświęcona projektom re-
gulacji ustawowych i przepisów szczegółowych dotyczących 
budownictwa. 

Paweł Orłowski omówił stan prac nad nowelizacją usta-
wy Prawo budowlane oraz przedstawił stanowisko rządu 
w sprawie rozwoju budownictwa w Polsce.

Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bu-
dowlanego prof. Marek Wierzbowski wraz z Wojciechem Ja-
rzyno przedstawili aktualny postęp prac przy powstaniu Ko-

deksu budowlanego, omówili stopień zaawansowania prac, 
a także program działań na najbliższe miesiące. 

Następnie głos zabrał Robert Dziwiński – Główny In-
spektor Nadzoru Budowlanego, który omówił nowelizację 
ustawy o wyrobach budowlanych. 

Pierwszy Dzień Inżyniera Budownictwa zakończył re-
ferat przedstawiciela Izby Projektowania Budowlanego Mie-
czysława Szymańskiego na temat „Pozacenowych kryteriów 
oceny ofert w zamówieniach publicznych opartych o prace 
projektowania oraz w zamówieniach «zaprojektuj i buduj»”. 

W drugim dniu sesja obejmowała tematy merytoryczne, 
przedstawione przez wysokiej klasy fachowców, a dotyczące 
ciekawych i unikalnych tematów. 

Pierwszy referat przedstawili: dr inż. Grzegorz Rataj-
czak i mgr inż. Marcin Abel na temat wykorzystywania pro-
gramu BIM (Building Information Modeling) w projekcie 
autostradowej obwodnicy Sztokholmu. Referujący, na pod-
stawie własnych doświadczeń, scharakteryzowali program 
jako „przyszłościowy” dla tego typu obiektów.

Dr hab. inż. arch. Zbigniew Bamberek, prof. Politechniki 
Poznańskiej, omówił inteligentne budynki użyteczności publicz-
nej, skupiając się na zagadnieniach praktycznych. Temat był bar-
dzo aktualny, ze względu na dynamiczny rozwój budownictwa.

Trzeci referat „Niekonwencjonalne rozwiązania kon-
strukcyjne budynku ICHOT w Poznaniu jako sposób na re-
alizację ścisłej koncepcji architektonicznej” dotyczył Bramy 
Poznania czyli Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego. Referat ten przedstawił mgr inż. Marcin Matoga 
z Krakowskiej Pracowni Projektowej. 

Wszystkie tematy wywołały ożywioną dyskusję wśród 
uczestników sesji. Podsumowując Dni Inżyniera Budowni-
ctwa na targach BUDMA 2015, należy zwrócić uwagę na 
duże zainteresowanie uczestników Targów wysoką frekwen-
cję podczas obu sesji oraz wyrażaną troskę o stan polskiego 
budownictwa, a także przygotowywanych aktów prawnych. 

Jerzy Stroński

Otwarcie 1 Dnia Inżyniera Budownictwa. Foto. M. Praszkowski
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XIV Zjazd 
sprawozdawczy WOIIB

14 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 rozpoczął ob-
rady XIV Zjazd Sprawozdawczy Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-

ctwa, by podsumować działalność wszystkich organów, ko-
misji i zespołów działających w Izbie oraz nakreślić kierunki 
do działania w kolejnym roku funkcjonowania samorządu. 
Obrady Zjazdu sprawnie prowadził kol. Lech Grodzicki. 

Na 177 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło 
udział 124, co stanowiło 70% wszystkich delegatów. 

XIV Zjazd sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa otworzył przewodniczący okrę-
gowej rady WOIIB p. Włodzimierz Draber. Następnie powitał 
serdecznie przybyłych delegatów, a także zaproszonych gości:
•  Pana Piotra Florka – wojewodę wielkopolskiego;
•  Pana  Krzysztofa  Krzysztofiaka  –  zastępcę  dyrektora 
Departamentu  Infrastruktury  Urzędu  Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopolskiego, który reprezentował 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego;

•  Pana Ryszarda Zaczyńskiego,  który  reprezentował pa-
nią poseł Krystynę Łybacką;

•  Pana dr hab.  inż. Andrzeja Glema – prodziekana Wy-
działu Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP;

•  Pana prof. Zbigniewa Kledyńskiego – wiceprezesa Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa; 

•  Panią Ewę Ślęzak-Jarczyńską – dyrektor Wydziału  In-
frastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego;

•  Pana  Andrzeja  Nowickiego  –  zastępcę  dyrektora  Wy-
działu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Pozna-
nia,  który  reprezentował  prezydenta miasta  Poznania, 
oraz Andrzeja Nowaka – dyrektora Wydziału Urbanisty-
ki i Architektury UM w Poznaniu;

•  Pana  Jerzego  Witczaka  –  Wojewódzkiego  Inspektora 
Nadzoru Budowlanego;

•  Pana Marka Szczęsnego – prezydenta rady Wielkopol-
skiej Izby Budownictwa;

•  Pana Zenona Kierczyńskiego – prezesa zarządu WIB;
•  Panią Stanisławę Ziółkowską – Okręgowego Inspektora 
Pracy w Poznaniu;

•  Panią Ewę Pawlicką-Garus – wiceprzewodniczącą rady 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów;

•  Pana Jerzego Gładysiaka – przewodniczącego zarządu 
oddziału PZITB w Poznaniu;

•  Pana Romana Ćwiertnię – wiceprezesa zarządu oddzia-
łu PZITS w Poznaniu;

•  Pana Jana Firlika – prezesa zarządu oddziału SITKom. 
w Poznaniu;

•  Pana  Kazimierza  Pawlickiego  –  prezesa  zarządu  od-
działu SEP w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski – 
Piotr Florek – w swoim wystąpie-
niu podziękował za zaproszenie 
na Zjazd, który, jak stwierdził, 
jest miejscem do przemyśleń 
i wyważonych decyzji. Krótko 
omówił wprowadzone zmiany 
w Prawie budowlanym i plano-
wanym Kodeksie budowlanym, 
które mają ułatwić proces inwestycyjny. Podkreślił ważną 
rolę Izby w kształceniu inżynierów i techników budowni-
ctwa, a co za tym idzie, w podnoszeniu na wyższy poziom 
rozwoju całej branży budowlanej. Podziękował za bardzo do-
brą wieloletnią współpracę z Izbą.

Pan Krzysztof Krzyszto-
fiak – przedstawiciel marszałka 
województwa wielkopolskiego 
– w imieniu marszałka podzię-
kował za bardzo dobre, rzetelne 
wykonywanie statutowych obo-
wiązków samorządu zawodo-
wego branży budowlanej. Ży-
czył delegatom owocnych obrad. Na ręce przewodniczącego 
WOIIB przekazał pismo od marszałka Marka Woźniaka.

Pani Stanisława Ziółkow-
ska – Okręgowy Inspektor Pracy 
w Poznaniu – podziękowała za 
dotychczasową owocną, kon-
struktywną współpracę Inspekto-
ratu z WOIIB. Podkreśliła dużą 
rolę Izby w kształtowaniu BHP 
na terenie budów realizowanych 
w Wielkopolsce oraz wspiera-
nie OIP w działaniach na rzecz 
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ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników 
związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie. Ży-
czyła owocnych obrad i podjęcia przemyślanych i dobrych 
decyzji dla całego środowiska budowlanego w Wielkopolsce.

Pan Ryszard Zaczyński, 
reprezentujący panią poseł Kry-
stynę Łybacką, podziękował 
za kolejny rok owocnej pracy 
członków WOIIB w całym pro-
cesie budowlanym. Dzięki duże-
mu zaangażowaniu, na każdym 
etapie procesu inwestycyjnego, 
otaczający świat zmienia swoje 

oblicze na lepsze i nowocześniejsze. W imieniu pani poseł 
wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę.

Pan Jerzy Gładysiak, prze-
wodniczący zarządu Polskiego 
Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa Oddział 
w Poznaniu – pogratulował wła-
dzom Izby efektów całorocznej 
pracy na rzecz członków Izby 
i całego, wielkopolskiego środo-
wiska budowlanego. Podzięko-

wał za bardzo dobrą współpracę pomiędzy WOIIB i PZITB 
Oddział w Poznaniu. Wyraził nadzieję na kolejne lata tak do-
brej współpracy. Życzył owocnych obrad i podjęcia uchwał 
dobrych dla wszystkich członków samorządu zawodowego.

Pan Marek Szczęsny – pre-
zydent Wielkopolskiej Izby Bu-
downictwa – podziękował za 
bardzo dobrą, codzienną współ-
pracę dla dobra całego środowi-
ska budowlanego w Wielkopol-
sce. Podkreślił wysokie standar-
dy fachowe i etyczne, którymi 

charakteryzują się wielkopolscy inżynierowie w codziennej 
pracy zawodowej. Życzył delegatom owocnych obrad.

Pan Andrzej Nowicki – 
przedstawiciel prezydenta mia-
sta Poznania – podziękował za 
zaproszenie na Zjazd. Podkreślił, 
że wszystkie działania WOIIB są 
dostrzegane przez władze Pozna-
nia i pogratulował ich efektów 
władzom oraz członkom Izby. 
Powiedział, że wchodzące zmia-

ny w przepisach Prawa budowlanego pozwolą na uproszcze-
nie wszystkich procedur związanych z procesem budowla-
nym. Będą to nowe wyzwania, które staną przed wszystkimi 
uczestnikami procesu budowlanego. Życzył, by głos Izby był 
słyszany i uwzględniany przez ustawodawcę, ale również 
przez wszystkie podmioty w Wielkopolsce.

Pan dr hab. inż. Adam Glema 
– prodziekan Wydziału Budowni-
ctwa i Inżynierii Środowiska PP 
– podziękował za zaproszenie na 
Zjazd oraz podkreślił bardzo do-
brą współpracę pomiędzy WOIIB 
a Wydziałem Budownictwa i In-
żynierii Środowiska dla dobra 
procesu kształcenia młodych in-
żynierów budownictwa, zarówno w I etapie – studiów na PP, 
jak i w II etapie – zdobywania uprawnień budowlanych. Życzył 
delegatom owocnych obrad.

Pani Ewa Pawlicka-Garus – wiceprzewodnicząca WOIA 
– podziękowała za dotychczasową bardzo dobrą współpracę 
pomiędzy Izbami dla dobra członków, dla dobra całego pro-
cesu budowlanego. Życzyła na kolejny rok działalności Izby 
wielu sukcesów, owocnych obrad podczas tego Zjazdu i wie-
lu pozytywnych efektów podjętych decyzji.

Pan prof. Zbigniew Kledyń-
ski – wiceprezes PIIB – w swoim 
krótkim wystąpieniu przedstawił 
najważniejsze działania Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa 
w minionym roku sprawozdaw-
czym:

• prace związane z opiniowa-
niem projektu Kodeksu ur-
banistyczno-budowlanego,

• prace nad projektem ustawy o łatwiejszym dostępie do 
zawodów regulowanych,

• utworzenie nowej specjalności: inżynierii hydrotech-
nicznej,

• prace nad przywróceniem uprawnień dla osób ze śred-
nim wykształceniem technicznym,

• rozwijanie różnych form szkoleń,
• obniżenie składki OC z 79 zł do 70 zł z rozszerzeniem 

ubezpieczenia na prywatne życie członka Izby,
• opracowanie zasad dotyczących podpisywania przez 

izby okręgowe umów ze szkołami wyższymi o profilu 
technicznym,

• w 2014 roku łącznie w całej PIIB wydano 4400 decyzji 
o nadaniu uprawnień budowlanych,

• odbyło się 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady 
Inżynierów Budownictwa. Włodzimierz Szymczak zo-
stał pierwszym polskim Prezydentem ECCE.
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Włodzimierz Draber, przewodniczący rady WOIIB zło-
żył delegatom sprawozdanie z działalności rady w 2014 r.  
Kazimierz Ratajczak, skarbnik WOIIB, przedstawił sposób 
realizacji budżetu w 2014 r. 

Wszystkie organy statutowe Izby przedstawiły swoje 
sprawozdania, łącznie z okręgową komisja rewizyjną, która 
wystąpiła do zjazdu z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
okręgowej radzie WOIIB.

W wyniku głosowania Zjazd udzielił absolutorium okrę-
gowej radzie. 

Zastępca przewodniczącego okręgowej rady – Andrzej 
Mikołajczak – przedstawił delegatom program działalności na 
2015 rok, a skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu na 
2015 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB 
na 2015 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2015 rok”.

Podczas XIV Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci 
przyjęli 3 wnioski: 1 dotyczący szkoleń i doskonalenia zawo-
dowego oraz 2 wnioski do realizacji przez okręgową radę Izby. 

Relacja i zdjęcia: Mirosław Praszkowski

Sprawozdanie OKR dotyczy okresu od 1.01.2014 r. 
do 31.12.2014 r. oraz niektórych prac komisji z po-
czątku 2015 roku przed XIV Zjazdem WOIIB. 

Sprawozdanie Finansowe Wielkopolskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, które zgodnie z pkt. 2.1 Polityki Rachunkowości 
WOIIB jest sporządzane za lata kalendarzowe, dotyczy okresu 
od 1.01.2014 do 31.12.2014 r. Okręgowa Komisja Rewizyj-
na, badając realizację budżetu i finansów oraz innych działań 
WOIIB, ograniczyła się więc do tego okresu. Wyjątek dotyczy 
realizacji uchwał, które OKR badała w okresie między XIII 
a XIV Zjazdem. 

Na XIII Zjeździe WOIIB w 2014 r. został wybrany 
przewodniczący i członkowie Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej. Od XIII Zjazdu WOIIB Okręgowa Komisja Rewizyjna 
po ukonstytuowaniu się pracowała w następującym składzie:

1. Wojciech Białek – Poznań, przewodniczący,
2. Anna Maria Kołłątaj – Piła, wiceprzewodniczący,
3. Urszula Bartkowska – Murowana Goślina, sekretarz,
4. Ryszard Białczyk – Gniezno, członek.
5. Rajmund Jakuszkowiak – Leszno, członek,
6. Andrzej Kulesa – Konin, członek,
7. Wiktor Liszczyński – Gostyń, członek.
W 2014 roku OKR odbyła 6 posiedzeń oraz w 2015 roku 

w okresie przygotowań do XIV Zjazdu 2 posiedzenia.
W posiedzeniach OKR kilkakrotnie uczestniczyli prze-

wodniczący i zastępca przewodniczącego Rady WOIIB, 
udzielając informacji i wyjaśnień.

Z każdego posiedzenia sporządzano protokół, który po 
zatwierdzeniu przez OKR na następnym posiedzeniu, prze-
kazywany był Przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej.

SPRAWOZDANIE
z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Na posiedzeniach OKR podejmowano uchwały zatwier-
dzające wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły 
kontrolne OKR oraz uchwałę o wystąpieniu do XIV Zjazdu 
WOIIB z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej 
Radzie za okres sprawozdawczy (2014 rok), a także uchwa-
ły w sprawie odznaczeń honorowych PIIB dla członków 
WOIIB. Członkowie OKR zajmowali się także planem pracy 
OKR, tematyką i procedurami kontroli, uaktualnianiem skła-
dów zespołów kontrolnych, terminarzem posiedzeń, sprawo-
zdaniami przewodniczącego OKR z posiedzeń prezydium 
Okręgowej Rady WOIIB i posiedzeń Okręgowej Rady, oma-
wianiem centralnych szkoleń oraz innymi sprawami organi-
zacyjnymi. 

W posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB 
uczestniczył z głosem doradczym Przewodniczący OKR lub 
jednorazowo w jego zastępstwie Sekretarz OKR. Przewod-
niczący OKR uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym 
przez Krajową Komisję Rewizyjną w Warszawie 27 stycznia 
2015 r.

Wszyscy członkowie OKR WOIIB uczestniczyli, jak 
corocznie w szkoleniu zorganizowanym przez KKR dla or-
ganów kontrolnych PIIB, tym razem w dniach od 23 do 25 
października 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świę-
tokrzyskie. 

Najważniejsze zagadnienia poruszane na ww. szko-
leniach omawiano na posiedzeniach OKR i dyskutowano 
z Przewodniczącym Rady WOIIB. Z ważniejszych tema-
tów, które były przedmiotem tych szkoleń i dyskusji, war-
to wymienić: merytoryczne szkolenia z zakresu prawa i ra-
chunkowości, regulaminów i procedur dotyczących kontroli 
sprawowanej przez OKR, funkcjonowania Izby, a także od-
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powiedzialności (w tym karnej) członków OKR i innych Or-
ganów Izby za nieprawidłowe wywiązywanie się ze swoich 
obowiązków wynikających z pracy w tych Organach. 

Należy podkreślić, że wszyscy członkowie OKR WOIIB 
uczestniczyli bardzo aktywnie w szkoleniach i w pracach Komi-
sji, a obecność na posiedzeniach była prawie 100-procentowa. 

Podstawową działalnością OKR w okresie sprawo-
zdawczym zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o sa-
morządach zawodowych, Statutem Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa i Regulaminem okręgowych komisji rewizyj-
nych była kontrola WOIIB i jej organów.

Przeprowadzono 9 kontroli:
1. Kontrola biura Rady WOIIB,
2. Kontrola Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego 

i Szkoleń,
3. Kontrola Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
4. Kontrola Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej,
5. Kontrola Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,
6. Kontrola dokumentacji kasowej, inwentaryzacji kasy,
7. Kontrola realizacji uchwał XIII Zjazdu WOIIB,
8. Kontrola realizacji uchwał Okręgowej Rady WOIIB,
9. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2014 r.
W składzie zespołów kontrolnych pracowali wszyscy 

członkowie OKR, przy czym każdorazowo przewodniczą-
cym zespołu był przewodniczący lub wiceprzewodniczący 
OKR.

Wyniki kontroli zostały szczegółowo opisane w proto-
kołach z ww. kontroli Nr 1 do 9/IV/2014 (czwarta kadencja 
WOIIB), które wraz z przyjętymi uchwałami zostały dostar-
czone przewodniczącemu Rady WOIIB i przewodniczącemu 
KKR. Poniżej przedstawiono w skrócie najważniejsze zagad-
nienia wynikające z kontroli: 

1. Kontrola działalności Biura WOIIB – odpowiedzialną 
za działalność Biura WOIIB jest jego dyrektor mgr inż. 
Balbina Konieczna, która pracuje na tym stanowisku od 
2002 roku. Biuro działa w oparciu o przepisy ogólne 
i wewnętrzne, które są na bieżąco aktualizowane. Do-
kumentacja prowadzona przez Biuro WOIIB nie budzi 
zastrzeżeń, jest zgodna z przepisami prawa, Kodeksem 
Pracy, rozporządzeniami, zarządzeniami, uchwałami 
i instrukcjami. 

2. Kontrola Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego 
i Szkoleń wykazała, że Komisja poprawnie wykonuje 
powierzone w regulaminie zadania. 

3. Kontrola Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – OKR 
w okresie kontrolowanym nie wnosi żadnych zastrzeżeń 
do działalności Sądu Dyscyplinarnego WOIIB. 

4. Kontrola Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej – na podstawie „Repertorium” stwierdza 
się właściwy tryb załatwiania zgłaszanych spraw. OKR 
w okresie kontrolowanym nie wnosi żadnych zastrzeżeń 
do działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej. 

5. Kontrola Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – 
stwierdza się, że OKK dobrze wywiązuje się ze swoich 
statutowych obowiązków. W 2014 roku przeprowadzo-
no 2 sesje egzaminacyjne. Sesja jesienna była pierwszą 
przeprowadzoną w oparciu o przepisy ustawy deregu-
lacyjnej i wydane do niej nowe rozporządzenie z 11 
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. Sesja egzaminacyjna prze-
prowadzona po raz pierwszy w oparciu o nowe przepisy 
sprawiała niewątpliwie dodatkowe problemy dla OKK. 
Komisja dobrze poradziła sobie z tymi problemami. 

6. Kontrola dokumentacji kasowej i inwentaryzacji 
kasy przeprowadzona w styczniu 2015 roku nie wyka-
zała żadnych uchybień. 

7. Realizacja uchwał XIII Zjazdu WOIIB została szcze-
gółowo przedstawiona i opisana w punkcie 5 dokumentu 
XIV Zjazdu pt. Sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB 
z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 
grudnia 2014 r.
Pierwsza grupa wniosków, które zostały przekazane 
Krajowej Radzie PIIB, częściowo została odrzucona, 
a częściowo przyjęta do realizacji. Szczegółowo przed-
stawione jest to w ww. dokumentach. 
W zakresie wniosków XIII Zjazdu skierowanych do re-
alizacji przez Okręgową Radę WOIIB ustalenia Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej wykazały pewne rozbieżności 
między uchwalonymi na Zjeździe niektórymi wnioska-
mi delegatów a tymi, które zostały przyjęte do realizacji. 
Szczegóły zostały opisane przez zespół kontrolny OKR 
w protokole z kontroli. Część tych rozbieżności ma cha-
rakter porządkowy i formalny i nie wpływa w znaczący 
sposób na działalność WOIIB. Realizacja wniosku nr 3 
z 4-tej grupy wniosków, wniosku dotyczącego powoła-
nia i zorganizowania oddzielnej komisji ds. ochrony in-
teresów zawodowych i poradnictwa zawodowego człon-
ków WOIIB została opóźniona z uwagi na konieczność 
pogłębionej analizy wniosku dotyczącej kompetencji 
i zakresu działania tej komisji. 
Wniosek kol. Łukasza Gorgolewskiego o treści „Rada 
WOIIB doprowadzi do zmiany na stronie internetowej 
poprzez możliwość zadawania przez członków pytań, na 
które odpowiedzi będą udzielały osoby kompetentne” zo-
stał przyjęty przez XIII Zjazd, natomiast został pominięty 
w wykazie do realizacji. Na posiedzeniu Okręgowej Rady 
WOIIB 17 marca 2015 r. rozbieżności zostały definityw-
nie wyjaśnione i wnioski te uchwalone przez XIII Zjazd 
będą kontynuowane i zrealizowane. Pozostałe wnioski są 
przez Okręgową Radę zrealizowane lub dalsza ich reali-
zacja została wyjaśniona w logiczny sposób. 
Pomyłki i rozbieżności wynikają głównie z takiego 
programu Zjazdu, który nie ograniczył czasu składania 
wniosków i w ten sposób nie dał komisji wnioskowej 
niezbędnego czasu na precyzyjne ustalenie treści wnio-
sków z wnioskodawcami a także nie zobowiązywał 
wnioskodawców do osobistego wygłoszenia wniosku 
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z trybuny zjazdowej wraz z jego uzasadnieniem i do-
kładną interpretacją. W opinii OKR było to powodem 
pewnej nerwowości i pośpiechu w ostatniej fazie głoso-
wania nad wnioskami, co w konsekwencji doprowadziło 
do ww. pomyłek i rozbieżności. Wnioski dotyczące or-
ganizacji pracy komisji wnioskowej podczas następnych 
Zjazdów nasuwają się same. 

8. Realizacja uchwał Okręgowej Rady WOIIB nie 
budzi zastrzeżeń. W 2014 roku podjęto bardzo dużo 
uchwał dotyczących spraw członkowskich, organizacyj-
nych, finansowych, zapomóg itp. W sumie w 2014 roku 
Rada podjęła 176 uchwał. OKR nie wnosi uwag doty-
czących podejmowania i realizacji uchwał Rady i Prezy-
dium Rady. Zaleca się bieżące publikowanie podjętych 
uchwał na stronie internetowej WOIIB. 

9. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2014 rok 
w Wielkopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa zo-
stała przeprowadzona w marcu 2015 r. przez OKR po 
sporządzeniu Sprawozdania Finansowego WOIIB za 
rok 2014 przez Główną Księgową i po jego zbadaniu 
przez biegłego rewidenta.
Niezależnie od ww. dokumentów OKR korzystała z do-

kumentów i informacji uzyskanych od przewodniczącego 
Rady WOIIB p. inż. Włodzimierza Drabera, dyrektor biura 
WOIIB p. mgr inż. Balbiny Koniecznej oraz głównej księgo-
wej p. mgr Hanny Koźlińskiej.

Na podstawie ww. dokumentów i wyjaśnień OKR 
stwierdza, co następuje: 

Wynik finansowy ogółem za 2014 rok wynosi 
782.406,15 zł a nadwyżka finansowa, którą definiuje się 
jako sumę zysku netto i amortyzacji, wynosi 1.055878,83 
zł. Z punktu widzenia ekonomicznego wyniki te są bardzo 
dobre. Należy jednak pamiętać, że generowanie zysku nie 
jest podstawowym celem działalności WOIIB.

W 2014 roku wystąpił nieznaczny wzrost przychodów 
z tytułu składek członkowskich i składek wpisowych w po-
równaniu z rokiem 2013 razem w kwocie 21.054,97 zł. 

Największa różnica w przychodach między 2013 a 2014 
rokiem nastąpiła w pozycji „pozostałe przychody”. W latach 
2012 i 2013 pozostałe przychody operacyjne to również tran-
sze EFS, które wynosiły ok. 300.000 zł rocznie, a których już 
nie było w 2014 roku. Uwzględniając tę różnicę, pozostałe 
pozycje przychodów i kosztów dają zbliżony wynik finanso-
wy ogółem jak w 2013 r. 

Z rachunków wyników przeanalizowanych od 2008 do 
2014 roku wynika, że koszty administracyjne w ciągu 7 lat 
średnio wzrastały o ok. 1,3 % rocznie. Zdaniem OKR kosz-
ty administracyjne są należycie kontrolowane przez kie-
rownictwo WOIIB. 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. po stro-
nie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.881.654,40 zł. 
W 2013 r. suma ta wynosiła 11.100.359,43 zł. W bilansie 
tym na szczególną uwagę zasługuje znaczny wzrost, w sto-
sunku do bilansu na 31.12.2013 r., środków pieniężnych 
o 1.026.512,42 zł do kwoty 4.449.613,56 zł, które tym sa-

mym zwiększają aktywa obrotowe, a w pasywach znaczny 
wzrost do roku 2013 funduszy własnych, spowodowany 
dużym wynikiem finansowym za 2014 rok. Obecnie kapitał 
(fundusz) własny wynosi 9.839.473,85 zł.

Rozliczenie kredytu inwestycyjnego PKO BP S.A.
Kredyt inwestycyjny na budowę siedziby WOIIB 

wg umowy zawartej w 2009 roku z PKO BP S.A. wynosił 
3.500.000 zł. W 2013 roku WOIIB całkowicie spłaciła kredyt 
wraz z odsetkami.

Po spłacie całego zadłużenia i w związku ze znacz-
nym polepszeniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej 
WOIIB otwierają się nowe możliwości do działania, co 
OKR powtarza już w drugim swoim sprawozdaniu rocz-
nym. 

Nadwyżka finansowa po uwzględnieniu amortyzacji za 
rok 2014 wyniosła w sumie 1.055.878,83 zł. Fundusz statu-
towy WOIIB w chwili obecnej, powiększony o zysk netto 
roku 2014, wynosi 9.839.473,85 zł. W ocenie OKR sytuacja 
majątkowa i finansowa WOIIB w Poznaniu jest bardzo 
dobra i nie występują w związku z tym żadne istotne za-
grożenia dla kontynuacji działalności w dającej się prze-
widzieć przyszłości.

Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie finanso-
we za rok 2014 nie budzi zastrzeżeń, co zostało stwierdzone 
w Jego opinii dla XIV Zjazdu Delegatów WOIIB. 

Wykonanie wydatków budżetowych WOIIB w 2014 
roku wyniosło 3.031.093,07 zł przy planie wydatków bu-
dżetowych 3.730.800,00 zł. Tak więc zaoszczędzona kwo-
ta wydatków w stosunku do planu wyniosła 699.706,93 zł. 
W 2014 r. w porównaniu z poprzednim 2013 rokiem wy-
konanie wydatków (zadań) budżetowych było o 98.377,96 
zł niższe. Należy zaznaczyć, że w kilku pozycjach występuje 
przekroczenie, ale w większości pozycji były oszczędności. 
Na specjalną uwagę zasługuje kilka pozycji Budżetu, któ-
rych niewykonanie wpływa raczej niekorzystnie na bieżącą 
i przyszłą działalność WOIIB lub na postrzeganie Izby przez 
jej członków. Pożyteczne inicjatywy w zakresie działań sta-
tutowych w ciągu roku budżetowego dawałyby szansę roz-
szerzenia zakresu działań i lepszego wykorzystania budżetu. 
Warunkiem jest jednak bieżący i ciągły monitoring budżetu 
oraz pełna informacja i dyskusja na forum Okręgowej Rady 
WOIIB i prezydium Okręgowej Rady. Niektóre z tych pozy-
cji oczywiście można wytłumaczyć, ale ogólnie szkoda, że 
nie wykorzystaliśmy tych pieniędzy. Są to bowiem zadania 
statutowe, a więc wykorzystanie poszczególnych pozycji 
budżetu jest obowiązkiem ich dysponentów. Oczywiście 
są pojedyncze pozycje budżetu zależne tylko od zdarzeń ze-
wnętrznych, które trudno przewidzieć dysponentom budżetu. 
Opisane przekroczenia i oszczędności poszczególnych pozy-
cji Budżetu winny być przeanalizowane w trybie roboczym 
przez prezydium Rady i Radę WOIIB, a wnioski wykorzysta-
ne przy planowaniu i realizacji budżetu w następnych latach.  

Wpływy do budżetu w 2014 roku wyniosły 4.094.942,84 
zł i były o 7.164,03 zł niższe niż w 2013 roku i zostały prze-
kroczone w stosunku do planu o kwotę 364.142,84 zł. Tylko 
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w jednej pozycji planowane wpływy zostały przekroczone tj. 
we wpływach ze składek członkowskich i wpisowego. Prze-
kroczenie to wyniosło 432.353,84 zł. 

Globalnie wykonanie wpływów do budżetu WOIIB 
za 2014 rok należy ocenić pozytywnie.

Wnioski końcowe.
– Wynik finansowy na całokształcie działalności 

WOIIB w 2014 r. jest dodatni i wynosi 782.406,15 zł.
– Wykonanie Budżetu WOIIB w 2014 r. po stronie 

wpływów wynosi 4.094.942,84 zł, a po stronie wy-
datków 3.031.093,07. W globalnym wymiarze wyko-
nanie Budżetu po stronie wpływów należy ocenić po-
zytywnie, a po stronie wydatków wyciągnąć wnioski 
z niedoskonałości przy planowaniu i realizacji budże-
tu na następne lata. 

– Zaleca się ściśle kontrolować na bieżąco wydatki ad-
ministracyjne WOIIB.

– OKR WOIIB uważa, że po spłaceniu kredytu inwe-
stycyjnego na budowę siedziby i po osiągnięciu bar-
dzo wysokich wyników finansowych w latach 2013 
i 2014, sytuacja finansowa i podstawy ekonomiczne 
WOIIB są tak dobre, że należałoby doskonalić i roz-
szerzyć działalność statutową i ewentualnie pod-
jąć nowe działania na rzecz członków. Ewentualne 
decyzje dotyczące nowych inwestycji winny być po-
przedzone szczegółowym rachunkiem opłacalności 
i uzasadnieniem merytorycznym ich potrzeb. 

– Według opinii OKR, WOIIB nie wykorzystuje 
w pełni zadysponowanych w planie budżetu środ-
ków dla prowadzenia, rozwijania i udoskonalania 
działalności statutowej, co jest zasadniczym celem 
i obowiązkiem samorządu zawodowego. 

Na podstawie dokumentów księgowych, opinii i raportu 
Biegłego Rewidenta, OKR stwierdza, że sprawozdanie finan-
sowe WOIIB za 2014 rok przedstawia rzetelnie i czytelnie 
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej WOIIB. Sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, własną 
polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych. Informacje zawarte 
w sprawozdaniu rocznym wskazują, że WOIIB prowadzi 
prawidłową gospodarkę finansową.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, zapoznaniu 
się z opinią i raportem biegłego rewidenta, udziału w po-
siedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB, stwierdza 
się, że WOIIB jest dobrze zorganizowana, jej organy 
statutowe oraz powołane przez Okręgową Radę Izby ko-
misje i zespoły działają prawidłowo. Okręgowa Komisja 
Rewizyjna podjęła Uchwałę nr 19/IV/OKR.WOIIB/15 
o wystąpieniu do XIV Zjazdu WOIIB o udzielenie absolu-
torium Okręgowej Radzie WOIIB za 2014 r. 

Przewodniczący OKR WOIIB
Wojciech Białek

Wielkopolskie Porozumienie 
Samorządów Zawodowych

2 marca 2015 r. w siedzibie Wielkopolskiego Od-
działu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
odbyło się siódme już spotkanie przedstawicieli 

samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego 
skupionych w Wielkopolskim Porozumieniu Samorządów 
Zawodowych. Jako gospodarz zebrania, spotkanie prowadzi-
ła przewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych Pani Ewa Szypowicz. 

W ramach jednego z punktów programu przedstawio-
no problemy wynikające z przepisów ustaw tworzących sa-
morządy, a dotyczących obowiązku zachowania i ochrony 
informacji i wiadomości jako tajemnicy powierzonej przed-
stawicielowi zawodu zaufania publicznego. Dotyczy to sa-
morządów działających na podstawie art. 17, ust. 1 Konsty-
tucji RP. 

Temat ten wywołał szeroką dyskusję dotyczącą różnicy 
w poglądach na tę sprawę. Zaproponowano, żeby koło Pecu-

nia zajęło się tym tematem wspólnie z samorządami zawo-
dowymi. 

Ustalono wspólnie, żeby zorganizować konferencję na 
temat samorządów zawodowych z udziałem przedstawicieli 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Ze względu na stan zdrowia prelegenta,  nie omówiono 
spraw opodatkowania szkoleń izb reprezentujących samorzą-
dy zawodowe i przełożono je na następne spotkania. 

Propozycja spotkań co miesiąc nie została zaakcepto-
wana z uwagi na problemy związane z wolnym czasem po-
szczególnych osób reprezentujących samorządy. Ustalono, 
że następne spotkanie odbędzie się w siedzibie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu przy ul. Grunwal-
dzkiej 65.

Zastępca przewodniczącego Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński
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Tym stwierdzeniem rozpoczął swój wykład prof. 
Janusz Rymsza w ramach Dnia Inżyniera Bu-
downictwa, podczas MTP INFRATEC, organi-

zowanego przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa 7 maja 2015 r., wywołując duże zainteresowa-
nie uczestników sesji związanej z budownictwem drogowym. 

Obrady uświetnił wojewoda wielkopolski Piotr Florek, 
a prezydenta m. Poznania reprezentował Andrzej Nowicki. 

I sesja dotycząca budownictwa drogowego obejmowa-
ła cztery wykłady. Dr inż. Grzegorz Ratajczak, jako członek 
prezydium WOIIB, przedstawił strategię robót związanych 
z utrzymaniem autostrad, prof. Janusz Rymsza problemy 
związane z projektowaniem i budową mostów, a dr inż. An-
drzej Wojtasik wspólnie z dr Maciejem Trociem przepisy, 
planowanie i realizację badań dotyczące dokumentacji geo-
technicznej. Ostatni referat w tej sesji przedstawiła mgr inż. 
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, omawiając sprawy wyro-
bów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

W trakcie tej sesji, po poszczególnych wystąpieniach, 
odbywała się bardzo ożywiona dyskusja merytoryczna, bę-
dąca niejednokrotnie krytyczna wobec obowiązujących prze-
pisów, jak i projektantów szczególnie zajmujących się mo-
stownictwem. 

MTP INFRATEC
Kongres Infrastruktury Transportowej 

7 grzechów głównych mostownictwa

Dr inż. Grzegorz Ratajczak przedstawił strategię robót związanych 
z utrzymaniem autostrad. Foto. Michał Krysiak
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Po krótkiej przerwie odbyła się druga sesja dotycząca 
budownictwa kolejowego. W trakcie sesji wygłoszono 5 re-
feratów. 

Jako pierwszy wystąpił inż. Mieczysław Szymański 
z wykładem na temat problemów „Projektowania obiektów 
infrastruktury kolejowej w systemie realizacji inwestycji pro-
jektu – buduj”, natomiast drugi wykład był mgr inż. Andrzeja 
Skarbińskiego i dotyczył postępu prac związanych z moder-
nizacją linii kolejowych w obrębie aglomeracji poznańskiej. 
Kolejny wykład przedstawił dyrektor Departamentu Trans-
portu Urzędu Marszałkowskiego mgr Jerzy Krigier, omawia-
jąc problemy transportu publicznego w Wielkopolsce. 

Sprawy kolei aglomeracyjnej przedstawił były woje-
woda wielkopolski Maciej Musiał, występujący z ramienia 
Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnim wystąpieniem był wy-
kład przedstawiciela Politechniki Poznańskiej dr inż. Jere-
miego Rychlewskiego na temat integracji z otoczeniem wa-
runków konkurencyjności kolei. 

W ramach dyskusji wystąpił przedstawiciel firmy „Tri 
Granit”, przedstawiając propozycję rozwiązań starego dwor-
ca PKP w Poznaniu, co wywołało ostrą reakcję obecnych 
uczestników spotkania. W swoich wystąpieniach domagali 
się rozwiązań, które przywrócą poprzednią funkcję dworca, 
umożliwiając korzystanie z niego szerokiej rzeszy pasażerów. 

Podsumowując, należy podkreślić, że Dzień Inżyniera 
Budownictwa na Targach INFRATEC, obejmujący dwie sesje 
poświęcone budownictwu drogowemu i kolejowemu, spełnił 
swoje zadania. Wygłoszone wykłady przybliżyły uczestni-
kom aktualne problemy występujące w projektowaniu, reali-
zacji i eksploatacji obiektów drogowych i kolejowych.

Zastępca przewodniczącego Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński

Warsztaty dla projektantów

We wtorek 6 maja odbyły się, zorganizowa-
ne przez Sekcję Projektowania Zespołu do 
spraw Procesów Budowlanych, warsztaty 

dla projektantów. Tematem wiodącym było Wzmacnianie, 
przegłębianie oraz zabezpieczenie fundamentów w zabu-
dowie śródmiejskiej metodą iniekcji strumieniowej.

Omówione zostały też metody uszczelniania wykopów 
oraz metody projektowania. W końcowej części spotkania 
prowadzący pokazali i omówili przykładowe realizacje.

Warsztaty poprowadzili przedstawiciele firmy Keller 
Polska: mgr inż. Piotr Krzywkowski i mgr inż. Piotr Nowacki.

Pierwszy z prelegentów to główny inżynier ds. techno-
logii iniekcyjnych zajmujący się projektowaniem, drugi to 
zastępca dyrektora oddziału zachodniego, praktyk pracują-
cy od wielu lat w firmie Keller. Po wykładzie i prezentacji 
ciekawych realizacji z terenu całej Polski przewidziana była 

dyskusja. Padły pytania i odpowiedzi, uczestnicy warsztatów 
wymienili się doświadczeniami z własnych prac projekto-
wych i ich realizacji.

Okazało się, że czas przewidziany na spotkanie minął 
bardzo szybko, a pytań i ciekawych tematów zostało jeszcze 
wiele. Ze strony uczestników warsztatów pojawiło się więc 
zapytanie, czy można byłoby kontynuować temat w ramach 
kolejnego spotkania. Zagadnień związanych z projektowa-
niem obiektów w zwartej zabudowie miejskiej jest coraz wię-
cej i poszerzanie wiedzy z tego zakresu jest bardzo potrzebne. 
Wykładowcy złożyli wstępną deklarację poprowadzenia ko-
lejnego wykładu, jeśli znajdą się uczestnicy.

W warsztatach, których organizacją zajął się kolega Jan 
Drzewiecki, uczestniczyło ponad dwudziestu konstruktorów. 

relacja: Krystyna Chocianowicz

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

                                                      ks. Jan Twardowski

Z żalem informujemy,  

że z szeregów członków  

Wielkopolskiej Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa  

odeszli Koledzy:

Wiktor Dudzik – Kobylniki

Piotr Krzyżaniak – Skórzewo

Stanisław Kużaj – Ostrzeszów

Bolesław Linkowski – Ostrzeszów

Stanisław Narbutowicz – Poznań

Kazimierz Rosadowski – Słupca

Henryk Włodarczak – Lusowo
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Wydarzyło się 
w naszej Izbie

3 lutego Udział Przewodniczącego w panelu dyskusyjnym na temat przebudowy Kaponiery i mostu 
uniwersyteckiego w telewizji WTK.

5 lutego

W delegaturze w Koninie odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: 
1. Rodzaje aktów prawnych obowiązujących obecnie w Polsce, system ich tworzenia, ogłaszania 

i obowiązywania.
2. Potencjalne efekty wprowadzenia przepisów Kodeksu urbanistyczno-budowlanego na proces inwestycyjny 

w budownictwie i jego otoczenie prawne. Skutki krótko- oraz długoterminowe.

9 lutego Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

10 lutego Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

12 lutego Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu. Dokonano wyboru materiałów do wydania Biuletynu 
Informacyjnego WOIIB nr 1/15 (46). Określono założenia programowe do kolejnego numeru Biuletynu.

13 lutego Udział w spotkaniu noworocznym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

16 lutego Spotkanie Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.

19 lutego

W delegaturze w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: 
1. Rodzaje aktów prawnych obowiązujących obecnie w Polsce, system ich tworzenia, ogłaszania 

i obowiązywania.
2. Potencjalne efekty wprowadzenia przepisów Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego na proces 

inwestycyjny w budownictwie i jego otoczenie prawne. Skutki krótko- oraz długoterminowe.

26 lutego

W delegaturze w Gnieźnie odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: 
1. Rodzaje aktów prawnych obowiązujących obecnie w Polsce, system ich tworzenia, ogłaszania 

i obowiązywania.
2. Potencjalne efekty wprowadzenia przepisów Kodeksu urbanistyczno-budowlanego na proces 

inwestycyjny w budownictwie i jego otoczenie prawne. Skutki krótko- oraz długoterminowe.

27 lutego
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.

10 marca Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2015. Pierwszy dzień Dni Inżyniera Budownictwa – sala 
Zielona, pawilon nr 3. Uczestniczyło ok. 200 osób.

11 marca Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2015. Drugi dzień Dni Inżyniera Budownictwa – sala Zielona, 
pawilon nr 3. Uczestniczyło ponad 120 osób.

13 marca Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

17 marca Posiedzenie Rady WOIIB.

18 marca Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji zorganizował konferencję „Spalarnia śmieci w Poznaniu 
w XX wieku i XXI wieku oraz węzeł komunikacyjny na ul. Gdyńskiej”.

19 marca

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat.:
1. Nowe wymagania cieplne dotyczące przegród przezroczystych, zmian wskaźników „U”, nowe przepisy 

Unii Europejskiej.
2. Materiały dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne. Ochrona akustyczna budynków.
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20 marca Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

23 marca Zebranie delegatów WOIIB na Krajowy Zjazd PIIB.

23 marca Posiedzenie Zespołu prawno-regulaminowego WOIIB.

24 marca W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: Zasady bezpieczeństwa w firmie 
budowlanej.

26 marca
W delegaturze w Pile odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: 
1. Zasady odpowiedzialności osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2. Współdziałanie uczestników procesu inwestycyjnego.

26 marca W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
Przepisy budowy i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

27 marca Udział przewodniczącego w XXII Zjeździe sprawozdawczo-budżetowym pielęgniarek i położnych.

27 marca Udział przewodniczącego w  Zjeździe sprawozdawczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

30 marca Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

31 marca
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.

8 kwietnia Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji zorganizował konferencję „XIX-wieczne budownictwo –
fortyfikacyjne Poznania”.

9 kwietnia

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
1. Zbiorniki oczyszczalni ścieków, zbiorniki chemoodporne i zbiorniki wody pitnej – zasady i techniki 

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

9 kwietnia
W delegaturze w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: 
1. Zasady odpowiedzialności osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2. Współdziałanie uczestników procesu inwestycyjnego.

14 kwietnia

Obrady XIV Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB. Wszystkie organy statutowe Izby przedstawiły swoje 
sprawozdania, łącznie z okręgową komisja rewizyjną, która wystąpiła do zjazdu z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium okręgowej radzie WOIIB.
W wyniku głosowania zjazd udzielił absolutorium. Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB na 
2015 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2015 rok”.

20 kwietnia Spotkanie z pracownikami delegatur WOIIB.

23 kwietnia

W delegaturze w Pile odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: 
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych – wymagania wynikające z przepisów a ich realizacja 

w rzeczywistości.
2. Nowelizacja ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dostosowanie przepisów krajowych 

dotyczących wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym do 
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011.

23 kwietnia WOIIB wraz z Politechniką Poznańską zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję „Air-Tight – Szczelność 
Powietrzna Budynków”. Konferencja odbyła się na terenie Politechniki.

24 kwietnia Udział sekretarza Krajowej Rady PIIB i przewodniczącego WOIIB w panelu dyskusyjnym na zakończenie 
konferencji BUDMIKA 2015 zorganizowanym przez studentów Politechniki Poznańskiej.

29 kwietnia
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.
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Mirosław Praszkowski
Co  spowodowało,  że wybrał Pan  zawód  inżyniera  bu-

downictwa?

Andrzej Kędziora
W mojej rodzinie nie było tradycji budowlanych. Mój 

dziadek i ojciec byli górnikami w kopalni soli potasowej 
w miejscowości Kałusz. Idąc tropem tradycji rodzinnych, 

również chciałem zostać górnikiem, ale mój ojciec bardzo 
mnie od tego odwodził, twierdząc, iż nie jest to zawód dla 
mnie.

Po wejściu Armii Radzieckiej w 1939 r. musieliśmy 
się ewakuować z naszych rodzinnych stron i okres II wojny 
światowej spędziłem w Bochni. Po zakończeniu działań wo-
jennych przenieśliśmy się do Kłodawy. Ojciec rozpoczął tam 
pracę w kopalni soli.

Wielkopolski Inżynier Budownictwa
Inżynier budownictwa to przede wszystkim fachowiec

Mgr inż. Andrzej Kędziora jest absolwentem Wydziału Melioracji Wodnych Wyższej 
Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, który ukończył w 1967 r. Od 1989 r. pracuje w firmie 
GEOMEL Sp. z o.o. w Lesznie, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych.

Posiada pełne uprawnienia w specjalnościach: wodno- melioracyjnej, instalacji sa-
nitarnych i ochrony środowiska.

Był  aktywnym  członkiem  Komitetu  Organizacyjnego  struktur  WOIIB  na  terenie 
powiatu  leszczyńskiego. W  trakcie  II  i  III  kadencji  był  członkiem okręgowej  rady oraz 
w trakcie III i IV kadencji członkiem rady bibliotecznej. Obecnie jest członkiem Zespołu 
ds. informacji technicznej i integracji.

Żonaty, ma dwóch dorosłych synów i dwóch wnuków.

Remont mostu na rzece Dąbroczni – wbijanie pali.
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W Kłodawie w 1958 r. ukończyłem Liceum Ogólno-
kształcące. Po długich rozmowach z ojcem o mojej przyszło-
ści złożyłem dokumenty na Wydział Budownictwa Politech-
niki Poznańskiej. Byłem bardzo szczęśliwy, gdy dowiedzia-
łem się, że zostałem przyjęty na studia. W trakcie pierwszych 
zajęć okazało się jednak, że nie ma mojego nazwiska na liście 
studentów. Trudno mi było wyjaśnić powód takie stanu rze-
czy. Po rozmowach z prodziekanem ds. studenckich dowie-
działem się, że zostałem skreślony z powodów politycznych.

Gdy ukończyłem 18 lat, nie odebrałem dowodu osobi-
stego, gdyż w miejscu mojego urodzenia wpisano ZSRR, a to 
przecież nie była prawda. Urodziłem się w Hołyniu, powiat 
Kałusz, województwo stanisławowskie, które znajdowało się 
w Polsce. Z powodu tej manifestacji zostałem relegowany ze 
studiów z tzw. wilczym biletem.

Po latach dowiedziałem się, kto złożył na mnie owo do-
niesienie. Później wielokrotnie jeszcze „opiekował się” mną 
utrudniając mi dalsze życie.

Obawiałem się, że w tej sytuacji dostanę szybkie powo-
łanie do wojska. Gdy sam starałem się o możliwość podjęcia 
zawodowej służby wojskowej, zostałem odrzucony z powo-
du urodzenia na terenach wschodnich, a dodatkowo okazało 
się, że mój ojciec urodził się w Niemczech. Byłem więc po-
dwójnie niepewnym elementem politycznie. Postanowiłem 
więc poszukać miejsca dla siebie. Z Politechniki Poznańskiej 
otrzymałem zaświadczenie, że pozytywnie zdałem wszyst-
kie ezganimy wstępne. Z tymi dokumentami pojechałem do 
Wrocławia, by podjąć dalszą naukę na tamtejszej politechni-
ce. Otrzymałem propozycję podjęcia studiów na Wydziale 
Mechanicznym. To nie był wydział, o którym marzyłem. 
W tych działaniach wspierał mnie bardzo wujek, który był 
właśnie inżynierem mechanikiem i gorąco namawiał mnie 
do podjęcia nauki na tym właśnie wydziale. Niestety i tu po-
jawił się mój „opiekun i przyjaciel”. Jego działania spowo-
dowały, że nie zostałem przyjęty. Musiałem szukać w innym 
miejscu pomysłu na swoją przyszłość. Udałem się do Zielo-
nej Góry. Tam w Studium Nauczycielskim w latach 1958-
1960 podjąłem naukę na kierunku fizyka. W trakcie studiów 
byłem równocześnie kierownikiem Domu Studenckiego. Po 
skończeniu studiów przez dwa lata uczyłem młodzież fizyki 
w Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. Głód wie-
dzy spowodował, że po dwóch latach pracy postanowiłem 
zdobyć pełne studia magisterskie i złożyłem swoje podanie 
na Wydział Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego i zostałem 
przyjęty na III rok studiów. Interesowałem się też bardzo 
przyrodą, ochroną środowiska i złożyłem równolegle do-
kumenty na Wydział Melioracji Wodnej w Wyższej Szkole 
Rolniczej we Wrocławiu. Ten kierunek zwyciężył i w 1967 
roku uzyskałem tytuł magistra inżyniera broniąc, pracy „Za-
opatrzenie i rozrząd wód dla zagłębia miedziowego – obręb 
Kopalni Polkowice”.

W 1967 roku trafiłem do Leszna do Rejonowego Przed-
siębiorstwa Melioracyjnego, gdzie do 1995 r. przeszedłem, 
wszystkie stanowiska od stażysty do zastępcy dyrektora ds. 
technicznych. 

W tamtych latach prowadziliśmy wiele prac meliora-
cyjnych na terenie Wielkopolski. Do naszego przedsiębior-
stwa na praktyki przyjeżdżali studenci z Wyższej Szkoły 
Rolniczej, a później Akademii Rolniczej w Poznaniu. Razem 
z mgr inż. Jerzym Bykowskim, który dzisiaj jest dr hab. inż. 
na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, podejmowaliśmy wiele in-
nowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie melioracji 
terenów rolniczych. Efektem naszych działań jest Patent nr 
147572 z 26.02.1990 r. „Obsypnik do rurociągów drenar-
skich”, którego współwłaścicielami są również: Akademia 
Rolnicza w Poznaniu i Rejonowe Przedsiębiorstwo Melio-
racji w Lesznie.

Mirosław Praszkowski
Gratuluję patentu i świadectwa autorskiego. Kontynuując 

wątek osiągnięć zawodowych, proszę powiedzieć, które ze swo-
ich działań zawodowych uważa Pan za swój największy sukces?

Andrzej Kędziora
Nie chciałbym mówić o swoim największym osiągnię-

ciu zawodowym, gdyż w każdym z nich uczestniczył więk-
szy lub mniejszy zespół ludzi. Zawsze w swoich działaniach 
miałem główny cel – ochrona środowiska naturalnego. Tak 
zmieniać otaczający świat, by w jak najmniejszym stopniu 
wpływać destrukcyjnie na środowisko naturalne. Jako przed-
siębiorstwo zajęliśmy się procesami rekultywacji dzikich wy-
sypisk śmieci. Podeszliśmy do tych zagadnień kompleksowo 
i profesjonalnie, skupiając się przede wszystkim na terenach 
dawnego województwa leszczyńskiego. Pierwszy projekt 
został zrealizowany w 1992 r. i dotyczył kompleksowego 
przygotowania oraz wykonania wysypiska śmieci z uszczel-
nieniami, z odgazowaniem w Brennej. Drugi projekt zrea-
lizowaliśmy w 1995 roku w strefie ochronnej Huty miedzi 
w Głogowie. Ostatnim naszym projektem, zrealizowanym 
w ubiegłym roku, jest Składowisko odpadów dla Bogatyni.

Jako przedsiębiorstwo wodno-melioracyjne wyko-
nywaliśmy również wiele ekspertyz dotyczących gruntów 
i systemów wodnych. Ostatnie robiliśmy dla Urzędu Gminy 
w Święciechowej.

Moim prywatnym największym sukcesem jest moja Ro-
dzina, która wspaniale funkcjonuje razem. Wspieramy się 
nawzajem w codziennych działaniach. Chyba też w kategorii 
sukcesu mogę potraktować zdrowie. W czerwcu skończę 75 lat 
i od ponad 55 lat jestem aktywny zawodowo. To też jest sukces.

Mirosław Praszkowski
Proszę  dokończyć  zdanie.  Inżynier  budownictwa,  we-

dług mnie, to…
Andrzej Kędziora

To jeszcze zależy jakiej specjalności zawodowej. Spo-
glądając ogólnie na sylwetkę zawodową inżyniera budowni-
ctwa to jest to przede wszystkim fachowiec, który posiada 
określoną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Musi lubić 
swoją pracę, czuć ją każdym nerwem swojego ciała, być 
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pasjonatem swojej pracy. Bez tych cech będzie tylko bezna-
miętnie wykonywał obowiązki służbowe. 

Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu bardzo dobrze 
przygotowała nas do realizacji swoich obowiązków zawo-
dowych w specjalnościach: melioracja, budownictwo wodne 
i ochrona środowiska. Zostaliśmy wyposażeni bardzo gruntow-
nie w wiedzę ogólną i wiedzę specjalistyczną, z zakresu szeroko 
rozumianej przyrody. Dzisiaj niejednokrotnie jestem w stanie 
zadziwić zakresem swojej wiedzy absolwentów czy też specja-
listów z politechniki czy też z uniwersytetu przyrodniczego. Tak 
więc inżynier budownictwa to pasjonat swojej pracy z dużą wie-
dzą zawodową i specjalistyczną. Tej wiedzy nie zdobywa się raz 
na zawsze. Postęp nauki i techniki jest ogromny, dlatego trzeba 
swoją wiedzę co jakiś czas odświeżać i uzupełniać.

Mirosław Praszkowski
Czym Andrzej  Kędziora  pasjonuje  się  zawodowo  oraz 

prywatnie?

Andrzej Kędziora
Moją pasją zawodową jest ochrona środowiska natu-

ralnego, której poświęciłem wiele lat swojego zawodowego 
życia. 

Prywatne moje pasje to: historia kresów wschodnich, 
czyli miejsc, z których pochodzę, oraz drugie mojej hob-
by – filatelistyka. W swoich zbiorach mam chyba wszystkie 
znaczki, które ukazały się w Polsce od czasów powojen-
nych do współczesnych edycji. Zebrało się już 38 klaserów 
znaczków. 

Zbieram również literaturę dotyczącą melioracji. Mam 
wiele podręczników, poradników i opracowań różnych te-

matów. Najstarsza pozycja jest z 1857 roku, została wydana 
w języku niemieckim i dotyczy melioracji.

W czasie nauki w Studium Nauczycielskim w Zielonej 
Górze i później podczas pracy w Liceum Ogólnokształcą-
cym byłem zaangażowany w amatorski ruch teatralny. Do 
Zielonej Góry przyjechało wtedy wielu młodych, prężnych 
aktorów, którzy chcieli działać, coś zmienić. Poznałem tam 
Zdzisława Wardejna, który dzielił się z nami swoją pasją te-
atralną. Z różnymi spektaklami odwiedziliśmy wiele miast 
i miasteczek ziemi lubuskiej.

Gdy pracowałem jako nauczyciel, zrobiłem uprawnienia 
kinooperatora i propagowałem wśród młodzieży osiągnięcia 
X Muzy. W liceum, w każdy czwartek, w czasie dużej prze-
rwy puszczałem kolejne wydania Polskiej Kroniki Filmowej. 
Sam też korzystałem z różnych filmów w czasie lekcji.

Od pewnego czasu pracuję nad monografią dotyczą-
cą historii służb melioracyjnych. Roboczy tytuł monografii 
brzmi: „Służby melioracyjne w Lesznie i okolicznych powia-
tach od roku 1945 do 2015”.

Mirosław Praszkowski
Na  czym Panu  najbardziej  zależy?  Jakie ma Pan ma-

rzenia?

Andrzej Kędziora
Gdy tak przemieszczamy się zawodowo po różnych po-

lach i widzę tę zrujnowaną infrastrukturę wodno-melioracyj-
ną, to jest mi żal tej wielkiej pracy, która została wcześniej 
włożona w to przedsięwzięcie. Zniszczenia tej sieci powo-
dują później podtopienia, zalewanie terenów zamieszkanych 
czy też rolniczych. Bardzo, bardzo bym chciał przywrócić te 

zniszczone sieci melioracyj-
ne do dawnego stanu spraw-
ności użytkowej. Również 
chciałbym, by ludzie bez-
myślnie nie niszczyli rowów 
melioracyjnych czy odpły-
wowych, by dbali o nie, 
mając na uwadze również 
własne bezpieczeństwo.

Moim marzeniem 
jest wyjazd do Moskwy. 
W dawnych czasach odwie-
dziłem to miasto i chciał-
bym zobaczyć, jak zmieniło 
się przez te wszystkie lata. 
Może odnajdę swojego ko-
legę z dawnych lat. Może 
się uda.

Mirosław Praszkowski
Dziękuję  za  rozmowę. 

Życzę  Panu  dużo  zdrowia, 
by  mógł  Pan  zrealizować 
swoje marzenia.
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Konferencja Air-Tight’15 odbyła się 23 kwietnia 
2015 r. w Centrum Wykładowym Politechniki 
Poznańskiej dzięki wspólnemu zaangażowaniu 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Centrum Budownictwa Pasywnego oraz Koła Naukowego 
Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Sponsorami 
generalnymi konferencji były firmy BlowerDoor GmbH oraz 
Rehau. Konferencja odbyła się podczas II Dnia Budownictwa 
Pasywnego i Energooszczędnego na Politechnice Poznańskiej.
Odbywał się on w tym roku równolegle ze studencką konfe-
rencją ogólnobudowlaną Budmika’15. W konferencji Air-
Tight’15 udział wzięło ponad 150 osób – inżynierów archi-
tektów, konstruktorów, instalatorów, ale również studentów 
i pracowników naukowych. To bardzo duża liczba uczestni-
ków, biorąc pod uwagę, że tematyka konferencji dotyczyła 
bardzo wąskiej i specjalistycznej dziedziny.

Szczelność powietrzna budynków nabiera szczególnego 
znaczenia w dobie budownictwa energooszczędnego, pasyw-

nego i zero-energetycznego. Jednocześnie, wiedza w tym 
temacie dopiero się rozwija na gruncie Polskim. O tym, że 
współczesne, niskoenergetyczne budynki musi cechować 
kontrolowana wymiana powietrza, sterowana w funkcji po-
trzeb użytkownika, a nie realizowana wynikowo poprzez nie-
szczelności obudowy budynku, przekonywał podczas wykła-
du wprowadzającego prof. Edward Szczechowiak – dyrektor 
Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. 
Zapewnienie odpowiedniej szczelności wiąże się z kolei 
z koniecznością zapewnienia precyzyjnej wentylacji w celu 
usunięcia z pomieszczeń nadmiaru wilgoci i zanieczyszczeń, 
natomiast podstawą każdego projektu powinna być szczegó-
łowa analiza sprzężona z rzetelnym określeniem charaktery-
styki energetycznej budynku.

Podstawy teoretyczne, fizykę zjawisk oraz przegląd 
praktycznych aspektów związanych z tematyką szczelności 
powietrznej budynków przedstawił dr inż. Andrzej Górka – 
kierownik Centrum Budownictwa Pasywnego Politechniki 
Poznańskiej. Zaprezentowane zostały skutki nieszczelności, 
m.in. grzyby i pleśnie pojawiające się w nietypowych miej-
scach, gdzie ściany budynku wychładza niekontrolowany 
strumień powietrza dostający się przez nieszczelności w obu-
dowie, a także metody pomiarów oraz podstawowe wzory 
i zależności.

I Ogólnopolska Konferencja Air-Tight
Szczelność Powietrzna Budynków (Poznań)
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Projektowanie szczelnych budynków z punktu widzenia 
architekta – w szczególności ogólnej wizji, zwartości bryły 
budynku, rozwiązania detali architektonicznych – omówił 
prof. dr hab. inż. Sławomir Rosolski z Instytutu Architektury, 
Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Politechniki Poznańskiej.

W drugim panelu konferencji zaprezentowano najnow-
sze osiągnięcia technologiczne i produktowe w dziedzinie 
szczelności powietrznej budynków. BlowerDoor GmbH – 
o zastosowaniu testów szczelności typu blower door, Rehau – 
o wpływie ciepłego montażu okien na szczelność, Pro Clima 
– o systemach uszczelnień i przejść instalacyjnych, Aluprof 
– o szczelności systemów fasadowych, Infratec / Predictive 
Service – o zastosowaniu kamer termowizyjnych w budow-
nictwie, Termocent – praktyczne wykorzystanie termowizji 
w budownictwie.

W ostatnim panelu swoje referaty zaprezentowali 
głównie przedstawiciele uczelni technicznych. Dr inż. Piotr 
Kosiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) 
przedstawił wyniki pracy doktorskiej na temat „pozornej 
szczelności powietrznej”, spowodowanej niewłaściwym 
osłonięciem warstwy izolacji cieplnej i brakiem zastosowania 
wiatroizolacji. Mgr inż. arch. Tomasz Pyszczek (Architektura 
pasywna, Kraków) przedstawił rozwiązania techniczne wpły-
wające na szczelność powietrzną budynków, zastosowane 
w autorskich projektach wraz z wynikami testów szczelności 
dla obiektów takich, jak kościół w Nowym Targu czy hala 
sportowa w Słomnikach.

Mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko (Zakład 
Budownictwa i Fizyki Budowli Politechniki Krakowskiej) 
zaprezentowała sposoby diagnozowania wad obudowy 
budynku podczas badań szczelności, natomiast mgr inż. 
Karol Bandurski i mgr inż. Łukasz Amanowicz (Instytut 
Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej) przedsta-
wili doświadczenia z badań szczelności powietrznej dużych 
obiektów. Omówiono badania budynków wielorodzinnych, 
które cechują się dużą rozbieżnością pomiędzy badaniem 
całego budynku a pojedynczego mieszkania, oraz wyniki 
testu szczelności powietrznej Term Malatańskich (aquapark 
w Poznaniu), wskazujące na duże znaczenie odpowiedniego 
przygotowania budynku do badań oraz wytwarzania przeciw-
ciśnienia w strefie przyległej do strefy badanej.

Duże zainteresowanie tą wąską i specjalistyczną dzie-
dziną pokazuje potrzebę dalszej popularyzacji wiedzy i stwa-
rzania płaszczyzny wymiany doświadczeń w zakresie szczel-
ności powietrznej budynków. Materiały związane z edycją 
2015 oraz informacje o kolejnych konferencjach publikowane 
będą na stronie internetowej Dnia Budownictwa Pasywnego 
i Energooszczędnego na Politechnice Poznańskiej: www.
dbpie.put.poznan.pl, pod którego szyldem cyklicznie orga-
nizowane są ciekawe wydarzenia związane z budownictwem 
energooszczędnym oraz odnawialnymi źródłami energii.

mgr inż. Łukasz Amanowicz
dr inż. Michał Szymański

Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Zarządzanie bezpieczeństwem  
w firmie Skanska

Bezpieczeństwo pracy jest priorytetem działal-
ności Skanska, wpisanym w strategię „Pięciu 
zer”. Oznacza to, że kwestie BHP są dla firmy 

tak samo ważne, jak dotrzymywanie terminów i budżetów. 
Celem Skanska jest, aby wszystkie projekty budowlane były 
realizowane bezwypadkowo. „Każda osoba zatrudniona 
w Skanska, bez względu na to, czy pracuje na budowie czy 
w biurze, a także każdy podwykonawca i dostawca współpra-
cujący z naszą firmą przy realizacji projektów ma prawo do 
bezpiecznego miejsca pracy” – mówi Daria Krawczak, Me-
nadżer Zespołu ds. BHP, Skanska S.A. – „Nasze podejście 
do kwestii bezpieczeństwa zakłada zaangażowanie w sprawy 

BHP wszystkich pracowników – chcemy, aby każdy czuł się 
odpowiedzialny nie tylko za swoje zdrowie i życie, ale także 
za bezpieczeństwo współpracowników”. 

„Dążymy do tego, aby konsekwentnie podwyższać po-
ziom BHP po to, aby wyeliminować wypadki na budowach. 
Jesteśmy świadomi, że jest to proces długoterminowy, wy-
magający bardzo dużego zaangażowania. Dlatego podjęli-
śmy i wciąż podejmujemy szereg działań, które pomogą nam 
osiągnąć ten cel” – podkreśla Daria Krawczak.

Działania Skanska w obszarze bezpieczeństwa pracy są 
oparte o Politykę BHP, która jest komunikowana wszystkim 
pracownikom i partnerom biznesowym. Na jej podstawie 

Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż. Na budowach w Polsce dochodzi rocznie do kilku tysięcy 
wypadków. Giną w nich przeciętnie dwie osoby tygodniowo. Dla Skanska – globalnej firmy budowlano-deweloperskiej, obecnej 
od kilkudziesięciu lat również na polskim rynku, największą wartością jest życie ludzkie. Dlatego w Skanska podejmowanych 
jest wiele inicjatyw w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich osób zatrudnionych na projektach 
i współpracujących z firmą.
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został wdrożony certyfikowany System Zarządzania Bez-
pieczeństwem Pracy. W Skanska obowiązuje jeden zintegro-
wany system zarządzania bezpieczeństwem pracy, ochroną 
środowiska i jakością, zgodny z normą PN-N-18001.

Na każdym etapie projektu oceniane jest ryzyko i plano-
wane są bezpieczne metody wykonywania prac. Firma rezyg-
nuje z udziału w inwestycjach, które niosą ze sobą duże ryzy-
ko w zakresie BHP. Menadżerowie projektów i członkowie 
najwyższego kierownictwa odbywają wizyty bezpieczeństwa 
na projektach, w trakcie których omawiają z pracownikami 
kwestie związane z bezpieczeństwem. Służba BHP cały czas 
monitoruje i kontroluje stan BHP na budowach. Przeprowa-
dzane są audyty wewnętrzne i zewnętrzne, analizowane są 
wypadki oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe, a warszta-
ty z przywództwa uwzględniają wagę bezpieczeństwa pracy. 
Ponadto Skanska organizuje konferencje BHP dla podwyko-
nawców oraz spotkania wewnętrzne poświęcone bezpieczeń-
stwu pracy i zapobieganiu wypadkom. W 2011 r. w Skanska 
wprowadzone zostały Standardy BHP, określające minimal-
ne wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie nale-
ży spełnić, przygotowując oraz prowadząc pracę na każdym 
stanowisku. Wszystkie te elementy wynikają z globalnego 
podejścia do kwestii BHP w Skanska. 

BHP w branży budowlanej 
Budownictwo to jedna z najbardziej niebezpiecznych 

branż. Wpływ na liczbę wypadków na budowach związany 
jest z wieloma czynnikami. Jednym z podstawowych jest 
duża zmienność warunków – nie ma dwóch takich samych 
budów – każdy projekt jest inny, inne są zespoły pracują-
cych na nim ludzi, inne firmy współpracujące, czy wreszcie 
zmienne warunki atmosferyczne. 

Globalne zarządzanie BHP w Skanska
Globalne podejście do kwestii BHP w Skanska obejmu-

je cztery, równie ważne etapy: planowanie, realizację, moni-
torowanie i doskonalenie. 

1) Planowanie
Planowanie bezpiecznej realizacji projektu rozpoczy-

na się w Skanska już na etapie marketingu. Umożliwia to 
ORA – ocena ryzyka akceptowalnego, która pozwala na 
wychwycenie potencjalnych problemów i zagrożeń związa-
nych z realizacją projektu i elementów generujących koszty, 
a w rezultacie pozwala na bezproblemową realizację. 

Kolejny element to sporządzenie planu BIOZ (Bezpie-
czeństwa i Ochrony Zdrowia). Na etapie tworzenia planu 
BIOZ opracowywany jest w Skanska Plan prac transporto-
wych. W Skanska prace transportowe mogą odbywać się wy-
łącznie za pisemnym pozwoleniem wydanym przez nadzór 
Skanska. Przed uzyskaniem pozwolenia należy:

– opracować dla zadania ORZ (Ocenę Ryzyka dla 
Zadania) i IBWR (Instrukcję Bezpiecznego Wyko-
nywania Robót) uwzględniającą parametry żurawia 
i rodzaj ładunku, 

– dla żurawi samojezdnych, HDS itp. należy przepro-
wadzić inspekcję żurawia z operatorem, 

– przygotować formularz pozwolenia na pracę.
Następny element to szkolenie informacyjne. Przecho-

dzi je obowiązkowo każdy nowo zatrudniony pracownik; 
każdy dostawca i gość odwiedzający projekty jest zapozna-
wany z zasadami BHP. Szkolenie przeprowadza Koordynator 
BHP na projekcie bądź Kierownik Robót. 

Dla bezpiecznej realizacji zadania budowlanego kluczo-
we jest wykonanie:

– Oceny Ryzyka dla Zadania – to identyfikacja za-
grożeń, na podstawie której opracowuje się Instrukcję 
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Za za-
pewnienie sporządzenia Oceny Ryzyka dla Zadania 
odpowiedzialny jest kierownik budowy i kierownik 
robót. Ocenę Ryzyka dla Zadania należy opracować 
dla wszystkich prac na budowie! 

– Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót 
(IBWR) – obowiązuje ona wszystkich wykonaw-
ców na budowach i w jednostkach organizacyjnych 
Skanska. Jest ona wymagana do opracowania zarów-
no przy zadaniach wykonywanych przez Skanska, 
jak i przez podwykonawców. IBWR dla zadania 
musi być opracowana przez kompetentną osobę np. 
kierownika budowy, kierownika robót, majstra. Na-
stępnie brygadzista omawia z przełożonym najważ-
niejsze informacje dotyczące zaplanowanego do wy-
konania dla przez pracowników zadania, a podczas 
porannej odprawy decyduje, jak wykorzystać: miej-
sce, narzędzia i materiały oraz określa, kto najlepiej 
wykona daną pracę i przekazuje te informacje całej 
brygadzie.

– Odprawa codzienna – pomaga zorganizować pracę 
i przygotować pracowników do wykonywania zada-
nia. Dodatkowo przypomina pracownikom o zagro-
żeniach dotyczących wykonywanej pracy. Dzięki 
codziennej odprawie zwiększa się bezpieczeństwo 
każdego pracownika. Dla wszystkich brygad jest to 

Celem Wizyt  Wyższego  Kierownictwa  Skanska  na  budowach  jest 
promowanie wartości i kultury bezpieczeństwa.
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również możliwość wymiany zdań oraz dyskusji na 
tematy dotyczące bezpieczeństwa.

Za przeprowadzenie odprawy codziennej odpowiada 
przełożony danej brygady – brygadzista, majster, kierownik 
robót. Ważne jest, aby odprawa zakończyła się w miejscu, 
w którym wykonywana będzie praca.

2) Realizacja 
Bezpieczną realizację projektu w Skanska umożliwiają:
– bezpieczne rozwiązania – dla zapewnienia bezpie-

czeństwa każdego pracownika wprowadzamy dodat-
kowe rozwiązania, dzięki temu podwyższamy nasze 
standardy. Przykładem tego typu działań jest m.in. 
stosowanie przez pracowników na wszystkich bu-
dowach hełmu ochronnego z czteropunktowym pa-
skiem podbródkowym czy okularów ochronnych.

– systemy zabezpieczeń przy pracach szczególnie 
niebezpiecznych (przy projektach kubaturowych: 
bariery krawędziowe i siatki bezpieczeństwa, bez-

pieczne rozwiązania techniczne dla robót murarskich 
oraz robót w szybach i szachtach; natomiast przy pro-
jektach inżynieryjnych: system progów ostrzegaw-
czych, barier drogowych i kolejowych oraz szkolenia 
kierowców.

3) Monitorowanie
W Skanska wypracowany został szereg rozwiązań słu-

żących monitorowaniu stanu BHP na projekcie. Są to wizyty 
wyższego kierownictwa i wizyty bezpieczeństwa mena- 
dżerów projektu. Do wizyt bezpieczeństwa zaproszeni zo-
stali także menadżerowie innych zespołów funkcji wsparcia 
w Skanska, np. Zespołu ds. Komunikacji, Zespołu Zasobów 
Ludzkich czy Zespołu IT. Wizyty wyższego kierownictwa 
zakładają dialog z pracownikami o bezpieczeństwie. Dialog 
ten daje możliwość zrozumienia, w jaki sposób można wpły-
nąć na kulturę bezpieczeństwa na budowie. Pozwala również 
na dzielenie się dobrymi praktykami i umożliwia przepływ 
wiedzy pomiędzy projektami i pracownikami oraz umożliwia 
wzmocnienie standardów BHP. Wizyty menedżerów projek-
tu to krótkie spotkania na budowach dotyczące wykonywania 
prac zgodnie z IBWR. Każdy menedżer projektu jest zobo-
wiązany do odbycia min.12 takich wizyt w roku.

W Skanska przeprowadzane są również kontrole sta-
nowiskowe i inspekcyjne przez Koordynatorów BHP i Spe-
cjalistów BHP, a także wewnętrzne i zewnętrzne audyty. 
Dodatkowo prowadzone są statystyki wypadków, zdarzeń 
i obserwacji, które pozwalają na analizę oraz wyciąganie 
wniosków z powtarzających się zdarzeń. W Skanska przyję-
ta została zasada, że aby wyeliminować wypadki, konieczne 
jest reagowanie i podejmowanie natychmiastowych działań 
już na Etapie Obserwacji, a nie dopiero wtedy, kiedy mamy 
do czynienia z wypadkiem lub zdarzeniem potencjalnie wy-
padkowym. 

Tematyka BHP jest obecna na wszystkich ważnych 
spotkaniach firmowych. Bieżąca komunikacja i monitoring 
obejmuje spotkania: zarządu, dyrektorów budownictw z dy-
rektorami oddziałów, dyrektorów oddziałów z kierownikami 
budów czy spotkanie kierownictwa Skanska.

W Skanska działamy, gdy zauważamy problemy i za-
grożenia występujące w miejscach pracy. Wysyłamy Aler-
ty Bezpieczeństwa, które informują o danych sytuacjach. 
Uświadamiają one pracowników, iż podczas wykonywania 
prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Alerty wysy-
łane są od prezesa do kierowników budów, menadżerów pro-
jektu, dyrektorów zespołu projektów, dyrektorów oddziału. 
Ci odpowiedzialni są za organizację spotkań i powiadomie-
nie wszystkich pracowników o alertach.

Czerpiemy również wiedzę z doświadczeń innych jed-
nostek biznesowych Skanska na świecie, a także firm należą-
cych do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 
Uczymy się globalnie i na bazie ich doświadczeń wprowa-
dzamy rozwiązania służące niepoduszczeniu do podobnych 
zdarzeń. Przykładem tego typu działań jest m.in. zwiększanie 
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. 

Dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  każdego  pracownika  wprowa-
dzane  są  dodatkowe  rozwiązania.  Przykładem  tego  typu  działań 
jest m.in. stosowanie przez pracowników na wszystkich budowach 
hełmu ochronnego z czteropunktowym paskiem podbródkowym czy 
okularów ochronnych.
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4) Doskonalenie 
Doskonalenie obowiązujących w Skanska rozwiązań 

z zakresu BHP obejmuje wdrażanie nowych rozwiązań, ak-
tualizację istniejących dokumentów i standardów, szkolenia 
oraz alerty bezpieczeństwa.

Standardy BHP
Na każdej budowie Skanska obowiązują Standardy BHP 

określające minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa, 
jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc pracę na 
każdym stanowisku. Ich treść wynika z obowiązujących prze-
pisów i zasad bezpieczeństwa pracy określonych przepisami 
prawnymi w Polsce, a także szczegółowych norm dotyczą-
cych maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazó-
wek technologicznych dla różnych rodzajów robót. Standar-
dy powstały także w oparciu o dobre praktyki, wypracowane 
przez Skanska w ciągu ponad stu lat działalności i uznane 
przez firmę za właściwe i skuteczne. Zostały one opracowane 
na dwóch poziomach – głównym i szczegółowym: 21 standar-
dów głównych powstało na bazie przepisów, norm i procedur 
wewnętrznych, a 110 standardów szczegółowych stanowi roz-
szerzenie wymagań i obowiązków z zakresu BHP.

Główne standardy BHP Skanska obejmują:
  1. Prace szczególnie niebezpieczne
  2. Prace na wysokości 
  3. Prace ziemne
  4. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycz-

nych
  5. Prace pod ruchem
  6. Prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecz-

nych
  7. Materiały niebezpieczne
  8. Praca w czynnych zakładach
  9. Plac budowy
10. Przygotowanie produkcji pod względem BHP
11. Prace montażowe
12. Roboty branżowe
13. Prace specjalistyczne
14. Maszyny i urządzenia
15. Narzędzia
16. Prace tymczasowe i rozbiórkowe
17. Ryzyko na stanowisku
18. Szkolenia
19. Podwykonawcy i dostawcy
20. Odzież, ochrony i zabezpieczenia socjalne
21. Sytuacje awaryjne
Od 2013 roku w Skanska prowadzone są wewnętrzne 

szkolenia okresowe BHP. Są one dopasowane do stanowisk 
pracy, m.in. prac elektrycznych, zbrojarskich i betoniarskich. 
Ich zaletą jest praktyczne podejście do BHP, a celem zwięk-
szenie świadomości pracownika w zakresie BHP.

W trakcie wdrażania w Skanska znajduje się obecnie kil-
ka projektów: zasady korzystania z telefonów komórkowych, 
budowa bez drabin, szkolenia techniczne, standard prac pod 
ruchem oraz systemy na podnośniki koszowe. 

Współpraca z podwykonawcami
Skanska zachęca do współpracy podwykonawców, 

z którymi pracuje podczas realizacji inwestycji.
Z myślą o nich w 2011 r. zorganizowany został w całej 

Polsce cykl konferencji poświęconych standardom i wyma-
ganiom bezpieczeństwa, zapisom BHP w umowach oraz oce-
nie podwykonawców w obszarze bezpieczeństwa. Patronat 
nad tymi konferencjami objęła Państwowa Inspekcja Pracy. 
Podwykonawcy zapraszani są również na spotkania w ze-
społach Menadżerów Projektów, m.in. w ramach warsztatów 
z przywództwa.

Tydzień Bezpieczeństwa
Począwszy od 2005 roku Skanska prowadzi również 

inicjatywę „Tydzień Bezpieczeństwa”. Każdego roku równo-
cześnie we wszystkich jednostkach biznesowych na świecie 
dla pracowników organizowane są szkolenia, pokazy i spot-
kania, mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie 
bezpiecznej pracy. Bierze w nich udział kilkadziesiąt tysię-
cy pracowników Grupy, a także wiele tysięcy pracowników 
firm współpracujących ze Skanska. To największa na świecie 
inicjatywa związana z bezpieczeństwem pracy – w 2014 r. 
uczestniczyło w nim ok. ćwierć miliona osób – pracowników 
firmy i naszych partnerów biznesowych. 

„W czasie siedmiu dni Tygodnia Bezpieczeństwa podej-
mowane są nowe działania i inicjatywy, a pracownicy mają 
możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, ponieważ 
w Skanska każdy ma moc do zmian i obowiązek reagowania 
na niebezpieczne zachowania. Nasz cel «zero wypadków» 
jest dla nas priorytetem każdego dnia pracy na budowach, ale 
to właśnie Tydzień Bezpieczeństwa pozwala na szczególne 
skoncentrowanie się na naszych wysiłkach w tej dziedzinie” 
– mówi Daria Krawczak.

W tym roku po raz drugi Tydzień Bezpieczeństwa zo-
stanie zorganizowany przez wszystkie firmy tworzące Poro-
zumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Skanska jest 
jednym z jego sygnatariuszy od 2010 r. 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to 
inicjatywa największych generalnych wykonawców w Pol-
sce, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na budowach 
poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświada-
mianie zagrożeń płynących z pracy na budowie oraz elimi-
nowanie ryzyk. Celem nadrzędnym Porozumienia jest zero 
wypadków na placach budów. Porozumienie tworzą obecnie: 
Bilfinger Infrastructure, Budimex, Erbud, Hochtief Polska, 
Mota-Engil Central Europe, Mostostal Warszawa, Polimex 
Mostostal, Skanska, Unibep i Warbud. Wszystkie firmy, któ-
re są członkami Porozumienia, stawiają podwykonawcom 
identyczne wymagania odnośnie BHP. Jeśli firma podwy-
konawcza chce współpracować z którymś z sygnatariuszy, 
podpisuje taki sam załącznik do umowy podwykonawczej. 
Porozumienie ma także wspólną filozofię dotyczącą oceny 
ryzyka. Jest ono oceniane w odniesieniu do zadania i wiąże 
się z każdorazowym przygotowaniem Instrukcji Bezpieczne-
go Wykonywania Robót. Sygnatariusze chcą także zapewnić 
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taki sam poziom szkoleń dla pracowników i podwykonaw-
ców. We wszystkich firmach obowiązują jednolite wytycz-
ne do przeprowadzenia szkoleń informacyjnych. Od 2014 r. 
okulary ochronne są standardem wyposażenia każdej osoby 
przebywającej na terenie budowy. Sygnatariusze Porozumie-
nia zdecydowali też, że szkolenia okresowe dla pracowników 
będą prowadzone w oparciu o wspólne programy i takie same 
prezentacje. Każdy pracownik produkcyjny będzie przecho-
dzić przez takie szkolenie raz do roku, a pracownik nadzoru 
raz na 3 lata. 

Przywództwo BHP w Skanska
– Wierzmy, że każdemu wypadkowi można zapobiec. 
– Wierzymy, że zarządzanie procesem budowlanym 

i zarządzanie bezpieczeństwem to jedno i to samo.
– Nasze wskaźniki zmieniają się z reaktywnych na pro-

aktywne.
– W bezpieczeństwie chodzi o przywództwo, a nie tyl-

ko o przepisy.
– Pracownicy utożsamiają się z bezpieczeństwem.
– Ważny jest etap, na którym wyeliminujemy przyczy-

nę. Na który Ty masz wpływ?

O Skanska
Skanska jest jedną z wiodących międzynarodowych 

firm zajmujących się budownictwem i realizacją projektów 
deweloperskich w obszarze biurowym i mieszkaniowym. 
Angażuje się także w działania z zakresu partnerstwa pub-
liczno-prywatnego. Czerpiąc z ponad 125-letniego między-
narodowego doświadczenia, Skanska pragnie być głównym 
partnerem przy realizacji inwestycji bezpiecznych, zielo-
nych oraz wykonanych według najwyższych światowych 
standardów. Zasady pracy Grupy na całym świecie określa 
„Kodeks postępowania Skanska”. Z jego zapisów wynikają 
też cele określone w strategii „Pięciu zer”: zero wypadków, 
zero zagrożeń środowiskowych, zero naruszeń etyki, zero 
stratnych projektów i zero usterek. W Polsce firma zatrudnia 
ok. 7,5 tysiąca osób w 4 spółkach: Skanska S.A., Skanska 
Property Poland, Skanska Residential Development Poland 
oraz Skanska Infrastructure Development. Skanska jest naj-
cenniejszą firmą branży budowlano-deweloperskiej w kraju 
w rankingu „Rzeczpospolitej”. Zajmuje regularnie czołowe 
miejsca w najważniejszych rankingach pracodawców. 

Więcej informacji na stronie: www.skanska.pl
Agnieszka Kania

Od redakcji: Wszystkie nazwy zespołów oraz osób funkcyjnych zostały przytoczone zgodnie z nazewnictwem firmy SKANSKA.
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Z cyklu – Wywiad z... 
z mgr. inż. Pawłem Łukaszewskim 

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania  
o dokonaniach z okazji 15 rocznicy powstania powiatowych i wojewódzkich  

inspektoratów nadzoru budowlanego

 

Mirosław Praszkowski
W 2014 roku minęło 15 lat od powołania wojewódzkich 

i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Ponad 
połowę tego czasu spędził Pan na stanowisku Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania, 
proszę powiedzieć – z jakimi problemami musiał się Pan 
zmierzyć na samym początku swojej pracy? Czego dotyczyły 
pierwsze decyzje?

Paweł Łukaszewski
Głównym celem powołania nadzoru budowlanego na 

poziomie powiatów i województw było rozdzielenie czynno-
ści administracyjno-architektonicznych od czynności inspek-
cyjno-kontrolnych. W wyniku reformy administracji pub-
licznej, pierwszego stycznia 1999 roku, powstały powiatowe 
i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego. Głównym 
ich zadaniem jest kontrola przestrzegania i stosowania prze-
pisów Prawa budowlanego przez wszystkich uczestników 
procesu budowlanego oraz kontrola sposobu wywiązywania 
się ze swoich obowiązków przez właścicieli lub zarządców 
obiektów budowlanych. Ponadto nadzór budowlany spraw-
dza, czy osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, na przykład kierownicy budowy lub inspek-
torzy nadzoru inwestorskiego, posiadają do tego niezbędne 
uprawnienia. I nie chodzi tu tylko o uprawnienia budowlane, 
sprawdzamy także, czy takie osoby są członkami właściwych 
izb samorządu zawodowego, na przykład Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Równie ważnym 
zadaniem przypisanym nadzorowi budowlanemu jest prowa-
dzenie postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących 
katastrof budowlanych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla mia-
sta Poznania, na początku swego istnienia, borykał się z tymi 
samymi problemami, z którymi borykały się inspektoraty 
w całej Polsce. Te problemy to głównie: niewystarczające, 
na zorganizowanie i funkcjonowanie inspekcji, środki fi-
nansowe, kłopoty ze znalezieniem odpowiednich miejsc na 
siedziby inspektoratów oraz z wyposażeniem ich w niezbęd-
ny sprzęt, a nade wszystko trudności z zatrudnieniem moż-
liwie najlepszych fachowców. Dzięki ogromnemu wsparciu 
poznańskiego samorządu, warunki pracy kierowanej przeze 
mnie inspekcji są bardzo dobre. Problemem pozostaje jednak 
kiepskie wynagrodzenie pracowników (zamrożone od 2009 

roku) i zbyt mała (w sto-
sunku do potrzeb) liczba 
inspektorów z uprawnie-
niami budowlanymi, głów-
nie w specjalnościach in-
żynieryjnej i instalacyjnej.

Na początku mojej 
pracy w poznańskim in-
spektoracie swoją uwa-
gę skupiłem na sprawach 
związanych z zapewnie-
niem bezpieczeństwa użyt-
kownikom najstarszych poznańskich kamienic. Szacuję, że 
w Poznaniu jest około 4 tysięcy kamienic, czyli budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, wybudowanych tradycyj-
nymi metodami, które powstały zarówno przed, jak i po II 
wojnie światowej. W zdecydowanej większości są to budyn-
ki nadwyrężone technicznie, wymagające nie tylko bieżącej 
konserwacji, ale również sporych remontów. 

Zaraz po objęciu przeze mnie funkcji Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (12 
grudnia 2006 roku) pierwszą podjętą przeze mnie decyzją 
było przystąpienie przez Inspektorat do natychmiastowych 
i systematycznych kontroli sposobu utrzymania i stanu 
technicznego najstarszych poznańskich kamienic. Wyniki 
pierwszych kontroli nie napawały optymizmem. Nie tylko 
ze względu na nieodpowiedni stan techniczny i zagrożenie, 
jakie stwarzały dla użytkowników oraz przechodniów skon-
trolowane przez nas budynki, ale także ze względu na skrajną 
nieodpowiedzialność niektórych właścicieli lub zarządców 
nie wywiązujących się z obowiązku zapewnienia bezpieczeń-
stwa użytkownikom budynków.

Ta nieodpowiedzialność to nie tylko efekt niewiedzy 
o konieczności przeprowadzania systematycznych przeglą-
dów stanu technicznego i monitorowania przebiegu destruk-
cyjnych dla ustroju budowlanego zjawisk, mających wpływ 
na bezpieczeństwo użytkowania i konstrukcji, ale także nie-
świadomość konsekwencji zaniechania przeprowadzania 
remontów i bieżącej konserwacji. Wieloletnie zaniedbania 
w tym zakresie mogą bowiem przynieść nieodwracalne skut-
ki – z widmem katastrofy budowlanej włącznie. Niechlubny-
mi przykładami są historie kamienic przy ulicach: Ogrodo-
wej, Krysiewicza, Matejki czy Paderewskiego/Szkolnej. 
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Od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2014 roku pra-
cownicy Inspektoratu skontrolowali stan techniczny i sposób 
utrzymania 1534 budynków, w większości starych kamie-
nic. W odniesieniu do około 20% budynków inspektorzy 
nie stwierdzili znaczących nieprawidłowości, a jeśli takie 
występowały, to zostały niezwłocznie usunięte. W większo-
ści pozostałych przypadków, stwierdzenie nieprawidłowego 
stanu technicznego i udokumentowanie go w protokole kon-
trolnym, skutkowało natychmiastową reakcją właściciela lub 
zarządcy wraz z poinformowaniem nadzoru budowlanego 
o usunięciu usterek bądź nieprawidłowości w stanie tech-
nicznym budynków. W odniesieniu do najbardziej zdegra-
dowanych technicznie obiektów lub w sytuacjach uchylania 
się właścicieli od napraw lub remontów zmuszeni byliśmy 
wszczynać postępowania administracyjne i w trybie nakazu 
zobowiązywać właścicieli do wykonania czynności zmierza-
jących do usunięcia zagrożenia. 

Efektem naszych prawie 8-letnich kontroli jest, w więk-
szym lub mniejszym zakresie, wyremontowanie lub usunię-
cie usterek w około 1200 kamienicach.

Mirosław Praszkowski
Które kategorie spraw sprawiały Panu najwięcej prob-

lemów w 2007 r., a które obecnie? Czy nastąpiły wyraźne 
zmiany?

Paweł Łukaszewski
Niestety największym problemem, bo dotyczącym za-

równo zapewnienia porządku prawnego, jak i porządku 
przestrzennego (estetycznego, wizerunkowego), pozostają 
sprawy reklam. Od 6 lat Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Poznania przeprowadza regularne 
kontrole legalności wszelkiego rodzaju nośników reklam. Co 
roku prowadzimy kilkadziesiąt postępowań administracyj-
nych w sprawach dotyczących reklamowych samowoli. Od 
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2014 roku sprawdziliśmy 
legalność 408 nośników reklam. 

Tym, co (oprócz likwidacji wielu nielegalnych reklam) 
uważam za najistotniejszy efekt naszych działań, jest zwró-
cenie uwagi opinii publicznej na skalę tego problemu i jego 
konsekwencje dla jakości otaczającej nas przestrzeni. Sądzę, 
że wyniki naszych kontroli zainspirowały wiele osób i orga-
nizacji pozarządowych do podjęcia działań zmierzających 
do uporządkowania przestrzeni Poznania z wszechobecnej 
reklamowej brzydoty i krajobrazowego chaosu.

Pomimo naszych systematycznych kontroli, wspartych 
działaniami organizacji społecznych i nagłośnieniem proble-
mu reklamowych samowoli w mediach, niestety nie zmniejsza 
się ta, nielegalna i szkodliwa dla jakości przestrzeni, praktyka. 
Skala stwierdzanych przez PINB dla Miasta Poznania samowo-
li w ciągu ostatnich pięciu lat oscyluje w granicach 68% – 93%. 
Niestety, nie zmienia się również sposób działania wielu inwe-
storów, funkcjonujących w branży reklamowej oraz właścicieli 
i zarządców obiektów budowlanych, którzy często świadomie 
i co gorsza wielokrotnie łamią obowiązujące przepisy. 

I tu kolejne słowo niestety – niestety obowiązujące 
prawo, a raczej jego niedoskonałości, ułatwiają proceder 
umieszczania i długotrwałego bytu reklam, wybudowanych 
lub zamontowanych bez pozwoleń i gdzie popadnie. 

Najpoważniejsze mankamenty obowiązującego prawa to: 
1) długotrwałość i złożoność procedur administracyj-

nych. Na przykład usunięcie wolno stojącego nośnika 
reklamowego, będącego budowlą – wymaga zastoso-
wania takich samych procedur, jakie stosuje się w od-
niesieniu do samowolnie wybudowanego hotelu; 

2) do tej pory zarówno w ustawie Prawo budowlane, jak 
i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym nie zdefiniowano pojęcia reklamy. W pierw-
szej z tych ustaw niektóre jej formy pojawiają się jedy-
nie w kontekście wymogów, jakie musi spełnić inwe-
stor, aby reklamę wybudować lub zamontować. Rekla-
mą w świetle przepisów prawa budowlanego nie są na 
przykład, coraz częściej stosowane, reklamy świetlne 
umieszczane na przyczepach samochodowych. Przycze-
pa jest bowiem pojazdem, a nie obiektem budowlanym, 
a jej faktyczna, reklamowa funkcja, w obowiązującym 
stanie prawnym, nie ma żadnego znaczenia. Jakiekol-
wiek reklamy umieszczane na pojazdach nie podlegają 
zatem przepisom Prawa budowlanego i wyłączone są 
z obszaru działań nadzoru budowlanego; 

3) nie ma możliwości nałożenia na inwestora reklamowej 
samowoli jakiejkolwiek kary pieniężnej – już na eta-
pie czynności kontrolnych i stwierdzenia w ich trakcie 
ewidentnej samowoli budowlanej. Sankcje finansowe 
można zastosować dopiero po wydaniu decyzji naka-
zującej rozbiórkę i utrzymanie jej w mocy przez drugą 
instancję (regułą jest bowiem odwoływanie się inwesto-
rów od naszych decyzji do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego). Gdy decyzja będzie ostateczna, 
ale w dalszym ciągu nie zostanie wykonana (pomijam 
w tym miejscu możliwości i konsekwencje składania 
skarg do sądów administracyjnych i kolejne przedłużanie 
naszych postępowań) – dopiero wtedy możemy wszcząć 
postępowanie egzekucyjne. Polega ono między innymi 
na nałożeniu grzywny w celu przymuszenia inwestora do 
usunięcia samowoli. Grzywna ta, jak pokazuje praktyka, 
jest bardzo skutecznym narzędziem przymusu. Inwestor 
zwykle natychmiast usuwa nielegalną reklamę, a urząd 
skarbowy nie ma podstaw, aby tę grzywnę ściągać. Ale 
zanim do tego etapu dojdziemy, upływa wiele miesięcy. 
Inwestorzy samowoli budowlanych doskonale o tym 
wiedzą i bez żadnych hamulców „grają na czas”; 

4) brak jest przepisów regulujących zasady montażu re-
klam świetlnych umieszczanych przy ulicach i dro-
gach w sposób, który nie powodowałby zagrożenia dla 
uczestników ruchu drogowego. 
Innym, ważnym i ciągle powtarzającym się problemem 

są nieprawidłowości, jakie stwierdzamy podczas kontroli 
sposobu prowadzenia robót budowlanych. Co roku, reagując 
także na sygnały mieszkańców Poznania, kontrolujemy kil-
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kadziesiąt placów budowy. Sprawdzamy wówczas legalność 
prowadzonych robót, ich zgodność z projektem budowlanym 
zatwierdzonym w pozwoleniu na budowę oraz bezpieczeń-
stwo pracowników. 

Co jakiś czas przeprowadzamy również kontrole nieza-
powiedziane – na znacznie większą skalę. W cztery majowe 
soboty 2014 roku, 10 zespołów kontrolnych Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 
bez zawiadamiania o planowanych kontrolach, sprawdziło le-
galność, bezpieczeństwo i prawidłowość wykonywania robót 
budowlanych na 63 poznańskich, losowo wybranych, placach 
budowy. Wyniki tych kontroli niestety potwierdziły nasze 
wcześniejsze, negatywne, wnioski z kontroli przeprowadzo-
nych w tym samym zakresie, choć na znacznie mniejszą skalę. 

Na skontrolowanych placach budowy inspektorzy po-
znańskiego nadzoru budowlanego stwierdzili wiele naruszeń 
przepisów Prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych”. Na 63 skontrolo-
wane place budowy jedynie w stosunku do 13 realizowanych 
obiektów inspektorzy nie mieli żadnych zastrzeżeń. Zdarzały 
się natomiast budowy, na których nie było jakichkolwiek do-
kumentów potwierdzających legalność prowadzonych robót 
oraz prawidłowy ich przebieg. W tym roku również przepro-
wadzimy niezapowiedziane kontrole placów budowy.

Mirosław Praszkowski
Które z postępowań prowadzonych przez Powiatowego In-

spektora Nadzoru Budowlanego uważa Pan za najtrudniejsze?

Paweł Łukaszewski
Postępowań, które wymagały solidnego przygotowania 

się do ich przeprowadzenia, dużego nakładu pracy i wiąza-
ły się z ogromną odpowiedzialnością było wiele. Przykładem 
obiektu, w którego kontrolę zaangażowana była, i nadal jest, 
znaczna liczba pracowników Inspektoratu jest Stadion Miejski 
w Poznaniu, obecnie INEA Stadion. W związku z organizacją 
EURO 2012 prowadziliśmy długie i skomplikowane postępo-
wanie zakończone wydaniem warunkowego pozwolenia na 
użytkowanie tego obiektu. Obecnie prowadzimy postępowanie 
w sprawie stanu technicznego INEA Stadionu. W 2013 r. wy-
dałem decyzję nakazującą zarządcy naprawienie 128 usterek 
związanych ze stanem technicznym tego obiektu. W sierpniu 
2015 r. upływa termin, który został wyznaczony na usunięcie 
wszystkich mankamentów. Kilku pracowników, po raz kolejny, 
będzie zaangażowanych w sprawdzenie, czy dla 43 tysięcy po-
tencjalnych użytkowników obiekt ten jest w pełni bezpieczny. 

Trudnymi postępowaniami są zawsze te postępowania, 
które dotyczą bezpieczeństwa dużej liczby użytkowników. 
Do tej grupy obiektów należą na przykład budowle i obiekty 
użyteczności publicznej, w stosunku do których prowadzi-
my postępowania w sprawie ich stanu technicznego. Takimi 
obiektami są: Rondo Kaponiera, Tunel na Franowo, podziem-
ne przejścia dla pieszych, a ostatnio centrum handlowe Po-
znań City Center i Estakada Katowicka. Prowadzenie spraw, 

dotyczących obiektów użytkowanych przez dużą liczbę ludzi 
wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego postępo-
wania te prowadzimy ze szczególną uwagą. 

Mirosław Praszkowski
Co najbardziej przeszkadza w efektywnych działaniach 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?

Paweł Łukaszewski
Atrybutami i wyróżnikami nadzoru budowlanego po-

winny być szybkość i skuteczność działania. Bardzo często 
to one decydują o możliwości zapewnienia bezpieczeństwa 
życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia. Niestety, nadzór bu-
dowlany na poziomie powiatów tak skutecznych narzędzi nie 
posiada. Ustawy: Prawo budowlane, o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji – w wielu sytuacjach nie przewidują procedur 
umożliwiających natychmiastowe i skuteczne reagowanie na 
zagrożenia, na przykład ze strony grożących katastrofą bu-
dowlaną, i często opuszczonych przez właścicieli, obiektów. 
Maksymalna wysokość grzywny, dla osoby fizycznej – będą-
cej właścicielem np. zabytkowej i zdewastowanej kamieni-
cy – nakładanej przez nas w celu przymuszenia tej osoby do 
wykonania jej kapitalnego remontu wynosi 10 tys. złotych, 
a dla osoby prawnej taka grzywna nie może być wyższa niż 
50 tys. złotych. Tych grzywien nie można nakładać wielo-
krotnie, a ich obecna wysokość nie ma przymuszającego, dla 
ich adresata, charakteru. 

Podobne problemy pojawiają się podczas naszych zma-
gań z wszechobecną reklamową samowolą. Niestety przepi-
sy nie zawsze przystają do zmieniającej się rzeczywistości, 
bo na przykład ogromny podświetlany nośnik reklamowy, 
zamontowany na przyczepie samochodowej, nie jest obiek-
tem budowlanym. Poza tym powiatowi inspektorzy nadzoru 
budowlanego nie są dysponentami żadnych środków na wy-
konanie, choćby doraźnych zabezpieczeń budynków, które 
stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Z tychże powodów opracowujemy projekty zmian wielu 
przepisów, i to nie tylko w zakresie Prawa budowlanego. Od 
początku mojej pracy w Inspektoracie, na ręce posłów, sena-
torów i ministrów złożyliśmy kilkadziesiąt propozycji zmian, 
i to nie tylko w zakresie Prawa budowlanego. Najważniejsze 
z nich dotyczyły: 

– wyposażenia nadzoru budowlanego w narzędzia prawne 
umożliwiające szybkie i skuteczne likwidowanie rekla-
mowej samowoli,

– przedstawienia stanowiska, wraz z konkretnymi propo-
zycjami ustawowych zapisów, do tzw. prezydenckiego 
projektu ustawy o ochronie krajobrazu, 

– przedstawienia propozycji zmian w przepisach ustawy 
o ochronie zabytków, w zakresie umożliwiającym przejmo-
wanie przez organy państwa, zdegradowanych technicznie 
i porzuconych przez właścicieli, obiektów o niepodważal-
nych walorach historycznych i architektonicznych, a nie 
objętych indywidualną ochroną konserwatorską, 
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– opracowania całościowego projektu ustawy o uporząd-
kowaniu przestrzeni w gminach, 

– przedstawienia propozycji zmian w przepisach dotyczą-
cych przeciwdziałania katastrofalnym stanom technicz-
nym budynków i konsekwencjom z tego wynikającym, 

– opracowania propozycji zmian w przepisach ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w za-
kresie dotyczącym zwiększenia skuteczności w egze-
kwowaniu napraw obiektów zagrażających zdrowiu 
i życiu ludzi, 

– przygotowania propozycji zmian przepisów umożliwia-
jących szybkie przywracanie mediów, celowo odcina-
nych przez tzw. czyścicieli kamienic, 

– opracowania projektów wielu zmian w przepisach ak-
tualne obowiązującego Prawa budowlanego oraz pro-
pozycji regulacji, które powinny być zawarte w nowym 
Kodeksie budowlanym.
Niedoskonałe prawo to niestety nie jedyna przeszkoda 

w bardziej efektywnych działaniach nadzoru budowlanego, 
i nie dotyczy to jedynie Inspektoratu w Poznaniu. Naszą piętą 
achillesową jest brak osób z uprawnieniami w specjalnoś-
ciach inżynieryjnej i instalacyjnej oraz znacznie niższe za-
robki od tych, jakie oferują firmy budowlane. 

Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: „Zostając Powiatowym In-

spektorem Nadzoru Budowlanego w Poznaniu...”

Paweł Łukaszewski
Zostając Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budow-

lanego dla miasta Poznania założyłem sobie kilka celów. 
Najważniejsze z nich to: po pierwsze, poprawienie pozio-
mu bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych; 
po drugie, podjęcie walki o ład przestrzenny, czyli o prze-
strzeń wolną od samowoli budowlanych i obiektów, które 
ją oszpecają; i po trzecie, zdobycie zaufania mieszkańców 
Poznania i przekonanie ich, że urzędnik może być sprzy-
mierzeńcem poznaniaków, a urzędnicza służba, to nie wy-
świechtany slogan.

Mirosław Praszkowski
Co prywatnie dla Pawła Łukaszewskiego jest najważ-

niejsze?

Paweł Łukaszewski
Ogromne znaczenie ma dla mnie czas spędzony 

z najbliższymi. Uwielbiam przebywać w domu. Najlepiej, gdy 
są w nim wszyscy moi najbliżsi: żona, dzieci, moje wnuki. 
Uwielbiam, gdy w domu pachnie ciastem i moimi ulubionymi 
potrawami. Przez cały tydzień intensywnej pracy na te właś-
nie chwile czekam najbardziej. Rodzina jest dla mnie, stosując 
terminologię budowlaną, fundamentem całego mojego życia. 
Daje mi nie tylko poczucie stabilizacji i osobistego spełnienia, 
ale także energię dla mojej aktywności zawodowej, do stawia-
nia czoła najtrudniejszym obowiązkom i wyzwaniom.

Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: „Moim marzeniem jest...”

Paweł Łukaszewski
Moim marzeniem, jeśli chodzi o sferę zawodową, jest 

zapracowanie na możliwie jak najlepszą opinię o kierowanej 
przeze mnie Inspekcji. Praca, którą obecnie wykonuję, spra-
wia mi mnóstwo satysfakcji, zatem mam ogromną motywację 
do ciągłego podnoszenia jakości usług świadczonych przez 
kierowany przeze mnie Inspektorat. W nadzorze budowlanym 
odnalazłem wszystko to, co pozwala, że mogę w pełni wykorzy-
stać swoją wiedzę i doświadczenie. Zaraz po studiach pracowa-
łem w przedsiębiorstwie budowlanym, przechodząc wszystkie 
szczeble zarządzania budową, później kierowałem Urzędem Re-
jonowym w Środzie Wielkopolskiej i Wojewódzkim Inspekto-
ratem Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. W latach 2002-2006 
byłem starostą średzkim, pracowałem więc również w samorzą-
dzie powiatowym. Zawsze jednak pozostawałem inżynierem 
budownictwa, a powrót do zawodu, w grudniu 2006 roku, jak 
oceniam to po ponad ośmiu latach pracy w Powiatowym Inspek-
toracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania, okazał się 
moim najlepszym wyborem. Poznań to miasto ogromnych wy-
zwań i dużych perspektyw, chciałbym być współautorem wielu 
pozytywnych zmian w rozwoju stolicy Wielkopolski. 

Prywatnie natomiast, chciałbym utrzymać, na tak do-
brym poziomie jak obecnie, kontakty z moimi wnukami. Jako 
rodzina stanowimy dziś zgrany zespół, rozumiejących się 
i wspierających ludzi. Chciałbym być dla moich wnuków nie 
tylko dziadkiem, ale także przyjacielem, z którym fajnie spę-
dza się każdą wolną chwilę, z którym można porozmawiać 
o wielu sprawach i dzielić z nim swoje pasje. Mam nadzieję, 
że moje wnuki będą kontynuowały nasze rodzinne, w tym 
zawodowe tradycje. Na razie z klocków budują swoje wieże 
i fortece. Chciałbym, aby w przyszłości budowali prawdziwe 
obiekty budowlane.

Mirosław Praszkowski
Życzę Panu, aby wszystkie marzenia się spełniły. Dzię-

kuję za rozmowę.
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa uprzejmie informuje, że z dniem 
1.09.2015 r. zaprzestaje wystawiania i wysy-

łania zaświadczeń o przynależności do WOIIB, w tradycyj-
nej formie papierowej. Każde zaświadczenie wystawione po 
tym terminie, będzie dostępne jedynie w serwisie internetowym 
PIIB w wersji elektronicznej w formie pliku PDF.

W wyjątkowych przypadkach, na indywidualną prośbę 
zainteresowanego członka naszej Izby, zaświadczenia elek-
troniczne w wersji papierowej będą generowane przez biuro 
WOIIB i wysyłane drogą listowną lub odbierane osobiście.

W związku z powyższym przypominamy, że w celu uzy-
skania możliwości dostępu do elektronicznych zaświadczeń 
potwierdzających członkostwo w Izbie konieczna jest ak-
tywacja konta w portalu PIIB, która wymaga oprócz poda-
nia hasła tymczasowego, weryfikacji na podstawie numeru 
PESEL oraz adresu e-mail członka izby.

Instrukcja aktywacji konta
1. W celu aktywacji konta należy wejść na stronę www.

piib.org.pl, a następnie zalogować się na swój numer 
członkowski (pełny numer, pisany dużymi literami), po-
dając hasło aktywacyjne dostarczone przez Polską Izbę 
Inżynierów Budownictwa.

2. Po poprawnym zalogowaniu się nieaktywne konto wyma-
ga weryfikacji członka PIIB na podstawie numeru PESEL:

3. Jeśli numer PESEL jest poprawny, to wyświetlany jest 
formularz do podania adresu e-mail służącego do komu-
nikowania się z systemem (podanie poprawnego adresu 
jest niezbędne, gdyż ten adres jest wykorzystywany np. 
do resetowania hasła dostępowego.):

4. Na podany w tym momencie adres wysyłany jest link ak-
tywacyjny. Po odebraniu wiadomości e-mail i kliknięciu 
w link adres e-mail jest zweryfikowany i system przechodzi 
do ustalenia właściwego hasła dostępowego, znanego już 
tylko osobie je ustalającej (hasło powinno składać się z co 
najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr):

5. Po poprawnym wprowadzeniu nowego hasła należy klik-
nąć „Zmień”. Operacja ta kończy proces aktywacji konta 
członkowskiego.
Indywidualny login i hasło wysyłane są każdorazowo 

(dla osób, które się jeszcze nie zalogowały) z blankietem 
opłat składek członkowskich wraz z czasopismem „Inżynier 
Budownictwa” przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. 
W przypadku zagubienia tego hasła, można je ponownie uzy-
skać w biurze WOIIB.

Równocześnie zwracamy uwagę naszych członków, że 
aby otrzymać zaświadczenia w wersji elektronicznej bez-
pośrednio na swój adres poczty elektronicznej, po zalogo-
waniu w portalu PIIB, należy w ustawieniach (patrz rys. 5) 
zaznaczyć opcję umożliwiającą odbiór zaświadczeń na adres 

Komunikat dotyczący zaświadczeń
o przynależności do WOIIB

Rys. 1 Portal PIIB

Rys. 2 Numer PESEL

Rys. 3 Adres e-mail (UWAGA! Jeden adres e-mail może być przypi-
sany tylko do jednej osoby!)

Rys. 4 Zmiana hasła
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e-mail. Spowoduje to, że w momencie opłacania członkostwa 
za kolejny okres, zaświadczenie wysyłane będzie automa-
tycznie na podaną skrzynkę poczty elektronicznej.

Instrukcja resetowania hasła dostępowego
1. Jeśli hasło do logowania się w portalu nie jest pamiętane, 

możliwe jest jego zrestartowanie. Na stronie do logowania 
do modułu członkowskiego jest link „Nie pamiętasz hasła?”

2. Po jego kliknięciu otwiera się okno do wpisania adresu 
e-mail. Jeśli adres znajduje się w bazie, wysyłany jest na 
niego link uprawniający osobę do zmiany hasła.

3. Należy odebrać wiadomość e-mail i kliknąć link otwiera-
jący następujący formularz.

4. Zmianę hasła należy zaakceptować przyciskiem „Zmień”.

Zaświadczenia elektroniczne
Zaświadczenia o członkostwie w postaci elektronicznej 

mają postać pliku PDF opatrzonego bezpiecznym kwalifiko-
wanym podpisem cyfrowym Przewodniczącego lub Zastępcy 
Przewodniczącego Rady WOIIB (rys. 9).

Autentyczność elektronicznie wygenerowanego zaświad-
czenia potwierdza unikalny kod weryfikacyjny, dzięki które-
mu można dokonać sprawdzenia wiarygodności zaświadcze-
nia na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl).

Jednocześnie wyjaśniamy, że zaświadczenie o przyna-
leżności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w wersji 
elektronicznej stanowi oryginał potwierdzający przynależ-
ność do izby i fakt zawarcia ubezpieczenia. Jest tożsame z ak-
tualnie drukowaną wersją papierową, zgodnie z art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450).

Weryfikacja podpisu elektronicznego w pliku pdf
Jeśli ikonka podpisu ma postać żółtego znaku zapytania, 

to znaczy, że Acrobat Reader na tym komputerze nie zna jesz-
cze certyfikatu, którym został podpisany plik zaświadczenia.

Rys. 5 Zakładka „Zmień ustawienia” po zalogowaniu się na stronie 
www.piib.org.pl

Rys. 6 Zakładka „Nie pamiętasz hasła?”

Rys. 9 Wzór zaświadczenia elektronicznego

Rys. 7 Adres e-mail.

Rys. 8 Zakładka „Zmiana hasła”
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1. Aby zweryfikować podpis elektroniczny w samym doku-
mencie PDF zaświadczenia, należy otworzyć zaświadcze-
nie w programie Acrobat Reader oraz kliknąć na symbol 
znajdujący się w lewym dolnym rogu zaświadczenia:

2. Następnie należy kliknąć na „Właściwości podpisu”.

3. W polu właściwości wybierz opcję „Pokaż certyfikat”.

4. Kliknij w zakładkę „Zaufane”, by przejść do okna doda-
wania certyfikatu do Zaufanych.

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 13

Rys. 12

5. Aby dodać certyfi-
kat do zaufanych, 
kliknij na opcję 
„Dodaj do zaufa-
nych tożsamości”.

6. Zaakceptuj, by dodać certyfikat do zaufanych, klikając OK.

7. Klikamy jeszcze 
raz OK, aby wyjść 
z okna „Przegląd 
certyfikatów”.

8. Następnie kliknij 
„Zatwierdź podpis”. 
Po zatwierdzeniu 
klikamy „Zamknij”.

9. Po zatwierdzeniu podpisu ikona w lewym dolnym rogu 
strony powinna wyglądać jak Rys. 9 Wzór zaświadczenia 
elektronicznego.

Rys. 15

Rys. 14

Rys. 16

Rys. 17
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Warzelnia – tożsamość miejsca
RYS HISTORYCZNY

Każdy element przestrzeni zurbanizowanej ma 
własną historię, która ujawniając istniejące już 
nawarstwienia, określa dopuszczalny zakres 

przyszłych przekształceń. Dlatego punktem wyjścia do pla-
nowania w przestrzeni zurbanizowanej powinno być właści-
we odczytanie tradycji miejsca, w tym wyraźnych cech jego 
tożsamości. Podstawą do podjętych prac projektowych, nad 
zespołem zabudowy nowej i istniejącej nazwanej WARZEL-
NIĄ, był kontekst miejsca, który stanowił historyczny zespół 
Browaru Kobylepole powstały w 1872 roku, będący częścią 
majątku hr. Józefa Mycielskiego.

Pierwotna nazwa browaru – Browar Kobylepole – wzięta 
została od miejscowości leżącej nad rzeczką Cybiną. Wzno-
szenie poszczególnych budynków zespołu browarnego ukoń-
czono po siedmiu latach, w roku 1872. Powstały wówczas 
dwa budynki: główny, mieszczący słodownię, warzelnię za-
cieru oraz fermentownię i drugi trójkondygnacyjnie podpiw-
niczony budynek, mieszczący piwnice składowe z lodownią, 
w których odbywała się końcowa fermentacja. Przedmiotowe 
obiekty znajdują się pod ochroną konserwatorską. 

Po śmierci hrabiego Mycielskiego browar pod szyldem 
„Brauerei Gutenbrunn” prowadził Niemiec Garstenkorn. 
W roku 1921 odkupiła go polska spółka „Browar Kobylepole 
Sp z o.o.” i w jej rękach był on aż do wybuchu II wojny świa-
towej, kiedy to został przejęty przez Niemców pod nazwą 
„Gutenbrunn Brauerei GmbH”. W walkach o wyzwolenie 
Poznania browar uległ zniszczeniu w przeszło sześćdziesię-
ciu procentach. W sierpniu 1945 rozpoczęto ponownie pro-

dukcję piwa. Niestety, mimo iż w latach 1946-1970 browar 
dziesięciokrotnie zwiększył swoje zdolności produkcyjne, 
w niespełna trzy lata po swoim stuleciu, został zamknięty 1.

Po likwidacji produkcji browar funkcjonował jako ma-
gazyny i częściowo mieszkania pracownicze, a następnie 
przez wiele lat obiekt nie był użytkowany, stając się inspi-
racją dla przyszłych działań projektowych i inwestycyjnych.

Nazwa własna WARZELNIA odnosi się do zaprojekto-
wanego zespołu zabudowy w kontekście tożsamości histo-
rycznej miejsca i jego obiektów oraz współczesnych uwarun-
kowań nowej funkcji.

Inwestorem oraz pomysłodawcą nazwy zespołu jest 
firma Nickel Development, podkreślając, że „Nazwa z  jed-
nej  strony  nawiązuje  wprost  do  historii  miejsca,  w  którym 
inwestycja powstanie. W 1872 roku na skarpie nad Stawem 
Browarnym  hrabia  Józef Mycielski  uruchomił  browar  pro-
dukujący  cenione  gatunki  piwa  wytwarzane  z  krystalicznie 
czystej wody z miejscowego źródła. Jednak nazwa Warzelnia 
jest  także  pewną metaforą. Ma być  to  bowiem miejsce,  jak 
mówi Dagmara Nickel, prezes Nickel Development, które ma 
zapewnić wszystko, co potrzeba, by warzyć życie ze smakiem, 
we właściwych proporcjach. By móc się nim delektować” 2.

Ryc. 1, 2. Budynek główny browaru mieszczący pierwotnie słodownię, warzelnię zacieru oraz fermentownię. 
Fotografia z archiwum A.P.P.S.R.A*.

1 Opracowano na podstawie wspomnień Tadeusza Makow-
skiego.
2 Głos Wielkopolski „Warzelnia, czyli niezwykły projekt 
w niezwykłym miejscu”, http://www.gloswielkopolski.pl/
artykul/535725,2012r.
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UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE | KONTEKST 
MIEjSCA I OTOCZENIA

Zespół WARZELNIA obejmujący zabytkowe zabudo-
wania browaru oraz nowo powstałe obiekty zabudowy miesz-
kaniowej jest położony przy wschodnim klinie zieleni miasta 
Poznania. W części północnej działki znajduje się wysoka, 
zadrzewiona skarpa, do której przylega staw Browarny. Od 
strony wschodniej projektowany kompleks sąsiaduje z istnie-
jącą zabudową jednorodzinną. O unikalności miejsca stanowi 
jego lokalizacja – blisko centrum, w mieście, a jednak otulo-
ny przyrodą, w bezpośrednim kontakcie z rozległymi terena-
mi zielonymi służącymi rekreacji. Na terenie inwestycji po-
zostawiono większość istniejącej struktury drzewostanu. Dla 
nowych nasadzeń zastosowano szlachetne gatunki drzew, 
takich jak: klony, platany, dęby czy buki.

Projektowany zespół uwzględnia wymogi wynikające 
z uwarunkowań przestrzennych działki oraz działek przyle-
gających. Wprowadzenie siatki kompozycyjnej nawiązują-
cej do osi ul. Majakowskiego w staranny sposób podkreśla 
bryłę „starego browaru”. Wzdłuż ul. Wilczej zlokalizowana 

Ryc. 3. Widok na istniejącą zabudowę Browaru Kobylepole.

Fotografia z archiwum A.P.P.S.R.A.*

została jednorodzinna zwarta zabudowa apartamentowa, któ-
ra nawiązuje kubaturowo do istniejącego otoczenia i stanowi 
naturalny bufor osiedla. 

WYZNACZNIKI PRZESłANIA ARTYSTYCZNEGO
Projekt zespołu WARZELNIA oparto na dwóch zasad-

niczych działaniach: adaptacji i renowacji istniejących obiek-
tów zabytkowych oraz zaproponowaniu nowej tkanki uzupeł-
niającej zastany kompleks browaru. Istotą projektu stało się 
wprowadzenie nowych wartości przy zachowaniu tożsamo-
ści miejsca. W oparciu o analizy stanu istniejącego, struktu-
ry zabudowy i walorów architektoniczno-konserwatorskich, 
a także analizy kompozycyjne, funkcjonalne i komunikacyj-
ne przyjęto rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, na bazie 
których opracowane zostały projekty umożliwiające realiza-
cję założeń budowlanych. 

Zasada „zgodności” kształtowania nowej, współczesnej 
architektury z istniejącym kontekstem architektury browaru 
polegała na podporządkowaniu się przemysłowej estetyce 
istniejących budynków, wprowadzając jednocześnie współ-
czesne trendy otwartości przestrzeni poprzez zastosowaną 
kolorystykę, fakturę i zasady kompozycji.

Ryc. 4. Szkic autorski jednorodzinnej zabudowy apartamen-
towej. Sławomir Rosolski

Ryc. 5 ,6 ,7 ,8 ,9. Cegła budynku istniejącego, detale zrealizowanych, nowych obiektów. 
Fotografia z archiwum A.P.P.S.R.A.*
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Całość założenia projektowego została podzielona na 
dwa etapy realizacyjne. Etap I (zrealizowany) to projekt i bu-
dowa nowych obiektów mieszkalnych w zabudowie wieloro-
dzinnej – apartamentowiec oraz w zabudowie jednorodzinnej 

Ryc. 10, 11. Szkic autorski planu zagospodarowania terenu. Sławomir Rosolski. Wizualizacja. Archiwum Nickel Development

Ryc. 12. Zabudowa wielorodzinna – apartamentowiec. Fotografia z archiwum A.P.P.S.R.A.*

– apartamenty w zabudowie zwartej. Etap II zakłada rewi-
talizację istniejącego budynku browaru i piwnic leżakowni 
oraz budowę nowego obiektu w zabudowie wielorodzinnej 
– apartamentowiec.

ZAłOŻENIA PROjEKTOWE | REWITALIZACjA I NOWA jAKOŚć
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Dominującymi obiektami w całym zespole zabudowy 
WARZELNIA są budynki istniejące poddane adaptacji, re-
nowacji i przebudowie. Prace projektowe, podjęte nad bu-
dynkiem istniejącego browaru, miały na celu przywrócenie 
pierwotnej wartości historycznej i odnoszą się przede wszyst-
kim do kompozycji i detalu elewacyjnego. Wnętrza budynku 
zostały adoptowane na cele mieszkaniowe. Z kolei budynek 
sąsiedni ze względu na formę zagłębioną całkowicie pod zie-
mią pełni odrębną funkcję – piwnica obiektu została poddana 
adaptacji, renowacji, przebudowie i rozbudowie na cele ze-
społu odnowy biologicznej.

Nowo projektowane budynki wielorodzinne i zespół 
jednorodzinnej zabudowy apartamentowej nawiązują archi-
tektonicznie do istniejących historycznych rozwiązań w za-
kresie zastosowania materiałów elewacyjnych, detali archi-
tektonicznych, układu kompozycji podziałów elewacji.

Zachowano odpowiedni dystans między budynkami ist-
niejącymi a projektowaną rozbudową oraz zastosowano zasadę 
kształtowania wysokości projektowanej rozbudowy poprzez 
kaskadowe formowanie elewacji od strony istniejących budyn-
ków – elewacje zwrócone frontem i położone najbliżej starych 
budynków są zbliżone do nich wysokością. Na uwagę zasługuje 
również planowane założenie zieleni zarówno projektowanej, 
jak i istniejącej, w którą zostaną wpisane elementy małej ar-
chitektury. Od strony stawu zlokalizowane na skarpie szczyty 
budynków wielorodzinnych i jednorodzinnej zabudowy apar-
tamentowej tworzą rytm wkomponowany w zieleń i historycz-
nym budynkiem dawnego Browaru Mycielskich w tle.

Założenia zabudowy wielorodzinnej oparta jest na ściśle 
określonej i uporządkowanej siatce podporządkowanej osi ul. 
Wilczej oraz budynków objętych ochroną konserwatorską.

Zaprojektowane jednostki mieszkalne charakteryzują 
się otwartością wnętrza oraz mobilnością ścianek działo-
wych. Umożliwia to dostosowanie poszczególnych jednostek 
dla potrzeb konkretnego użytkownika. Przełamanie mono-

tonii rysunku elewacji ceglanej zostało uzyskane poprzez 
wprowadzenie grafitowego koloru stalowych paneli elewa-
cyjnych, które dobrane tworzą własną niepowtarzalną kom-
pozycję płaszczyzn.

Budynek położony na zakończeniu kompleksu i najbar-
dziej wysunięty w kierunku stawu został wyposażony w duże 
narożnikowe balkony, z których rozlega się panorama na 
staw, zieleń i widoczną w oddali sylwetę miasta. 

Architektura zespołu zabudowy jednorodzinnej apar-
tamentowej utrzymana jest w duchu architektury moderni-
stycznej, która materiałami oraz detalem nawiązuje do za-
bytkowych budynków całego zespołu. W celu identyfikacji 
poszczególnych jednostek mieszkalnych wprowadzono indy-
widualnie projektowane bramy garażowe ze zróżnicowanym 
podziałem paneli aluminiowych oraz detale ceglane operują-
ce grą światłocienia na bocznych elewacjach. Ceglane ściany 
elewacji bocznych kontrastują z wycofanymi w stosunku do 
elewacji frontowej, nowoczesnymi szklano-stalowymi „kost-
kami”, na których szczycie znajdują się zimowe ogrody. Taka 
forma powoduje, iż nowa tkanka zabudowy odczytywana jest 
jako nowoczesne rozwiązanie projektowe, przeprowadzone 
z szacunkiem dla tożsamości miejsca i jego historii.

Przedstawiony projekt jest próbą odpowiedzi na istotę 
architektury i jej głównych zadań, gdy zadaniem architekta, 
jest materializacja idei, opowiedzenie nowej historii rodzącej 
się pod wpływem obserwacji i odkrycia specyfiki każdej no-
wej sytuacji, historii przemawiającej do naszej wrażliwości 
i naszych emocji. Dalsze opowieści na temat zespołu Warzel-
nia w następnych nakładach biuletynu. 

dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski
Od redakcji: Artykuł powstał w wyniku współpracy przy kon-
ferencji „Szczelność powietrzna budynków”.

* A.P.P.S.R.A.– Autorska pracownia projektowa Sławomir 
Rosolski architekt.

Ryc. 13. Zabudowa jednorodzinna – apartamenty w zabudowie zwartej. Fotografia z archiwum A.P.P.S.R.A.*
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Korozja betonu przyczyną
katastrofy kolektora ściekowego

Nawet prawidłowo zaprojektowane, wykonane 
i eksploatowane kanały ściekowe mogą ulec 
awariom. Kończące się całkowitym ich znisz-

czeniem zdarzają się stosunkowo rzadko. Jednak skutki awarii 
są bardzo dotkliwe i nie ograniczają się wyłącznie do utraty 
drożności kanału. Towarzyszą temu: długotrwałe wyłączenie 
drogi lub ulicy z ruchu, wysokie koszty związane z wykona-
niem nowej nawierzchni, usuwaniem skutków podtopienia te-
renu lub piwnic ściekami, wymianą zniszczonego kanału oraz 
innego uzbrojenia technicznego, tak podziemnego, jak i nad-
ziemnego. Do kosztów tych mogą jeszcze dołączyć koszty 
uszkodzonych budynków, zniszczonych pojazdów i ewentu-
alnych odszkodowań za urazy doznane przez osoby uczestni-
czące w katastrofie. Dlatego dokumentowanie i analiza takich 
niepożądanych doświadczeń umożliwia uniknięcie lub ogra-
niczenie skutków w innych przypadkach. Tylko starożytny 
rzymski kanał „Cloaca Maxima”, wykonany z kamienia, któ-
rego budowę zainicjował Tarkwiniusz Starszy w VII w. p.n.e. 
[1], wielokrotnie remontowany – pracuje do dziś. 

Oddziaływanie środowiska na betonowe kanały ściekowe
Podstawowym zadaniem systemu kanałów jest trans-

portowanie ścieków do systemu ich unieszkodliwiania przy 
zapewnieniu kanałom warunków umożliwiających ich samo-
oczyszczanie i odpowiednią wentylację z uwzględnieniem 
procesu rozwoju systemu w długim okresie czasu [2]. 

Kanały pracują w szczególnie złożonych i niekorzyst-
nych warunkach środowiskowych [3]. Transportowane 
w ściekach zanieczyszczenia występują w formie gazowej, 
rozpuszczonej, koloidalnej, zawieszonej, pływającej i wle-
czonej. Charakterystyka fizyczno-chemiczna ścieków jest 
bardzo zróżnicowana. Jedne są praktycznie neutralne, inne 
silnie agresywne w stosunku do materiałów, z których zbu-
dowane są kanały. Ze względu na miejsce zajmowane pod-
czas transportu w przekroju kanału, kontaktując się z nim 
oddziałują w różny sposób. Dno kanałów niszczą mecha-
nicznie twarde substancje wleczone, zwane umownie pia-
skiem, oraz osady ściekowe. Na powierzchnię styku ście-
ków z kanałem oddziałują substancje rozpuszczone, kolo-
idalne, zawieszone i pływające. Powierzchnie wewnętrzne 
kanałów pokryte są błonami biologicznymi zbudowanymi 
ze skupisk bakterii, grzybów ściekowych i drobnych or-
ganizmów zwierzęcych, częściowo zabezpieczającymi je 
przed oddziaływaniem ścieków, ale także wydzielającymi 
szkodliwe dla ścianek kanałów kwasy organiczne. Stropy 
atakowane są przez wydzielające się ze ścieków i osadów 
agresywne gazy (zwłaszcza siarkowodór) oraz inne czyn-

niki biologiczne jak np. szczury, które budują gniazda nad 
kanałami. Złącza kanałów poddawane są penetracji przez 
korzenie drzew i krzewów. 

Środowisko zewnętrzne względem kanałów stanowią 
takie czynniki, jak powietrze, woda, grunt i środowisko 
gruntowo-wodne, nierzadko silnie agresywne względem 
materiałów, z których są budowane kanały. Do ich budowy 
w przeszłości używano m.in. kamienia, żeliwa, kamionki, ce-
gieł, betonu i żelbetu. Dzisiaj, najczęstszymi materiałami są 
tworzywa sztuczne oraz wysokiej jakości betony, betony ce-
mentowo-polimerowe, polimerobetony oraz żelbet cemento-
wo-polimerowy. Strategia ochrony konstrukcji betonowych 
przed korozją zmierza w dwóch kierunkach:

– ochrony materiałowo-strukturalnej konstrukcji, polega-
jącej na zwiększeniu odporności betonu na oddziaływa-
nie korozji poprzez dobór cementu i składników betonu, 
odpowiednie przygotowanie mieszanki betonowej i jej 
zagęszczenie oraz pielęgnację betonu. Szczelność beto-
nu, a więc i jego wyższą odporność na korozję, zapew-
niają: wysoka wytrzymałość, niska nasiąkliwość, zasto-
sowanie kruszywa łamanego oraz prowadzenie kontro-
lowanego procesu produkcji;

– ochrony powierzchniowej, tak wewnętrznej, jak i ze-
wnętrznej, której celem jest odizolowanie konstrukcji 
od agresywnego środowiska.
Mimo niedoskonałości materiałowej dawnych kanałów, 

wiele z nich funkcjonuje do dzisiaj. W Poznaniu takimi kana-
łami pochodzącymi nierzadko jeszcze z przełomu XIX i XX 
wieku są m.in. betonowe kanały ogólnospławne o przekroju 
jajowym. Oprócz przedstawionych wyżej zagrożeń, kanały 
te, z uwagi na materiał, z którego są wykonane, narażone są 
na następujące rodzaje korozji [4]:

– korozję ługującą, wywoływaną wodą miękką i powo-
dującą wyługowywanie z betonu wodorotlenku wapnia, 
w wyniku czego następuje wzrost wodoprzepuszczalno-
ści ścianek rur betonowych i przyspieszone niszczenie 
konstrukcji kanału;

– korozję siarczanową, która jest wynikiem reakcji siar-
czanów z krzemianami, glinianem i wodorotlenkiem 
wapnia, w wyniku których powstaje tzw. sól Candle-
ta. Sól ta przyjmuje znacznie większą objętość niż 
wszystkie wymienione poprzednio składniki (pęcznieje) 
i w efekcie niszczy strukturę betonu, powodując obniże-
nie jego szczelności i wytrzymałości. W przypadku, gdy 
źródłem siarczanów nie jest woda lecz dwutlenek siarki 
zawarty w powietrzu, w wyniku tej reakcji powstaje gips 
rozsadzający pory betonu;
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– korozję kwasową wywołaną niskim pH (od 4,0-6,5). 
W jej wyniku następuje niszczenie (zobojętnianie) 
ochronnej warstewki węglanowej CaCO

3
, a nawet 

wiązanie się kwasów z krzemianami i glinianami wap-
niowymi. Ułatwia to wymywanie cząstek materiału ze 
struktury betonu, zwiększając tym samym wodoprze-
puszczalność i podatność konstrukcji na zniszczenie;

– korozję węglanową zachodzącą wskutek obecności 
w wodzie agresywnego CO

2
 (20-60 mg/dm3);

– korozję magnezową, będącą wynikiem obecności soli 
magnezowych, występujących w stężeniach powyżej 
1000-4000 mg/dm3,

– korozję chemiczną, zachodzącą pod wpływem zawar-
tych w ściekach niektórych związków chemicznych, 
takich jak np. stężone ługi, cukry, fenole, siarkowodór 
i inne, wywołujące destrukcję warstewki węglanowej 
CaCO

3
, a także wchodzące w reakcje z krzemianami 

i glinianami wapniowymi.
Biorąc pod uwagę ww. zagrożenia, przyjrzyjmy się, jak 

doszło do katastrofy starego ogólnospławnego kanału betono-
wego, pamiętającego jeszcze czasy początków budowy kana-
lizacji w Poznaniu i jakie ta katastrofa spowodowała skutki.

Katastrofa nad Bogdanką
System kanalizacyjny jeżeli ma być sprawny, musi być 

kontrolowany. Stan kanałów przełazowych kontroluje się 
wzrokowo, a nieprzełazowych za pomocą systemów telewizji 
kanałowej. Poznańska „Aquanet” od 1995 roku wyposażona 

jest w dwa takie przejezdne systemy, oparte na samochodach 
dostawczych typu „Lublin”. Najważniejszym ich elementem 
jest przejezdna kamera telewizyjna, poruszająca się na wy-
miennych kołach, dzięki czemu może bezpiecznie poruszać 
się w kanałach o średnicy od 0,20-1,00 m. W szczególnie 
trudnych warunkach kamerę wyposaża się także w specjalne, 
stabilizujące jej położenie rolki boczne. Kamera jest wyposa-
żona w napęd na cztery koła oraz w kabel zasilający, umożli-
wiający jej oddalanie się od systemu na odległość do ca 200 
m. Szczelność kamery przed użyciem sprawdza się za po-
mocą azotu. W zależności od potrzeb jest wyposażana w 2-4 
silne reflektory. Głowica, na której zamocowano obiektyw 
i reflektory, dzięki możliwości obracania się umożliwia 
sprawdzenie każdego fragmentu kanału, bez względu na jego 
położenie w przestrzeni. Stan ten można dokumentować tak 
filmem, jak i zdjęciami. Obiektyw kamery ma zmienną ogni-
skową (zoom) i system automatycznego ustawiania ostrości 
(autofocus). Mobilne systemy telewizji kanałowej pracują 
całą dobę. W ciągu dwóch zmian operatorzy „Aquanet” lu-
strują około 500 m kanałów, które przed lustracją są dokład-
nie oczyszczane hydraulicznie. Takie działanie pozwala nie 
tylko sprawdzić stan kanałów, ale również określić, czy nie 
zachodzi eksfiltracja ścieków do gruntu lub infiltracja wody 
gruntowej do kanału. W ciągu dnia operatorzy kontrolują ka-
nały zlokalizowane w miejscach ogólnodostępnych, a nocą, 
gdy ruch kołowy i szynowy jest mniejszy, sprawdzają kanały 
położone pod torowiskami i trasami szybkiego ruchu. Kanały 
pozostające w okresie gwarancji lub rękojmi sprawdzane są 

Fragment uszkodzonego odcinka drogi. Na zdjęciu widoczne zapadlisko oraz prawdopodobne wysięki wód ściekowych.
Foto. Ryszard Chojnacki
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co roku. Później rutynową inspekcję telewizyjną przeprowa-
dza się raz na pięć lat. Kanały starsze, pozostające w gorszym 
stanie technicznym, kontroluje się częściej. Mobilne syste-
my telewizji kanałowej wykorzystuje się także w przypadku 
znacznych uszkodzeń kanałów, których skutkiem jest uszko-
dzenie nawierzchni dróg i ulic, oraz w przypadkach zalania 
pomieszczeń piwnicznych. System ten umożliwia ustale-
nie charakteru i zasięgu awarii oraz podjęcie optymalnych 
działań do jej usunięcia. Wszystkie dokumentowane stany 
kanałów są archiwizowane, co pozwala porównywać je na 
przestrzeni czasu i w ten sposób określić szybkość zachodzą-
cych w nich zmian. Na tej podstawie typuje się konieczne 
naprawy oraz określa się ich pilność. Działania te są jednym 
z podstawowych czynników racjonalnego zarządzania syste-
mem kanalizacyjnym poznańskiej „Aquanet”. Jednak mimo 
tej wysoko zawansowanej techniki i specjalistycznej wiedzy, 
katastrofy kanałów nadal się zdarzają. Oto jedna z nich.

Katastrofa kolektora ogólnospławnego, wybudowanego 
jeszcze w roku 1904, miała miejsce w lipcu 2003 r. w parku 
im. Adama Wodziczki w Poznaniu [5]. Był to kanał biegnący 
wzdłuż rzeki Bogdanki, ułożony pod nawierzchnią drogi pie-
szo-rowerowej, ciągnącej się wzdłuż ogródków działkowych, 
prostopadle do ul. Pułaskiego. Zbudowany z rur betonowych 
o przekroju jajowym miał wymiary 400/600 mm. Jego wyso-
ki przekrój zapewniał mu w czasach „młodości” odpowiednią 
wytrzymałość. Ułożony był na głębokości około 3,5 metra 
p.p.t., czyli poniżej poziomu wód gruntowych. Ze względu na 
sąsiedztwo płytko zagłębionego koryta Bogdanki, można przy-
puszczać, że poziom wód gruntowych może się tu okresowo 
utrzymywać na poziomie wyższym niż 1 m p.p.t. Potwierdza-

ją to obserwacje, biegnącego wzdłuż ogródków działkowych, 
płytkiego rowu wypełnionego wodą. Kanał, ze względu na zły 
stan techniczny, przeciążenie hydrauliczne ściekami sanitarny-
mi i znaczny dopływ wód infiltracyjnych, od dawna uważa-
ny był za silnie przeciążony. W okresach deszczów pracował 
pod ciśnieniem. Na miejscu nie sposób było ustalić, czy i jaki 
wpływ na stan złączy, a tym samym na jego szczelność, miały 
korzenie licznie rosnących w pobliżu drzew. Ruch pojazdów, 
mogący negatywnie wpływać na stan techniczny kanału na 
przedmiotowym odcinku drogi, od wielu lat nie występuje, co 
nie oznacza, że nie było go w przeszłości. Być może gdyby 
występował, kanał nie przetrwałby niemal stulecia. Drogą tą, 
zwłaszcza w okresie letnim, poruszają się spacerowicze i liczni 
rowerzyści jadący ze Śródmieścia w kierunku Parku Sołackie-
go, Rusałki i Strzeszynka. Katastrofa miała miejsce w nocy lub 
wczesnym rankiem. Być może tylko dlatego nie doszło do wy-
padku z udziałem ludzi. Nie wytrzymał betonowy strop kana-
łu, osłabiony latami eksploatacji, silnie skorodowany wskutek 
wydzielających się w kanale agresywnych gazów, a zwłaszcza 
siarkowodoru. Do jego zniszczenia przyczynił się również, od-
działujący na ściany zewnętrzne kanału, strumień wód grunto-
wych dopływających do rzeki Bogdanki.

Zniszczeniu uległy dwa odcinki pomiędzy trzema stu-
dzienkami o łącznej długości około 50 metrów. W pasie 
drogi położonym pomiędzy skrajnymi studzienkami, na nie-
mal całej jej szerokości, powstało zjawisko porównywalne 
z lokalnym trzęsieniem ziemi. Utworzoną przez zapadający 
się kanał pustkę wypełniła ziemia ułożona nad kanałem, co 
doprowadziło do załamania się nawierzchni jezdni. W miej-
scach największych podziemnych przemieszczeń masy ziem-

Głębokie otwarte zapadlisko występujące na niemal całej szerokości drogi. Foto. Ryszard Chojnacki
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nej powstało dużych rozmiarów otwarte zapadlisko, które 
mogłoby pomieścić mniejszy samochód osobowy. Około 
dziesięciu metrów wcześniej, na uszkodzonej nawierzchni 
pokazała się mętna ciecz. Jej obecność mogła być wynikiem 
wypchnięcia ścieków z kanału ku powierzchni w chwili, gdy 
kanał się zapadał. W miejscu, gdzie przemieszczenia mas 
ziemnych wystąpiły w mniejszym stopniu, wzdłuż kanału na 
całej szerokości drogi wystąpiły liczne pęknięcia. Najwięk-
sze wystąpiły bezpośrednio nad samym kanałem. Wskutek 
przemieszczania się gruntu przesunięciu uległo jedno z ros-
nących w pobliżu drzew. Na szczęście w pasie tym nie było 
żadnego innego uzbrojenia technicznego.

Usuwanie awarii rozpoczęto od zerwania sprzętem me-
chanicznym pozostałej jeszcze nawierzchni, wykonania płyt-
kiego wykopu i założenia igłofiltrów dla obniżenia pozio-
mu silnie napływającej wody gruntowej. Odpompowywaną 
wodę odprowadzano do rzeki Bogdanki. Po założeniu szalun-
ków i odkopaniu zawalonego odcinka kanału, resztki kana-
łu i środkowej ceglanej studzienki rozbito młotem, po czym 
usunięto je z wykopu. Na wydobytych fragmentach kanału 
nie zaobserwowano jakichkolwiek śladów izolacji, tak od 
strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W okresie usuwania 
awarii ścieki przepompowywano do dolnego odcinka kana-
łu. Na miejscu zawalonego kolektora wykonano nowy kanał 
z tworzyw sztucznych, o średnicy 600 mm. Prace z użyciem 
ciężkiego sprzętu trwały cały tydzień. Na prawie dwukrotnie 
dłużej droga została wyłączona z ruchu.

Podsumowanie
Przedstawiony przypadek, choć nie miał miejsca w ja-

kimś newralgicznym węźle drogowym, to pokazuje jednak 

możliwe skutki potencjalnej katastrofy w większej skali. 
Problem ten jest o tyle istotny, że dotyczy całego centrum dzi-
siejszego Poznania. Katastrofa nad Bogdanką jest przykładem 
tego, co może nas czekać w śródmieściu, jeżeli zaniedbamy 
ochrony przed korozją istniejących starych kanałów i na czas 
nie przeprowadzimy ich renowacji. Systematycznie prowa-
dzone przez poznańską „Aquanet” wysoko specjalizowane 
przeglądy stanu technicznego kanałów, jak również wyko-
nywane ich renowacje metodami bezodkrywkowymi, mają 
na celu zapobieganie tego rodzaju wypadkom. Jednak, jak 
wskazuje praktyka, w przypadku bardzo starych kanałów be-
tonowych pracujących w bardzo trudnych warunkach, rośnie 
ryzyko związane z trafnością prognozowania szybkości zmian 
ich stanu technicznego. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
katastrofy wskutek korozji betonu w tych okolicznościach 
jest znacznie większe, niż w innych przypadkach. Katastrofa 
może nastąpić znacznie wcześniej, niż się tego spodziewamy.

Ryszard Chojnacki

Źródła:
1. Praca zbiorowa pod red. Aleksandra Krawczuka „Wielka Historia Świata. 
Tom 3, Świat okresu cywilizacji klasycznych”, Oficyna Wydawnicza FOGRA 
2005. 

2. Praca zbiorowa pod red. Pawła Błaszczyka „Zasady planowania i projekto-
wania systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych 
i dużych miastach”, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1983.

3. Wacław Błaszczyk, Marek Roman, Henryk Stamatello „Kanalizacja” tom I, 
Arkady, Warszawa 1974.

4. Kazimierz Dohnalik,  Joanna Golec  „Korozja w  urządzeniach wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Poradnik”, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Ko-
munalnej, Warszawa 1991.

5. Ryszard Chojnacki „Wizja lokalna miejsca katastrofy kanału ogólnospławne-
go o wymiarach 400/600 mm zlokalizowanego nad rzeką Bogdanką w Pozna-
niu”, lipiec 2003 r.

Zapadlisko od strony dopływu ścieków. W głębi widoczne są przygotowania do usunięcia awarii. Foto. Ryszard Chojnacki
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Charakter i specyfikę kawiarni, restauracji lub in-
nego lokalu tworzą ludzie, którzy przychodzą tam 
na obiad, kawę czy lampkę wina. Przyjęło się, że 

w niektórych tych miejscach, po pewnym czasie, zbiera się 
określone środowisko. Prawie w każdym większym mieście 
w Polsce są kawiarnie, do których przychodzą aktorzy, literaci, 
emeryci czy młodzież szkolna. Poznańscy studenci w latach 
sześćdziesiątych mieli także „swój” lokal. Była nim winiarnia 
„Słowiańska” – popularny w żargonie studenckim „Słowian”. 
Znajdowała się w centrum miasta przy ul. Mielżyńskiego, 
obok domu towarowego „Okrąglak”.

Wokół studenckiej winiarni krążyło w tym czasie wie-
le legend, tych dobrych i tych złych. Złe głosiły o pijaństwie 
szerzącym się wśród studentów, o awanturach wszczynanych 
przez klientów tego lokalu. Dobrych prawie nie było. Wów-
czas – jako dziennikarz studencki – wybrałem się do „Słowia-
na” na cały dzień, aby przyjrzeć się z bliska temu zjawisku. 
Dzień nie był przypadkowy. Był to 5. dzień miesiąca – termin 
wypłaty stypendium. Mój reportaż pt. „11 godzin w «Słowia-
nie»” opublikowałem w tygodniku studenckim „POLITECH-
NIK” w marcu 1967 roku. 

Przeglądając pożółkłe strony numeru z tamtym tekstem, 
przypomniałem sobie, że winiarnia „Słowiańska” podlega-
ła bezpośrednio Centralnej Rozlewni Win Importowanych 
i wino tu sprzedawane było tańsze niż w innych lokalach 
w Poznaniu. Ten element oraz położenie winiarni spowodowa-
ły zainteresowanie się nią studentów. Wino sprzedawano „na 
lampki”, chociaż można było zamówić również całą butelkę. 
Były to wina gronowe z tzw. średniej półki. Nie sprzedawano 
tanich win owocowych. Pamiętam, że najbardziej popularne 
wówczas wina nosiły nazwy lacrima i mistella. Wpisałem na 
Google nazwy tych win i okazało się, że w dalszym ciągu są 
w sprzedaży. Prezentowane są również stare etykiety naklejane 
na butelki. Znalazłem również „nasze” etykiety.

Moje obserwacje z tamtego okresu nie potwierdziły złych 
opinii o winiarni. Pisałem wówczas: „Kierownik winiarni, z któ-
rym rozmawiałem na drugi dzień, dotychczas nie zauważył, aby 

Obrazki sprzed pół wieku 
MY  (W)  SŁOWIANIE

w dniu wypłaty stypendium obroty były większe niż normal-
nie. Awantury owszem zdarzają się, niestety, sprzedaje się tu 
przecież wino. Ze studentami jest najmniej kłopotu. Wystarczy 
zwrócić uwagę i jest spokój. Najgorsi są pseudostudenci. Do-
piero, jeśli czasem wezwie się milicję wychodzi na jaw, że ci 
awanturujący się niewiele mają wspólnego z młodzieżą akade-
micką. Tak, lubi klientów-studentów, z nimi zawsze można się 
dogadać”.

„Słowian” był ciekawym zjawiskiem w studenckim ży-
ciu Poznania. Jako lokal prowadzący sprzedaż wina miał duże 
szanse stać się zwykłą knajpą. To, że było inaczej, że do wi-
niarni można było przyjść z własną dziewczyną, to także zasłu-
ga uczęszczających tam studentów oraz pewnej tradycji, której 
mógłby pozazdrościć niejeden ówczesny klub studencki.

W „Słowianie” do wina podawano tylko słone paluszki, 
także do win deserowych. Aby wypić oprócz wina kawę, cho-
dziło się do kawiarni. Kawę podawano w szklankach. Kawa 
była „sypana”. Do szklanki wsypywano dwie łyżeczki zmielo-
nej kawy i zalewano wrzątkiem. Następnie szklankę przykry-
wano spodkiem, aby kawa była mocniejsza.

Tylko niektóre kawiarnie w Poznaniu miały w tym czasie 
ekspresy do kawy. Do ulubionych winiarni studentów poli-
techniki należała także znajdująca się na Starym Rynku „Ratu-
szowa”. Tutaj oprócz lampki wina można było zamówić kawę 
z ciastkiem. Stylowe pomieszczenia piwniczne z ceglanymi 
sklepieniami stwarzały określony nastrój. To w tym lokalu 
umawiano się na randki i różnego rodzaju spotkania.

Ówczesne życie studenckie dawało (w zależności od po-
trzeb) wiele okazji do picia alkoholu. Oprócz imienin i urodzin 
można było uczcić oddanie trudnego projektu, zdanie lub ob-
lanie egzaminu, zaliczenie sesji itp. Imprezy w akademikach 
trwały do późnych godzin wieczornych i co najważniejsze nie 
przeszkadzały zbytnio mieszkańcom sąsiednich pokojów. Nie 
wynika z tego, że studenci sprzed pół wieku zajmowali się 
przede wszystkim piciem alkoholu. Był to margines życia. Raz 
większy, innym razem mniejszy. Podobnie jak inne dziedziny 
życia akademickiego, trunkowe wyczyny studenckie mają na-
leżne miejsce we wspomnieniach z tamtych lat. 

Pamiętam, jak w klubie studenckim „Sęk” odbywało się 
posiedzenie Studenckiego Sądu Koleżeńskiego Politechniki 
Poznańskiej. Trzeba tu wspomnieć, że w tym czasie sąd ten 
cieszył się dużym uznaniem i autorytetem wśród studentów. 
Na każde posiedzenie przychodziła dość duża grupa słuchaczy. 
Tym razem prawie wszystkie miejsca siedzące były zajęte. 
W połowie obrad wahadłowe drzwi do klubu z impetem otwie-
rają się i do sali wchodzi lekko zataczając się podchmielony 
student. Widać, że po chwili dociera do niego myśl, gdzie się 
znalazł. Zauważył, że uwaga sądu i widzów jest na nim skupio-
na. Wtedy wygłosił swoją kwestię: „Proponuję karę śmierci!”.

Niestety powaga sądu i publiczności runęła w jednej 
chwili. Wszyscy wybuchnęli śmiechem.

Marek Adamiec

www.winka.net/wino/lacrima-1377 www.winka.net/wino/mistella-481



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2015 (47)

40 www.woiib.org.pl

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. 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                                                     
Dom Technika NOT,
ul. Rumińskiego 2, s. 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

2. 

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Wentylacja pomieszczeń przewidzianych 

na stały pobyt ludzi wg aktualnych 
przepisów. 

2. Montaż stolarki okiennej wg aktualnych 
przepisów.

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

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

3. 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      

4.

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                       

5.

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                       
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 6.

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

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

7.

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.

01-10-2015 r.                                 
11:00 - 14:10                                                                              
Gniezno                                        
Dom Rzemiosła, 
ul. Tumska 15

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

8.

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                       

 9.

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                       

10.

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                       

11. Branża elektroinstalacyjna – SEP – 
Układy elektryczne dla fotowoltaiki.

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

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



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2015 (47)

42 www.woiib.org.pl

12.
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

13.

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

14. 

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 nowobudowanych.

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

15.

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

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

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

16.

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

17.

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

listopad 20015 r.
Firma GT Projekt                                        
Wykładowcy:                                                 
dr inż. Andrzej Wojtasik z zespołem
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18.

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)

03-12-2015                                              
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

19. Nawierzchnie drogowe przyjazne 
środowisku człowieka.

07.12.2015 r.
16:00 – 19:15
Politechnika Poznańska, 
ul. Piotrowo 5, s. 121

Organizator:                                                  
SITK                                                
Wykładowcy:                                                               
prof. Wojciech Grabowski                                                                                         
Informacja:                                                                           
tel. 61-853-73-07
kom. 602-785- 702
poznan.sitk@gmail.com

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.




