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dniach 19 i 20 czerwca br.
obradował XIV Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa. Na tym zjeździe
podsumowano działalność samorządu zawodowego w 2014 roku. Ocena działalności
izby wypadła pozytywnie, o czym świadczą
głosowania nad sprawozdaniami wszystkich
organów i udzielone absolutorium Radzie
PIIB. Podjęto uchwałę o przyjęciu budżetu PIIB na 2015 rok, natomiast nie podjęto
uchwały w sprawie zmian w Statucie PIIB
proponowanych przez Komisję ds. Statutu
oraz uchwał dotyczących zmian w Regulaminach PIIB i izb okręgowych. W związku
z taką sytuacją podjęto uchwałę o zwołaniu
Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB poświęconego sprawom statutowym i regulaminom.
Ustalono, że Nadzwyczajny Zjazd PIIB odbędzie się 20 sierpnia 2015 roku w Warszawie. W czasie XIV Zjazdu odbyły się również dwa posiedzenia Rady Krajowej PIIB.
Pierwsze poświęcone było podjęciu decyzji w sprawie zakupu siedziby dla PIIB, natomiast drugie było poświecone sprawom statutowym izby. Ustalono, że projekt zmian
w Statucie opracują przewodniczący izb okręgowych i przedstawią do uchwalenia na
Nadzwyczajnym Zjeździe PIIB.
30 czerwca w siedzibie WOIIB przy ulicy Dworkowej, wspólnie z przewodniczącym OKK, wręczyliśmy 262 osobom decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych.
Tych, którzy najlepiej zdali egzamin na uprawnienia budowlane, wyróżniono grawertonami i książkami. To przyszli członkowie naszej Izby.
W najbliższym czasie Izba będzie współorganizatorem konferencji, na którą
serdecznie zapraszam naszych członków. W dniach 10-12 września, wspólnie z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Oddziałem Poznańskim
PZITB, organizujemy warsztaty nadzoru budowlanego i konferencję „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”.
 W listopadzie, jak co roku, odbędą się warsztaty organizowane wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów pod nazwą „Projektowanie jako gra zespołowa”.
W czwartym kwartale planujemy spotkania w delegaturach i w siedzibie naszej
Izby z nauczycielami techników o profilu budowlanym, by przekazać im pełną wiedzę
na temat możliwości zdobycia uprawnień budowlanych przez techników oraz informacje o naszej Izbie. Tę wiedzę będą mogli przekazać dalej swoim uczniom – przyszłym
technikom.
W tym roku uroczyste obchody Wielkopolskiego Dnia Budowlanych odbędą
się 18 września w Boszkowie w Ośrodku Wypoczynkowym SADYBA I. Tym razem
tę uroczystość organizuje Delegatura w Lesznie. Na Dzień Budowlanych zapraszam
wszystkich członków naszego samorządu zawodowego z Wielkopolski. Takie spotkania są okazją do podsumowania naszej działalności, wymiany doświadczeń i integracji
koleżeńskiej środowiska budowlanego w Wielkopolsce.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący WOIIB
inż. Włodzimierz Draber

Ankieta dotycząca prenumeraty czasopism technicznych
na 2016 rok jest dostępna na stronie internetowej
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
– www.woiib.org.pl pod hasłem „Formularze”.
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Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów
do wzięcia udziału w obchodach
Wielkopolskiego Dnia Budowlanych 2015 roku

18 września 2015 r.
Ośrodek Wypoczynkowy SADYBA I w Boszkowie,
gmina Włoszakowice, powiat leszczyński

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
wraz z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów
zapraszają 5 listopada 2015 r.
na VIII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”,
które rozpoczną się o godz. 18:00
w PURO Hotel Poznań, ul. Stawna 12.
SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW WOIIB
Komisja ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń zwraca się do
wszystkich członków WOIIB o wskazanie tematyki szkoleń, które
mogłyby być wprowadzone w planach na rok 2016.
Informacje o treści proponowanych tematów prosimy przesyłać na
adres e-mailowy: irena.p@wkp.piib.org.pl
lub telefonicznie – tel. 61-854-20-23.
W zgłoszeniu prosimy o podanie:
• tematu szkolenia,
• specjalizacji,
• krótkiego uzasadnienia ważności szkolenia.
Przewodniczący Komisji
ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń
dr inż. Grzegorz Ratajczak
www.woiib.org.pl
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Zebrania w delegaturach WOIIB
i w siedzibie Izby w Poznaniu

T

radycyjnie w maju i czerwcu odbyły się zebrania w delegaturach WOIIB oraz w siedzibie Izby
w Poznaniu z udziałem przedstawicieli administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego
i członków naszej Izby.
Zebrania odbyły się w delegaturach w następujących
terminach: w Gnieźnie – 8 maja, w Koninie – 14 maja, w Pile
– 15 maja, w Lesznie – 27 maja, w Kaliszu – 28 maja oraz
w siedzibie Izby w Poznaniu – 10 czerwca. W trakcie spotkań
przewodniczący Włodzimierz Draber przedstawił szczegółowo, co się wydarzyło w Izbie od grudnia 2014 roku do maja
2015 roku. Część zebrań poświęcona była przepisom prawa
budowlanego oraz Kodeksowi budowlanemu.

Przewodniczący Izby przedstawił zebranym informacje o planach WOIB i podjętych już wstępnych działaniach
w stosunku do średnich szkół techniczno-budowlanych
w związku z możliwością zdobywania uprawnień przez techników. Odbyły się pierwsze spotkania informacyjne z przedstawicielami szkół z terenu Wielkopolski.
W trakcie wszystkich zebrań był czas na dyskusje,
w których omawiano między innymi: zmiany w prawie budowlanym, różne aspekty współpracy członków Izby z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzorem budowlanym.
Przewodniczący WOIIB
inż. Włodzimierz Draber

Wielkopolskie Porozumienie
Samorządów Zawodowych

S

amorządność jest rodzaju żeńskiego i to było wyraźnie widać na kolejnym spotkaniu przedstawicieli samorządów skupiających zawody zaufania
publicznego, bowiem większość obecnych to były kobiety.
Gospodarzem spotkania, które odbyło się 22 czerwca
2015 r., była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, a jej przewodnicząca Teresa Kruczkowska powitała
wszystkich bardzo serdecznie. Wśród przybyłych byli m.in.
parlamentarzyści: senator Jadwiga Rotnicka, poseł Bożena
Szydłowska, przedstawiciel posła Michała Stuligrosza i dyrektor biura Jan Banaszak.
Zastępca przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa Jerzy Stroński przedstawił
potrzeby cyklicznych konsultacji przedstawicieli samorządów obejmujących zawody zaufania publicznego w związku
z aktualizacją i nowelizacją przepisów w każdej branży, jak
i dynamicznej sytuacji politycznej, która zawsze ma wpływ
na istnienie i działalność samorządów zawodowych.
Program spotkania obejmował tematykę związaną
z opodatkowaniem szkoleń zawodów zaufania publicznego
oraz szkolnictwo zawodowe dla pielęgniarek.
Dokształcanie członków jest dla naszych samorządów
obowiązkiem ustawowym, który pochłania najwięcej czasu,
energii i pieniędzy na organizację szkoleń. Dlatego próby
opodatkowania działalności typowo edukacyjnej uważamy
4
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za całkowicie bezzasadne. Obecni na zebraniu zgodzili się
z takim stanowiskiem twierdząc, że szkolenia jako ustawowy
obowiązek powinny być zwolnione z opodatkowania.
Prezentację na ten temat przedstawili reprezentanci Oddziału Wielkopolskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Filip Siwek i Przemysław Jakub Hinc. W pierwszej
części prezentacji omówiono opodatkowanie szkoleń prowadzonych przez izby dla swoich członków, a w drugiej części
sprawę opodatkowania świadczeń bezpłatnych szkoleń, co
wzbudziło dużo kontrowersji. Interpretacja przepisów dotyczących szkoleń jest bardzo zróżnicowana. Izba Skarbowa
www.woiib.org.pl

w Poznaniu jest za odprowadzaniem podatku, natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Katowicach wydał wyrok
zwalniający z odprowadzania podatku od osób fizycznych,
ale jest on zaskarżony do NSA.
W kolejnym punkcie programu spotkania Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Teresa
Kruczkowska omówiła kształcenie zawodowe pielęgniarek
i położnych jako formę kształcenia podyplomowego ujętą
w ramy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, Art. 66
ustawy ustala rodzaje szkoleń jako specjalizacje oraz kursy
kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające. Poruszyła
też w swoim wystąpieniu problem bardzo dużej ilości organizatorów szkoleń, co ma wpływ na obniżenie jakości edukacji.

W końcowej fazie swojej prezentacji Pani Kruczkowska
przedstawiła wręcz krytyczny niedobór pielęgniarek i położnych w Polsce i bardzo złe prognozy w tym zakresie. Zorganizowano nawet Kampanię Społeczną „Ostatni Dyżur”, która
uwypukla ten problem. Wszystkie prezentacje zostały przekazane samorządom z terenu Wielkopolski oraz obecnym na
spotkaniu parlamentarzystom. WOIIB prezentacje umieściła
na swojej stronie internetowej.
Bardzo ciekawe i dobrze zorganizowane spotkanie zakończono ustaleniem następnego gospodarza, którym będzie w okresie jesiennym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.
Zastępca przewodniczącego WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński

Historia i Przyszłość

Budownictwa Wielkopolski

Z

espół Informacji Technicznej i Integracji rozpoczął bardzo intensywnie swoją działalność merytoryczną zaraz po uchwaleniu przez Radę WOIIB
jego regulaminu działania.
Działalność zainaugurował konferencjami dotyczącymi
obiektów budownictwa na terenie Poznania. W ramach cyklu
Historia i Przyszłość Budownictwa Wielkopolski 18 marca
br. odbyła się konferencja poświęcona zarówno historii, jak
i przyszłości bardzo interesującego obiektu, jakim była i jest
spalarnia śmieci dla Poznania. Były wojewoda poznański
i senator dr inż. Włodzimierz Łęcki przedstawił bardzo ciekawy referat „Spalarnia Śmieci dla Poznania w XX wieku”.
Wywołał on olbrzymie zainteresowanie u słuchaczy, których
do siedziby WOIIB przybyło 87. Zobrazował też w sposób
bardzo dokładny zbieranie odpadów komunalnych z terenu
miasta i dostarczanie ich do Spalarni Śmieci przy ul. Wilczak. Po zburzeniu murów fortecznych miasta do Poznania w 1925
r. włączono siedem okolicznych wsi. Dzięki temu jego powierzchnia dwukrotnie się zwiększyła i władze miejskie
podjęły decyzję wprowadzającą rewolucję śmieciową. Przed
1925 rokiem nie było w Poznaniu żadnego systemu wywożenia śmieci i tylko rozporządzenia policyjne nakazywały
wówczas właścicielom nieruchomości wywozić odpady na
nieużytki poza miasto. Po włączeniu do miasta okolicznych
wsi nieużytków było coraz mniej, a odpadów coraz więcej
i trzeba było je wywozić coraz dalej. Magistrat postanowił
rozwiązać problem śmieci domowych, podejmując w 1925
roku decyzję o budowie Spalarni Śmieci dla Poznania przy
ul. Wilczak. Wybrano jedną z najdroższych ofert według
projektu Stanisława Kirkina, gdyż dawało to gwarancję pod
każdym względem, zrealizowania dobrego obiektu. Wybudowww.woiib.org.pl

Foto 1. Wóz do śmieci. Uwidoczniony pierwotny sposób noszenia
śmietniaków i późniejszy wożenia na taczce.
Źródło: www.tvn24.pl

wano ją w czasie od kwietnia 1926 r. do 4 grudnia 1927 roku,
kiedy to nastąpiło jej uruchomienie. Była pierwszą w Polsce
i jedną z najnowocześniejszych w Europie Środkowej. Wybudowała ja firma Heenan&Froude, która wcześniej zrealizowała podobne obiekty w 250 miejscowościach na świecie.
Spalarnia została poważnie zniszczona w czasie II wojny
światowej. Prowizorycznie naprawiona w 1955 roku, działała do 1957 r. kiedy to została z przyczyn ekonomicznych
zamknięta. Problem spalarni ponownie zainteresował władze
miasta Poznania w ostatnich latach.
W drugim referacie konferencji dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania mgr Bożena
Przewoźna przybliżyła projekt budowy nowej spalarni dla
Poznania o bardzo specyficznej nazwie „Instalacja Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych” – zwanej w skrócie ITPOK. W referaBiuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Foto 2. ITPOK stan prac budowlanych na styczeń 2015 r.
Źródło: www.sita-zielonaenergia.pl

Foto 3. Kaponiera przed przebudową wjazdu północnego.
Z archiwum B. Bogdańskiego

cie skupiła się na aspektach ekonomiczno-prawnych, szczegółowo referując przebieg procesu przetargu zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych na realizacją tejże spalarni
w formule PPP. Wybuduje ją Spółka SITA Zielona Energia,
która wygrała przetarg. Jest to najdroższa inwestycja realizowana obecnie w Poznaniu, której koszt wynosi 725 mln,
z czego 352 mln pochodzą z dotacji unijnej. Referat w sprawach technicznych uzupełnił dyrektor kontraktu budowy mgr
inż. Szymon Cegielski – SITA Zielona Energia Sp. z o.o. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2014 r., a już w październiku
osiągnięto najwyższy punkt instalacji, tj. 43,5 m. Zaledwie
3,5 tygodnia trwało wznoszenie ścian z wykorzystaniem
metody szalunku ślizgowego. Umowa przewiduje oddanie
spalarni do użytkowania do końca 2016 roku. Ale ogromny
wpływ na to będzie miała terminowa realizacja bardzo skomplikowanego i trudnego technicznie węzła komunikacyjnego
dla potrzeb omawianej spalarni oraz znajdujących się w pobliżu torów kolejowych i dróg. Przewiduje się wybudowanie
bezkolizyjnego węzła drogowo-kolejowego, 5 tuneli (2 drogowe, 2 piesze i 1 kolejowy) oraz ok. 7 km dróg. Referat na
ten temat wygłosił inż. Kazimierz Skałecki, ówczesny z-ca
prezesa firmy Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Prace przygotowawcze rozpoczęcia tej wyjątkowo skomplikowanej inwestycji rozpoczęły się w lipcu br.
Nie zwalniając tempa, Zespół Informacji Technicznej
i Integracji już 8 kwietnia br. zorganizował kolejną bardzo
oczekiwaną przez członków WOIIB konferencję z cyklu
HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKI. Tym razem było to „XIX-WIECZNE BUDOWNICTWO FORTYFIKACYJNE POZNANIA. TWIERDZA
POLIGONALNA-KAPONIERA KOLEJOWA W XX WIEKU”. Niezwykle interesujący referat na ww. temat wygłosił
pasjonat w tej dziedzinie mgr inż. Bogdan Bogdański, z-ca
dyrektora Oddziału w Poznaniu Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
W skład TWIERDZY POZNAŃ wchodziły fortyfikacje zbudowane na terenie miasta Poznania w XIX wieku i na
początku XX wieku i był to jeden z największych tego typu

systemów w Europie. W skład twierdzy wchodziły dwa rejony: Twierdza Poligonalna (rozciągająca się wzdłuż ścisłego
centrum miasta) oraz Twierdza Fortowa, składająca się z 18
fortów oraz szeregu obiektów wspomagających umieszczonych w pierścieniu o średnicy 9,5 km oraz obwodzie 30 km.
Fortyfikacje Twierdzy Poligonalnej zostały rozebrane w XIX
w., natomiast Twierdza Fortowa jest w większości w różnym
stanie technicznym zachowana. Historia Twierdzy Fortowej
będzie tematem jednej z kolejnych naszych konferencji, na
którą już teraz serdecznie zapraszamy.
Po wybudowaniu pierścienia fortów Twierdza Poligonalna stała się z militarnego punktu widzenia zbędna, natomiast jej utrzymanie hamowało rozwój Poznania. Od 1896
roku rozpoczęto rozbiórkę kolejnych kaponier stanowiących
dotychczasową Twierdzę Poligonalną. Jedna kaponiera – kolejowa została utrzymana do czasów współczesnych. W czasie II wojny światowej mieściło się w niej kasyno oficerskie.
Obecnie przewiduje się jej ponowne komercyjne zagospodarowanie w ramach prowadzonej inwestycji węzła komunikacyjnego KAPONIERA I MOST UNIWERSYTECKI.
Drugi referat na konferencji wygłoszony przez mgr inż.
Zbigniewa Ejchszteta i inż. Kazimierza Skałeckiego przybliżył
nam projektowanie i realizację właśnie ww. węzła komunikacyjnego. Wzbudził on także ogromne zainteresowanie wśród
słuchaczy konferencji, na którą przybyło prawie 100 osób. Po
konferencji jej uczestnicy w kaskach i kamizelkach ochronnych zwiedzili omawianą w referacie największą obecnie
w Poznaniu budowę infrastrukturalną wraz z pomieszczeniami byłego kasyna oficerskiego. Po placu budowy oprowadzał
i omówił realizację przedsięwzięcia Kierownik Budowy mgr
inż. Zbigniew Badecki z firmy OHL-Hiszpania. Na koniec
uczestnicy zostali zaproszeni na kawę do byłych pomieszczeń
kasyna po jego ponownym uruchomieniu. Zaproszenie zostało entuzjastycznie przyjęte przez zebranych.
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Przewodniczący Zespołu
Informacji Technicznej i Integracji
mgr inż. Zenon Wośkowiak
www.woiib.org.pl

Konferencje naukowo-techniczne
Poznańskiego Oddziału SEP
podczas Targów expopower 2015

W

ielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa była współorganizatorem
dwóch konferencji naukowo-technicznych
podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015 w Poznaniu:
•
26 maja 2015 r. TECHNIKA ŚWIETLNA 2015;
•
27 maja 2015 r. ELEKTROENERGETYCZNE STACJE
I ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA; oraz
patronowała trzeciej konferencji 28 maja 2015 r.
PROBLEM
DOTRZYMANIA
STANDARDÓW 
OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘCIOWYCH.
TECHNIKA ŚWIETLNA 2015
26 maja 2015 r. w pawilonie 7 (sale G i H)
Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się VI
Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” pt. TECHNIKA ŚWIETLNA
2015 pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego
SEP oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego
POL-Lighting. Głównymi organizatorami konferencji był
Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im.
prof. Józefa Węglarza oraz Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa, natomiast współorganizatorami
konferencji był Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Radzie Programowej VI Konferencji przewodniczył
profesor Konrad Domke z Politechniki Poznańskiej. Ponadto
w skład Rady Programowej weszli: sekretarz naukowy – dr
inż. Małgorzata Górczewska z Zakładu Techniki Świetlnej
i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej, profesor Wojciech
Żagan z Politechniki Warszawskiej, profesor Jacek Hauser
z Politechniki Poznańskiej, dr inż. Piotr Pracki i dr inż. Jan
Grzonkowski z Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.
Pracami Komitetu Organizacyjnego VI Konferencji kierował
Wiceprezes ZG SEP – mgr inż. Stefan Granatowicz, a sekretarzem organizacyjnym była Sekretarz Zarządu OP SEP mgr
inż. Renata Kurka.
Obrady konferencji otworzył wiceprezes Zarządu
Głównego, a jednocześnie członek Prezydium Zarządu
Oddziału Poznańskiego SEP – Stefan Granatowicz, witając
serdecznie przybyłych uczestników. W swym wystąpieniu
Kolega Stefan Granatowicz krótko przedstawił tematykę konferencji oraz w sposób szczególny podziękował za działalność
organizacyjną sekretarzom konferencji – dr inż. Małgorzacie
www.woiib.org.pl

Stefan Granatowicz – Wiceprezes Zarządu Głównego SEP

Górczewskiej i mgr inż. Renacie Kurce. Następnie poprosił
Andrzeja Półrolniczaka, dyrektora MTP, o wręczenie dyplomów uznania i podziękowania za owocną współpracę
przy tworzeniu kolejnej edycji najważniejszego wydarzenia dla branży oświetleniowej na Targach EXPOPOWER,
jakim jest VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu
„Energooszczędność w oświetleniu”. Dyplomy takie otrzymały następujące firmy: KRULEN Sp. z o.o., PHILIPS Lighting
Poland, Schréder Polska Sp. z o.o., OSRAM Sp. z o.o.
Obu sesjom referatowym przewodniczył profesor Jacek
Hauser. Krótkie referaty wprowadzające przedstawili: były
przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
– Jan Grzonkowski, który omówił dotychczasową działalność
Komitetu oraz aktualny przewodniczący Polskiego Komitetu
Oświetleniowego SEP – Piotr Pracki, który przedstawił informację o planowanej działalności Komitetu i organizowanych
imprezach naukowo-technicznych. Następnie zaprezentowano referaty tematyczne:
•	Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska) – Ładne
światło „Nie wszystko złoto, co się świeci”.
•
Paweł Baranowski (Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Poznaniu) – Rola emocji w odbiorze
światła.
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Piotr Pracki (Politechnika Warszawska) – Ocena efektywności energetycznej projektowanego oświetlenia
drogowego.
•
Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) –
Wybór klas oświetlenia drogowego zgodnie z nową
wersją raportu CEN/TR 13 201-1:2014.
•
Przemysław Skrzypczak (Politechnika Poznańska) –
Badania parametrów cieplnych diodowych zamienników lamp tradycyjnych.
•
Małgorzata Zalesińska (Politechnika Poznańska) –
Atrakcyjność reklam LED, a ich zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uciążliwość dla mieszkańców.
•
Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) –
„Monitoring kolejnych instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED w Warszawie”.
Po przerwie, w drugiej sesji referatowej zaprezentowano następujące referaty i prezentacje firmowe:
•
Leszek Leniarski, Rafał Manowiecki (KRULEN Sp.
z o.o.) – Efektywne oświetlenie z użyciem przemysłowych opraw LED: dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i transportu kolejowego.
•
Prezentacja Firmy KRULEN Sp. z o.o.
•
Marcin Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.) – Aktualne wyzwania dla świata oświetleniowego w związku z wiodącą rolą technologii LED.
•
Marcin Grzanka, Krzysztof Korczyński (Schréder
Polska Sp. z o.o.) – Inteligentne systemy sterowania oświetleniem zewnętrznym, działające w oparciu
o czynniki ruchu.
•
Marek Łasiński (Philips Lighting Poland) – Inteligentne
oświetlenie w mieście.
•
Prezentacja Firmy Jean Mueller Polska Sp. z o.o.
(Ograniczniki przepięć dla zabezpieczeń latarni do
opraw z diodami LED – Zbigniew Błażejewski).
Po zakończeniu prezentacji każdego z referatów wywiązywała się ożywiona dyskusja dotycząca omawianej tematyki.
Prezentowane podczas konferencji referaty zostały wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN 978-83-940441-1-4. W konferencji
uczestniczyło około 180 osób z terenu całego kraju. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenie OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu.
•

ELEKTROENERGETYCZNE STACJE
I ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
27 maja 2015 r. w pawilonie 7 (sale G i H)
Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XIII
Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje
elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. ELEKTROENERGETYCZNE STACJE I
ROZDZIELNICE
ŚREDNIEGO
NAPIĘCIA.
Głównymi organizatorami konferencji byli Oddział
Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im.
prof. Józefa Węglarza i Wielkopolska Okręgowa Izba
8
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Inżynierów Budownictwa, natomiast współorganizatorem konferencji były Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Konferencja odbywała się pod patronatem medialnym
Wiadomości Elektrotechnicznych, SPEKTRUM – Biuletynu
Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego SEP oraz INPE –
Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Komitetowi
Organizacyjno-Programowemu
XIII
Konferencji przewodniczył prezes OP SEP – mgr inż.
Kazimierz Pawlicki, a sekretarzem był dr inż. Ryszard
Niewiedział – wiceprezes OP SEP i przewodniczący Sekcji
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP. Ponadto w skład
komitetu weszli: prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska –
przewodnicząca Sekcji Energetyki OP SEP oraz członkowie
Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP.
Obrady konferencji otworzył prezes Oddziału
Poznańskiego SEP – Kazimierz Pawlicki, witając serdecznie przybyłych uczestników. W swym wystąpieniu krótko
przedstawił tematykę konferencji i jej szczegółowy program.
Następnie prowadzenie obrad przekazał dr. inż. Ryszardowi
Niewiedziałowi – sekretarzowi Komitetu ProgramowoOrganizacyjnego XIII Konferencji.

Paweł Wróblewski – ABB Sp. z o.o.

W pierwszej sesji plenarnej zaprezentowano trzy referaty:
•	Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) –
Nowoczesne stacje i rozdzielnice średniego napięcia.
•
Paweł Wróblewski (ABB Sp. z o.o.) – Zdalnie sterowane rozdzielnice kompaktowe w sieciach pierścieniowych SN.
•
Adam Haraziński (ABB Sp. z o.o.) – Układy sterowania
i monitorowania sieci dystrybucyjnej SN oferowane
przez ABB.
Po przerwie kawowej prowadzenie obrad przejął
dr hab. inż. Krzysztof Siodła – wicedyrektor Instytutu
Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej i zgodnie z programem przedstawiono cztery dalsze referaty oraz odbył się
panel dyskusyjny:
•
Stanisław Wapniarski (ELEKTROBUDOWA S.A.) –
Rozdzielnice średnionapięciowe ELEKTROBUDOWY
S.A.
www.woiib.org.pl

•

Paweł Roszak (ZPUE Elektromontaż Poznań S.A.) –
Rozdzielnice średniego napięcia Zakładu Produkcji
Urządzeń Elektroenergetycznych Elektromontażu
Poznań S.A.
•
Hubert Kania (ZPUE HOLDING Sp. z o.o.) – Stacje
transformatorowe
kompaktowe
prefabrykowane
SN/nn oraz złącza kablowe SN wobec standardów
ENEA Operator Sp. z o.o.
•
Andrzej Jądrzyk (Elektrometal Energetyka S.A.) –
Kompleksowe rozwiązania nowoczesnych bezobsługowych rozdzielnic SN oraz zespołów zabezpieczeń produkcji Elektrometal Energetyka S.A.
Po zakończeniu prezentacji poszczególnych referatów
zadawane były tylko krótkie pytania do autorów referatów.
Natomiast bardziej ożywiona dyskusja dotycząca omawianej tematyki przeniesiona została do panelu dyskusyjnego.
W panelu tym krótką prezentację pt. „Wkładki topikowe
w rozdzielnicach średniego napięcia” przedstawił Mariusz
Madurski z SIBA Polska Sp. z o.o. Po wyczerpaniu pytań
część merytoryczną konferencji podsumował prowadzący
obrady profesor Krzysztof Siodła.
Oficjalnego zamknięcia XIII Konferencji OP SEP z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego
napięcia” dokonał wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP –
Ryszard Niewiedział, dziękując prowadzącemu obrady, autorom referatów i dyskutantom za sprawny przebieg spotkania.
Jednocześnie zaprosił obecnych na tradycyjne listopadowe
Sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne urządzenia oraz
usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.
Należy zauważyć, że jeden z wyrobów prezentowanych
na konferencji otrzymał cenne wyróżnienie na tegorocznych
Targach EXPOPOWER. Rozdzielnica SN typu BRDA produkcji ZPUE Elektromontaż Poznań S.A. otrzymała Medal
Prezesa SEP.
Referaty prezentowane podczas konferencji zostały
wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN 978-83-940441-2-1. W konferencji
uczestniczyło blisko 100 osób z terenu całego kraju. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenie OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu.
PROBLEM DOTRZYMANIA STANDARDÓW
OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘCIOWYCH
28 maja 2015 r. w pawilonie 7 (sala H) Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się pod patronatem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP
i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „PROBLEM DOTRZYMANIA STANDARDÓW OGRANICZNIKÓW
PRZEPIĘCIOWWYCH”. Głównym organizatorem konferencji był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków
Polskich im. prof. Józefa Węglarza, natomiast współorganizatorami konferencji były firmy DEHN POLSKA Sp. z o.o.
oraz Hager Polo Sp. z o.o.
www.woiib.org.pl

Konferencję otworzył wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP – dr inż. Ryszard Niewiedział, witając serdecznie
przybyłych uczestników konferencji i przedstawiając program spotkania. Następnie prowadzenie obrad przejął przedstawiciel Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP –
dr inż. Jarosław Wiater. W trakcie konferencji przedstawiono
następujące referaty:
•
Stanisław Osiński (PHU ELSTAN, Poznań) – Problem
dotrzymania standardów ograniczników przepięciowych – dlaczego?
•
Andrzej Białorusow (DEHN POLSKA Sp. z o.o.,
Warszawa) – Ochrona przepięciowa – oferta DEHN.
•
Dariusz Szymkiewicz (Hager Polo Sp. z o.o., Tychy) –
Kompleksowa i skuteczna ochrona przepięciowa.
•
Jarosław Wiater (Politechnika Białostocka, Polski
Komitet Ochrony Odgromowej SEP) – Wyniki badań ograniczników typu 1 kombinowany dostępnych
w Polsce.
•
Mieczysław
Laskowski
(Instytut
Kolejnictwa,
Warszawa) – Niedotrzymanie standardów przez producentów SPD przyczyną awarii SKR na trasie E-65.
Prezentacje referatów zostały wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa oraz zostały zamieszczone
na stronie internetowej OP SEP (http://www.sep.poznan.pl,
Zakładka: Aktualności). W konferencji uczestniczyło około
70 osób z terenu całego kraju.
Ryszard Niewiedział
wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski
Z żalem informujemy, że z szeregów członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa odeszli Koledzy:

Janusz Dykier – Poznań
Zbigniew Kaźmierczak – Poznań
Wojciech Jan Koliński – Słupca
Wiesław Niełacny – Bralin
Henryk Marek Piechocki – Starężyn
Paweł Pioch – Poznań
Marek Ryżek – Piła
Piotr Paweł Stelmaszyk – Poznań
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Wręczenie decyzji

o nadaniu uprawnień budowlanych

O

kręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w maju i czerwcu br. przeprowadziła egzaminy
pisemne i ustne dla osób, które ubiegały się o uprawnienia
budowlane.

wodniczący OKK – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
wręczyli decyzje:
– o godz. 10:00 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
– o godz. 11:30 w specjalności instalacyjnej sanitarnej,
instalacyjnej telekomunikacyjnej oraz inżynieryjnej kolejowej,
– o godz. 13:00 w specjalności inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej i instalacyjnej
elektrycznej.
Każda uroczystość rozpoczynała się od
uhonorowania grawertonami z naniesioną decyzją o nadaniu uprawnień osób, które najlepiej
zdały egzaminy w danej specjalności. Nagrody
książkowe otrzymali najlepiej zdający wśród
osób, które rozszerzały swoje uprawnienia.
Godz. 10:00
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
1. mgr inż. Sebastian Dubas	 
2. mgr inż. Marcin Jagiełka
3. mgr inż. Marcin Popiół
4. mgr inż. Laura Wróbel
Nagroda książkowa: inż. Krzysztof Antkowiak

15 maja 2015 r. do egzaminu pisemnego przystąpiło
łącznie 310 osób, z czego egzamin ten zdało 277 osób, co
stanowi 89,35% zdających.
Do egzaminu ustnego, który odbył się w dniach od 20
maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r., przystąpiło 307 osób
(w tym 32 osoby tylko do powtórnego egzaminu ustnego),
a wynik pozytywny uzyskały 262 osoby, co stanowi 85,34%
w tym:
• w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
99 osób,
• w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
5 osób,
• w specjalności inżynieryjnej drogowej
14 osób,
• w specjalności inżynieryjnej mostowej
7 osób,
• w specjalności inżynieryjnej kolejowej
12 osób,
• w specjalności instalacyjnej sanitarnej
74 osoby,
• w specjalności instalacyjnej elektrycznej
49 osób,
• w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej 2 osoby
Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyły w sesji wiosennej 2015 r. – 262 osoby.
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2015 r. odbyło się 30 czerwca
2015 r. w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14.
Przewodniczący WOIIB – inż. Włodzimierz Draber i prze-
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Godz. 11:30
Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych
1. mgr inż. Jacek Komodziński,
Specjalność instalacyjna sanitarna
2.	 mgr inż. Rafał Pawłowski		
3. mgr inż. Karol Rezlewicz
4. mgr inż. Radosław Ratajczak
Nagroda książkowa: mgr inż. Marek Nagodziński
Godz. 13:00
Specjalność inżynieryjna drogowa
1. mgr inż. Krzysztof Nawrocki		
Specjalność instalacyjna elektryczna
2. mgr inż. Piotr Latosi			
3. mgr inż. Jakub Krause		
4. mgr inż. Sławomir Ławniczak
Nagroda książkowa: mgr inż. Ryszard Jenek
Przewodniczący OKK
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

www.woiib.org.pl

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane
w sesji wiosennej 2015

Specjalność konstrukcyjno-budowlana – 99 osób
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. inż. Przemysław Alejski
2. mgr inż. Maciej Wojciech Andrzejczak
3. inż. Krzysztof Jan Antkowiak
4. mgr inż. Wojciech Jakub Biedroń
5. inż. Magdalena Chraplewska
6. mgr inż. Sebastian Dubas
7. mgr inż. Dawid Jan Dudzik
8. mgr inż. Mariusz Filipowski
9. mgr inż. Sebastian Fras
10. mgr inż. Krzysztof Girus
11. mgr inż. Marcin Andrzej Gontarczyk
12. mgr inż. Bartosz Łukasz Grobelny
13. mgr inż. Dawid Mateusz Grześkowiak
14. mgr inż. Jakub Jaster
15. mgr inż. Łukasz Jaworski
16. mgr inż. Ernest Józef Kędziora
17. mgr inż. Łukasz Błażej Kierkowski
18. mgr inż. Krzysztof Kasper Klimek
19. mgr inż. Katarzyna Anna Koberling-Mach
20. inż. Damian Konieczny
21. mgr inż. Jacek Konowalczyk
22. mgr inż. Maciej Stanisław Korek
23. inż. Kamil Dan Kozłowski
24. inż. Tomasz Krysiuk
25. inż. Mariusz Adam Kubiak
26. mgr inż. Jakub Kuchta
27. mgr inż. Natalia Anna Liberek
28. mgr inż. Michał Lichy
29. inż. Miron Józef Maciejewski
30. mgr inż. Marta Elżbieta Marlewska
31. mgr inż. Mariusz Tadeusz Mazurek
32. mgr inż. Marcin Jan Michałowicz
33. mgr inż. Paulina Miłończyk
34. mgr inż. Szymon Michał Moliński
35. mgr inż. Maciej Jakub Morawski
36. inż. Marcin Niewiada
37. mgr inż. Dawid Paweł Nitecki
38. mgr inż. Bogusław Marek Pakuła
39. mgr inż. Stanisław Grzegorz Paszkowski
40. mgr inż. Dorota Izabela Pieprzyk
www.woiib.org.pl

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

mgr inż. Piotr Pieprzyk
mgr inż. Marcin Mikołaj Popiół
mgr inż. Michał Grzegorz Przybylski
mgr inż. Rafał Tibor Przykłocki
mgr inż. Waldemar Rafał Radefeld
mgr inż. Krzysztof Ratajczak
mgr inż. Tobiasz Rynowiecki
mgr inż. Emil Piotr Schreyner
inż. Jarosław Sieszchuła
mgr inż. Krzysztof Skonieczny
inż. Waldemar Bernard Skrzypczak
mgr inż. Emilia Sowińska
mgr inż. Jakub Suchomski
mgr inż. Jacek Wojciech Szajda
mgr inż. Dorota Szcześniak
inż. Tomasz Szklarski
mgr inż. Artur Świderski
mgr inż. Tomasz Święcicki
mgr inż. Paweł Tomczyk
mgr inż. Damian Krzysztof Trocha
mgr inż. Ewa Maria Trynka
mgr inż. Piotr Urbanowski
mgr inż. Przemysław Jan Wleklik
mgr inż. Tomasz Wojciechowski
mgr inż. Laura Wróbel
mgr inż. Piotr Wyrwas
inż. Michał Grzegorz Wyryma
mgr inż. Sebastian Zygmunt Zieliński
69. mgr inż.Remigiusz Zwolak
70. mgr inż. Ewa Żelazek
71. inż. Maciej Piotr Żurawka
do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym:
1. mgr inż. arch. Łukasz Michalak
do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Aneta Bielecka
2. mgr inż. Justyna Czenszak
3. mgr inż. Bartosz Dąbrowski
4. mgr inż. Paweł Jarosław Grzybowski
5. mgr inż. Anna Maria Kaczmarek
6. mgr inż. Katarzyna Agnieszka Kostrzewska
7. mgr inż. Anna Maria Kupijaj
8. mgr inż. Joanna Regina Łuczak
9. mgr inż. Karolina Anna Nawrot
10. mgr inż. Sebastian Maciej Nowicki
11. mgr inż. Piotr Patelski

12.
13.
14.
15.
16.
17.

mgr inż. Kamil Serkowski
mgr inż. Paulina Staszak
mgr inż. Błażej Edward Strzałkowski
mgr inż. Krzysztof Wieczorek
dr inż. Andrzej Tomasz Wojtasik
mgr inż. Przemysław Woźniczak

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Łukasz Sylwester Garczarek
2. mgr inż. Karol Guziewicz
3. mgr inż. Jacek Hercog
4. mgr inż. Marcin Jagiełka
5. mgr inż. Marcin Marek Kaczmarek
6. mgr inż. Karol Błażej Krysiak
7. dr inż. Barbara Jolanta Ksit
8. mgr inż. Paweł Siudziński
9. mgr inż. Konstanty Skoczylas
10. mgr inż. Piotr Arkadiusz Zboralski
Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 5 osób
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Tomasz Karol Buczkowski
2. mgr inż. Nikodem Stanisław Eglentowicz
3. inż. Wojciech Przybylski
4. mgr inż. Tomasz Krzysztof Szablowski
do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Rafał Skrętny
Specjalność inżynieryjna mostowa –
7 osób:
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Martyna Anna Morawiec
2. mgr inż. Piotr Stachowiak
3. inż. Tomasz Toczko
do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Marcin Graczyk
2. mgr inż. Artur Kamil Krzemiński
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Arkadiusz Stanisław
Grzegorek
2. mgr inż. Weronika Konstancja Kin
-Grzegorek
Specjalność inżynieryjna drogowa –
14 osób:
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Fryderyk Piotr Fijałkowski
2. inż. Karol Galant
3. inż. Dariusz Gołaszewski
4. mgr inż. Tomasz Jacek Jankowski
5. mgr inż. Adrian Jerzy Kołata
6. mgr inż. Krzysztof Nawrocki
7. mgr inż. Sławomir Wojtkowiak
8. mgr inż. Maciej Zelent
do projektowania bez ograniczeń:
1. inż. Jakub Pietraszek
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Piotr Kowalski
2. mgr inż. Natalia Kubiak
3. mgr inż. Szymon Sebastian Majer
4. mgr inż. Tomasz Pomykała
5. mgr inż. Maria Szałkowska
Specjalność inżynieryjna kolejowa
w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 12 osób:
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Cezary Rafał Chruściński
2. mgr inż. Ewa Ciesielska
3. mgr inż. Dariusz Adam Kaźmierczak
4. mgr inż. Jacek Hubert Komodziński
5. mgr inż. Łukasz Krzysztof Kondrat
6. inż. Janusz Piotr Matecki
7. mgr inż. Mateusz Piotr Michalski
8. mgr inż. Konrad Myszkowski
9. inż. Kamil Dawid Protosawicki
10. mgr inż. Piotr Jan Rakowicz
do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Jarosław Marek Łukomski

12

do kierowania w zakresie
ograniczonym:
1. technik Tomasz Sylwester Orlikowski
Specjalność instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 2 osoby
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. inż. Mirosław Skowroński
do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Marcin Piotr Maciuszonek
Specjalność instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 74 osoby
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Wiktor Michał Buczkowski
2. mgr inż. Wojciech Dornowski
3. mgr inż. Przemysław Grzegorz
Drozdek
4. mgr inż. Jacek Feliński
5. mgr inż. Karol Paweł Frankowski
6. mgr inż. Jacek Wojciech Granops
7. inż. Andrzej Gremblewski
8. mgr inż. Kinga Guzińska
9. mgr inż. Michał Kowal
10. mgr inż. Michał Andrzej Król
11. mgr inż. Szymon Kubiak
12. inż. Mikołaj Kujawiński
13. mgr inż. Jacek Jan Kulczak
14. mgr inż. Jowita Lach-Łączna
15. mgr inż. Sebastian Ławniczak
16. mgr inż. Łukasz Marek Matuszewski
17. mgr inż. Piotr Mendyka
18. mgr inż. Marek Bogdan Nagodziński
19. mgr inż. Maciej Nowicki
20. mgr inż. Jan Paweł Pic
21. mgr inż. Joanna Piwowarczyk
22. mgr inż. Roman Pluciński
23. mgr inż. Radosław Ratajczak
24. mgr inż. Jędrzej Paweł Soboń
25. mgr inż. Marek Stachowiak
26. mgr inż. Marek Rafał Śliwiński
27. mgr inż. Marta Joanna TosiekWróbel
28. mgr inż. Rafał Wagner
29. mgr inż. Julita Wojcińska
30. mgr inż. Marta Wojtalak-Kluczyk
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do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Sylwia Frątczak
2. mgr inż. Sebastian Jan Iberhan
3. mgr inż. Michał Jan Jakub
4. mgr inż. Małgorzata Jankowska
5. mgr inż. Mariusz Aleksander Kaczmarek
6. mgr inż. Karol Marek Kistowski
7. mgr inż. Sebastian Rober Koberling-Nowak
8. mgr inż. Tomasz Tadeusz Kondeja
9. mgr inż. Piotr Przemysław Krawczyk
10. mgr inż. Rafał Lepionka
11. mgr inż. Michał Jakub Leśniczak
12. mgr inż. Szymon Piotr Michalski
13. mgr inż. Anna Maria Mierzwa
14. mgr inż. Rafał Marcin Pawłowski
15. mgr inż. Andrzej Rafał Pyliński
16. mgr inż. Karol Paweł Rezlewicz
17. mgr inż. Łukasz Tomasz Skrzypczak
18. mgr inż. Jacek Tomasz Socha
19. mgr inż. Kalina Róża Żołądkowska
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Szymon Antczak
2. mgr inż. Arleta Anna Bogusławska
3. mgr inż. Marcin Borowski
4. mgr inż. Grzegorz Jakub Czwordon
5. mgr inż. Agnieszka Teresa Dudzińska-Górka
6. mgr inż. Michał Fiedosiuk
7. mgr inż. Ryszard Filipiak
8. mgr inż. Zbigniew Paweł Kaczkowski
9. mgr inż. Żaneta Małgorzata Kieliszak
10. mgr inż. Tomasz Jakub Klitkowski
11. mgr inż. Krzysztof Kozak
12. mgr inż. Piotr Robert Krzesłowski
13. mgr inż. Michał Kubiak
14. mgr inż. Agnieszka Anna Lisicka
15. mgr inż. Kamila Aneta MajchrzakPapke
16. mgr inż. Sławomir Stanisław Mencel
17. mgr inż. Karolina Magdalena Michałowska
18. mgr inż. Anna Karolina Mikołajczak
19. mgr inż. Kamil Nowacki
20. mgr inż. Rafał Ossig
21. mgr inż. Ewa Monika Praczyk
22. mgr inż. Marta Sobczak
www.woiib.org.pl

23. mgr inż. Marcin Marian Spychalski
24. mgr inż. Paulina Anna Szpryngacz
25. mgr inż. Sławomir Wolny

14. mgr inż. Łukasz Piasecki
15. inż. Marek Pradelski
16. mgr inż. Jakub Sikorski
17. mgr inż. Paweł Skoracki
Specjalność instalacyjna w zakresie sie- 18. mgr inż. Tomasz Szymon Stachowiak
ci instalacji i urządzeń elektrycznych 19. inż. Marek Stankowiak
i elektroenergetycznych – 49 osób
20. mgr inż. Łukasz Stasiak
21. mgr inż. Łukasz Ryszard Sykulski
do kierowania robotami budowlanymi 22. mgr inż. Paweł Szafrański
bez ograniczeń:
23. inż. Roman Piotr Trochimowicz
1. mgr inż. Łukasz Andrzejewski
24. mgr inż. Janusz Wachowski
2. mgr inż. Piotr Bartosz Borowczak
25. mgr inż. Robert Werszko
3. mgr inż. Łukasz Borowski
4. mgr inż. Robert Borycki
do projektowania bez ograniczeń:
5. mgr inż. Łukasz Budniaczyński
1. mgr inż. Marcin Jerzy Biadasz
6. mgr inż. Krzysztof Chojan
2. mgr inż. Krzysztof Przemysław Bli7. mgr inż. Dariusz Czarnojanczyk
charz
8. mgr inż. Cezary Paweł Dmitrzuk
3. mgr inż. Mariusz Giera
9. mgr inż. Przemysław Hejdysz
4. mgr inż. Zbigniew Gruźlewski
10. mgr inż. Rafał Tomasz Kazubek
5. mgr inż. Piotr Halamski
11. mgr inż. Mateusz Ludwik Krajewski
6. mgr inż. Ryszard Józef Jenek
12. mgr inż. Marcin Adam Krygier
7. mgr inż. Mariusz Tomasz Kołaciński
13. inż. Mateusz Misiuro
8. mgr inż. Marek Kozłowski

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

mgr inż. Jakub Mieczysław Krause
mgr inż. Piotr Stanisław Latosi
mgr inż. Maciej Ławniczak
inż. Adam Jan Majchrzak
mgr inż. Bartosz Mateusz Nawracała
mgr inż. Piotr Szymkowiak
mgr inż. Piotr Jakub Witkowski
mgr inż. Piotr Czesław Wojnowski
mgr inż. Jakub Wróblewski

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczeń:
1. mgr inż. Grzegorz Tadeusz Gniadzik
2. mgr inż. Sławomir Ławniczak
3. mgr inż. Andrzej Miezianko
4. mgr inż. Michał Piotr Pawlik
5. mgr inż. Krzysztof Rechnia
6. mgr inż. Piotr Sokołowski
7. mgr inż. Krzysztof Wiatrowski
RAZEM 262 OSOBY

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
oraz
Sekcja projektowania Zespołu ds. procesów budowlanych
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
zapraszają na szkolenie:
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERÓW PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE
W BUDOWNICTWIE I ICH OCHRONA”,
które odbędzie się w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14
1 października 2015 roku o godz. 14:00, część 1:
• „Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa”.
Prowadząca szkolenie: mec. Jolanta Szewczyk
– radca prawny PIIB
8 października 2015 roku o godz. 14:00, część 2:
• „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa”.
Prowadząca szkolenie: Maria Tomaszewska-Pestka
– Obsługa Ubezpieczeniowa Inżynierów Budownictwa Ergo Hestia
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu do 25 września 2015 r.
u Ireny Pustkowiak: w siedzibie WOIIB, telefonicznie: 61-854-20-23 lub e-mailowo: irena.p@wkp.piib.org.pl

www.woiib.org.pl
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Wydarzyło się
w naszej Izbie

4 maja
6 – 8 maja

MTP INTERMASZ i INFRATEC. 7 maja WOIIB zorganizowała Dni Inżyniera.

7 maja

W siedzibie PIIB odbyło się szkolenie redaktorów naczelnych pism okręgowych.

7 maja

W delegaturze w Gnieźnie odbyło się szkolenie na temat:
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.

8 maja

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

12 maja

Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

12 maja

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat „Bezpieczeństwo pracy na budowach
mostowo-drogowych”.

14 maja

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

14 maja

Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu. Dokonano wyboru materiałów do wydania Biuletynu
Informacyjnego WOIIB nr 2/15 (47). Określono założenia programowe do kolejnego numeru Biuletynu.

14 maja

Posiedzenie Zespołu ds. informacji technicznej i integracji WOIIB.

14 maja

W siedzibie WOIIB 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 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.

15 maja

Od testowego egzaminu pisemnego rozpoczęły się egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2015 r.

15 maja

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

17 – 20 maja

14

Posiedzenie Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.

Zespół ds. kontaktów zagranicznych WOIIB zorganizował wyjazd techniczny do Londynu. Głównym celem
wyjazdu była analiza rozwoju wielkiego Londynu w oparciu o rzekę Tamizę.
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18 maja

Posiedzenie Zespołu prawno-regulaminowego WOIIB.

20 maja

Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

20 maja
– 1 czerwca

21 maja

21 – 22 maja

OKK WOIIB. Egzaminy ustne dla kandydatów na uprawnienia budowlane.
W delegaturze w Lesznie obyło się szkolenie na temat:
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych – wymagania wynikające z przepisów a ich realizacja
w rzeczywistości.
2. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Dostosowanie przepisów
krajowych dotyczących wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem
budowlanym do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
Udział przewodniczącego WOIIB w Konferencji w Falentach na zaproszenie Izby Projektowania
Budowlanego.

26 maja

MTP EXPOPOWER 2015. VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność
w oświetleniu”.

27 maja

MTP EXPOPOWER 2015. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego,
średniego i wysokiego napięcia”.

27 maja

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

28 maja

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

28 maja

W delegaturze w Koninie obyło się szkolenie na temat:
1. Kontrole okresowe obiektów budowlanych – wymagania wynikające z przepisów a ich realizacja
w rzeczywistości.
2. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Dostosowanie przepisów
krajowych dotyczących wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem
budowlanym do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

29 maja

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.

29 – 30 maja

Pierwsza majówka WOLSZTYN 2015 zorganizowana przez Zespół ds. informacji technicznej i integracji.

29 – 30 maja

Szkolenie dla redaktorów naczelnych biuletynów informacyjnych izb okręgowych zorganizowane
w Szczecinie przez ZPOIIB.

1 czerwca

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich.

3 czerwca

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członków transgranicznych.

3 czerwca

Udział przewodniczącego w Jubileuszu 100-lecia urodzin członka naszej Izby.

8 czerwca

Posiedzenie Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.

9 czerwca

Posiedzenie Rady WOIIB.

9 czerwca

Na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich SA Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo
w Gdańsku odbyło się III sympozjum pn. „Tunel drogowy pod Martwą Wisłą”. Udział przedstawicieli
WOIIB w sympozjum. Wyjazd zorganizowała delegatura w Gnieźnie.

www.woiib.org.pl
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10 czerwca

W siedzibie Izby w Poznaniu odbyło się spotkanie przewodniczącego WOIIB z członkami Izby,
administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym. Podczas spotkania dyskutowano
o ważnych sprawach i problemach, z jakimi spotykają się członkowie naszej Izby, pełniąc samodzielne
funkcje techniczne, oraz zapoznano członków z bieżącą działalnością Izby.

11 czerwca

Spotkanie z delegatami na Zjazd Krajowy.

11 czerwca

W delegaturze w Kaliszu obyło się szkolenie na temat:
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.

15 czerwca

Udział przewodniczącego WOIIB w spotkaniu z Wicepremierem Januszem Piechocińskim na zaproszenie
Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

17 czerwca

Posiedzenie Komisji ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń WOIIB.

18 czerwca

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
1. Wentylacja pomieszczeń przewidzianych na stały pobyt ludzi według aktualnych przepisów.
2. Montaż stolarki okiennej według aktualnych przepisów.

19 – 20 czerwca

16

Udział delegatów naszej Izby w XIV Krajowym zjeździe sprawozdawczym PIIB.

22 czerwca

W siedzibie samorządu pielęgniarek i położnych w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli
samorządów zawodowych w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych.

22 czerwca

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla rzeczoznawców budowlanych.

24 czerwca

Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

25 czerwca

Posiedzenie Zespołu ds. informacji technicznej i integracji.

26 czerwca

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

29 czerwca

Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

30 czerwca

Odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

30 czerwca

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.

30 czerwca

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie na temat: „Bezpieczeństwo pracy na budowach kubaturowych”.

3 lipca

Posiedzenie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej WOIIB.

3 lipca

Posiedzenie okręgowego sądu dyscyplinarnego WOIIB.

3 lipca

Szkolenie członków OROZ i OSD.

14 lipca

Posiedzenie Zespołu ds. kontaktów zagranicznych WOIIB.

17 lipca

Posiedzenie OKK WOIIB w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

28 lipca

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członków transgranicznych.

29 lipca

Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

30 lipca

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.

30 lipca

Posiedzenie Zespołu ds. współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów.
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XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
– Warszawa, 19-20 czerwca 2015 r.

W

dniach 19–20 czerwca 2015 r. w  Warszawie
odbył się XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W tegorocznym Zjeździe uczestniczyło prawie dwustu delegatów ze wszystkich 16 okręgowych izb, w tym 14 delegatów
reprezentujących Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa: Andrzej Barczyński, Ryszard Białczyk, Krystyna Chocianowicz, Włodzimierz Draber, Danuta Gawęcka,
Łukasz Gorgolewski, Rajmund Jakuszkowiak, Klemens Janiak, Andrzej Mikołajczak, Daniel Pawlicki, Jerzy Stroński,
Janusz Śniedziewski, Zenon Wośkowiak i Anna Wróblewska.

Wyróżnieni honorową odznaką Za zasługi dla Rozwoju Gospodarki
Rzeczypospolitej Polskiej. Foto. Z archiwów PIIB.

Delegaci z WOIIB podczas obrad XIV Zjazdu PIIB.
Foto. Łukasz Gorgolewski

Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki otworzył Zjazd
i powitał delegatów oraz zaproszonych gości. Następnie
zebrani minutą ciszy uczcili koleżanki i kolegów zmarłych
między zjazdami. Dalsze obrady poprowadził kol. Adam Rak
– przewodniczący opolskiej OIIB.
W Zjeździe wzięli udział liczni goście, w tym posłowie,
przedstawiciele administracji państwowej, nadzoru budowlanego samorządów zawodowych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Przedstawiciele administracji państwowej udekorowali
zasłużonych członków PIIB odznaczeniami państwowymi.
Wśród odznaczonych znaleźli się: kol. Władysław Draber
i kol. Jerzy Stroński.
Po raz pierwszy wręczono medale honorowe Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa. Otrzymali je: prof. Zbigniew
Grabowski – pierwszy prezes PIIB, prof. Stanisław Kuś – jewww.woiib.org.pl

den z założycieli PIIB oraz pośmiertnie Andrzej Orczykowski – były dyrektor Izby.
Po wystąpieniach gości powołano komisje zjazdowe.
Przedstawiciele naszej Izby na tym Zjeździe pełnili odpowiedzialne funkcje zjazdowe. Kol. Zenon Wośkowiak został
członkiem Komisji Wyborczej, a kol. Łukasz Gorgolewski
członkiem Komisji Uchwał i Wniosków.
Następnie delegaci wysłuchali sprawozdań Krajowej
Rady za rok 2014, w tym sprawozdania finansowego z realizacji budżetu, oraz sprawozdań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Wszystkie przedstawione sprawozdania zostały przez Zjazd przyjęte. Zjazd podjął uchwałę o udzieleniu
Krajowej Radzie PIIB absolutorium za rok 2014.
Odbyły się również wybory uzupełniające do Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej. Na miejsce zmarłego prof. Kazimierza Szulborskiego wybrano kol. Krzysztof Latoska reprezentującego mazowiecką OIIB.
Drugi dzień obrad Zjazdu rozpoczęto wręczeniem wyróżniającym się członkom władz krajowych odznak honorowych PIIB. Wyróżniono również złotą odznaką honorową
PIIB reprezentantów WOIIB:
• Andrzeja Barczyńskiego,
• Krystynę Chocianowicz,
• Łukasza Gorgolewskiego,
• Rajmunda Jakuszkowiaka.
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nr 3/2015 (48)

17

Wyróżnieni złotą odznaką honorową PIIB. Foto. Z archiwów PIIB

Odznakę srebrną przyznano nieobecnemu na Zjeździe
Ryszardowi Białczykowi.
W części merytorycznej odbyła się dyskusja nad zmianami w statucie. Ze względu na znaczenie tego dokumen-

tu dla funkcjonowania PIIB oraz fakt, że wśród wniosków
zjazdowych część dotyczyła statutu, delegaci zdecydowali
o zwołaniu 20 sierpnia br. Zjazdu Nadzwyczajnego PIIB, poświęconego temu zagadnieniu.
Następnie Zjazd przyjął zmiany w Zasadach Gospodarki
Finansowej oraz budżet na rok 2016, natomiast decyzje co
do zmian w regulaminach organów krajowych i okręgowych,
jako związane ze zmianami w statucie, postanowiono odłożyć do nadzwyczajnego zjazdu.
Zjazd wysłuchał sprawozdania opracowanego przez Komisję Uchwał i Wniosków. W sumie wpłynęło 39 wniosków.
Zjazd przekazał do komisji statutowej 9 wniosków, 7 wniosków skierował do realizacji przez Krajową Radę, 1 do realizacji przez właściwą okręgową radę, 15 wniosków odrzucił.
Za zrealizowany uznano 1 wniosek, 4 wnioski są w trakcie
realizacji, 2 wnioski zostały wycofane przez autorów.
Na zakończenie XIV Krajowy Zjazd PIIB podjął uchwałę, w której odniósł się do projektu ustawy Kodeks budowlany.
Relację przygotował
Łukasz Gorgolewski

Lokomotywa Ruszyła Pełną Parą
Z

espół w składzie: Elżbieta Stakun, Anita Karcz,
Piotr Szczepanek i piszący te słowa, zorganizował pierwszą majówkę Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa WOLSZTYN –
29/30.05.2015 r.
Przed wejściem do autokaru uczestnicy otrzymali okazjonalną smycz z indywidualna wizytówką, buton i śpiewnik
majówkowy, na który było zapotrzebowanie i to nie tylko na
majówce. Szef majówki był dodatkowo wyposażony w gwizdek, którym przywoływał uczestników do punktualnej realizacji programu.

Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach
18

Foto: M. Bień
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Majówkową eskapadę rozpoczęliśmy od zwiedzania
bardzo ciekawego Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa
w Rakoniewicach, które jest jednym z najstarszych tego
typu placówek w Polsce. Powstało w 1974 roku i mieści się
w dawnym zborze ewangelickim z 1763 roku o ciekawej
konstrukcji szachulcowej. Na uwagę budowlańców, i nie tylko, zasługuje zabudowa pobliskiego rynku z XIX-wiecznymi
domami podcieniowymi wspartymi na drewnianych kolumnach. Do dzisiaj przetrwały tylko cztery takie domy.
Drugim w programie był Wolsztyn, którego historia
mówi, że powstał jako miasto rycerskie na ziemiach starych
osad – Niałka Wielkiego (wzmiankowane w 1155 roku) i Komorowa (wzmiankowane w 1285 roku). Za jego założyciela
uznaje się Peregryna Komorowskiego, rycerza Kazimierza
Wielkiego, ale znaczny wpływ na miasto wywarli cystersi
z Obry. Wolsztyn, który uzyskał prawa miejskie w XIV wieku, to przede wszystkim jedyne miejsce w Europie, od 1907
roku do dzisiaj można zobaczyć gorący parowóz w gęstych
kłębach pary wyruszający w trasę. Jednak pierwsza linia kolejowa dotarła tu już wcześniej – była to otwarta 1 czerwca
1886 roku trasa z Wolsztyna do Zbąszynka. My pojechaliśmy jednak z Rakoniewic do Wolsztyna autokarem, pod
wolsztyński pałac, położony w pięknym parku nad jeziorem.
Uczestników powitała nasza koleżanka izbowa (członek rady
WOIIB), mieszkanka Wolsztyna Anita Karcz, która w podcieniach pałacu Mycielskich ugościła nas prywatnym poczęstunkiem.
www.woiib.org.pl

Po planowanej przerwie rozpoczęliśmy, już pod kierownictwem przewodniczki p. Katarzyny Jęczmionki, zwiedzanie miasta i jego zabytków. Pierwszym było Muzeum
Marcina Rożka, znanego rzeźbiarza, który w latach 30. XX
wieku tworzył i mieszkał w Wolsztynie. Był absolwentem
Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Berlinie i Akademii Sztuk
Pięknych w Monachium. Profesor poznańskiej Szkoły Sztuk
Zdobniczych. Zasłynął głównie jako autor pomników: m.in.
Bolesława Chrobrego przed katedrą w Gnieźnie, Siewcy
w Luboniu k. Poznania, Serca Jezusowego w Poznaniu. Zginął podczas II wojny światowej w obozie koncentracyjnym
za odmowę wykonania pomnika Adolfa Hitlera.
W dalszej wędrówce po mieście przed budynkiem Starostwa Powiatowego uczestników majówki w bardzo serdecznych słowach powitał Starosta p. Janusz Frąckowiak, życząc miłego spędzenia czasu w Wolsztynie i zapraszając do
dalszych wędrówek po urokliwym powiecie wolsztyńskim,
pełnym atrakcji turystycznych.
Dalszym zwiedzanym zabytkiem był kościół późnobarokowy wraz z jego podziemiami pw. NMP Niepokalanie Poczętej. Został on wzniesiony w latach 1767-1779 częściowo
przebudowany w 1925 r. Wnętrza kościoła kryją sklepienia
żaglaste pokryte rokokową polichromią o tematyce biblijnej.

ganie liny. Rozgrywki bardzo sprawnie prowadzili młodzi
wiekiem członkowie Izby. Atmosfera zawodów była wspaniała, a największym zainteresowaniem cieszyły się rzutki do
tarczy, w której to konkurencji wzięło udział aż 30 osób.
Podczas grillowej kolacji ogłoszono wyniki rywalizacji sportowej, a zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami.
W poszczególnych konkurencjach sportowych zwycięzcami
zostali kol. Jerzy Łuczak, Krzysztof Celer, Sławomir Kwaśny, Andrzej Sobkowiak i 8-osobowa drużyna pod dowództwem Elżbiety Stakun. Po kolacji rozpoczęły się śpiewy i tańce przy akompaniamencie orkiestry oraz naszego izbowego
akordeonisty kol. Andrzeja Sobkowiaka. Śpiewniki majówkowe okazały się bardzo przydatne, a wieczór integracyjny,
określany przez uczestników jako wspaniały, zakończył się
około północy.

Parowóz „Piękna Helena”

Foto: A. Kędziora

Drugi majówkowy dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Parowozowni Wolsztyn, przed którą powitał nas bardzo
serdecznie burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis. Przekazał
nas w ręce wspaniałego przewodnika po tym obiekcie Wiesława Jokiela, który przezabawną gwarą wolsztyńską opowiedział historię oraz przewidywaną przyszłość, jak i też
szczegóły techniczne zwiedzanej Parowozowni. Jej dumą
jest jeden z kilkudziesięciu parowozów zwany „Piękną Heleną”. Jest to polski parowóz Pm 36-2, rozwijający jeszcze
Muzeum Roberta Kocha

Źródło: www.wikipedia.pl

Kolejne muzeum to Muzeum Roberta Kocha – lekarza
powiatowego w Wolsztynie w latach 1872-1880. Wcześniej
trzy lata praktykował w Rakoniewicach. Mieszkał w budynku, w którym obecnie znajduje się muzeum jego imienia. Tutaj właśnie rozpoczął prace nad bakteriami wywołującymi zakażenie ran oraz badania nad wąglikiem. Badania kontynuował później w Berlinie, czego finałem był historyczny wykład
„O gruźlicy” wygłoszony 24 marca 1882 r., w którym przedstawił odkrycie bakterii wywołującej gruźlicę. W 1905 roku Robert Koch otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.
Po dalszym zwiedzaniu miasta dotarliśmy pełni wrażeń autokarem do Hotelu Montana w Karpicku k. Wolsztyna, gdzie
sprawnie zakwaterowano uczestników wycieczki.
Po obiedzie i odpoczynku rozpoczęły się gry sportowe:
rzutki do tarczki, ping-pong, piłkarzyki, kometka i przeciąwww.woiib.org.pl

Opactwo pocysterskie w Obrze

Źródło: www.wikipedia.pl
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dziś prędkość 130 km/h. W 1937 r. został odznaczony złotym medalem na międzynarodowych targach w Paryżu.
Co roku na początku maja Wolsztyn staje się miejscem spotkań wielu tysięcy miłośników parowozów, którzy przyjeżdżają z całego świata na Paradę Parowozów.
Kolejnym obiektem zaplanowanym w programie był  
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Jest on położony nad zachodnim brzegiem Jeziora
Wolsztyńskiego. Na obszarze 3,5 ha zgromadzono obiekty
i eksponaty pochodzące z terenów pogranicza wielkopolsko-lubuskiego. Znajduje się tu 13 dużych obiektów architektury wiejskiej, między innymi nadal sprawny wiatrakkoźlak, którego najstarsze elementy drewniane pochodzą
z 1603 roku.
Po spożyciu bardzo smacznego grillowego obiadu obraliśmy kierunek do ostatniego przystanku majówkowego,
którym była Obra. Znajduje się w niej zespół zabudowań
pocysterskich z XVIII wieku. Cystersi przybyli do Obry
w 1238 roku. W 1926 roku klasztor powierzono misjonarzom oblatom, którzy przeznaczyli go na Wyższe Seminarium Duchowne. W klasztorze mieści się muzeum misyjne
o wspaniałych zbiorach z całego świata oraz skarbiec z zabytkami sztuki sakralnej sięgającymi XV-XIX wieku. Wszystkie te skarby mieliśmy możliwość obejrzenia i podziwiania.
Na koniec zostaliśmy zaproszeni przez ojców rektorów seminarium J.M.O. dr. Antoniego Bochma i J.M.O. dr. Jerzego

Grupa majówkowiczów w Obrze

Foto: A. Kędziora

Wcisło, przy współudziale sponsoringowym i organizacyjnym Anity Karcz, na bardzo smaczny poczęstunek. Po zrobieniu grupowego zdjęcia uczestników majówki obraliśmy
kurs na Poznań, do którego pełni wrażeń i w komplecie 50.
majówkarzy dojechaliśmy, życząc sobie w przyszłym roku
kolejnej majówki. W imieniu organizatorów tą drogą serdecznie dziękujemy uczestnikom za stworzenie bardzo miłej
i sympatycznej atmosfery podczas majówki.
Przewodniczący Zespołu
Informacji Technicznej i Integracji
mgr inż. Zenon Wośkowiak

Wielkopolski Inżynier Budownictwa
Inżynier życzliwy ludziom i otwarty na świat

„Mój ojciec przez całe swoje dotychczasowe życie
był niesamowicie pracowitym człowiekiem, wielkim społecznikiem, optymistą, człowiekiem wielce życzliwym ludziom i otwartym na świat”.
Łucja Osińska
Inż. architekt Bogusław Osiński urodził się 3 czerwca
1915 r. w Poznaniu. Pochodzi z licznej rodziny o dużych tradycjach narodowościowych. Jego ojciec Feliks Osiński brał
czynny udział w powstaniu wielkopolskim. Po śmierci ojca
ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy i pomimo,
że był jedynym żywicielem rodziny, zaciągnął się do Wojska Polskiego i wziął czynny udział w obronie Warszawy
w 1939 r.
Za udział w działaniach wojennych otrzymał: Medal
za Warszawę 1939-1945, Odznakę Grunwaldzką, Medal za
udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Odznakę Weterana Walk
o Niepodległość.
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Od 26 marca 1986 r. jest członkiem zwyczajnym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a od 10 stycznia
2002 r. podporucznikiem Wojska Polskiego .
W czasie niemieckiej okupacji, będąc już technikiem
drogowym i wodnym, był przymusowo zatrudniony w niewww.woiib.org.pl

mieckiej firmie Werner Krause w Szamotułach jako kierownik budowy i prowadził budowy na terenie Ukrainy okupowanej przez Niemców.
Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w Państwowej Szkole Budownictwa na Wydziale Budowlanym, a następnie w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu, którą
to ukończył w 1949 r., uzyskując tytuł inżyniera architekta.
Od 1945 r. był bardzo mocno zaangażowany w odbudowę Poznania, początkowo jako kierownik odbudowy Kolei Państwowych w Poznaniu, a następnie od 1950 r. kolejno jako: inspektor nadzoru, naczelny inżynier oraz dyrektor Dyrekcji Budowy Miast i Osiedli Robotniczych
w Poznaniu.
W 1955 r. został powołany na stanowisko dyrektora
Zarządu DBOR Zachód, któremu bezpośrednio podlegały
DBOR-y w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, Zielonej Górze
i we Wrocławiu. Był zaangażowany zarówno w budowę nowych osiedli, jak i odbudowę zabytków, a szczególnie w odbudowę Starego Rynku w Poznaniu.
W okresie tym powstało wiele osiedli i większych zespołów mieszkaniowych w Poznaniu, takich jak os. Dębiec,
os. Komandoria, os. przy Chociszewskiego, zespół budynków przy ul. Kosińskiego, zespół budynków przy pl. Młodej Gwardii, ul. Libelta- Inżynierska, Lampego zespół przy
pl. Wielkopolskim z ul. św. Wojciecha, Działową, ul. 23
Lutego, zespół budynków przy ul. Ratajczaka, Ogrodowej,
Chudoby, zespół budynków przy ul Owsianej – Dożynkowej,
zespół budynków przy ul Grunwaldzkiej – Wojskowej, zespół przy ul. Strzeleckiej – K. Wielkiego, budynek przy ul.  
Marchlewskiego i wiele innych.
W 1954 r. otrzymał podziękowanie za entuzjastyczną pracę przy realizacji Poznańskiej Starówki od autora modelu odbudowy Starego Rynku – architekta Zbigniewa Zielińskiego.
W 1956 r. został powołany do „Zespołu dla uproszczenia i kodyfikacji obowiązujących przepisów inwestycyjnych”
jako przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego Krajowej Narady Budownictwa w Poznaniu. W latach 1957-1958 pracował w Warszawie w Biurze Projektów przy Centralnej Radzie Związków Zawodowych jako starszy projektant.
Od 1958 r. do 1962 r. pełnił obowiązki dyrektora Zakładów Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych w Jarocinie, któremu podlegały wszystkie istniejące cegielnie na
terenie województwa poznańskiego.
Następnie kolejno pracował jako st. projektant i kierownik w Spółdzielni Pracy „Spółprojekt Poznań” oraz Pracowni
Projektowej OTP-PGR Czempiń w Poznaniu. Jako kierownik
pracowni stworzył Biuro Projektów przy PGR Naramowice,
w którym to pracował do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Biuro to obsługiwało Zjednoczenie PGR, wykonując projekty
na terenie całego kraju, zarówno dla budownictwa wiejskiego
(obory, tuczarnie, suszarnie pasz, bukaciarnie, fermy drobiowe, magazyny zbożowe), jak i przemysłowego (szklarnie,
mleczarnie, gorzelnie, oczyszczalnie ścieków dla gorzelni,
mleczarni) oraz budownictwa mieszkaniowego. Biuro to wykonywało również projekty obiektów sportowych, ośrodków
www.woiib.org.pl

wczasowych: takich jak np.: ośrodek wczasowo-sanatoryjny
Lądek Zdrój, ośrodek wczasowy Błażejewko, ośrodek szkoleniowy w Jedlcu koło Gołuchowa, hotel z restauracją w Naramowicach, hotel z restauracją w Gołdapii, zajazd Kaczor
w Piotrowie, dom kultury w Konarzewie, restauracja Krekucha w Poznaniu i wiele innych. Biuro to również zajmowało
się odbudową zabytków, takich jak np.: pałac w Czerniejewie, pałac w Piotrowie, pałac w Manieczkach, pałac w Łężcach, pałac w Kwilczu.
Inż. arch. Bogusław Osiński posiada uprawnienia budowlane do projektowania i do wykonawstwa. Od 2004 r.
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Za swoją pracę i zaangażowanie otrzymał m.in.: Medal
X-lecia Polski Ludowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Zasłużonego
Pracownika Rolnictwa, Srebrną Odznakę Miłośnika m. Poznania, Honorową Odznakę Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego, Honorową Odznakę Za Zasługi dla
Województwa Wielkopolskiego.
Z żoną Urszulą, z którą przeżył 60 lat (zmarła w 2009
r.) miał dwie córki: Barbarę i Łucję. Barbara była doktorem
psychologii, a Łucja jest inżynierem urządzeń sanitarnych.
Ma dwoje wnuków i czworo prawnucząt.
O inż. arch. Bogusławie Osińskim rozmawiam z jego
córką – mgr inż. Łucją Osińską oraz jej kolegą ze studiów,
przyjacielem domu – mgr. inż. Markiem Jusikiem.

Mirosław Praszkowski
Czy z rozmów pani z ojcem wynikła odpowiedź na pytanie, dlaczego ojciec wybrał właśnie ten zawód?
Łucja Osińska
Ojciec wychowywał się na Wildzie. Tam też chodził do
szkoły, w której trzej przyjaciele w trakcie długich rozmów
postanowili, że gdy dorosną, to każdy z nich będzie miał poBiuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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rządny zawód. Jeden został ekonomistą, drugi historykiem
sztuki, a ojciec został inżynierem architektem
Na jego decyzję w dużej części wpłynęły doświadczenia
okupacyjne. W czasie niemieckiej okupacji, będąc już technikiem drogowym i wodnym, był przymusowo zatrudniony
w niemieckiej firmie Werner Krause w Szamotułach jako
kierownik budowy i prowadził budowy na terenach Ukrainy okupowanej przez Niemców. Zdobyte tam doświadczenia
zawodowe wpłynęły na wykrystalizowanie się u ojca decyzji
o konieczności dalszego kształcenia się i aktywnego udziału w odbudowie kraju ze zniszczeń powojennych. Naturalną
konsekwencją było podjęcie studiów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu na wydziale architektury.
Nie bez znaczenia są również ogromne tradycje patriotyczne wyniesione z domu rodzinnego. Jego ojciec – Feliks
Osiński, jako były powstaniec wielkopolski, wpoił mu wielką miłość do Ojczyzny, nauczył ogromnej odpowiedzialności za swoje czyny, dbałości o prawość postępowania wobec
najbliższych, jak i rzetelną realizację wszelkich obowiązków.
Ojca, który był dla niego niedościgłym wzorem postępowania, stracił w wieku 13 lat. Przejął po nim obowiązki zapewnienia bytu i bezpieczeństwa swoim najbliższym: matce
i 3 siostrom w wieku 18 lat.
Wszystkie te czynniki wpłynęły na wybór przez mojego
ojca przyszłego zawodu. Chciał odbudowywać kraj, chciał
być bardzo przydatny rodzinie i swojej Ojczyźnie.
Mirosław Praszkowski
Najtrudniejsze momenty w życiu pani ojca.
Łucja Osińska
Za najtrudniejsze możemy uznać te, o których mówił
niechętnie, o których wręcz nie chciał opowiadać. To była
kampania wrześniowa i obrona Warszawy, w której ojciec
brał udział jako żołnierz Wojska Polskiego. Potem, już po
klęsce, koszmar przebijania się pieszo do Poznania, a następnie ucieczka przed szukającymi go Niemcami w Poznaniu na
teren okupowanej przez Niemców Ukrainy.
O swojej pracy podczas okupacji też nie chciał mówić
zbyt wiele, ponieważ znajdował się na terenach przygranicznych, gdzie toczyła się wojna. Jej koszmar odcisnął na ojcu
wielkie piętno, z którym zmagał się przez wiele lat.
Kolejny trudny czas to okres tuż po zakończeniu wojny,
okres stalinizmu. Nie można było nikomu ufać, a powierzono mu bardzo odpowiedzialne obowiązki przy odbudowie
budynku dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu, czy też
gdy był dyrektorem Dyrekcji Budowy Miast i Osiedli Robotniczych w Poznaniu. Nigdy nie był członkiem partii. Te
funkcje powierzono ojcu dlatego, że był dobrym organizatorem i fachowcem, świetnie realizował swoje obowiązki, nie
bał się odpowiedzialności, nie bał się podejmować ważnych
i trudnych decyzji.
Z tamtego okresu pamiętam, że ojca ciągle nie było
w domu. Cały czas był zajęty swoimi obowiązkami zawodowymi, swoją pracą, którą kochał.
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Zniszczony budynek dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu

Najtrudniejsze realizacje zawodowe to czas odbudowy. Nie było planów budynków, mostów, całej infrastruktury miasta. Trzeba było odbudowywać. To była wielka
odwaga tych inżynierów, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za efekty końcowe odbudowy. Bazowali przecież na swojej wiedzy oraz na pamięci i umiejętnościach
przedwojennych majstrów, którzy te budynki stawiali.
Było trudno, chwilami niebezpiecznie, a obiekty do dziś są
użytkowane i świetnie wyglądają. Budynek dyrekcji Kolei
Państwowych w Poznaniu jest tego świetnym przykładem,
tak samo jak zabudowa Starego Rynku wraz z przyległymi
do niego ulicami.
Mirosław Praszkowski
Największe sukcesy zawodowe pani ojca.

Osobiste podziękowanie od architekta Zbigniewa Zielińskiego

Łucja Osińska
Zawsze z ogromną dumą ojciec oprowadzał nas po Starym Rynku w Poznaniu, podkreślając przy tym, że to właśnie
on go odbudowywał. Myślę, że do dzisiaj uważa tę realizację
za swój największy sukces zawodowy. Tym bardziej że 8 listopada 1954 r. otrzymał specjalne podziękowanie od autora
modelu odbudowy – architekta Zbigniewa Zielińskiego.
Ważnym okresem w jego życiu była też praca w Zarządzie DBOR-u w Warszawie, do której został oddelegowany
z Poznania.
www.woiib.org.pl

Z dumą podkreśla też fakt, że był żołnierzem Wojska
Polskiego walczącym w II wojnie światowej. Ukoronowaniem jego kariery wojskowej był w 2002 roku awans na stopień podporucznika WP.
Mirosław Praszkowski
Według pani ojca, jakimi cechami powinien charakteryzować się inżynier?
Łucja Osińska
Myślę, że jedną z głównych cech powinno być dążenie
do wiedzy specjalistycznej. Uważał, że przez całe życie trzeba się kształcić, rozwijać swoją wiedzę ogólną i zawodową
by być dobrym specjalistą w swoim zawodzie. Równie ważną cechą powinno być rzetelne wykonywanie swoich obowiązków zawodowych.
Taki model życia zawodowego ojciec przekazywał nam
dzieciom. Siostra była pracownikiem naukowym. Zmarła
w trakcie pisania pracy habilitacyjnej. Ja jestem magistrem
inżynierem o specjalności inżynierii sanitarnej. Posiadam
uprawnienia do projektowania i do wykonawstwa. Jestem
również rzeczoznawcą w swojej specjalności.
Mirosław Praszkowski
Czym zajmował się pani ojciec po zakończeniu swoich
obowiązków zawodowych? Jakie miał hobby?
Łucja Osińska
W młodości ojciec grał w piłkę nożną, pływał w Warcie
i jeździł na nartach biegowych. W późniejszym okresie pasją
pozazawodową ojca była praca na działce przy budowaniu
i rozbudowie domków letniskowych. Mówię o liczbie mnogiej, gdyż pierwszy własnoręcznie zbudowany domek letniskowy został podpalony. Odbudowa drugiego to też dzieło
umysłu i rąk mojego ojca. Prace trwały dość długo ze względu na obowiązki zawodowe, ale to było miejsce, gdzie ojciec
najchętniej przebywał i w ten sposób realizując swoje pasje,
odpoczywał.
Dzisiaj ojciec jest jeszcze aktywnym słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nadal, w miarę swoich możliwości, stara się uczestniczyć w spotkaniach, wykładach , koncertach. Czuje potrzebę samorealizacji. Nadal jest aktywny.
Mój ojciec przez całe swoje dotychczasowe życie był
niesamowicie pracowitym człowiekiem, wielkim społecznikiem, optymistą, człowiekiem wielce życzliwym ludziom
i otwartym na świat.
Mirosław Praszkowski
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Mirosław Praszkowski
Panie Marku, wiem, że bywał Pan często w domu
Państwa Osińskich. Od okresu studiów przyjaźni się pan
z Łucją Osińską – córką pana Bogusława. Studiowaliście
w tym samym czasie na Politechnice Poznańskiej.
www.woiib.org.pl

Proszę powiedzieć, jak przebiegały pana spotkania
z Bogusławem Osińskim? O czym rozmawialiście podczas
spotkań?
Marek Jusik
Spotkania z inż. Osińskim wywarły znaczący wpływ na
kształtowanie i hierarchię moich wartości życiowych. W prowadzonych rozmowach często pojawiały się tematy związane
z pojęciem patriotyzmu, obowiązku wobec Ojczyzny. Właśnie Ojczyzny, tej wymawianej z dużej litery. To narzucało już
pewną konsekwencję powagi i refleksji. Rozmowy pomogły
mi – wówczas młodemu człowiekowi – w kształtowaniu postaw obywatelskich.
Często rozmawialiśmy o zawodzie i cechach dobrego
inżyniera. Pan Bogusław Osiński uważał, że jest to nie tylko
zawód zaufania publicznego, ale rodzaj powołania i służby
wobec pozostałych obywateli. Jednakże, by mógł sprawnie
i efektywnie pracować, potrzebuje dobrze zorganizowanego
zespołu ludzi, którzy znają się na swojej pracy. Inżynier sam
wiele nie zrobi. Bez personelu technicznego nie wykonstruuje wszystkich elementów projektu, podobnie jak kierownik
budowy sam nie wybuduje obiektu. Inżynier powinien umiejętnie i precyzyjnie pokierować zespołem, by zrealizować postawione zadanie. Nad każdym problemem musi się jednak
pochylić.
Jak mawiał, dobry kierownik to inżynier, który powinien wiedzieć: czego, ile i w jakim czasie może od swoich
współpracowników wymagać. Odpowiedź na powyższe pytania staje się łatwa, gdy kolejno przechodzi się wszystkie
szczeble zawodowe począwszy od najniższego stanowiska.
Na każdym szczeblu zdobywa się określoną wiedzę i doświadczenie.
Do tego wszystkiego potrzebne są jeszcze rzetelność
i zaufanie. Rzetelność odnosi się do osoby inżyniera, który
projektować czy budować powinien w oparciu o aktualną
wiedzę według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności. Zaufanie odnosi się do zespołu ludzi, których inżynier zgromaBiuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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dził wokół siebie. Sam dobór ludzi, którym można zaufać
i którym wierzyć, to bardzo ważna umiejętność inżyniera.
W osobie pana Bogusława znalazłem osobiście mentora,
doświadczonego doradcę, który w odpowiednim momencie
podpowie, poradzi i pomoże. Rozmowy z nim były również
formą przekazywania wiedzy, doświadczenia czy rozwiązań
technicznych. Czasem ot tak, mimochodem, czasem w trakcie dyskusji nad rozwiązaniem problemu. To było prawie niezauważalne, ale jakże istotne, jakże bardzo pomocne. To jest
naprawdę wielka umiejętność.

Model odbudowy Starego Rynku w Poznaniu

Mirosław Praszkowski
Proszę powiedzieć, co w swojej działalności zawodowej
p. Osiński określał mianem sukcesu? Z czego był dumny?
Marek Jusik
W wielu rozmowach z dużą dumą opowiadał o odbudowie Starego Rynku w Poznaniu. W głosie słychać było
szczególne zadowolenie z efektów wykonanej pracy. Tak,
mogę powiedzieć, że to był jego jeden z wielu sukcesów
zawodowych. Kolejnym była odbudowa budynku dyrekcji

Kolei Państwowych. Wiele opowiadał o problemach z realizacją tego przedsięwzięcia, gdyż nie było planów i rysunków
budynku. Spotkał jednak dawnych fachowców, którzy razem
z nim podjęli się odbudowy i obiekt jest użytkowany do dziś.
Kilka lat temu, w czasie wspólnej podróży z Połczyna
Zdroju, w mijanych miejscowościach pokazywał mi budynki
i zespoły budynków, których projekty powstały w kierowanej przez niego pracowni projektowej. Opowiadał ciekawe,
nieraz zabawne historie związane z realizacją tych obiektów. Inżynier Bogusław Osiński wybudował, zaprojektował
i nadzorował budowę wielu budynków, osiedli, zakładów
przemysłowych. W pierwszych latach po wojnie odbudowywał zniszczoną substancję mieszkaniową Poznania, między
innymi budynki wokół placu Wielkopolskiego [Sapieżyńskiego]. Projektował i budował nowe osiedla mieszkaniowe
dla pracowników uruchamianego po wojnie przemysłu. Pod
jego nadzorem powstało wiele osiedli mieszkaniowych w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Później zajmował się
budownictwem wiejskim i przemysłowym. Na terenie całego
kraju projektował zespoły budynków dla Państwowych Gospodarstw Rolnych, zakłady przetwórcze produktów rolnych
czy osiedla wiejskie. Zajmował się również odbudową pałacu
w Czerniejewie. We wspomnieniach pana Bogusława związanych z realizowanymi przez niego budowami pojawiała się
delikatna nutka satysfakcji z dobrze zrealizowanego dzieła.
Pan Bogusław z naciskiem podkreślał, że inżynier musi
mieć zawsze świadomość tego, iż efekt jego pracy ma służyć
innym ludziom. Projektować i budować trzeba według swojej
najlepszej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim zgodnie ze sztuką budowlaną. I to bez względu na to, czy jest to
budynek, droga, wiadukt czy most. Wskazywał, że trzeba być
odpowiedzialnym za każde swoje zawodowe działania.
Tak zapamiętałem pana inż. arch. Bogusława Osińskiego. W wielu momentach mojej zawodowej drogi udzielił mi
cennych rad. Jestem mu za to bardzo wdzięczny.
Mirosław Praszkowski
Dziękuję za rozmowę.

Wyjazd techniczny do Londynu
W

dniach od 17 do 20 maja tego roku odbył
się wyjazd techniczny do Londynu. Głównym celem wyjazdu 20-osobowej grupy
członków WOIIB była analiza rozwoju wielkiego Londynu
w oparciu o rzekę Tamizę. Wnikliwe obserwacje w trakcie
dwugodzinnego rejsu statkiem z portu Tower do Greenwich
pokazały, w jaki sposób rozwijało się miasto Londyn na obu
brzegach wielkiej rzeki. W  czasach imperium rzymskiego,
a także w średniowieczu statki wpływające z morza zatrzymywały się przy małych nabrzeżach w dzisiejszym City of
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London. Statki stawały się łatwym łupem złodziei, a same
miały mało miejsca przy nabrzeżu do rozładunku towarów.
Aby uporać się z tym problemem w końcu XVII wieku,
zakończono budowę Howland Great Dock, w którym było
bezpieczne i osłonięte miejsce postoju dla 120 okrętów.
Sukces komercyjny tego projektu spowodował gwałtowną
rozbudowę doków. Wzdłuż nabrzeża Tamizy powstawało
wiele magazynów, przystani i pomostów, a poszczególne
doki specjalizowały się w obsłudze różnego rodzaju towarów (drewna, ziarna, wełny, cukru, gumy). Obsługa doków
www.woiib.org.pl

wymagała ogromnej ilości pracowników, w latach wiktoriańskich zatrudnienie znajdowały tu dziesiątki tysięcy ludzi. Koniec prosperity londyńskich doków nadszedł między rokiem
1960 a 1970, kiedy to transport wodny zaadoptował nowo
wynaleziony system kontenerów, a Tamiza okazała się zbyt
płytka na duże statki. Transport towarów przeniósł się do portów w Tilbury i Felixtone. W  roku 1980 zamknięto ostatni
z londyńskich doków i na tych terenach zapanowały bezrobocie, bieda i przestępczość. W połowie lat osiemdziesiątych
przystąpiono do rewitalizacji Docklands, powołując specjalną strefę ekonomiczną. Zachęty dla inwestorów spowodowały olbrzymi boom inwestycyjny. Ceny nieruchomości poszybowały i w ciągu ostatnich dwudziestu lat ludność Docklands
się podwoiła.
Drugim punktem wyjazdu technicznego było zwiedzanie
biurowca SHARD of LONDON. Widoczny z każdego miejsca budynek posiada 72 kondygnacje, a całkowita wysokość
wynosi 309,6 m. Decyzja o budowie jednego z najwyższych
budynków w Europie zapadła w roku 2005. Finansowanie
zapewniło konsorcjum banków z Kataru, a projekt wykonał
włoski architekt Renzo Piano. W  kwietniu 2008 roku rozpoczęły się rozbiórki budynków w miejscu, w którym miał
stanąć biurowiec The Shard. Rozpoczęcie budowy nastąpiło
16 marca 2009 roku. Budynek został posadowiony na palach,
a podstawowy rdzeń stanowi żelbetowa konstrukcja szybów
40 wind. W połowie grudnia 2010 roku w iście sprinterskim
tempie zakończono konstrukcję żelbetową biurowca – średni
czas „wylewania” kolejnych kondygnacji mieścił się w odstępach jednego tygodnia.
Wieżowiec został oficjalnie otwarty 5 lipca 2012 roku
przez premiera Kataru i księcia Yorku Andrzeja. Pierwotny

Most Tower Bridge na Tamizą w Londynie

koszt budowy biurowca o powierzchni ponad 111 tys. m2 wyniósł 350 mln funtów, a ostatecznie po długotrwałym sporze
z wykonawcą inwestor musiał ponieść dodatkowe koszty
w wysokości 85 mln funtów.
Budynek jest rozplanowany następująco:
– do 28 piętra powierzchnia biurowa,
– piętra 31-33 powierzchnia restauracyjna,
– piętra 34-52 hotel,
– piętra 53-65 mieszkania,
– powyżej 65 piętra znajdują się tarasy widokowe, z których rozciąga się widok do 40 km.
Poza głównymi punktami programu wyjazdu udało nam
się zwiedzić ważne miejsca w Londynie: Zamek Tower, Tower Bridge, Westminster Abbey, przespacerować się klimatyczną ulicą Portobello Road w Notthing Hill, zjeść kolację
w Chinatown i wypić szklaneczkę piwa w pubie.
Krzysztof Pięta

Sympozjum w Gdańsku

9

czerwca 2015 r. na terenie Międzynarodowych
Targów Gdańskich SA Centrum WystawienniczoKongresowe Amber Expo w Gdańsku odbyło się
III sympozjum pn. „Tunel drogowy pod Martwą Wisłą”. Ten
ciekawy temat zgromadził licznych uczestników, wśród których sporą grupę stanowili członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Dotychczasowe dwa sympozja poświęcone były licznym problemom związanym z projektowaniem i realizacją
nietypowych i pionierskich, jak na polskie warunki, obiektów
tunelowych prowadzonych pod rzeką. Bieżące i przyszłe potrzeby komunikacyjne Gdańska wymusiły podjęcie budowy
tuneli, gdyż sąsiedztwo znajdującego się w pobliżu dużego
obiektu sportowego, tj. stadionu PGE Arena, przy jednoczesnym stałym wykorzystaniu Martwej Wisły jako drogi
wodnej do Stoczni Remontowej uniemożliwiało wykonanie
przeprawy mostowej, gdyż wielkość obiektów wpływających
www.woiib.org.pl

Martwą Wisłą jest znacząca i ledwie mieści się w zakładanej skrajni. Tunel stanowi element Trasy Słowackiego i łączy zachodnią część Gdańska z Wyspą Portową, gdzie Trasa
Słowackiego łączy się z Trasą Sucharskiego. Umiejscowiony poniżej ujścia Kanału Kaszubskiego do Martwej Wisły,
w miejscu, gdzie jej szerokość wynosi 200 m, pozwoli na
szybsze i sprawniejsze likwidowanie ewentualnych zatorów
powstałych w czasie trwania imprez sportowych, pokazów,
wystaw i ekspozycji. Jego długość – 1377,5 m, średnica –
12,2 m, a zagłębienie pod dnem Martwej Wisły minimalne
– 8 m, a maksymalne – 35 m.
Tematyką trzeciego sympozjum była prezentacja doświadczeń z kończącej się budowy. Tych doświadczeń, które
stanowiły o bezpieczeństwie na etapie budowy, oraz tych, które stanowić będą o bezpieczeństwie na etapie użytkowania.
Wykonawcą tuneli jest hiszpańska firma OHL, a ich drążenie
prowadzono niemiecką maszyną TBM o średnicy 12,56 m.
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Po wykonaniu jednego otworu zagadnieniem kluczowym
było przełożenie maszyny do komory wejściowej znajdującej
się po drugiej stronie Martwej Wisły po jej kompletnym zdemontowaniu, przeciągnięciu przez wykonany tunel i ponownym złożeniu w komorze wejściowej. Takie działania były
niezbędne dla wykonania odwiertu równoległego. Odległość,
na którą przemieszczono sprzęt, wynosiła prawie 1080 m,
a wykonano to w ciągu 91 dni. Czynności te powtórzono po
zakończeniu odwiertu drugiego tunelu. Demontaż maszyny
umożliwił wykonawcy kontrolę tunelu w zakresie szczelności
pierwszej, a potem drugiej tuby tunelu, także osiadania terenu
i wykonanych obiektów budowlanych. Dokonane pomiary
pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenia, że drążenia obu rur
przeprowadzono w sposób bezpieczny i zgodnie z przyjętymi założeniami. Po wykonaniu dwóch rur tuneli wykonano
obudowę z elementów żelbetowych. Następnym dużym wyzwaniem było wykonanie siedmiu przejść poprzecznych pomiędzy dwoma rurami w technologii całkowicie odmiennej
od dotychczas stosowanej, tj. drążenie wcześniej zamrożonego gruntu. Drążenie wykonano metodami górniczymi z zastosowaniem sprzętu, natomiast ręcznie tam, gdzie warunki
uniemożliwiały wykonanie posiadanym sprzętem. Były to
trudne i ryzykowne prace, gdyż na etapie ich realizacji były
takie chwile, gdy tylko zmrożony grunt i tymczasowe zabezpieczenia stanowiły o bezpieczeństwie osób i sprzętu, jednak
zwiększone warunki bezpieczeństwa przez wyspecjalizowane służby i zachowanie najwyższych standardów w zakresie
organizacji, technologii i jakości pozwoliły na bezpieczne ich
wykonanie.
Roboty wykończeniowe w tunelach polegały na wykonaniu trwałej obudowy z tubingów, czyli sferoidalnych elementów żelbetowych, a następnie ułożenie prefabrykatów dennych
z ustrojem nośnym jezdni. Celem tych działań było przygotowanie kanałów dla wszelkich instalacji, dla dopływu świeżego powietrza, czy wreszcie przejścia dla obsługi technicznej.
Na obudowę dodatkowo montowano elementy, których celem
jest podniesienie warunków bezpieczeństwa pożarowego. Dla
bezpiecznego użytkowania tunelu istotne było przewidzenie,
zaprojektowanie, potem prawidłowe wykonanie robót i wyposażenia stanowiących jego ochronę przeciwpożarową.
Najważniejszym w tym zakresie – zgodnie z przedstawionymi referatami – było oświetlenie tunelu, z podziałem
na strefy wjazdowe i przejazdowe, a także uwzględniające
natężenie ruchu oraz inne wyjątkowe sytuacje i wydarzenia
mające miejsce w tunelu, jak alarm pożarowy, alarm spowodowany otwarciem drzwi ewakuacyjnych, spowodowany
czujnikiem CO czy ograniczenia widoczności.
Kolejnym istotnym systemem bezpieczeństwa jest wentylacja, czyli napowietrzanie prowadzone w każdej rurze
przez 2 potężne wentylatory, wprowadzające świeże powietrze z kanałów znajdujących się pod jezdnią, i oddymianie
prowadzone przez 11 wentylatorów strumieniowych umieszczonych pod stropem tunelu. W tunelu rozmieszczono punkty alarmowe SOS, umieszczone w ścianach po obu stronach
każdej niszy. Innym technicznym zabezpieczeniem jest stały
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monitoring wizyjny, a ponadto instalacje obsługi ruchu drogowego, której celem jest obsługa znaków świetlnych, sygnalizacja zamykania pasa ruchu, sygnalizacja świetlna oraz
obsługa rogatek drogowych zamykających wjazd do tunelu.
System sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, system oddymiania oraz wodna instalacja przeciwpożarowa to następne rozwiązania niezbędne w tego typu
obiektach, a które zastosowano w realizowanym tunelu.
To że tunel przechodzi pod dnem Martwej Wisły, może
nie powinno pozbawić go rozwiązania spraw związanych z
odwodnieniem. Bo jakkolwiek nie przewiduje się przesiąkania wód Wisły, to jednak w tunelu wystąpią znaczne ilości
wody i innych cieczy, które dostaną się tam albo w wyniku
opadów atmosferycznych, albo bieżącego użytkowania, czy
też czyszczenia powierzchni jezdnej. Ciecze te po oczyszczeniu będą transportowane za pomocą przepompowni poza tunel. Jednak dla projektantów najważniejsze stało się zapewnienie dla tunelu stałego zasilenia w energię, by nawet w sytuacji awarii zapewnić normalne funkcjonowanie wszystkich
systemów oraz zarządzanie tymi systemami.
Dla uczestników sympozjum najciekawszym punktem
wizyty w Gdańsku była wizyta na budowie. Okazało się, że
omówione na sympozjum tematy są w trakcie realizacji, a do
zakończenia pozostało jeszcze dużo pracy, choć termin przekazania został przez inwestora wyznaczony na październik 2015 r.
Ciekawe było zobaczyć konstrukcję tunelu, obudowę i elementy konstrukcji, także tunel poprzeczny z działającą wciąż
instalacją mrożącą grunt. Liczne wątpliwości były na bieżąco
rozwiewane przez obecny na budowie trzon kadry inżynierskiej
realizującej ten obiekt. To co na sympozjum przedstawiano
w formie ciekawych prezentacji, bazujących jednak na projektach, a prezentowanych najczęściej w formie graficznej, tutaj
mieliśmy okazję zobaczyć, dotknąć i poznać sposób realizacji,
w tym również uzyskać informacje o sposobie kontroli i odbioru
prefabrykatów, robót i całego obiektu dokonywane bezpośrednio na budowie. Była też możliwość praktycznego poznania stosowanych na budowie warunków bezpieczeństwa.
Chociaż inwestycja nie jest tania, to jednak ze względów pozaekonomicznych stanowi znakomitą alternatywę dla
przepraw nad ciekami wodnymi, oszczędzając tereny, które
mogą być wykorzystane w inny sposób i nie narusza walorów
krajobrazowych.
Należy podkreślić, że ten ciekawy temat stanowił dla
uczestników sympozjum znakomity materiał poznawczy;
a szczególnie dla tych, którzy uczestniczyli w wizycie na budowie. Inwestycja ta dla grupy inżynierów uczestniczących
na etapie projektowania, przygotowania i realizacji stanowiła doskonały poligon praktycznego wykorzystania wiedzy,
technologii i sprzętu, które nie są powszechne na naszych
budowach. Kadra ta będzie w przyszłości konkurencją dla
światowych potentatów specjalizujących się w budowie tuneli, reprezentując Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
Swoje spostrzeżenia i refleksje przedstawił
Jerzy Franczyszyn
www.woiib.org.pl

Warzelnia – Zabudowa Wielorodzinna
Założenia projektowe • Lokalizacja • Funkcja • Forma
Lokalizacja. Zabudowa wielorodzinna to trzy budynki
wolno stojące, stanowiące kluczowe elementy kompozycyjne
całego założenia zespołu WARZELNIA. Pierwszy budynek
to apartamentowiec z parkingiem podziemnym, będący dopełnieniem zabudowy starego browaru. Dwa kolejne budynki
to skrajnie zlokalizowane obiekty, stanowiące uzupełnienie
zabudowy jednorodzinnej w zabudowie zwartej. Założenia
zabudowy wielorodzinnej oparto na ściśle określonej, uporządkowanej osi – istniejąca ul. Wilcza – oraz na charakterystycznej dla tego terenu zabudowie objętej ochroną konserwatorską. Całość założenia wkomponowano w krajobraz
dopływu rzeki Cybiny. Lokalizacja budynków wielorodzinnych została również podporządkowana widokom krajobrazowym – najazd od strony ul. Browarnej i widok na skarpę
z nową zabudową z przeciwległego brzegu rzeczki Cybiny –
od północy. Zintegrowane działania projektowane dotyczące
lokalizacji w maksymalny sposób zostały skoncentrowane na
„wtopienie” nowej architektury w kontekst zabytkowy i krajobrazowy.

Ryc. 1. Szkic autorski – plan zagospodarowania terenu.
Sławomir Rosolski
Funkcja. Program funkcjonalno-przestrzenny zabudowy wielorodzinnej został opracowany w oparciu o uwarunkowania lokalizacyjne i metodologię założeń ekonomicznych
inwestycji. Główne wytyczne dotyczyły wielkości budynków, ich gabarytów, powierzchni zabudowy, uwarunkowań
widokowych, uwarunkowań Prawa budowlanego i oczekiwań rynku nieruchomości. Konsekwencją założeń i wytycznych projektowych oraz ekonomicznych jest zaprojektowany trzykondygnacyjny apartamentowiec z parkingiem
podziemnym, którego 66 mieszkań zostało zróżnicowanych
pod względem układu funkcjonalnego i powierzchni. Mieszwww.woiib.org.pl

kania zostały zaprojektowane, jako dwu-, trzy- i czteropokojowe, których otwarte wnętrza dają dużą mobilność układów funkcjonalnych, ostania kondygnacja budynku została
zwieńczona dwupoziomowymi apartamentami. Budynek
został podzielony na dwie części mieszkalne wschodnią i zachodnią, które połączono parterowym łącznikiem, stanowiącym wspólną przestrzeń recepcji i wejściowego holu otwartego na zielony dziedziniec wewnętrzny. Wschodnia cześć
mieszkalna otrzymała klatki schodowe otwarte na zielony
dziedziniec oraz dwie windy zatopione w jego przestrzeń.
Zachodnia cześć apartamentowca otrzymała komunikację,
w której klatka schodowa swoją formą „owija” szyb windowy. Obydwie części budynku zostały połączone za pomocą
komunikacji zlokalizowanej w hali garażowej, która zapewnia 132 miejsca postojowe.
Pozostałe dwa budynki wielorodzinne zostały zaprojektowane jako trzykondygnacyjne z niekonwencjonalnym
układem funkcjonalnym. Na każdej z kondygnacji zaprojektowano pojedynczy apartament charakteryzujący się symbiozą wnętrza z otoczeniem.

Ryc. 2. Szkic autorski – rzut parteru, apartamentowiec
Sławomir Rosolski
Forma. Całość założenia formy zabudowy wielorodzinnej jest konsekwencją istniejącej zabudowy zabytkowej
starego Browaru. Wielkość zabudowy i jej proporcje, kąt nachylenia dachu, faktura i kolor, detal architektoniczny (m.in.
w postaci wiązania cegieł w bezpośredni sposób) wynikają
z zasady zgodności stare dla nowego – przeszłość dla przyszłości. Formy nowych budynków zabudowy wielorodzinnej
zostały wykreowane w oparciu o historyczny detal zabudowy
Browaru – cegła jako wiodący materiał elewacyjny.
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Ryc. 4,5,6,7,8,9,10,11,12. Recepcja, hol i komunikacja budynku apartamentowego. Fotografia z archiwum A.P.P.S.R.A*
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Ryc. 13,14,15,16,17,18,19,20. Warzelnia – zabudowa wielorodzinna A.P.P.S.R.A*
www.woiib.org.pl

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2015 (48)

29

Gra światła i cienia na subtelnie rozedrganej ścianie poprzez wysunięcie poszczególnych cegieł kontrastuje ze szklanymi refleksami stolarki oraz z antracytowymi panelami aluminiowymi, którymi zostały pokryte wykusze. Fasady budynków
zostały rozrzeźbione potężnymi przeszkleniami i głębokimi
loggiami, tworząc dynamiczną kompozycję elewacji. Ważnym
elementem założeń projektowych była rezygnacja z balustrad
na rzecz technicznych rozwiązań zastosowanych w stolarce
okiennej i drzwiowej oraz ukrycie systemu odprowadzenia wód
deszczowych z dachu. Nawiązując do formy projektowanych
budynków wielorodzinnych, należy pamiętać o tle, na jakim te
budynki występują i jaką rolę pełnią – są uzupełnieniem, dopełnieniem, dominantą oraz tłem dla starej i nowej zabudowy.
Wyznaczniki przesłania artystycznego
Analiza zabytkowej struktury przestrzennej starego
Browaru i istniejącej tkanki stała się podstawowym elementem założeń projektowych na prawach szczególnej kreacji.
Stąd zastosowanie zasady „zgodności” kształtowania nowej, współczesnej architektury z istniejącym historycznym

Ryc. 3. Szkic autorski – elewacje, apartamentowiec.
Sławomir Rosolski
obiektem, połączenie starego z nowym oraz określenie elementów charakterystycznych dla rozwiązań projektowych
takich, jak: kolor, faktura, gabaryty i proporcje nowej zabudowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na detal architektoniczny. Projektowaną przestrzeń ww. aplikacji zaszeregowano jako pojedyncze wnętrze architektoniczno-krajobrazowe, którego osią działania stało się poszukiwanie systemu
powiązań kompozycyjnych pomiędzy wnętrzem i zespołem
wnętrz, jednostką i zespołem jednostki, dając podstawę do
określenia metody studiów i projektowania w aspekcie odkrywania wyznaczników nowych wartości artystycznych.
dr inż. arch. Sławomir Rosolski

Bezpieczna realizacja prac

na budowach drogowo-mostowych
Przy pracach w budownictwie drogowym i mostowym występuje wiele zagrożeń związanych z charakterem tych robót. Dotyczą
one zarówno osób wykonujących prace budowlane, jak i osób postronnych – uczestników ruchu drogowego. Największe
zagrożenia związane z pracami drogowo-mostowymi wiążą się z wykopami, pracami na wysokości, użyciem sprzętu ciężkiego
i transportem na terenie budowy, substancjami niebezpiecznymi, transportem pionowym, pracami pod ruchem oraz robotami
bitumicznymi. W artykule przedstawione zostaną sposoby minimalizowania zagrożeń związanych z tego rodzaju pracami,
oparte na doświadczeniach Skanska w tym zakresie.

C

elem strategicznym Skanska jest zero wypadków, stąd podejmujemy bardzo wiele działań
w celu eliminacji wypadków na naszych budowach. Nasze działania są kierowane do wszystkich pracowników zaangażowanych w proces budowy, czyli zarówno
pracowników sił własnych, jak i pracowników podwykonawcy. Realizacja prac opiera się na procesie zarządzania
bezpieczeństwem, którego najważniejszym elementem jest
planowanie. Na tym etapie określamy bezpieczną realizację
budowy. Zgodnie z zasadą Pareto 20/80, poświęcając 20%
czasu na zaplanowanie wykonania prac, możemy osiągnąć
80% efektów, w postaci bezpiecznego wykonania każdego
etapu zadania obejmującego: przygotowanie, realizację, zakończenie – wyjaśnia Daria Krawczak, menedżer Zespołu ds.
BHP w Skanska. Etap planowania obejmuje:
•
zakres prowadzonych robót, bezpośredni nadzór, przewidywane zagrożenia wraz ze wskazaniem środków
technicznych i organizacyjnych, które je eliminują, jak
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•
•
•

•

•

i sposoby prowadzenia szkoleń dla pracowników, co jest
zapisane w planie BIOZ;
zapoznanie pracowników z informacjami o budowie, jak
i głównych zagrożeniach, czyli przeszkolenie wszystkich zaangażowanych w proces budowy;
identyfikację ryzyka i sposoby jego eliminacji, czyli
ocenę ryzyka;
przydzielenie obowiązków, w tym odpowiedzialności nadzoru, kolejność wykonywania zadania wraz
ze wskazaniem środków eliminujących zagrożenia,
czyli Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót
(IBWR);
w przypadku planowania prac szczególnie niebezpiecznych – pozwolenie na prace szczególnie niebezpieczne
(np. praca na wysokości, montaż elementów konstrukcyjnych);
zapoznanie pracowników z obowiązkami i aktualnymi zagrożeniami, czyli odprawę codzienną, w której uczestniwww.woiib.org.pl

czą wszyscy pracownicy wraz z brygadzistą. W Skanska
odprawa odbywa się za pomocą Karty startowej.
Zakres prac, główne zagrożenia i sposoby ich eliminacji są
komunikowane przez nadzór pracownikom bezpośrednio wykonującym pracę; podczas odpraw codziennych. Podczas odprawy
pracownicy poznają bezpieczny sposób, kolejność wykonania
zadania, swoje obowiązki i odpowiedzialności. Podczas odprawy sprawdzane są również ciągi komunikacyjne i stanowiska
pracy, jak i wyposażenie w środki ochrony indywidualnej. Na
koniec odprawy pracownik nadzoru upewnia się, że każdy pracownik zaangażowany w realizację zadania, wie co ma zrobić
w bezpieczny sposób. Ważne jest podkreślenie, że w przypadku
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości każdy pracownik
ma prawo zareagować i zgłosić to nadzorowi.
Wszyscy pracownicy wykonujący pracę na projekcie
muszą obowiązkowo używać środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych z 3-punktowymi paskami podbródkowymi, okularów ochronnych, widocznej odzieży ochronnej wyposażonej w elementy odblaskowe o III klasie widzialności (S-13.9) oraz obuwia ochronnego ze wzmocnionym
noskiem i z podeszwą antyprzebiciową. Dodatkowe środki
ochrony indywidualnej stosuje się odpowiednio do zagrożeń
występujących przy danym zadaniu: szelki bezpieczeństwa,
obuwie antytermiczne czy nauszniki przeciwhałasowe.
1. Wykopy
Roboty ziemne to jeden z elementów prowadzenia prac
drogowo-mostowych. Przed rozpoczęciem pracy w wykopie należy zinwentaryzować podziemne instalacje. Przede
wszystkim należy zapoznać się z projektem określającym
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą się
znaleźć w zasięgu prowadzonych prac. Dodatkowo należy
sprawdzić sieć i obecność obiektów podziemnych za pomocą np. lokalizatorów instalacji. Niezbędne jest prawidłowe
oznakowanie w postaci napisów ostrzegawczych o przebiegu
sieci, tak aby każdy zaangażowany w realizację znał zagrożenia. W pobliżu instalacji podziemnych prowadzimy odkrywkę ręczną, w celu uniknięcia ewentualnych zdarzeń związanych z uszkodzeniem instalacji elektrycznej czy gazowej.
Aby zapobiegać wypadkom podczas prac w wykopach,
należy przestrzegać kilku ważnych zasad:
•
pracę w wykopie należy prowadzić pod stałym nadzorem bezpośredniego przełożonego,
•
do wykopu należy wchodzić po schodni,
•
urobek należy składować poza klinem odłamu,
•
wykopy należy zabezpieczyć balustradą ochronną,
•
wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych mogą
być wykonywane tylko do głębokości 1m,
•
wykopy o głębokości powyżej 1m powinny być zabezpieczone obudową systemową lub wykonane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
•
bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być
określone w dokumentacji projektowej,
•
w czasie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuszczać do tworzenia nawisów gruntu,
www.woiib.org.pl

•

rozpoczęcie robót w wykopie wymaga każdorazowego
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Bezpiecznym rozwiązaniem w przypadku prowadzenia prac
pod ruchem, bez możliwości wyłączenia drogi, jest stosowany w Skanska system stalowych barier drogowych
2. Prace pod ruchem
W ciągu ostatnich lat liczba samochodów na polskich
drogach znacznie wzrosła, a akty prawne, regulujące bezpieczeństwo prac przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych powstały w latach 70. XX w. i na początku XXI w.,
czyli prawie 15 lat temu – mówi Daria Krawczak, menadżer
Zespołu ds. BHP, Skanska S.A. – Dlatego trzeba szukać praktycznych rozwiązań, które naprawdę chronią życie i zdrowie,
zarówno pracowników, jak i użytkowników dróg.
Prowadzenie prac pod ruchem niesie wiele zagrożeń dla
pracowników, w tym przede wszystkim ryzyko potrącenia
przez przejeżdżające samochody. Dlatego podczas oferowania projektu warto zwrócić uwagę na możliwość zamknięcia
drogi podczas prowadzenia prac i zrobienie objazdów. Wyłączenie remontowanego odcinka z ruchu znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracujących pracowników, użytkowników dróg i mieszkańców. Dlatego zamknięcie dróg jest dla
nas priorytetem. Bezpiecznym rozwiązaniem w przypadku
prowadzenia prac pod ruchem, bez możliwości wyłączenia
drogi, jest zastosowanie systemu stalowych barier. Dlatego
w Skanska od kilku lat stosowane są stalowe bariery drogowe, które zapewniają bezpieczeństwo pracy zarówno pracownikom, jak i użytkownikom dróg. Stosowanie tymczasowych
barier drogowych nie jest wprost przewidziane w przepisach
prawa i dlatego rozwiązanie to nie jest powszechnie używane
w polskim budownictwie. Tymczasem jedyny warunek, który musi być spełniony do stosowania tych barier, poza uzyskaniem zgody zarządcy drogi, to zachowanie minimalnych
szerokości jezdni dla ruchu pojazdów wymaganych przepisami. Bariera odchyla się w momencie uderzenia przez pojazd, bo jest wyprofilowana na zasadzie cięciwy łuku. Profil
tej bariery jest tak skonstruowany, że można najechać na jej
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2015 (48)

31

dolną część, a pojazd zostanie wyprowadzony na pas ruchu.
Jest to jeden z czynników istotnie zwiększających zarówno
bezpieczeństwo pracy na placu budowy, jak i użytkowników
drogi. Dzięki temu systemowi barier drogowych możliwe
jest dokonanie separacji pasów o przeciwnym kierunku ruchu, zabezpieczenie krawędzi, wyprofilowanie łuków czy
zrobienie wjazdu dla służb publicznych lub ratunkowych.
System daje też możliwość rozpięcia ciągów barier, co jest
niemożliwe przy barierach betonowych. System stalowych
barier sprawdza się w pasie rozdzielającym jezdnie, podczas
prac wykonywanych przy zewnętrznej krawędzi jezdni, do
wygrodzenia stref prac ludzi, do wyznaczenia torów jazdy
pojazdów czy zwężonych pasów ruchu. Po zamontowaniu
barier pas roboczy jest skutecznie oddzielony od pasa ruchu.
Nie ma potrzeby zamykania ruchu drogowego czy ręcznego nim sterowania. Robotnicy mają wydzielony obszar bezpiecznej pracy, a kierujący pojazdami mogą poruszać się bezpiecznie po swoim pasie. System stalowych barier cechuje
też duża mobilność. Bariery można przesuwać, montować
i demontować zarówno ręcznie, jak i mechanicznie.
3. Sprzęt ciężki i transport na terenie budowy
Przed rozpoczęciem prac niezbędny jest właściwy dobór maszyn do rodzaju wykonywanej pracy i warunków jej
wykonywania. Maszyny muszą być obowiązkowo wyposażone w instrukcję użytkowania maszyny, informację dotyczącą bezpieczeństwa, oświetlenie ostrzegawcze („kogut”),
dźwiękowy sygnał cofania, apteczkę i gaśnicę. Wokół pracujących maszyn konieczne jest wygrodzenie strefy niebezpiecznej, która powinna być równa odległości równej maksymalnym gabarytom maszyny i powiększona o dodatkowe
6 m. W Skanska przywiązujemy dużą wagę do realizacji pracy z maszynami, gdyż przebywanie w strefie niebezpiecznej
wiąże ze sobą duże ryzyko. Dlatego też stosujemy standard
dotyczący komunikowania się operatora maszyny z pracownikami pracującymi w pobliżu pracy sprzętu.
Ustalona komunikacja pomiędzy operatorem a pracownikami powinna zostać opracowana przed rozpoczęciem projektu/zadania i jest odpowiedzialnością nadzoru. Komunikacja jest przypominana podczas każdej odprawy codziennej.
Zagrożenie wypadkiem wiąże się także z pracą w pobliżu napowietrznych i podziemnych linii energetycznych. Wypadkom zapobiegają bramki ograniczające skrajnię, ustawiane
15 metrów przed skrzyżowaniem z napowietrznymi liniami
energoelektrycznymi, lokalizacja infrastruktury podziemnej
oraz oznakowanie ich przebiegu w terenie. Organizacja ruchu
sprzętu ciężkiego na budowie wymaga sporządzenia wewnętrznej organizacji ruchu, oddzielenia ciągów pieszych od kołowych
oraz wyznaczenia pracowników do kierowania ruchem.
Podczas pracy z maszynami należy pamiętać o wyposażeniu pracowników w środki ochrony indywidualnej, w celu
zapobieżenia przed ryzykiem: drganiami, hałasem czy zagrożeniami chemicznymi.
Każdą pracę w pobliżu linii elektroenergetycznych,
w tym szczególnie układanie masy bitumicznej, można pro32
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wadzić jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków
bezpiecznej pracy z właściwym dla danej linii zakładem
energetycznym.

Gdy rusztowanie zostało już postawione, a nie zostało jeszcze odebrane lub z jakiś powodów nie nadaje się do użytkowania, należy to zaznaczyć, zawieszając komunikaty przy
ciągach komunikacyjnych.
4. Prace na wysokości
W Skanska zrezygnowaliśmy z wykonywania prac
z drabin, gdyż wiązało się to z dużą ilością upadków z wysokości. Dlatego zdecydowaliśmy się na wyeliminowanie
z użytkowania na stanowiskach pracy tradycyjnych drabin
rozstawnych i przystawnych i zastąpiliśmy je m.in. drabinami podestowymi, podestami ruchomymi i podestami na rusztowaniach. Zmiana ta sprzyja przede wszystkim poprawie
bezpieczeństwa pracy na wysokości i zwiększeniu ergonomii pracy. Unikamy jednocześnie błędów i problemów pojawiających się podczas pracy na drabinach, takich jak m.in.
wymóg trzypunktowego punktu podparcia czy zastosowania
tylko drabin rozstawnych podczas prac montażowych.
W sytuacjach wyjątkowych, np. podczas pracy w studniach czy innych ciasnych i trudno dostępnych przestrzeniach,
dopuszczamy pracę za pomocą drabin. Odbywa się to wówczas za specjalną zgodą pracownika nadzoru (np. kierownika

Dzięki rysunkowi przedstawiającemu prawidłowy schemat rusztowania każdy pracownik wie, czy może wejść na
rusztowanie, czy też jest to zabronione. Ma również wiedzę
dotyczącą prawidłowego schematu rusztowania
www.woiib.org.pl

budowy), z jednoczesnym opisaniem i zatwierdzeniem danego zadania w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót.
W Skanska przykładamy dużą wagę do bezpiecznego
montażu i demontażu rusztowań, gdyż na tym etapie ryzyko wystąpienia wypadków jest bardzo duże. Na rusztowaniu
podczas montażu może przebywać tylko pracownik, który
posiada wskazane uprawnienia. Obowiązkowymi środkami
ochrony indywidualnej są oprócz podstawowych – takich jak:
hełm z paskiem podbródkowym, okulary, widoczna odzież
ochronna czy obuwie – również szelki bezpieczeństwa z prawidłowym osprzętem: linka, amortyzator czy urządzenie
samohamowne. Dodatkowe wyposażenie montera to klucz,
młotek, poziomica, miara.
Gdy rusztowanie zostało już postawione, a jeszcze nie
zostało odebrane lub z jakiś powodów nie nadaje się do użytkowania, należy to zaznaczyć, zawieszając komunikaty przy
ciągach komunikacyjnych. W Skanska stosujemy zawieszki
informujące o niekompletności rusztowania lub braku jego odbioru. Gdy rusztowanie zostanie już odebrane, dobrą praktyką
jest zastosowanie kopii protokołu odbioru technicznego rusztowania zawieszonej przy ciągach komunikacyjnych prowadzących na rusztowanie. Z drugiej strony kopii protokołu umieszczamy również rysunek przedstawiający prawidłowy schemat
rusztowania. Wówczas każdy pracownik wie, czy może wejść
na rusztowanie, czy też jest to zabronione. Ma również wiedzę
dotyczącą prawidłowego schematu rusztowania.
Na terenie wokół miejsca realizacji prac na wysokości
należy wyznaczyć strefę niebezpieczną oraz ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom postronnym.
Niezbędne jest wygrodzenie jej balustradami składającymi się
z deski krawężnikowej i poręczy umieszczonej na wysokości
1,10 m. Strefę niebezpieczną należy oznakować (np. poprzez tablicę: „Uwaga! Roboty na wysokości”) i zapewnić oświetlenie.
5. Transport materiałów
Drogi dojazdowe
Przed rozpoczęciem realizacji całego projektu nadzór
opracowuje na podstawie np. schematu tymczasowej organizacji ruchu tzw. siatkę dróg, którą otrzymują wszyscy kie-

Dobrą praktyką jest zawieszanie, przy ciągach komunikacyjnych prowadzących na rusztowanie, kopii protokołu odbioru
technicznego rusztowania
www.woiib.org.pl

rowcy i dostawcy. Siatka dróg zawiera informacje dotyczące
najbliższych dróg dojazdowych, prowadzonych objazdach,
ewentualnym wystąpieniu instytucji użytkowania publicznego: szkół czy szpitali, jak również lokalizację prowadzenia
robót, miejsce wjazdu na plac budowy i parkingu. Dodatkowo zawiera uwagę dotyczącą np. możliwości zanieczyszczenia nawierzchni jezdni istniejącego układu komunikacyjnego przez samochody wyjeżdzające z budowy. Transportem
elementów na budowę najczęściej zajmuje się firma transportowa, która dba o odpowiednie pozwolenia i pilotaż oraz
o drogę dojazdu elementów do budowy. Wykonawca prac
powinien natomiast zadbać o to, aby przewoźnik dostarczył
elementy w odpowiedniej kolejności. Pozwala to uniknąć
niepotrzebnych utrudnień, spowodowanych dużą ilością pojazdów, problemów z miejscami parkingowymi i manewrami.
Teren budowy
Wjazd na teren budowy możliwy jest tylko dla pojazdów
wyposażonych we włączony sygnał świetlny i sygnał dźwiękowy cofania/kamera; zarówno dostawcy, jak i kierowcy muszą być natomiast wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Przy planowaniu miejsca postoju samochodów należy
pamiętać o tym, aby nie powodowało ono utrudnień w poruszaniu się innych pojazdów/sprzętu budowy. Należy pamiętać
o zabezpieczeniu miejsca postoju – wyznaczeniu objazdu oraz
zapewnieniu regulacji i kierowania ruchem na czas trwania
utrudnień. Należy wyznaczyć i oznakować drogi komunikacyjne dla pracowników. Pozwoli to uniknąć poruszania się pracowników w niewłaściwych miejscach. Wyznaczone miejsca
na drogi komunikacyjne muszą znajdować się poza obrębem
stref niebezpiecznych. Szczególnie ważne, aby wyeliminować
lub ograniczyć wykonywanie manewru cofania. Dobrym rozwiązaniem jest wyznaczenie tzw. „kreskowego”, czyli osoby
odpowiedzialnej za kierowanie poszczególnych dostawców
w odpowiednie miejsca na placu budowy. Wytyczne do poruszania się pojazdów dostawcy podczas montażu/rozładunku
powinny zostać określone w planie sytuacyjnym. Określa on
rozmieszczenie strefy pracy dźwigu i miejsce postoju pojazdu
z prefabrykatami i jest niezbędny do prawidłowej organizacji prac na budowie przy montażu elementów wielkogabarytowych. Miejsce postoju musi być wyrównane, odwodnione
i utwardzone. Plan sytuacyjny określa też strefę niebezpieczną
sprzętu i pojazdu. Określając powyższe strefy i odpowiednio
je wytyczając oznakowaniem, unikamy chodzenia i transportowania w miejscach niewłaściwych.
Składowanie materiałów
Transport elementów do montażu należy tak zaplanować, aby maksymalnie ograniczać ich składowanie na placu budowy. Składowanie elementów montażowych wymaga
dodatkowego miejsca, które na budowach prowadzonych
w centrum miast jest trudne do wygospodarowania. Prawidłowe planowanie transportu pionowego zakłada niezwłoczny
montaż elementów. W wyjątkowych okolicznościach możemy składować elementy na placu budowy. W tym przypadku
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musimy pamiętać o zapewnieniu odpowiednio usytuowanego
pola odkładczego. Wybierając takie miejsce, należy wziąć pod
uwagę teren, na którym ma się ono znajdować. Plac musi być
wyrównany, odwodniony i utwardzony, co gwarantuje bezpieczne składowanie elementów. Należy pamiętać o zakazie
lokalizacji w strefie niebezpiecznej, np.: dla napowietrznych
linii elektroenergetycznych. Elementy powinny być odłożone
poza drogami komunikacyjnymi, w pobliżu miejsca wbudowania (unikamy w ten sposób niepotrzebnego transportu do
miejsca wbudowania) oraz zabezpieczone przed osunięciem
(np. spięte). Pola odkładcze muszą być odgrodzone i oznakowane, szczególnie w pobliżu dróg komunikacyjnych.
Prace rozładunkowe i montażowe
Do prac montażowych i rozładunkowych mogą przystąpić pracownicy zapoznani z instrukcją organizacji prac
montażowych. Ważne, aby minimalizować liczbę osób, zakazując poruszania się w terenie prowadzonych prac osobom
nieuwzględnionym w wykazie. Podczas realizacji tego rodzaju prac musi być obecny nadzór, który koordynuje dane prace. Montaż prefabrykatów określamy krok po kroku, tak jak
wszystkie zadania, w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania
Robót. W IBWR musi być wypisany zakres obowiązków leżący po stronie nadzoru. Ekipa zajmująca się montażem musi
być imiennie wypisana i posiadać ściśle określony zakres
obowiązków. Musimy uwzględnić tutaj optymalną liczbę pracowników, którzy zajmują się montażem, podaniem elementu
na miejsce wbudowania oraz wyznaczyć pracownika z uprawnieniami na sygnalistę/hakowego. Zaplanowanie zbyt małej
lub zbyt dużej liczby pracowników powoduje ryzyko wystąpienia niepotrzebnych trudności podczas wykonania zadania,
jego niewykonanie lub nawet wypadek przy pracy. Przed
przystąpieniem do realizacji nadzór komunikuje przebieg
montażu podczas odprawy codziennej wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację zadania. Podczas odpraw
codziennych wskazujemy pracownikom odpowiedzialności.

W IBWR ściśle określamy, kto wydaje sygnały operatorowi sprzętu i pracownikom obecnym przy montażu, jak również
opisujemy schematy i sposoby porozumiewania się. Wszyscy
pracownicy muszą być zapoznani z tym schematem. Możemy
porozumiewać się za pomocą: sygnałów dźwiękowych, sygnałów wizualnych (sygnalista/hakowy) i krótkofalówek.
Dobre zaplanowanie i bazowanie na wcześniejszym
doświadczeniu, analizie zdarzeń i wypadków oraz wyciąga
z nich wniosków na przyszłość służy dobremu planowaniu.
O Skanska
Skanska S.A. jest liderem polskiej branży budowlanej,
działającym we wszystkich obszarach wykonawstwa. Firma
buduje obiekty kubaturowe, drogowe, mostowe, kolejowe i hydroinżynieryjne. Wśród jej najważniejszych realizacji są Złote
Tarasy w Warszawie, północny odcinek autostrady A1, zbiornik wodny Świnna Poręba, most przez Odrę w Brzegu Dolnym
oraz Port Lotniczy w Jasionce k. Rzeszowa. Firma zajmuje regularnie czołowe miejsca w najważniejszych rankingach pracodawców: „Firma dla Inżyniera” oraz „Idealny Pracodawca”
wśród studentów. Celem Skanska S.A. jest umacnianie wiodącej pozycji na rynku budowlanym pod względem przychodów, rentowności, bezpieczeństwa pracy, etyki i dobrych
relacji z wszystkimi interesariuszami. Firma dostarcza swoim
klientom i partnerom biznesowym najwyższej jakości produkty i usługi. Stosuje standardy jakości, które obejmują każdą
fazę procesu inwestycyjnego i spełniają wymagania norm ISO
i AQAP. Wszystkie nasze dobre praktyki i praktyczne rozwiązania zebraliśmy w postaci standardów BHP, które są dostępne na naszej stronie internetowej, pod adresem: http://www.
skanska.pl/pl/O-Skanska/Standardy-BHP/.
Skanska S.A. jest jednym z sygnatariuszy „Porozumienia
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” – inicjatywy dziesięciu
największych generalnych wykonawców w Polsce, której celem jest wyeliminowanie wypadków z placów budów.
Agata Westfalewska

Obrazki sprzed pół wieku

MOJE PARYSKIE PODRÓŻE
Publikowany tekst zajął III miejsce w rozstrzygniętym w czerwcu br. konkursie
Oddziału Poznańskiego Gazety Wyborczej „Pociąg do Zachodu”.
Konkurs dotyczył wspomnień z pierwszej podróży na Zachód.

M

ój pierwszy Paryż zaczął się dawno, bardzo
dawno temu. Była druga połowa lat pięćdziesiątych i zebranie organizacyjne pierwszych
klas liceum. Wtedy trafiłem do klasy z językiem francuskim.
Nie wiedziałem wówczas, że ten język, którego znajomość
w moim przypadku nigdy nie wykroczyła poza licealny poziom, oraz stolica Francji staną się dla mnie swoistym punktem odniesienia dla wielu wrażeń i przemyśleń.
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Jest taka scena na początku powieści S. Żeromskiego
„Ludzie bezdomni”, która rozgrywa się w Paryżu. Grupa znajomych, młodych ludzi – przyszłych bohaterów powieści –
spotyka się w Luwrze. Ot, takie sobie spotkanie, które mogło
się przecież odbyć w Berlinie, Warszawie czy Łodzi.
Dla mnie, licealisty i czytelnika lektury obowiązkowej
było wielkim zaskoczeniem, że przed wojną można było bez
problemów pojechać nawet do Paryża. Wówczas wydawało
www.woiib.org.pl

mi się, że to miasto jest odległe nie tylko geograficznie, ale
także mentalnie i przez to tak wspaniałe, bo przecież nie można tam było normalnie wyjechać.
Niewątpliwie duży wpływ na taki sposób myślenia miała nasza nauczycielka języka francuskiego. Starsza pani, która wiele lat spędziła właśnie w Paryżu. Ale o tym dowiedziałem się znacznie później.
xxx
Mój drugi Paryż to bezpośrednie zetknięcie się z tym
wielkim miastem. Był rok 1966. W  Polsce trwał właśnie
siermiężny socjalizm gomułkowski. Przed zakończeniem
studiów na Politechnice Poznańskiej udało mi się wyjechać
ze studencką wycieczką do stolicy Francji. Z przygotowań
do tego wyjazdu pamiętam grupowe wypełnianie wniosków
o paszport. Były one bardzo szczegółowe. Należało między
innymi podawać daty urodzeń nie tylko rodziców i rodzeństwa, ale także dziadków. Z tymi ostatnimi miałem najwięcej
kłopotów, ale przy pomocy rodziny udało się przeskoczyć
i tę trudność. Dużo później, już w okresie gierkowskim daty te
z powodzeniem wymyślałem i do dziś nie wiem, czy taka
słaba była czujność odpowiednich służb, czy też w ogóle nie
zwracano na to uwagi. Wtedy, przed moim pierwszym wyjazdem na Zachód, wydawało mi się to niezmiernie ważne.
Sama wycieczka była dobrze zorganizowana. Przede
wszystkim był bardzo dobrze ułożony program zwiedzania.
Nie było – jak obecnie w programach wielu biur podróży –
wycieczek fakultatywnych, za które trzeba oddzielnie płacić.
Na szczęście dla naszych pustych, studenckich i polskich kieszeni wszystkie wyjścia do muzeów, na imprezy i wyjazdy
w okolice Paryża zostały już opłacone z góry. Inaczej atrakcje
miasta byłyby dla nas całkowicie niedostępne przy ówczesnym czarnorynkowym kursie dolara w Polsce. Nie było przymusu, ale wszyscy chętnie brali udział w zwiedzaniu miasta.
Miałem to szczęście, że spacery po mieście odbywałem
ze studentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dziś znanym poznańskim artystą plastykiem. To właśnie on nauczył
mnie oglądać paryskie place i ulice. Zwracał uwagę na istotne
elementy elewacji budynków, kolorystykę olbrzymich plakatów reklamowych w tunelach metra czy kompozycję wystaw
sklepowych.
Pamiętam, że zachwycały mnie paryskie kawiarenki,
ich kolorowe stoliki i krzesełka wystawione na chodnikach
i wielobarwne markizy chroniące gości przed słońcem. Wtedy po raz pierwszy spotkałem się z sytuacją, że prawie wszyscy klienci siedzący w ogródkach kawiarnianych nie patrzą
na siebie, lecz na ulicę i przejeżdżające auta. Zresztą tych aut
było, jak dla nas Polaków, bardzo dużo. Nie mogliśmy nawet
uwierzyć, że w okresie wakacyjnym, bo wówczas zwiedzaliśmy Paryż, jest ich na ulicach o wiele mniej niż normalnie.
Dlatego wielkim szokiem dla mnie był widok Warszawy po powrocie z wycieczki. Stolica, którą „budował cały
naród” była szara, brudna i przede wszystkim bardzo smutna.
Przypominam – była połowa lat sześćdziesiątych.
www.woiib.org.pl

I jeszcze jedno wspomnienie. Prawie cała wycieczka,
a co najmniej jej męska część, jeszcze przed wyjazdem planowała wybranie się na striptiz, który w Polsce był zabroniony. Być w Paryżu na striptizie to nie byle co! Już pierwszego
wieczoru utworzyła się grupa pragnąca zrealizować to marzenie. Skłamałbym, twierdząc, że nie chciałem wybrać się
razem z nimi, ale argumenty mojego kolegi plastyka przekonały mnie. Lepiej pójść tam wypoczętym, a nie zmęczonym
po podróży. Wiadomo lepsza percepcja.
Jakież było nasze zdziwienie, gdy dobrze po północy wróciła grupa striptizowych śmiałków. Byli wściekli. Okazało się,
że oprócz niezbyt drogiego biletu wstępu w lokalu należało zamówić jakiś napój, którego cena była wtedy dla nas niebotyczna.
Razem z biletem wstępu kosztowało to prawie połowę kieszonkowego polskiego turysty – studenta. Wrodzone cechy mojego
kolegi poznaniaka i moje poznaniaka przyszywanego spowodowały, że zrezygnowaliśmy z pójścia na striptiz. Przez kilka
lat nawet żałowałem tej decyzji. Potem już nie, bo dzięki temu
powstała opowieść o tym, jak nie byłem na striptizie w Paryżu.
Zwiedzanie każdego miasta ma to do siebie, że pewna
refleksja przychodzi później, po kilku miesiącach, a nawet
latach. Podobnie było ze stolicą Francji. Solidne zwiedzanie
dało swoje wyniki. Tamten Paryż wracał i… wraca. Czasem
wraca w zabawnym szczególe, jak skrzypnięcie paznokcia
przewodnika muzealnego w Conciergerie po ostrzu gilotyny,
którą stracono Marię Antoninę, lub widoku pałacyku Malmaison podarowanego przez Napoleona cesarzowej Józefinie.
xxx
Mój trzeci i czwarty Paryż związany jest z moim kolegą
i przyjacielem z lat studiów. Mieszka tam z rodziną i pracuje.
Wyjechał przed stanem wojennym, aby kontynuować, rozpoczętą wcześniej na stypendium w Paryżu, pracę naukową
na temat cienkościennych konstrukcji stalowych. O jego nie
tylko europejskich sukcesach naukowych dowiedzieliśmy się
dopiero w czasie wizyty w jego podparyskim domu.
Po roku 1989 mógł już normalnie przyjeżdżać do Polski.
W czasie jednej z takich wizyt odszukaliśmy trzeciego naszego kolegę ze wspólnego pokoju w akademiku, który mieszka
w Polsce. Razem z nim postanowiliśmy, że odpowiemy naszemu paryskiemu przyjacielowi na zaproszenie i odwiedzimy go we Francji. Był rok 2001.
Pojechaliśmy z Poznania autokarem kursowym. Jednym
z tych, które w epoce przed tanimi liniami lotniczymi przybliżyły Polsce Europę Zachodnią. Standardowym środkiem
lokomocji polskiej emigracji zarobkowej.
W  przeciągu niespełna dwóch lat ponownie wybrałem
się do Paryża. Tym razem udało mi się namówić do wyjazdu
moją żonę.
Paryż po 35 latach był prawie taki sam. Może mniej
magiczny i tajemniczy. Nie powaliła mnie na kolana nowa
dzielnica La Defense z nowym łukiem tryumfalnym. Ani
nie zdenerwowała szklana piramida przed Luwrem. Wszystko inne wyglądało tak samo. Tylko porównanie do polskich
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warunków wypadło bardziej korzystnie. Nie tylko w sferze
kolorystyki miasta, porównywalnych cen, ale w sferze mentalnej. Doczekałem się czasów, w których że miasta nad Sekwaną można pojechać jak do Krakowa, Łodzi czy Warszawy.
Siedząc z kolegami ze studiów w ogródku kawiarnianym przy Centrum Pompidou, zadaliśmy sobie pytanie. Czy
jako młodzi inżynierowie kilkadziesiąt lat temu marzyliśmy
o tym, że będziemy kiedyś bez kompleksów cywilizacyjnych
i finansowych pić kawę w Paryżu? Może to smutne, ale nie
mieliśmy wtedy nawet takich marzeń.

Zauważyłem, że ważniejsze dla mnie były spotkania
i rozmowy z przyjaciółmi z dawnych, studenckich czasów
niż przypatrywanie się miastu. To miasto, które tyle lat było
swoistym symbolem bardzo się do nas przybliżyło. Można
powiedzieć spowszedniało. Paryż, który stanowił mój daleki
punkt odniesienia dla wielu przemyśleń dzięki zmianom po
roku 1989, stał się bardziej dostępny i otwarty.
A jednak w moich myślach Paryż zawsze pozostanie…
tamtym Paryżem.
Marek Adamiec

Ustawa „O Ochronie Krajobrazu” –

Szansą na Uporządkowanie Przestrzeni Publicznej

15

maja bieżącego roku Prezydent Bronisław
Komorowski podpisał ustawę, potocznie
zwaną ustawą o ochronie krajobrazu lub
ustawą krajobrazową. Ustawa ta daje możliwości skutecznej walki między innymi z chaosem reklamowym. Wyposaża bowiem samorządy gmin w narzędzia prawne, które
pozwolą określać warunki i zasady sytuowania nośników
reklamowych oraz skutecznie te wymogi egzekwować.
Ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia jej
podpisania, a niektóre samorządy, na przykład samorząd
Miasta Poznania, już przystąpiły do prac, które określą warunki i zasady sytuowania nie tylko reklam.
Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania uczestniczyli w pracach
nad opracowaniem tej ustawy oraz uczestniczą w pracach
związanych z uporządkowaniem przestrzeni stolicy województwa wielkopolskiego. W związku z wejściem w życie
wymienionych wyżej regulacji prawnych postanowiłem
przybliżyć nowe przepisy – przede wszystkim w kontekście
ustawy Prawo budowlane oraz zachęcić inne samorządy do
skorzystania z nowych narzędzi, które dają szansę na uporządkowanie przestrzeni publicznej.  
INFORMACJE OGÓLNE ORAZ PODSTAWOWE
DEFINICJE
USTAWA O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW 
W ZWIĄZKU ZE WZMOCNIENIEM NARZĘDZI
OCHRONY KRAJOBRAZU – umożliwia samorządom
uchwalanie, na całych obszarach gmin, zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane. Dla opracowania tych reguł
niezbędne jest uwzględnienie wymogów Prawa budowlanego, które normuje wiele kwestii będących przedmiotem ustawy „o ochronie krajobrazu”. Zasady i warunki sytuowania
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obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń nie mogą
naruszać przepisów zawartych w ustawie Prawo budowlane.
Poniżej przedstawiam katalog norm prawnych oraz definicji,
które będą trzonem uchwał porządkujących przestrzeń gmin.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, od dawna
oczekiwane, definicje reklamy. Natomiast w Prawie budowlanym określone są procedury, jakie inwestor musi spełnić,
aby wybudowany lub zainstalowany nośnik reklamowy był
nośnikiem legalnym.
Definicje reklam według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
REKLAMA: należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej
osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub
ruchy społeczne;
TABLICA REKLAMOWA: należy przez to rozumieć
przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji
reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną
na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu,
ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem
drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
URZĄDZENIE REKLAMOWE: należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
SZYLD: należy przez to rozumieć tablicę reklamową
lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub
urządzenie reklamowe się znajdują.
www.woiib.org.pl

Definicje obiektów małej architektury i ogrodzeń
według Prawa budowlanego:
OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY: niewielkie
obiekty budowlane, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne,
figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki,
OGRODZENIE: urządzenie budowlane (techniczne)
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
WYMOGI I ZASADY DOTYCZĄCE BUDOWY
BĄDŹ INSTALOWANIA TABLIC I URZĄDZEŃ
REKLAMOWYCH ORAZ BUDOWY OBIEKTÓW
MAŁEJ ARCHITEKTURY I OGRODZEŃ
Budowa lub instalowanie reklam wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia na budowę, którego udziela starosta
(w Poznaniu Prezydent Miasta Poznania) lub dokonania skutecznego (bez sprzeciwu) zgłoszenia również staroście (Prezydentowi Miasta Poznania).
W obu przypadkach Prezydent Miasta Poznania reprezentowany jest przez upoważnionych pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.
Z przepisów Prawa budowlanego wynika bowiem, że
wolno stojące, trwale związane z gruntem, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe są budowlami, a wykonanie takich obiektów wymaga pozwolenia na budowę. Natomiast instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru
zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych
i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym – wymaga
dokonania skutecznego (bez sprzeciwu) zgłoszenia Prezydentowi Miasta Poznania.
Budowa obiektów małej architektury – jedynie
w miejscach publicznych – wymaga dokonania zgłoszenia
Prezydentowi Miasta Poznania. W innych sytuacjach, na
przykład podczas realizacji takich obiektów na prywatnych
działkach, budowa obiektów małej architektury nie wymaga
ani pozwolenia, ani zgłoszenia.
Budowa ogrodzeń, jeśli ich wysokość nie przekracza 2.20 metra, również nie wymaga ani pozwolenia, ani
zgłoszenia. Jedynie w sytuacji, kiedy wysokość ogrodzenia
przekracza 2.20 metra, inwestor ma obowiązek dokonania
zgłoszenia jego budowy Prezydentowi Miasta Poznania.
Dokumenty, jakie należy dołączyć do zgłoszenia budowy, wymienione są w artykule 30 ustawy Prawo budowlane.
Uwaga!
1. Jakiekolwiek roboty budowlane wykonywane przy
obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków wymagają pozwolenia na budowę.
Takiego pozwolenia będą zatem wymagały tablice
i urządzenia reklamowe, obiekty małej architektury
oraz ogrodzenia.
2. Pozwolenie na budowę należy również uzyskać w odniesieniu do przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz
przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznaniu

Plan szkoleń dla członków

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2015 roku
Lp.
1.

2.

Temat kursu

Data/miejsce

16-09-2015 r.
16:00 – 19:00
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14
17-09-2015 r.
Branża ogólnobudowlana – PZITB
16:00 – 19:10
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC. Problem
Kalisz
warunków kontraktowych FIDIC w praktyce
Dom Technika NOT,
w procesie budowlanym.
Kalisz,
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz
ul. Rumińskiego 2,
pracowników w zakresie BHP na placu budowy.
pok. 6
Dokumentowanie geotechniczne. Obowiązujące
przepisy, planowanie i realizacja badań, koszty
dokumentacji a koszty realizacji.

www.woiib.org.pl

Organizator/Wykładowca
Firma GT Projekt
Wykładowcy:
dr inż. Andrzej Wojtasik z zespołem
Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. Paweł Szymański
2. mgr inż. Włodzimierz Książkiewicz
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
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Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Specjalistyczne zaprawy w budownictwie –
właściwości i zasady doboru.
3.
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

4.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC.
Problem warunków kontraktowych FIDIC
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Kontrole okresowe obiektów budowlanych
– wymagania wynikające z przepisów a ich
realizacja w rzeczywistości.

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

5.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC.
Problem warunków kontraktowych FIDIC
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz
pracowników w zakresie BHP na placu budowy.

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

6.

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

7.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC.
Problem warunków kontraktowych FIDIC
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Kontrole okresowe obiektów budowlanych
– wymagania wynikające z przepisów a ich
realizacja w rzeczywistości.

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

8.

Branża elektroinstalacyjna – SEP – Układy
elektryczne dla fotowoltaiki.

9.

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

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

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC.
Problem warunków kontraktowych FIDIC
10.
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz
pracowników w zakresie BHP na placu budowy.

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

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Przepisy BHP związane z obsługą
urządzeń technicznych oraz transportem
wewnątrzzakładowym na placu budowy.
11.
2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe bierne
konstrukcji budynków istniejących i nowo
budowanych.

12-11-2015 r.
16:00 – 19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14
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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
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
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
Organizator: CUTOB-PZITB
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
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
Organizator: SEP/O Kalisz
Informacje:
tel. 62-765-85-33
Firma GT Projekt
Wykładowcy:
dr inż. Andrzej Wojtasik z zespołem
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
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
www.woiib.org.pl

12.

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

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Rola inżyniera w kontraktach wg FIDIC.
Problem warunków kontraktowych FIDIC
13.
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz
pracowników w zakresie BHP na placu budowy.
14.

15.

16.

Posadowienie obiektów inżynierskich na podłożu
wzmocnionym, budowa autostrad A1 i A2.
prezentacja projektów i realizacja prac.
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).
Nawierzchnie drogowe przyjazne środowisku
człowieka.

18 – 19-11-2015 r.
9:00
Poznań
Centrum Kongresowe
IOR,
ul. W. Węgorka 20
19-11-2015 r.
16:00 – 19:10
Konin
Konińskie Centrum
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11
listopad 2015 r.
3-12-2015
16:00 – 19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14
7-12-2015 r.
16:00 – 19:15
Politechnika
Poznańska,
ul. Piotrowo 5, s. 121

Organizator: SEP O/Poznań
Informacja:
Elżbieta Pokrywka
tel. 61-853-65-14
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
Firma GT Projekt
Wykładowcy:
dr inż. Andrzej Wojtasik z zespołem
Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr Piotr Stawicki
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator: SITK
Wykładowcy:
prof. Wojciech Grabowski
Informacja:
tel. 61-853-73-07, kom. 602-785-702
poznan.sitk@gmail.com

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia
o uczestnictwie. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: CUTOBPZITB, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61 853 68 05 w. 333, 304, fax 61 853 60 37, e-mail: cutob-pzitb.poznan@neostrada.pl lub WOIIB, 60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14, tel. 61 854 20 12, 61 854 20 10, fax 61 854 20 11, e-mail: wkp@piib.org.pl.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
w szkoleniu pt. ……………………………………..................................................................………………………….
w dniu ………………………………………………………….................................................................……………...
imię i nazwisko……………………………………….....……................. nr członkowski……………............………..
nr telefonu do kontaktu…………………….................................................................………………………………….
Podpis …….............................................…………………….

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

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2015 (48)

39

