Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!
Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa (WOIIB)
60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14
Sekretariat tel. 61-854-20-10, fax 61-854-20-11
OKK tel. 61-854-20-20, tel./ fax 61-854-20-21
ROZ, OSD tel. 61-854-20-13
Sprawy członkowskie tel. 61-854-20-14
strona internetowa: www.woiib.org.pl
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
Biuro Izby czynne:
poniedziałek 13:00-16:00
wtorek, środa, czwartek 11:00-15:00
piątek 9:00-13:00
Delegatury terenowe WOIIB
Kalisz, ul. Rumińskiego 2 (pok. 8)
tel. 62-757-11-58
kalisz@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Konin, ul. Spółdzielców 3 (pok. 110)
tel. 63-245-31-34
konin@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Leszno, ul. Lipowa 26 (pok. 35)
tel. 65-520-70-75
leszno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Piła, ul. Browarna 19 (pok. 292)
tel. 67-215-50-38
pila@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Gniezno, ul. Tumska 15 (pok. 7)
tel. 61-426-51-30
gniezno@wkp.piib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Dyżury w siedzibie WOIIB
Zastępca przewodniczącego
Rady Wielkopolskiej OIIB:
mgr inż. Andrzej Mikołajczak
w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 pok. 3
mgr inż. Jerzy Stroński
w każdą środę w godz. 15:00-16:00 pok. 3
Przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
we wtorki w godz. 13:00-14:00 pok. 103
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr inż. Łukasz Gorgolewski
we wtorki w godz. 14:00-15:00 pok. 101

T

radycyjnie pragnę podzielić się kilkoma informacjami z działalności
naszej Izby od ostatniego wydania
Biuletynu WOIIB. Z dużą satysfakcją stwierdzam, że aktualne wydanie naszego Biuletynu
WOIIB jest wydaniem jubileuszowym. Jest to
50. numer od początku działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W związku z tym jubileuszowym wydaniem, kieruję w imieniu własnym i Okręgowej Rady WOIIB słowa podziękowania radom programowym
Biuletynu działającym od momentu powstania
WOIIB oraz Redaktorowi Naczelnemu Mirosławowi Praszkowskiemu za wybór ciekawych artykułów, szatę graficzną i serwis informacyjny Biuletynu. W wyniku Waszych działań docieramy do
naszych członków z pełną informacją o naszej Izbie.
Jak co roku, ale tym razem od 4 grudnia 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku, odbyły
się spotkania w delegaturach z udziałem: powiatowych inspektorów Nadzoru Budowlanego,
dyrektorów Administracji Architektoniczno-Budowlanych oraz naszych członków. Celem
tych spotkań, jak zawsze, było przekazanie: krótkiej informacji o pracach w naszej Izbie,
o stanie prac legislacyjnych, dotyczących szczególnie sfery budownictwa, oraz dyskusja
nad problemami, z którymi borykają się na co dzień członkowie naszego samorządu zawodowego. Tym razem w trakcie spotkań w delegaturach w: Kaliszu i Lesznie oraz w siedzibie WOIIB w Poznaniu zorganizowaliśmy dodatkowo spotkania z dyrektorami i wykładowcami technikum z terenu Wielkopolski. W trakcie tych spotkań przekazaliśmy pełną
informację o WOIIB oraz wiedzę jaką powinien posiadać absolwent technikum, aby zdobyć
uprawnienia budowlane. Zmobilizowało nas do tego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. W wyniku wejścia w życie tego Rozporządzenia technicy mogą zdobywać
uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w różnych branżach.
5 listopada 2015 r. odbyły się VIII warsztaty z cyklu „Projektowanie jako gra zespołowa”, organizowane wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów. Tym razem
obiektem zainteresowania był Hotel PURO.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zaproszeni przedstawiciele WOIIB uczestniczyli w spotkaniach świąteczno-noworocznych w stowarzyszeniach naukowotechnicznych, NOT oraz Wielkopolskiej Izbie Budownictwa.
18 stycznia 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Egzamin w sesji jesiennej na uprawnienia budowlane zdało 230 osób.
W dniach od 2 do 5 lutego 2016 roku odbyły się Targi BUDMA 2016. Tradycyjnie
podczas tych targów, 2 i 3 lutego, odbyły się Dni Inżyniera Budownictwa, które zorganizowaliśmy wspólnie z MTP i ITB pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W trakcie trwania targów przez dwa dni gościliśmy delegację Francuskiej Federacji Budownictwa. W pierwszym dniu ich wizyty WOIIB zorganizowała na terenie targów spotkanie
delegacji z firmami polskimi, a w drugim dniu odbyło się spotkanie delegacji francuskiej
w siedzibie naszej Izby.
Czas upływa szybko, skończył się 2015 rok i aktualnie jesteśmy w okresie podsumowań minionego roku i przygotowywane są sprawozdania z działalności: Okręgowej Rady,
organów Izby, poszczególnych komisji i zespołów. Trwają przygotowania do XV Zjazdu
Sprawozdawczego WOIIB, który odbędzie się 12 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ulicy Węgorka.
Zbliżają się Święta Wielkanocne i z tej okazji pragnę w imieniu Rady Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom oraz
ich rodzinom, złożyć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Niech ten okres świąteczny będzie okazją do zadumy i dobrego wypoczynku w gronie rodzinnym.
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Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber

www.woiib.org.pl

SPIS TREŚCI

Porządek obrad
XV Zjazdu Sprawozdawczego
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu
– Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Instytutu Ochrony Roślin
12 kwietnia 2016 r., godz. 10:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie Zjazdu.
Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
Zatwierdzenie Regulaminu Okręgowego Zjazdu.
Wybór Komisji Mandatowej.
Ustalenie liczby członków komisji zjazdowych.
Wybór komisji zjazdowych:
– Komisji Skrutacyjnej,
– Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Wystąpienia gości Zjazdu i wręczenie nagród „Złotego Pióra”.
9. Sprawozdania:
– okręgowej rady, w tym sprawozdanie finansowe i rozliczenie budżetu
za 2015 rok,
– okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
– okręgowego sądu dyscyplinarnego,
– okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
– okręgowej komisji rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady, zawierającego
sprawozdanie finansowe oraz rozliczenie budżetu za rok 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla okręgowej Rady IIB.
14. Przedstawienie programu działalności na 2016 rok i budżetu na 2016 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu działalności na 2016 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu okręgowej izby na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Wolne wnioski i sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Wiele ciepła rodzinnego,
chwil pełnych nadziei i radości
podczas Świąt Wielkanocnych
wszystkim członkom
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
życzą:
Rada WOIIB
i Rada Programowa Biuletynu
www.woiib.org.pl
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września 2003 roku Rada Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
uchwałą nr 23/2003 powołała Radę Programową Biuletynu Informacyjnego WOIB w składzie:
– przewodniczący – dr inż. Tomasz Błaszczyński,
– zastępca przewodniczącego – mgr inż. Wojciech
Białek,
– sekretarz – mgr inż. Mirosław Lisowski,
– zastępca sekretarza – mgr inż. Jerzy Adaszewski,
– członkowie: – mgr inż. Przemysław Barczyński,
– inż. Włodzimierz Draber,
– mgr inż. Lech Grodzicki,
– mgr inż. Tadeusz Łuka,
– dr inż. Jacek Skarżewski.
Podczas kolejnego posiedzenia – 16.12.2003 r. – Rada
WOIIB uchwałą nr 27/2003 zatwierdziła: Regulamin, Program działania na 2004 rok Rady Programowej Biuletynu.
W artykule wstępnym do
pierwszego numeru Biuletynu,
który ukazał się z datą Styczeń
2004 r., przewodniczący Rady
Programowej Biuletynu dr inż.
Tomasz Błaszczyński napisał: „…
Zgodnie ze zobowiązaniem Rady
Programowej będziemy się starać, aby nasz BIULETYN nie był
tylko zwykłym informatorem, lecz
żeby był czasopismem o znacznie szerszym profilu. W związku
z powyższym założyliśmy sobie, że
podstawowym celem naszego Biuletynu będzie promowanie
w środowisku inżyniersko-technicznym roli Izby Inżynierów
Budownictwa, a także informowanie o najnowszych technologiach w realizacji i projektowaniu, rozpowszechnianie
wiedzy naukowej i praktycznej oraz wiedzy z zakresu Prawa
budowlanego, dla wszystkich specjalności reprezentowanych
w WOIIB. Uważamy, że jedną z ważniejszych ról naszego Biuletynu będzie podtrzymywanie łączności pomiędzy członkami
i WOIIB, a także informacja o działalności WOIIB, szkoleniach, egzaminach, spotkaniach, ważniejszych konferencjach
i sympozjach dla wszystkich specjalności reprezentowanych
w WOIIB. To, co ma być solą naszego Biuletynu i kreować
jego kierunki, to forum dyskusyjne członków WOIIB…”
W pierwszym numerze Biuletynu przedstawiono skład
Okręgowej Rady WOIIB i Prezydium oraz składy Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej
i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. W ramach Kalendawww.woiib.org.pl

rium przedstawiono najważniejsze wydarzenia, poczynając
od początków organizacyjnych Izby w 2002 roku, poprzez
krótką relację z obrad I Zjazdu, aż do kwietnia 2003 roku,
czyli przygotowań do II Zjazdu WOIIB.
Tomasz Błaszczyński bardzo szeroko opisał europejskie
systemy nadawania uprawnień budowlanych, porównując je
do zastosowanych rozwiązań w Polskiej Izbie Inżynierów
Budownictwa.
Ważna inwestycja drogowa dla aglomeracji poznańskiej
– obwodnica Poznania w ciągu autostrady A2, która została
uroczyście oddana do ruchu 12 września 2003 r., została szeroko omówiona na łamach Biuletynu.
Przepisy Prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej, szczegółowo omówił Przemysław G. Barczyński.
Karol Dziadosz, główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Infrastruktury, omówił zakres uprawnień budowlanych
w dziedzinie transportu drogowego, w zakresie dróg i mostów.
Biuletyn ukazywał się z datą styczniową, nie mogło
więc zabraknąć zapowiedzi wydarzeń Międzynarodowych
Targów Poznańskich BUDMA 2004.
Od początku wydawania Biuletynu opracowaniem graficznym i drukiem zajmuje się PPR „TONGRAF” w Pile.
Drugi numer Biuletynu –
marzec 2004 rok. Przewodniczący Rady Programowej – Tomasz
Błaszczyński we wstępie pisze:
„…Ze względu na kolejną ważna
imprezę w naszej branży, tj. Targi
INSTALACJE 2004, zamieszczamy kilka informacji o tych targach, a także przedstawiamy podsumowanie BUDMY 2004. Poza
tym znajdziecie ciąg dalszy artykułu o miejscu inżyniera w UE
i o przepisach Prawa budowlanego po wejściu do UE. Chcąc nadal przybliżyć naszą Radę i jej
organy oraz komisje, przedstawiamy ostatnią grupę naszych
działaczy. W związku ze zbliżającym się III Zjazdem WOIIB
przedstawiamy dalszy ciąg kalendarium. Myślimy, że ten
czas, który nam pozostał do III Zjazdu, powinien być dla nas
wszystkich czasem zastanowienia się nad naszą pracą i czasem podsumowań”.
W Kalendarium podsumowano przebieg II Zjazdu WOIIB: „…II Zjazd WOIIB odbył się w dwóch częściach, w terminach: 11 kwietnia i 6 maja. Drugi termin był konieczny dla
dokończenia Zjazdu, albowiem w pierwszym terminie, po zreBiuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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alizowaniu 13 punktów porządku obrad, zabrakło kworum,
niezbędnego dla ważności podejmowanych uchwał. W pierwszej części Zjazdu, z grona 245 uprawnionych delegatów,
uczestniczyło tylko 125 osób (a po przerwie w obradach –
już tylko 90), w drugim terminie Zjazdu udział wzięło 156
delegatów. Zjazd odbył się zatem z pewnymi komplikacjami
i wyższymi od zakładanych kosztami”.
Zawarte w Kalendarium opisy wydarzeń związanych
z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kończą się w grudniu 2003 roku.
22 czerwca 2004 roku Rada Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 17/04 zatwierdziła „Zasady gospodarki finansowej Rady Programowej Biuletynu WOIIB”.
3. numer Biuletynu ukazał
się z datą lipiec 2004 r. Przewodniczący Rady WOIIB doc. dr inż.
Marian Krzysztofiak w artykule
wstępnym odniósł się do najnowszych wydarzeń z życia Izby: „20
kwietnia br. w sali konferencyjnej
poznańskiego Domu Technika odbył się III Zjazd Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Było to wydarzenie
ważne co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, Rada WOIIB
rozliczyła się ze swej działalności w minionym roku, a delegaci na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili Radzie absolutorium. Po drugie, tegoroczny III Zjazd zakończył etap organizacyjny WOIIB. Ostatecznie ukształtowało się biuro Izby.
Działalność podjęły wszystkie jednostki organizacyjne Izby.
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa liczy
blisko 8000 członków. Ta liczba świadczy o ogromnym wysiłku organizacyjnym, jaki trzeba było wykonać. Aby ułatwić
kontakt członków Izby z władzami Izby utworzono delegatury
w następujących miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
Inspektorom (kierownikom) delegatur przydzielono odpowiedni zakres obowiązków uchwalonych przez Radę WOIIB.
W delegaturach i Poznaniu organizowane są szkolenia dla
członków WOIIB przez Komisję ds. Doskonalenia Zawodowego i szkolenia przy współpracy Centrum Usług Techniczno
-Organizacyjnych Budownictwa…”. „…Z uznaniem należy
wspomnieć o działalności Komisji Kwalifikacyjnej, która organizuje egzaminy na uprawnienia budowlane oraz rzeczoznawców budowlanych. Współpracując ze stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi, CUTOB organizuje kursy przygotowawcze do tych egzaminów. W dniach 18 i 19 czerwca br.
odbył się w Warszawie III Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na zjeździe tym Wielkopolska była
reprezentowana przez 21 delegatów, zgłosiła postulaty z III
Zjazdu WOIIB. Ze Zjazdu Krajowego wynika, że wielkopolska Izba posiada opinie izby dobrze zorganizowanej. Mimo
to staramy się doskonalić nasza prace, aby możliwie najlepiej
reprezentować interesy członków naszej izby”.
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W październiku 2004 roku
ukazał się 4. numer Biuletynu. We wstępie Tomasz Błaszczyński, napisał między innymi:
„Przedstawiamy
Koleżankom
i Kolegom kolejny już czwarty
numer naszego Biuletynu. Tym
razem przygotowany on został
w głównej mierze przy współpracy
z kolegami z branży WM (wodnomelioracyjnej) i poświecony Inżynierii Środowiska. Związane jest
to także z nadchodzącymi ważnymi dla nas Targami POLEKO 2004”. I dalej: „Nie zapominamy także o naszym kąciku prawnym, przedstawiając materiał dotyczący nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych
w świetle przepisów ustawy o wyrobach budowlanych, która uwzględnia już obowiązujące przepisy europejskie. Jako
ciekawostkę zamieszczamy także artykuł z realizacji I etapu
Centrum Wykładowego i Biblioteki Politechniki Poznańskiej.
Poza tym zamieszczamy także informacje bieżące w ramach
naszego kalendarium i informacje o współpracy naszej Izby
z Izbą Architektów, a także kilka słów o udziale inżynierów
z Wielkopolski w największej konferencji budowlanej jaką
jest Konferencja Krynicka”.
Na przełomie grudnia 2004
roku i stycznia 2005 roku z datą
grudzień 2004 ukazał się 5. numer Biuletynu WOIIB. Tomasz
Błaszczyński we wstępie, napisał
między innymi: „…Minął rok, jak
jesteśmy z Wami, naszymi członkami. Znowu czas BUDMY i czas
podsumowań oraz nadchodzący
Nowy 2005 Rok. Zgodnie z naszymi założeniami chcieliśmy, przedstawić naszą różnorodność i nadal podkreślić, że w jedności siła.
W związku z tym kolejne numery staraliśmy się poświęcić
kolejnym branżom tworzącym Nasza Izbę. Nr 1. poświęcony
był branży ogólnobudowlanej (BO) i drogowej (B Drogowe),
nr 2. branży instalacyjnej (IS), nr 3. branży elektrycznej (IE),
a nr 4. branży wodno-melioracyjnej (Bud, Melioracje), ze
szczególnym naciskiem na ochronę środowiska. Nie zdołaliśmy w tym roku przedstawić branży mostowej (BInż, Mosty),
ale mamy nadzieję, że pierwszy numer w 2005 r. będzie mógł
być poświęcony tej branży. Staraliśmy się przekazać aktualną wiedzę z Prawa budowlanego wraz z jej niezbędnym komentarzem oraz bieżące informacje z życia WOIIB w dziale
„Kalendarium” i nie tylko. Ważnym dla nas oczywiście był
coroczny Zjazd naszej Wielkopolskiej Izby. Kolejne numery
Biuletynu były związane z naszymi targami branżowymi, takimi jak: BUDMA, INSTALACJE czy POLEKO, przekazując
szerokie informacje o tych imprezach”.

www.woiib.org.pl

14 grudnia 2004 roku Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła uchwałę nr 45/04
w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia
rzecznika prasowego - redaktora naczelnego Biuletynu WOIIB, w składzie:
1. Marian Krzysztofiak,
2. Jerzy Stroński,
3. Tomasz Błaszczyński,
4. Wojciech Białek,
5. Wojciech Jędraszak.
W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego spośród kilkunastu kandydatów, wiosną 2005 roku, Komisja wybrała Mirosława Praszkowskiego na stanowisko rzecznika prasowego - redaktora naczelnego Biuletynu WOIIB.
8. numer Biuletynu, datowany na październik 2005 roku,
jest pierwszym numerem, który
został przygotowany przez Mirosława Praszkowskiego jako redaktora naczelnego. W słowie wstępnym napisał: „Szanowni Państwo!
Z nutą lekkiego niepokoju oddaję
w Wasze ręce najnowszy numer
Biuletynu. Czy zaproponowane
przeze mnie zmiany zostaną przez
Państwa zaakceptowane? Czy tak
skonstruowana szata graficzna
i układ działów będzie się Wam podobał? Mam nadzieję, że
wspólnie wypracujemy nową formułę pisma, które ma nam
wszystkim służyć szybką i kompletną informacją.
Zapraszam wszystkich, którzy chcą się podzielić swoimi
doświadczeniami zawodowymi, pragną rozwikłać problemy
techniczne czy prawne, z którymi sami się borykają lub znaleźli ich rozwiązania, do podzielenia się tymi sprawami na
łamach naszego Biuletynu, który dociera przecież do ponad
8 tys. czytelników. Taka rzesza współpracowników pozwoli,
jako redaktorowi naczelnemu, sprawnie redagować czasopismo, które każdemu czytelnikowi da wiedzę, ale i także satysfakcję ze wspólnego działania”.
Od tego numeru, jako stała pozycja, będą publikowane
programy – oferty bezpłatnych szkoleń specjalistycznych
adresowanych do członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
28 marca 2006 roku odbył się V Zjazd Sprawozdawczo
-Wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci wybrali nowe władze Izby. Przewodniczącym Rady WOIIB został mgr inż. Jerzy Stroński, który
serdecznie podziękował doc. dr. inż. Marianowi Krzysztofiakowi za sprawne zorganizowanie struktur Izby i organów
ustawowych podczas I kadencji samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
11 kwietnia 2006 roku uchwałą Rady WOIIB nr 60/06
powołano: na przewodniczącego Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego WOIIB Mariana Krzysztofiaka, na zastępcę Wojciecha Białka.
www.woiib.org.pl

Dopiero podczas kolejnego posiedzenia Rady WOIIB,
13 czerwca 2006 r., uchwałą nr 96/06 powołano do Rady Programowej Biuletynu WOIIB następujące osoby:
1. Jerzy Gawroniak – sekretarz,
2. Stefan Granatowicz – członek,
3. Lech Grodzicki – członek,
4. Tadeusz Łuka – członek,
5. Jan Wicorek – członek.
W 3. numerze 2006 r. (12.
kolejnym), we wstępie redaktor
naczelny napisał: „W tym numerze Biuletynu przedstawiamy informacje związane z działalnością
Izby oraz publikujemy pełne składy osobowe organów statutowych
i zespołów problemowych, które
zostały zatwierdzone podczas posiedzenia Rady WOIIB 13 czerwca 2006 r. Przybliżamy również
sylwetki przewodniczących organów statutowych.
Zapraszamy do lektury artykułów specjalistycznych
z różnych dziedzin”.
Od tego numeru, jako stała rubryka, pojawiła się Kronika żałobna, w której publikowano imiona i nazwiska członków Izby, którzy zmarli w minionym kwartale. Czasem, ze
względu od redakcji niezależnych, nazwiska były publikowane z większym opóźnieniem.
Od 4. numeru z 2006 roku (13.) wprowadzono również
kolejny stały dział, w którym publikowano według specjalności wykaz osób, które zdały egzaminy na uprawnienia budowlane. Postępowanie kwalifikacyjne prowadziła Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
5 czerwca 2007 r. Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 68/07 zatwierdziła Zasady Gospodarki Finansowej Rady Programowej Biuletynu
WOIIB. Straciły moc dotychczas obowiązujące Zasady Gospodarki Finansowej Rady Programowej Biuletynu WOIIB,
zatwierdzone uchwałą Rady nr 17/04 z dnia 22 czerwca 2004.
Biuletyn nr 2/2010 (27) –
czerwiec 2010 r. w części poświęcony był obradom IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB.
23 marca 2010 r. o godz.
10.00 rozpoczął obrady IX Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na 186
uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło udział 170, co stanowiło 91,40% wszystkich delegatów. Była to rekordowa liczba
delegatów w skali WOIIB, a i zapewnie również w skali izb
okręgowych zrzeszonych w PIIB.
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Bardzo ważnym punktem obrad były wybory nowych
władz na III kadencję – 2010-2014. Przewodniczącym Okręgowej Rady WOIIB został wybrany mgr inż. Jerzy Stroński.
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej będzie przewodniczył
– dr inż. Daniel Pawlicki. Przewodniczącym Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego został – mgr inż. Lech Grodzicki.
Okręgowej Komisji Rewizyjnej będzie przewodniczył – mgr
inż. Wojciech Białek.
Sylwetki nowo wybranych przewodniczących zaprezentowano w dalszej części tego numeru Biuletynu.
18 maja 2010 r., podczas posiedzenia Rady WOIIB,
zatwierdzono Radę Programową Biuletynu w następującym
składzie:
1. Marian Krzysztofiak – przewodniczący,
2. Jerzy Gawroniak – sekretarz,
3. Stefan Granatowicz – członek,
4. Lech Grodzicki – członek,
5. Tadeusz Łuka – członek.
Biuletyn nr 1/2011 (30) –
marzec 2011. Od tego numeru
Biuletynu rozpoczynamy prezentację sylwetek inżynierów budownictwa – ludzi z pasją z terenu Wielkopolski, pod wspólnym
dla całego cyklu tytułem „Wielkopolski inżynier budownictwa”.
Pierwszym bohaterem był mgr
inż. Waldemar Pięta. Budowlaniec pełen zamiłowania do historii starożytnej, człowiek aktywny
sportowo, który na wszelkie niespodzianki losu odpowiada sobie
filozoficznie: „Dopóki dziwimy się, to jesteśmy młodzi”.
W kolejnych edycjach chcemy pokazywać ludzi, mających ciekawe zainteresowania i pasje oraz osiągnięcia zawodowe.
Biuletyn nr 3/2011 (32) –
wrzesień 2011. Redaktor naczelny na wstępie napisał: „Od tego
numeru Biuletynu wprowadzamy
dwie nowe, stałe pozycje. Pierwszą z nich jest – cykl: „Wywiad
z…” Jak każe tradycja dziennikarska inauguracyjny wywiad
przeprowadzony jest z przewodniczącym Okręgowej Rady WOIIB.
Kolejne rozmowy w następnych
numerach Biuletynu.
Druga pozycja: Wielkopolskie skarby architektury. W Wielkopolsce mamy wiele wspaniałych obiektów historycznych, które są pięknie zachowane,
odrestaurowane lub zrewitalizowane. Czasem przejeżdżamy
obok nich nieświadomie, nie wiedząc o ich istnieniu. Na naszych łamach będziemy pokazywać większe i mniejsze architektoniczne perełki z terenu Wielkopolski. Podpowiadamy,
8
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gdzie warto się wybrać. Dziś zapraszamy do Pałacu Myśliwskiego księcia Antoniego Radziwiłła w Antoninie.
Mam nadzieję, że te propozycje spotkają się z Państwa
uznaniem”.
Biuletyn nr 2/2012 (35) –
maj 2012. Ten numer Biuletynu
w dużej części poświęcony był
X-leciu działalności samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa. Przewodniczący Rady
WOIIB Jerzy Stroński we wstępie
do tego numeru Biuletynu powiedział: „21 maja br. odbędzie się
w Auli Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza uroczystość obchodów 10-lecia powstania Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na której zaprezentujemy nasze osiągnięcia
na przestrzeni lat 2002-2012. Bardzo serdecznie zapraszam
wszystkich naszych członków do udziału w tej imprezie”.
Swoimi refleksjami dotyczącymi początków formowania się samorządu zawodowego podzielił się p. Jerzy Stroński
na dalszych stronach Biuletynu.
W ramach cyklu „Wywiad z…” zrealizowano wywiad
z Andrzejem Nowakiem, u którego w gabinecie odbywały się
pierwsze rozmowy o sformowaniu samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa.
Na kolejnych 16 stronach Biuletynu w skrótowej formie
przedstawiono najważniejsze wydarzenia dotyczące powstawania, formowania się samorządu zawodowego i początków
działania w latach 2002-2012 Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa.
22 grudnia 2012 r. po ciężkiej chorobie zmarł doc. dr
inż. Marian Krzysztofiak, wieloletni przewodniczący Rady
Programowej Biuletynu WOIIB. Marian Krzysztofiak był
inicjatorem i głównym organizatorem Izby, reprezentującej
samorząd zawodowy inżynierów budownictwa na terenie
województwa wielkopolskiego. To On zainicjował wczesną
wiosną 2001 r. spotkanie w gabinecie architekta wojewódzkiego Andrzeja Nowaka, ustalając, że zostanie powołany Komitet Organizacyjny Izby, co stało się faktem
25 czerwca 2001 r. w skład Komitetu weszli przedstawiciele sześciu stowarzyszeń naukowo-technicznych, reprezentujących zawody budowlane.
Marian Krzysztofiak został
przewodniczącym tego Komitetu
i w ciągu roku doprowadził do
zwołania 21 maja 2002 r. I Zjazdu
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Należy podkreślić Jego
zdolności mediacyjne i ogromny
udział w kompromisowym rozwiązywaniu problemów pojawiawww.woiib.org.pl

jących się w trakcie powstawania samorządu zawodowego,
zrzeszającego grupy zawodowe o całkowicie odmiennych
priorytetach.
Podczas I Zjazdu WOIIB został wybrany przewodniczącym Rady Okręgowej WOIIB i w ciągu czteroletniej kadencji Izby doprowadził do stworzenia struktur zapewniających
sprawne funkcjonowanie samorządu zawodowego w ciągu
następnych kadencji.
W drugiej i trzeciej kadencji Izby był członkiem Rady
WOIIB, a także przewodniczącym Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego, wnosząc wiele cennych uwag i spostrzeżeń oraz wywierając wpływ na kształt tego czasopisma.
Działał również aktywnie w Zespole ds. współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów, jako że architektura,
a szczególnie architektura obiektów sakralnych, była jego
wielkim hobby.
Biuletyn nr 1/2014 (42) –
marzec 2014 rok. We wstępie
do tego numeru przewodniczący
Rady WOIIB – Jerzy Stroński napisał: „Milowymi krokami zbliża
się termin XIII Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, który dokona wyboru władz naszego samorządu
na najbliższą już IV kadencję.
8 kwietnia 2014 r. delegaci wybrani na zebraniach w obwodach wyborczych podsumują i ocenią dotychczasowe działania, a także
zaakceptują program działania Izby na pierwszy rok IV kadencji. Jednocześnie wybiorą przewodniczącego i pełne składy
organów ustawowych, a także delegatów na zjazdy krajowe”.
Po raz pierwszy na łamach Biuletynu w cyklu „Obrazki sprzed pół wieku” swoje wspomnienia z czasów studiów
na Politechnice Poznańskiej zaprezentował Marek Adamiec.
Cykl ten wszedł na stałe do układu Biuletynu. Wspomnienia
Marka Adamca przybliżyły współczesnym studentom czasy,
gdy ich rodzice studiowali. Porównania bywały zabawne, ale
zawsze ciekawe.
19 marca 2013 r. Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 40/13 zatwierdziła następujący skład Rady Programowej Biuletynu:
1. Stefan Granatowicz – przewodniczący,
2. Lech Grodzicki – zastępca przewodniczącego,
3. Jerzy Gawroniak – sekretarz,
4. Krystyna Chocianowicz – członek,
5. Tadeusz Łuka – członek.
15 kwietnia 2014 r. Rada WOIIB uchwałą nr 50/14 powołała Stefana Granatowicza na stanowisko przewodniczącego Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego.
10 czerwca 2014 r. Rada Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 84/14 powołała do składu Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego
WOIIB:
www.woiib.org.pl

1. Krystynę Chocianowicz,
2. Jerzego Gawroniaka,
3. Lecha Grodzickiego,
4. Tadeusza Łukę.
Wybrana Rada Programowa na posiedzeniu 12 sierpnia
2014 r. ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. Stefan Granatowicz – przewodniczący,
2. Lech Grodzicki – zastępca przewodniczącego,
3. Jerzy Gawroniak – sekretarz,
4. Krystyna Chocianowicz – członek,
5. Tadeusz Łuka – członek.
Biuletyn nr 2/2014 (43) –
czerwiec 2014 r. 8 kwietnia 2014
roku delegaci na XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy
WOIIB
wybrali nowego przewodniczącego oraz skład okręgowej rady.
Przewodniczącym został inż.
Włodzimierz Draber.
15 kwietnia, podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej
rady, wybrano członków prezydium okręgowej rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. Pełen skład rady wraz ze składem prezydium
prezentujemy poniżej.
We wstępie do tego numeru Biuletynu nowo wybrany
przewodniczący Rady WOIIB – Włodzimierz Draber napisał między innymi: „Zostałem wybrany na przewodniczącego WOIIB i dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście.
Ze swej strony postaram się wypełniać tę misję najlepiej, jak
umiem. Natomiast osobom wybranym do władz na IV kadencję życzę wytrwałości i dużego zaangażowania w pracy dla
dobra naszego samorządu zawodowego. Naszym wspólnym
celem jest dalszy rozwój Izby i spowodowanie, by zawód inżyniera oraz technika budownictwa był szanowany i postrzegany jako zawód zaufania publicznego”.
Biuletyn nr 3/2014 (44)
– wrzesień 2014 r. Od tego numeru Biuletynu wprowadzono
kolejny stały dział informacyjny
– „Wydarzyło się w naszej Izbie”.
W skrótowej formie opisane są
najważniejsze wydarzenia z życia
Izby, zarówno w Poznaniu, jak
i w poszczególnych delegaturach.
W cyklu „Wywiad z…”
o swojej wizji na przyszłość wielkopolskiego samorządu zawodowego inżynierów i techników
budownictwa oraz roli jako przewodniczącego Rady WOIIB
opowiadał Włodzimierz Draber.
W relacji z obrad XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa informowaliśmy, że w skład organów PIIP z WOIIB weszli:
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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do Rady Krajowej:
• Włodzimierz Draber,
• Danuta Gawęcka,
• Łukasz Gorgolewski,
• Zenon Wośkowiak
do Krajowej Komisji Rewizyjnej:
• Mirosława Ogorzelec
do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego:
• Krystyna Chocianowicz,
do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:
• Szczepan Mikurenda,
w gronie Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności
Zawodowej znalazł się:
• Andrzej Mikołajczak.
Wybór tylu przedstawicieli do krajowych organów jest
sukcesem WOIIB, bowiem po raz pierwszy w składzie Rady
Krajowej mamy aż 4 przedstawicieli. Po dwóch kadencjach
ponownie możemy się pochwalić swoim reprezentantem
w Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Od pierwszego numeru w Biuletynie poruszano przede
wszystkim sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu
zawodowego wielkopolskich budowlańców. To był czas formowania się samorządu zawodowego oraz gorących dyskusji
i rozwiązywania wielu trudności i problemów: technicznych,
prawnych i dnia codziennego na różnych budowach. Dlatego
też na łamach Biuletynu pojawiały się komentarze dotyczące interpretacji przepisów Prawa budowlanego, przepisów
związanych z obsługą obiektów budowlanych i dokumentowaniem takiego działania osób za to odpowiedzialnych.
Szczególnie cenne, ze względu na ich wartość merytoryczną,
były porady panów: Przemysława G. Barczyńskiego i Konrada Ochocińskiego.
Oczywiście nie mogło zabraknąć również relacji z wydarzeń z życia Izby, czy też organizowanych przez WOIIB
różnych konferencji naukowo-technicznych. Na naszych
łamach prezentowano i omawiano nowoczesne technologie

stosowane w budownictwie. Były relacje i omówienia z konferencji krajowych, jak i wielu międzynarodowych, które
Izba współorganizowała z Politechniką Poznańską czy też
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
Ryszard Chojnacki z wielką pasją przedstawiał czytelnikom różne ciekawostki historyczne związane z budownictwem na terenie Poznania czy też Wielkopolski. Jego dociekliwość oraz literackie zacięcie sprawiały, że z ogromną
przyjemnością wyruszaliśmy w podróże do miejsc bardziej
lub mniej nam znanych.
Marek Adamiec w swoich „Obrazkach sprzed pół wieku” przenosił czytelników do drugiej połowy XX w., opowiadając o rozkwitającym życiu studenckim w Politechnice
Poznańskiej. Były refleksje z życia codziennego studentów,
z różnych wydarzeń związanych z samymi studiami i opowieści o sposobach wykorzystania czasu wolnego przez
studentów. Były to relacje opowiedziane ze swadą i zawsze
z odrobiną dobrego humoru zaczerpniętego z życia społeczności akademickiej.
Rada Programowa podczas posiedzenia 29 grudnia
2015 r. wybrała spośród dotychczas najbardziej twórczych
autorów 4 osoby, które zostaną uhonorowane „Złotym piórem” za aktywność publicystyczną, która wzbogacała łamy
Biuletynu WOIIB. Są to:
1. Marek Adamiec,
2. Przemysław G. Barczyński,
3. Ryszard Chojnacki,
4. Konrad Ochociński.
Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas XV
Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB. Jednocześnie Rada Programowa podjęła decyzje, że corocznie będzie honorować
„Złotym piórem” najaktywniejszego autora, którego publikacje w danym roku zostaną ocenione najwyżej. Nagroda ta
będzie wręczana podczas kolejnych zjazdów WOIIB.
Mirosław Praszkowski

BUDMA 2016

Dni Inżyniera Budownictwa

T

egoroczne Międzynarodowe Targi Budownictwa
i Architektury BUDMA 2016 odbyły się w dniach
2-5 lutego 2016 r., natomiast tradycyjnie już Dni
Inżyniera Budownictwa, organizowane przez Wielkopolską
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, przy współudziale
Międzynarodowych Targów Poznańskich i Instytutu Techniki Budowlanej, odbyły się w dniach 2 i 3 lutego.
W pierwszym dniu, w ramach sesji wchodzącej w skład
Dni Inżyniera Budownictwa, w Sali Zielonej pawilonu nr 3
zebrało się ok. 240 osób z całego kraju. Na sesję przybyło
10
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wielu znamienitych gości: Andrzej Dera – sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP, Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
Jacek Szer – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Joanna Szmidt – poseł na Sejm RP, Piotr Florek – senator RP, Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Robert Geryło – zastępca dyrektora
Instytutu Techniki Budowlanej, Marek Szczęsny – prezydent
Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Krzysztof Frąckowiak
– przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Archiwww.woiib.org.pl

tektów, Andrzej Roch Dobrucki – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zbigniew Grabowski – Honorowy
Prezes PIIB. Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował jej przewodniczący Włodzimierz
Draber, a Międzynarodowe Targi Poznańskie Bartosz Zeidler
– dyrektor Grupy Produktów.
Patronat nad Dniami Inżyniera Budownictwa objęła
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a patronat medialny
organ PIIB „Inżynier Budownictwa”.

ralnym Dni Inżyniera Budownictwana Targach BUDMA jest
przekazywanie impulsów do działań prognozowanych.

W Sali Zielonej  zebrało się ponad 240 osób.

Otwarcie Dni Inżniera Budownictwa.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był przede wszystkim omówieniu zmian w regulacjach prawnych dotyczących
procesu budowlanego, które zostały obszernie przedstawione przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego. Wykład ministra
Żuchowskiego, jako inaugurujący Dni Inżyniera Budownictwa, wywołał ogromne zainteresowanie wśród społeczności
budowlanej, będącej uczestnikami Targów BUDMA 2016.
W drugiej części tej sesji prezentację „Europejski rynek
innowacji – Strategia Instytutu Techniki Budowlanej” przedstawił Robert Geryło – zastępca dyrektora ITB ds. strategii i rozwoju. Po swoim wystąpieniu wręczył przedstawicielom wyróżniających się firm budowlanych Europejskie Oceny Techniczne, Certyfikaty oraz Świadectwa Deklaracji Środowiskowych.
Sesja przeprowadzona w drugim Dniu Inżyniera Budownictwa obejmowała tematy merytoryczne, będące w kręgu zainteresowań specjalistów od budownictwa dzisiejszego,
jak i z przewidywanej przyszłości, bowiem założeniem gene-

Pierwszy referat na temat technologii rozwojowych
prefabrykowanego budownictwa przemysłowego wygłosił
profesor Józef Jasiczak z Politechniki Poznańskiej, ciekawie
dokumentując to materiałami przedstawianymi na slajdach
prezentacji.
Natomiast drugi referat na temat wymagań w zakresie
energooszczędności w budownictwie przedstawił profesor
Edward Szczechowiak z Politechniki Poznańskiej z bardzo
obszerną dokumentacją medialną. Obydwa referaty wywołały dyskusję wśród uczestników sesji.
Kolejne trzy wystąpienia zaprezentowali pracownicy
Instytutu Techniki Budowlanej.
Sebastian Wall omówił zmiany w regulacjach europejskich związane z oznakowaniem CE, Anna Panek ocenę i wprowadzenie innowacyjnych wyrobów budowlanych
na rynek europejski, natomiast Michał Piasecki przedstawił
problem deklaracji środowiskowych.
Podsumowując Dni Inżyniera Budownictwa na Targach
BUDMA 2016, należy podkreślić duże zainteresowanie środowiska przedstawioną tematyką, o czym świadczyła bardzo
wysoka frekwencja i merytoryczne dyskusje.
Uczestnicy obydwu sesji pochodzili ze wszystkich regionów naszego kraju i byli głównie członkami naszego samorządu zawodowego.
Jerzy Stroński

Wizyta delegacji FFB z Francji
na Targach BUDMA 2016

W

dniach 3 i 4 lutego w okresie Targów BUDMA 2016 podejmowaliśmy delegację z Francuskiej Federacji Budownictwa. Członkami
delegacji byli inżynierowie i właściciele firm zrzeszonych
we Federacji Francuskiej Budownictwa z rejonu Alzacji, Lotaryngii, Szampanii i Ardenów. Delegacja liczyła 24 osoby.
www.woiib.org.pl

Na czele delegacji stała przewodnicząca FFB w Lotaryngii
Sylvie Petiot, która pełni również obecnie funkcję wiceburmistrza Nancy. W składzie delegacji byli: konsul honorowy
RP w Nancy Czesław Bartela oraz z zaprzyjaźnionej federacji BTP w departamencie Vosges prezydent Sylvie Tuaillon,
a także wiceprezydent i skarbnik Daniel Virion.
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Sylvie PETIOT – wicemer
Nancy i prezydent FFB
w Lotaryngii

Czesław Bartela – konsul
honorowy RP w Nancy

W pierwszym dniu wizyty delegacji francuskiej na targach Budma 2016 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa przy udziale Wielkopolskiej Izby Budownictwa
zorganizowała spotkanie polskich producentów z delegacją
francuską. Z Polski zaprezentowały się: Firma OPAL, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i montażu nowoczesnych elewacji, okien i drzwi aluminiowych działalność firmy
przedstawili pracownicy dział eksportu menager Tomasz Tadeuszewski i Paweł Klimaszewski, Firmę ALUPLAST produkującą systemy okienne z PCV przedstawił specjalista ds. marketingu Aleksander Szykuła, Firmę INTERLERS, producenta
prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, reprezentował
wiceprezes Zarządu Tomasz Modrzejewski, a Firmę JM EXIM
FENETRES, produkującą stolarkę budowlaną z PVC, przedstawiła specjalista ds. handlu Joanna Kaczmarek. W spotkaniu
uczestniczył przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber,
sekretarz WOIIB Mirosława Ogorzelec, dyrektor Grupy Produktów MTP Bartosz Zeidler, prezes WIB Zenon Kierczyński, redaktor Biuletynu WOIIB Mirosław Praszkowski oraz

Sylvie Tuaillon – prezydent
MGB Vosges

Daniel Virion – wiceprezydent
i skarbnik MGB Vosges

członek Zespołu do współpracy z zagranicą WOIIB Zbigniew
Bigoszewski. W trakcie spotkania wywiązała się interesująca
dyskusja na temat sytuacji budownictwa w Polsce i we Francji.
Spotkanie trwało ponad dwie godziny i obydwie strony wyraziły zadowolenie z takiej formy kontaktów.
W drugim dniu wizyty podejmowaliśmy delegację francuską w naszej siedzibie na ulicy Dworkowej.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu do
współpracy z zagranicą wraz z przewodniczącym Zespołu
Krzysztofem Piętą, sekretarz WOIIB Mirosława Ogorzelec,
dyrektor biura Balbina Konieczna oraz redaktor naszego Biuletynu Mirosław Praszkowski.
W spotkaniu uczestniczył prezes WIB Zenon Kierczyński. Po zwiedzeniu naszej siedziby, przewodniczący WOIIB
Włodzimierz Draber przedstawił prezentację dotyczącą WOIIB. Szczegółowo omówił organizację i działalność naszej
Izby oraz zadania jakie spoczywają na samorządzie wobec
naszych członków. Przedstawił również organa Izby, komisje
i zespoły i opowiedział, czym one się zajmują. Prezes WIB
przedstawił krótką prezentację swojej izby. Natomiast delegacja francuska
przedstawiła na piśmie
swoją prezentację w języku polskim. Zakończeniem wizyty była wspólna
kolacja, w trakcie której
nawiązywały się kontakty
i toczyła się dyskusja na
tematy związane z budownictwem.
To spotkanie przyczyni się do jeszcze większego zacieśnienia współpracy pomiędzy WOIIB
a Francuską Federacją Budownictwa.
Włodzimierz Draber

Włodzimierz Draber przedstawia organizację i działalność WOIIB.
12
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TARGI INSTALACJE 2016

Konferencja „Klimatyzacja i wentylacja”
25.04.2016 r. PAWILON 3, SALA NIEBIESKA

Organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Współorganizator: Politechnika Poznańska
Patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Program Konferencji
12:00-12:30 Ilość i jakość powietrza w pomieszczeniach a zużycie energii – dr inż. Radosław Górzeński,
dr inż. Michał Szymański
12:30-13:00 Rozwiązania energooszczędne w instalacjach wentylacji i klimatyzacji – dr inż. Łukasz Amanowicz
13:00-13:30 Przerwa kawowa
13:30-14:00 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne efektywne energetycznie – wymagania – dr hab. inż. Mieczysław
Porowski
14:00-15:00 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne SWEGON – spełniające wymagania energooszczędności –
przedstawiciel firmy SWEGON
Osoba do kontaktu: Agata Sinczykowska, tel. 61-854-20-12; e-mail: efs@wkp.piib.org.pl

S

erdecznie zapraszamy do wzięcia udziału,
w dniach 10-12 maja 2016 r., w Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER
w Poznaniu, które stały się jednym z najważniejszych spotkań
branży elektroenergetycznej w kraju. Przez trzy dni Poznań
stanie się stolicą nowych technologii i rozwiązań z zakresu
energetyki oraz energetyki odnawialnej. Wśród około 300
wystawców z kraju i z zagranicy uczestniczących w targach
będzie tradycyjnie uczestniczyła liczna reprezentacja liderów
sektorów wiodących producentów, dystrybutorów i usługodawców branży energetycznej, elektrotechnicznej i energetyki odnawialnej, którzy zaprezentują listę nowych produktów
i rozwiązań technologicznych z zakresu wytwarzania, przesyłu
i dystrybucji energii elektrycznej, budownictwa energetycznego i technologii energooszczędnych, elektrycznych urządzeń
w wykonaniu przeciwwybuchowym, przewodów i łączników,
urządzeń pomiarowych i automatyki, oświetlenia, instalacji
odgromowych i przepięciowych oraz energii odnawialnej.
EXPOPOWER od wielu lat buduje platformę transferu
wiedzy dla profesjonalistów. Podczas bezpłatnych warsztatów i konferencji, które odbywają się równolegle do targów,
eksperci i praktycy przedstawiają najnowsze technologie
i rozwiązania techniczne, szczególnie interesujące projekwww.woiib.org.pl

tantów, architektów, użytkowników i eksploatatorów branży
energetycznej i elektrotechnicznej, elektroinstalatorów i hurtowników branży elektrotechnicznych.
Targi są miejscem spotkań dla decydentów z sektora
energetycznego i prezentacji nowości technologii jutra oraz
okazją do dyskusji na temat kierunków ich rozwoju. Tak też
jest i w tym roku. Tradycyjnie wśród wystawców obecnych
będzie wielu liderów rynku. Na zwiedzających targi profesjonalistów będą oczekiwały liczne nowości prezentowane
na stoiskach. Targi to doskonała okazja do zapoznania się
z najnowszymi produktami i technologiami, które wprowadzane są na polski rynek. Idąc naprzeciw tym wyzwaniom,
EXPOPOWER 2016 poszerza swoją ofertę o wiele innych
ciekawych imprez i wydarzeń.
Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi EXPOPOWER będzie bogaty program konferencji i spotkań przygotowywanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie we
współpracy z partnerami branżowymi, w których czynny udział
bierze Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
10 maja 2016 r. już ósmy raz na EXPOPOWER w Poznaniu, odbędzie się - organizowana przez WOIIB, Oddział Poznański SEP i Politechnikę Poznańską, pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego i Związku Producentów Sprzętu
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Oświetleniowego POL-Lighting – VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu”.
Tytułem tegorocznej edycji będzie Technika świetlna 2016.
Tematyka konferencji będzie dotyczyła aktualnych norm i przepisów związanych z oświetleniem, informacji o produktach
i rozwiązaniach technicznych umożliwiających energooszczędne oświetlenie wnętrz, dróg i terenów kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem opraw LED. Przedstawione zostaną także
nowoczesne metody sterowania oświetleniem. Autorami referatów będą wybitni wykładowcy z politechnik: Warszawskiej,
Łódzkiej i Poznańskiej, Polskiego Komitetu Oświetleniowego,
a także przedstawiciele czołowych producentów opraw i sprzętu
oświetleniowego.
Drugiego dnia targowego, tj. 11 maja 2016 r., Oddział
Poznański SEP wspólnie z WOIIB i Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej organizują XIV Konferencję
Naukowo-Techniczną z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”. Tytuł tegorocznej
edycji to Stacje Elektroenergetyczne 2016. Konferencja
ukierunkowana będzie na nowe rozwiązania stacji elektroenergetycznych dedykowanych dla energetyki zawodowej,
przemysłu i budownictwa ogólnego a innowacyjne metody
integrowania najlepszych, sprawdzonych rozwiązań dla sieci
elektroenergetycznych pozwolą na dostosowanie oferty do
indywidualnych wymagań odbiorców.

Program konferencji obejmować będzie referaty pracowników naukowo-badawczych Politechniki Poznańskiej
i Politechniki Wrocławskiej, przedstawicieli wiodących producentów elektroenergetycznych stacji i rozdzielnic wszystkich poziomów napięć oraz panel dyskusyjny.
Ciekawa tematyka przedstawionych konferencji organizowanych przez WOIIB i SEP przy współudziale Politechniki Poznańskiej i zapewnieniu znakomitych wykładowców,
w powiązaniu z ekspozycją targową, dająca możliwość konfrontacji nauki z techniką, sprawiają, że cieszą się one dużym
zainteresowaniem. Jesteśmy przekonani, że również i w tym
roku wydarzenia te będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Serdecznie Państwa zapraszamy. Zapraszamy
również do odwiedzenia bardzo ciekawej ekspozycji targów
EXPOPOWER 2016.
Wstęp na targi jest bezpłatny, po zarejestrowaniu się na
stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe.
Udział w konferencjach jest bezpłatny po przesłaniu na
adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA pobranego z Biura OP SEP lub ze
stron internetowych: www.sep.poznan.pl, www.sep.com.pl,
e-mail: seppoznan@wp.pl, FAX: 61 856 0368
Stefan Granatowicz

Uroczyste wręczenie decyzji

20

listopada 2015 r. do egzaminu pisemnego
w sesji jesiennej przystąpiło łącznie 255
osób, z czego egzamin ten zdało 237 osób,
co stanowi 92,94%.
Do egzaminu ustnego, który odbył się w dniach od 25
listopada do 3 grudnia 2015 r., przystąpiły 283 osoby (w tym
46 osób tylko do powtórnego egzaminu ustnego), a wynik
pozytywny uzyskało 226 osób, co stanowi 79,86%, w tym:
• w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
96 osób,
• w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
5 osób,
• w specjalności inżynieryjnej drogowej
24 osoby,
• w specjalności inżynieryjnej mostowej
6 osób,
• w specjalności inżynieryjnej kolejowej
8 osób
• w specjalności instalacyjnej sanitarnej
40 osób,
• w specjalności instalacyjnej elektrycznej
37 osób,
• w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej 10 osób.
Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyło w sesji jesiennej 2015 r. – 226 osób.
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji jesiennej 2015 r. odbyło się
18 stycznia 2016 r. w siedzibie Izby w Poznaniu, przy
ul. Dworkowej 14:
• o godz. 10.00 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
14
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• o godz. 11.30 dla specjalności instalacyjnej sanitarnej oraz
instalacyjnej elektrycznej,
• o godz. 13.00 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej,
inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych i instalacyjnej telekomunikacyjnej.
Decyzje wręczali: przewodniczący WOIIB – inż. Włodzimierz Draber i przewodniczący OKK – prof. dr hab. inż.
Wiesław Buczkowski.

www.woiib.org.pl

Za najlepsze wyniki podczas egzaminów na uprawnienia budowlane nagrodą w postaci grawertonu oraz nagrodą
w postaci książki zostali wyróżnieni:
Godz. 10.00
Nagrody w postaci grawertonów:
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
1. mgr inż. Karolina El-Masri-Jankiewicz
2. mgr inż. Bartosz Fidyk
3. mgr inż. Marek Turkowiak
Nagroda w postaci książki: inż. Danuta Witczak
Godz. 11.30
Nagrody w postaci grawertonów:
Specjalność instalacyjna sanitarna
1. mgr inż. Dorota Grembowska		
2. mgr inż. Katarzyna Dolata
Specjalność instalacyjna elektryczna
1. mgr inż. Łukasz Antoniak
2. mgr inż. Rafał Golanowski
Nagroda w postaci książki: mgr inż. Błażej Maciejewski

Godz. 13.00
Nagrody w postaci grawertonów:
Specjalność inżynieryjna mostowa
1. mgr inż. Błażej Tyburski
Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
1. mgr inż. Wiktor Sołtysiak
Specjalność inżynieryjna drogowa
1. mgr inż. Michał Basaj
Nagroda w postaci książki: mgr inż. Agnieszka Skorek
Wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane,
gratulujemy i życzymy wielu inżynierskich sukcesów w codziennej pracy zawodowej.
Od redakcji:
Na przedostatniej stronie tego numeru Biuletynu
publikujemy schematyczną mapkę naszego regionu z podanymi danymi teleadresowymi do siedziby biura Izby
oraz naszych delegatur.

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane
w sesji jesiennej 2015
Specjalność konstrukcyjno-budowlana – 96 osób
do projektowania bez ograniczeń
1. mgr inż. Marcin Czajczyński
2. mgr inż. Ryszard Danielewski
3. mgr inż. Maciej Dolny
4. mgr inż. Michał Fórmaniak
5. mgr inż. Jacek Wojciech Janowski
6. mgr inż. Roman Sławomir
Kaczmarek
7. mgr inż. Robert Krupa
8. mgr inż. Karol Marcin Małecki
9. mgr inż. Wojciech Orczyk
10. mgr inż. Mariusz Pieczek
11. mgr inż. Anna Ptaszyk
12. mgr inż. Maciej Putowski
13. mgr inż. Mariusz Stanisław Skitek
14. mgr inż. Grzegorz Stajkowski
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Agnieszka Kasprowicz
2. mgr inż. Piotr Kościelniak
3. mgr inż. Bartosz Kośmieja
4. mgr inż. Paweł Karol Matyjaszczyk
5. mgr inż. Jacek Jan Sionda
6. mgr inż. Piotr Skrzypczak
www.woiib.org.pl

7.
8.
9.
10.

mgr inż. Arkadiusz Gabriel Wesołek
mgr inż. Łukasz Wiśniewski
mgr inż. Piotr Wojciechowski
mgr inż. Stefan Wyczkowski

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
1. tech. Agnieszka Gąsiorowska
2. inż. Danuta Małgorzata Witczak
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Ewa Anna Babut
2. mgr inż. Michał Adam Bąk
3. mgr inż. Paweł Andrzej Będkowski
4. mgr inż. Paweł Biały
5. mgr inż. Artur Mateusz Bokała
6. mgr inż. Karolina Dera
7. inż. Wojciech Bronisław Dota
8. mgr inż. Karolina Magdalena ElMasri-Jankiewicz
9. mgr inż. Bartosz Maurycy Fidyk
10. mgr inż. Jacek Gaertner
11. mgr inż. Sebastian Gałuc
12. mgr inż. Hubert Jerzy Głowacki
13. mgr inż. Iwona Maria Grzeszczak
14. mgr inż. Tomasz Hamrol

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

mgr inż. Bartosz Hądzelek
mgr inż. Adam Hoderny
mgr inż. Łukasz Patryk Janiak
mgr inż. Krzysztof Jankowski
inż. Mateusz Jakub Jończak
mgr inż. Dawid Kaliszewski
mgr inż. Adam Kaniewski
mgr inż. Marek Kańkowski
mgr inż. Sławomir Jerzy Kowalski
mgr inż. Wojciech Kozanecki
mgr inż. Dominik Kranc
mgr inż. Mikołaj Kręciołek
mgr inż. Beata Kromuszczyńska
mgr inż. Jacek Grzegorz Kudliński
mgr inż. Rafał Kujawa
mgr inż. Bartosz Kwiatkowski
mgr inż. Piotr Łajs
mgr inż. Michał Piotr Łuczak
mgr inż. Jakub Łukaszewski
mgr inż. Robert Markiewicz
mgr inż. Krzysztof Maciej Masłowski
mgr inż. Piotr Matuszczak
inż. Marta Barbara Matysiak
mgr inż. Bartosz Mikołajczak
mgr inż. Martyna Katarzyna Mikołajczak
40. mgr inż. Damian Mikołaj Moliński
41. inż. Michał Mrotek
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

mgr inż. Aleksandra Nowaczyk
mgr inż. Marcin Andrzej Paszkowski
mgr inż. Łukasz Piniarski
mgr inż. Luiza Izabela Pronobis
mgr inż. Michał Pyżanowski
mgr inż. Krzysztof Henryk Repiński-Janachowski
mgr inż. Sławomir Jacek Reginia
mgr inż. Wojciech Piotr Ryfa
mgr inż. Agnieszka Samulak
mgr inż. Marek Sobierajski
inż. Andrzej Szydłowski
inż. Adam Andrzej Szyjkowski
mgr inż. Marta Świątek
mgr inż. Marek Turkowiak
mgr inż. Marek Adam Urbaniak
inż. Przemysław Vogel
mgr inż. Tomasz Walczak
mgr inż. Leszek Wojciechowski
mgr inż. Natalia Jadwiga
Wronkowska
mgr inż. Weronika Wylegała
inż. Marek Wysocki
mgr inż. Waldemar Maciej Zagozda
mgr inż. Piotr Ziółkowski
mgr inż. Krzysztof Żmudziński

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
1. inż. Maciej Marek Bejma
2. mgr inż. Karol Marek Kistowski
3. tech. Magdalena Kubiak
4. inż. Andrzej Piotrowski
5. tech. Mariusz Krzysztof Szarpak
Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 5 osób
do projektowania bez ograniczeń
1. mgr inż. Adam Grzegorz Nahalewicz
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Alina Maria
Dajerling-Białek
2. mgr inż. Beata Magdalena Jabłońska
3. mgr inż. Jakub Rafał Jaworowicz
4. mgr inż. Jerzy Kazimierz Witczak
Specjalność inżynieryjna mostowa –
6 osób:
do projektowania bez ograniczeń
1. mgr inż. Błażej Tyburski
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Piotr Powałowski
16

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Bartosz Fryder
2. mgr inż. Mateusz Jusik
3. mgr inż. Monika Kośmicka
4. inż. Artur Zadroga

mgr inż. Łukasz Łochowicz
mgr inż. Roman Skrobański
mgr inż. Piotr Stachowiak
mgr inż. Piotr Szarszoń
mgr inż. Marcin Piotr Szyjkowski

Specjalność inżynieryjna drogowa –
24 osoby:

Specjalność instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 10 osób

do projektowania bez ograniczeń
1. mgr inż. Marcin Nowak
2. mgr inz. Marcin Płókarz
3. mgr inż. Agnieszka Skorek
4. mgr inż. Paweł Wojciechowski

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Michał Frąckiewicz
2. mgr inż. Tomasz Krzysztof Maleszka
3. mgr inż. Marcin Wojciech Piechota

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Michał Marek Basaj
2. mgr inż. Olga Ciążyńska
3. mgr inż. Rufin Antoni Jarka
4. inż. Krzysztof Mariusz Jóźwiak
5. mgr inż. Sylwia Agnieszka
Kaźmierczak
6. mgr inż. Łukasz Konieczny
7. mgr inż. Marcin Amadeusz Kuźlan
8. mgr inż. Sylwia Anna Łukaszkiewicz
9. mgr inż. Kamil Krzysztof Marzec
10. mgr inż. Krzysztof Matyniak
11. mgr inż. Dariusz Andrzej Narożny
12. mgr inż. Michał Paweł Nejman
13. mgr inż. Przemysław Marek
Skorupiński
14. mgr inż. Inga Magdalena Skubich
15. mgr inż. Artur Smarzyński
16. inż. Michał Wasielewski
17. mgr inż. Zbigniew Jacek Wiktor

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie
1. inż. Stefan Paweł Nowacki

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Dariusz Chrapkowski
2. mgr inż. Szymon Majchrzak
3. mgr inż. Katarzyna Dorota Synowiec
Specjalność inżynieryjna kolejowa
w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 8 osób:

do projektowania w zakresie ograniczonym w telekomunikacji przewodowej II stopnia w zakresie urządzeń
linowych
1. tech. Henryk Walichiewicz
do kierowania bez ograniczeń
1. inż. Robert Artur Jaszczur
2. mgr inż. Krzysztof Marcin Kasztelan
3. inż. Michał Piotr Klupś
4. mgr inż. Mariusz Tomczak
do kierowania w zakresie ograniczonym
1. tech. Wojciech Adam Remfeld
Specjalność instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 40 osób
do projektowania bez ograniczeń
1. mgr inż. Mariusz Grześkowiak
2. mgr inż. Marcin Tomasz Mróz
3. mgr inż. Mikołaj Piotr Naglak

do projektowania bez ograniczeń
1. mgr inż. Wiktor Sołtysiak

do projektowania w zakresie ograniczonym
1. inż. Andrzej Gremblewski

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Krzysztof Chorąży
2. mgr inż. Jacek Konowalczyk

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Dorota Aleksandra Grembowska
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3.
4.
5.
6.
7.
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2. mgr inż. Przemysław Krystian
Grześkowiak
3. mgr inż. Sebastian Dariusz Krauze
4. mgr inż. Monika Machowina-Kapuścińska
5. mgr inż. Kamil Molenda
6. mgr inż. Maja Magdalena Nowak
7. mgr inż. Joanna Wicorek
8. mgr inż. Natalia Zioło
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Piotr Krzysztof Biernat
2. mgr inż. Damian Bolach
3. mgr inż. Katarzyna Maria Dolata
4. mgr inż. Szymon Piotr Dolata
5. mgr inż. Mateusz Drąg
6. inż. Ireneusz Andrzej Dybaś
7. mgr inż. Krzysztof Stefan Górny
8. mgr inż. Adam Tadeusz Kluczyński
9. mgr inż. Michał Szymon
Kowalczyk
10. mgr inż. Tomasz Krupa
11. mgr inż. Agnieszka Kuświk
12. inż. Paweł Leśniak
13. inż. Wojciech Leśniak
14. inż. Krzysztof Mohamed
Marchewka
15. mgr inż. Bartosz Marcinkowski
16 mgr inż. Przemysław Leszek
Nawrocki
17. mgr inż. Joanna Elżbieta Nowicka
18. inż. Miłosz Piotr Piasecki
19. mgr inż. Małgorzata Remlein

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

mgr inż. Marcin Mikołaj Rolewicz
mgr inż. Krzysztof Rosikiewicz
mgr inż. Bartosz Simiński
mgr inż. Marcin Stałowski
mgr inż. Michał Turostowski
mgr inż. Piotr Urbaniak
mgr inż. Tomasz Wilas
inż. Damian Zawodny

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
1. tech. Tomasz Kujawa
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – 37 osób
do projektowania bez ograniczeń
1. mgr inż. Krzysztof Michał
Drzewiecki
2. mgr inż. Przemysław Wojciech
Kośla
3. mgr inż. Mateusz Piotr Kowalski
4. mgr inż. Robert Kubiak
5. mgr inż. Marta Justyna Kulej
6. mgr inż. Waldemar Machniak
7. mgr inż. Błażej Roman Maciejewski
8. mgr inż. Janusz Wachowski
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Marta Brodzińska
2. mgr inż. Marcin Piotr Gatniejewski
3. mgr inż. Maciej Gulczyński

4. mgr inż. Dawid Krzysztof
Konieczny
5. mgr inż. Waldemar Mielcarek
6. mgr inż. Łukasz Włodzimierz
Siekierski
7. mgr inż. Tadeusz Wikary
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
1. mgr inż. Łukasz Antoniak
2. mgr inż. Mariusz Giera
3. mgr inż. Rafał Krzysztof Golanowski
4. mgr inż. Damian Jankowski
5. mgr inż. Mateusz Jarmołowicz
6. mgr inż. Marek Joachimiak
7. mgr inż. Michał Kapka
8. mgr inż. Walenty Kopijka
9. mgr inż. Mariusz Korbik
10. mgr inż. Tomasz Kowalski
11. mgr inż. Leszek Marek Leonarczyk
12. mgr inż. Piotr Leszek Lisowski
13. mgr inż. Daniel Magoch
14. mgr inż. Łukasz Murawa
15. mgr inż. Andrzej Mus
16. inż. Maciej Józef Piotr
17. mgr inż. Szymon Stachowski
18. mgr inż. Marcin Strasburger
19. inż. Krzysztof Paweł Szabelski
20. mgr inż. Łukasz Szałek
21. mgr inż. Łukasz Wawrzyniak
22. mgr inż. Krzysztof Mariusz Wróbel


RAZEM 226 OSÓB

Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych
– historia i teraźniejszość

I

dea stworzenia porozumienia samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego w Wielkopolsce zakiełkowała podczas uroczystości 10-lecia Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na
której spotkałem się z przedstawicielami kilku samorządów
łódzkich. Należy bowiem zaznaczyć, że Łódź była pierwszym okręgiem w Polsce, który takie porozumienie stworzył
dla większej reprezentacji naszych zawodów wobec polityków czy władz samorządu terytorialnego.
W Poznaniu, z naszej inicjatywy i przy pełnym poparciu
Izby Lekarskiej, udało nam się stworzyć porozumienie samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego jako
w drugie województwo w Polsce.
www.woiib.org.pl

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w siedzibie naszej
Izby 19 października 2012 r. przy udziale przedstawicieli dziewięciu samorządów. Ustalono na nim podstawowe
cele przyświecające tej idei, m.in. obrona interesów naszych
zawodów, oraz określono ramy współpracy. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność spotkań z politykami celem
zwrócenia ich uwagi na podstawowe problemy związane
z wykonywaniem służebnej roli zawodów zaufania publicznego oraz ewentualnie wzbogacenie spotkań o krótkie referaty informacyjno-szkoleniowe.
Na wniosek przedstawicieli Izby Radców Prawnych wytypowano biuro WOIIB do pełnienia roli sekretariatu Porozumienia. Ustalono, że kolejne spotkania, co 3 miesiące, będą
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organizowały kolejne izby reprezentujące zawody zaufania
publicznego.
Następne spotkanie zorganizowała 8 kwietnia 2013 r.
Wielkopolska Izba Lekarska przy udziale przedstawicieli 11
samorządów oraz parlamentarzystów reprezentujących różne
opcje polityczne. Dominowała tematyka deregulacji zawodów forsowana przez ówczesnego ministra sprawiedliwości,
na co nie było zgody samorządów, a także problem biegłych
sądowych, co zaowocowało interpelacją poselską poseł Krystyny Łybackiej.
Trzecie spotkanie w ramach Porozumienia zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
9 września 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz uzyskania
dofinansowania ze środków krajowych i unijnych. Zwrócono
szczególną uwagę na konieczność stałego dokształcania się
członków samorządów zawodowych. Jest to obowiązek ustawowy dla poszczególnych izb przy wykorzystaniu różnych
doświadczeń samorządów.
Poddano też ostrej krytyce ustawę o zamówieniach publicznych. Niektórzy z obecnych na spotkaniu parlamentarzystów wyrażali odmienną ocenę tej ustawy.
27 stycznia 2014 r. spotkanie samorządów odbyło się
w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych, z udziałem
trójki posłów i senatorów. Rozwinięto na nim temat zamówień
publicznych oraz podkreślono złą jakość prawa w tym zakresie.
Drugim tematem była próba deregulacji zawodów zaufania publicznego. Stwierdzono szkodliwość tego działania
dla jakości sprawowania tych zawodów oraz dla bezpieczeństwa usługobiorców i możliwości obniżenia standardów życia publicznego.
Ponadto stwierdzono, że wyrażono pogląd, że skrócenie
praktyk zawodowych i częściowe ich przesunięcie na praktyki
studenckie jest szkodliwe dla przyszłych pokoleń pracowników
pełniących samodzielne funkcje w różnych zawodach zaufania
publicznego.
Piąty raz przedstawiciele samorządów spotkali się w czerwcu 2014 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Głównym tematem obrad był tzw. pakiet antykolejkowy w walce z nowotworami, który przedstawił prezes
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Jak bumerang powrócił również
temat deregulacji zawodów zaufania publicznego, jak i rządowa propozycja skrócenia praktyk zawodowych, co skwitowano
stwierdzeniem, że jest to nieporozumienie, bowiem praktyk zawodowych nie da się zastąpić praktykami studenckimi.
Organizatorem kolejnego szóstego spotkania była 26
października 2014 r. Wielkopolska Izba Lekarska, która
przygotowała do omówienia problem pomocy dla nestorów
w poszczególnych samorządach, proponując rozważenie budowy ośrodka do stałego pobytu. Pomysł poparła europoseł
Krystyna Łybacka. Uczestnicy byli zgodni co do jednego, że
może to dotyczyć tylko obszaru Wielkopolski.
Obowiązek zachowania tajemnicy powierzonej przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego był tematem spotkania 2 marca 2015 r. w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Dyskusja uwypukli18
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ła różnicę poglądów na tę sprawę. Ustalono, że należy podjąć
próbę współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
i wspólnie zorganizować konferencję dotyczącą pracy samorządów zawodowych.
Gospodarzem ósmego spotkania 22 czerwca 2015 r.
była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Ponownie
wrócono do tematu opodatkowania szkoleń dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Zebrani postulowali, że
szkolenia jako obowiązek ustawowy powinny być zwolnione
z opodatkowania.
W dalszym ciągu spotkania omówiono kształcenia zawodowe pielęgniarek i położnych.
Ostatnie z przeprowadzonych spotkań odbyło się 23 listopada 2015 r. w siedzibie Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu. Prezes Oddziału
przedstawił „Dylematy Samorządu Biegłych Rewodentów”
oraz strukturę Izby. Omówiono również charakter współpracy z parlamentarzystami oraz oczekiwania w tej materii obu
stron. Formuła Porozumienia Samorządów Zawodowych,
według naszej oceny, spełnia swoją rolę jako miejsce do wymiany poglądów co do jakości obowiązującego prawa. Stosowanie przepisów w życiu codziennym różnych branż, wydawałoby się bardzo odległych tematycznie, potwierdza tylko,
że samorządność ma wspólne imię i ma również wspólne
problemy. Ponadto prezentowanie tych spraw parlamentarzystom wszystkich opcji politycznych pozwala uwypuklić
problem każdego zawodu zaufania publicznego.
W 50. numerze naszego Biuletynu spróbowaliśmy podsumować udział Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i jej rolę w tworzeniu Porozumienia Samorzadów. Mamy nadzieję, że jest ona pozytywna i znajduje odzwierciedlenie w pozycji naszej Izby w regionie.
Jerzy Stroński
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski
Z żalem informujemy, że z szeregów członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa odeszli Koledzy:

Ryszard Gajewski – Leszno
Jerzy Janiak – Pleszew
Tadeusz Kołodziej – Poznań
Janusz Kostecki – Września
Marian Kucki – Poznań
Bernard Kujawski – Poznań
Zenon Lepionka – Chodzież
Ireneusz Liczak – Oborniki Wlkp.
Andrzej Tomasz Mikołajczyk – Żerków
Jacek Ozdowski – Poznań
Leonard Sierszchuła – Piła
Andrzej Marian Wysocki – Borówiec

www.woiib.org.pl

Wydarzyło się
w naszej Izbie

5 listopada

Odbyły się VIII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”, które są organizowane wspólnie
z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów. Omawiano realizację budowy Hotelu PURO
w Poznaniu. W przededniu za ten obiekt jego autorzy zostali wyróżnieni przez Prezydenta Miasta
Poznania nagrodą im. Jana Baptysty Quadro za najlepszą realizację architektoniczną 2014 roku.

5 listopada

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
1. Rola inżyniera w kontraktach według FIDIC. Problem warunków kontraktowych FIDIC
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP na placu budowy.

6 listopada

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

6-7 listopada

W Łodzi odbyło się szkolenie redaktorów naczelnych biuletynów zorganizowane przez Łódzką
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

9 listopada

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. kontaktów zagranicznych WOIIB.

9 listopada

Sekcja ds. rzeczoznawstwa budowlanego, działająca w ramach Zespołu ds. procesów budowlanych
WOIIB, zorganizowała seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców budowlanych. Tematyka
szkolenia obejmowała zagadnienia:
1. Współczesne materiały i technologie w aspekcie renowacji obiektów budowlanych.
2. Balkony, loggie i tarasy – projektowanie, najczęstsze błędy i rewitalizacja.
3. Zasady wyceniania usług związanych z opracowaniem ekspertyz przez rzeczoznawców.

9 listopada

Odbyło się posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych
wniosków.

12 listopada

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
1. Przepisy BHP związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
na placu budowy.
2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe bierne konstrukcji budynków istniejących i nowo budowanych.

13 listopada

Odbyło się posiedzenie Rady Programowej Biuletynu w celu omówienia i wybrania materiałów do
publikacji w Biuletynie Informacyjnym WOIIB nr 4/15 (49).

16 listopada

Posiedzenie zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB.

17 listopada

Obradowało Prezydium Rady WOIIB.

18-19 listopada

W Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu odbyło się Sympozjum z cyklu „Współczesne
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.

19 listopada

W delegaturze w Koninie odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
1. Rola inżyniera w kontraktach według FIDIC. Problem warunków kontraktowych FIDIC
w praktyce w procesie budowlanym.
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracowników w zakresie BHP na placu
budowy.

20 listopada

Odbyło się posiedzenie zespołu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

20 listopada

Odbyło się posiedzenie zespołu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.
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23 listopada
25 listopada –
3 grudnia

20

Przewodniczący WOIIB i jego zastępca uczestniczyli w posiedzeniu Wielkopolskiego Porozumienia
Samorządów Zawodowych.
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła egzaminy ustne na uprawnienia budowlane.

27 listopada

Przewodniczący WOIIB uczestniczył w uroczystości 70-lecia Działalności Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

27 listopada

Odbyło się 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.

3 grudnia

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

3 grudnia

Przewodniczący WOIIB uczestniczył w uroczystościach Barbórki Wielkopolskiej Spółki
Gazownictwa.

4 grudnia

W delegaturze w Pile odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu działania delegatury.

7 grudnia

W delegaturze w Gnieźnie odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu działania delegatury.

7 grudnia

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.

9 grudnia

W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
w którym uczestniczyli członkowie z WOIIB.

10 grudnia

W siedzibie PIIB odbyło się szkolenie rzeczników prasowych izb okręgowych w ramach działań
grupy medialnej PIIB.

11 grudnia

W delegaturze w Koninie odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu działania delegatury.

14 grudnia

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów.

15 grudnia

W siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono okolicznościowy grawerton
od prezesa PIIB inż. arch. Bogusławowi Osińskiemu z okazji 100-lecia urodzin i wielkiego
zaangażowania w odbudowę Poznania ze zgliszcz wojennych.

15 grudnia

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

15 grudnia

Odbyło się posiedzenie Zespołu prawno-regulaminowego WOIIB.

17 grudnia

Przewodniczący WOIIB, zastępca przewodniczącego i pracownik delegatury w Gnieźnie
uczestniczyli w uroczystościach 50-lecia działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Gnieźnie.

17 grudnia

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. informacji technicznej i integracji WOIIB.

18 grudnia

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

18 grudnia

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

21 grudnia

Przewodniczący WOIIB uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Wielkopolskiej Izbie
Budownictwa.

21 grudnia

Odbyło się posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych
wniosków.
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29 grudnia

Odbyło się specjalne posiedzenie Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego WOIIB.

29 grudnia

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. kontaktów zagranicznych WOIIB.

30 grudnia

Odbyło się posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały
w sprawie przyjęcia nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia
z listy członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

2016 rok
8 stycznia

W delegaturze w Kaliszu odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu działania delegatury.

8 stycznia

W delegaturze w Kaliszu odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół zawodowych
o profilu budowlanym z terenu działania delegatury w Kaliszu.

12 stycznia

Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

13 stycznia

W delegaturze w Lesznie odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu działania delegatury.

13 stycznia

W delegaturze w Lesznie odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół zawodowych
o profilu budowlanym z terenu działania delegatury w Lesznie.

15 stycznia

W siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

15 stycznia

W siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół zawodowych o profilu
budowlanym.

16 stycznia

Przewodniczący WOIIB, na zaproszenie Prezydenta miasta Poznania, uczestniczył w debacie
dotyczącej przyszłości budynku dawnego dworca kolejowego w Poznaniu. Debata odbyła się
w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

17 stycznia

Przedstawiciele WOIIB uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Izbę
Rzemieślniczą w Gnieźnie.

18 stycznia

W siedzibie WOIIB odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
osobom, które pozytywnie zaliczyły jesienną sesję egzaminacyjną w 2015 roku.

19 stycznia

W siedzibie WOIIB odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. ochrony i doradztwa zawodowego
członków WOIIB.

20 stycznia

Zespól ds. informacji technicznej i integracji zorganizował II Zawody Strzeleckie o Puchar
Przewodniczącego WOIIB.

25 stycznia

Odbyło się posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych
wniosków.

25 stycznia

Przewodniczący WOIIB uczestniczył w pierwszym posiedzeniu kapituły nagrody Architectus
civitatis nostrae (Budowniczy naszego miasta) ustanowionej przez Prezydenta miasta Poznania.

27 stycznia

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

28 stycznia

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle nowych ustaleń prawnych.
2. Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena, koszty pracy większe od minimalnego wynagrodzenia,
waloryzacja umów po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

29 stycznia

Odbyło się posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały
w sprawie przyjęcia nowych członków, zwieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia
z listy członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.
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Zespół ds. ochrony i doradztwa zawodowego
członków WOIIB

R

ealizując uchwałę XIII Zjazdu sprawozdawczowyborczego, na podstawie uchwały Rady WOIIB nr 130/15 z dnia 15 grudnia 2015 r., powołano Zespół ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Do zadań Zespołu należy:
1. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ochrony zawodowej członkom Izby,
2. doradztwo zawodowe w sprawach zgłoszonych przez
członków Izby w zakresie nie objętym kompetencjami działających w Izbie; Zespołu ds. procesów budowlanych oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Zespół podejmuje swe działania na wniosek zainteresowanego członka Izby lub z inicjatywy własnej.
19 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków WOIIB w następującym składzie:
• Andrzej Mikołajczak – przewodniczący,
• Henryk Grabowski – członek,
• Roman Jabłoński – członek,
• Bogdan Klimczak – członek,
• Karol Piekarczyk – członek,

• Piotr Pospieszny – członek,
• Michał Rakowski – członek,
• Jakub Sąsiadek – członek.
Zespół ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
powołano w celu realizacji zadań statutowych przewidzianych w ustawie o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa.
Mirosław Praszkowski

Technicy mogą zdobywać uprawnienia budowlane

P

rzez wiele lat absolwenci technikum nie mogli
zdobywać uprawnień budowlanych, co spowodowało brak średniego personelu technicznego na
budowach. Wejście w życie Ustawy z dnia 9 maja 2014 r.,
O ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych, przywraca możliwość uzyskania uprawnień
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie przez techników w różnych branżach budownictwa.
Jest to wyraźna zasługa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ponieważ w momencie opiniowania ustawy deregulacyjnej, wśród wielu propozycji PIIB, była też propozycja
przywrócenia technikom możliwości zdobywania uprawnień
budowlanych. WOIIB, widząc potrzebę przekazania pełnej
informacji o tym fakcie szkołom technicznym, przeprowadziła rozmowy na ten temat z dyrektorami szkół technicznych
w województwie wielkopolskim. Ustalono, że najlepszą formą będą krótkie zebrania z dyrektorami szkół oraz z nauczycielami zawodu.
Postanowiliśmy, że w trakcie tych zebrań przekażemy
niezbędne informacje o funkcjonowaniu Wielkopolskiej
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Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz gruntowną
wiedzę o warunkach, jakie musi spełnić absolwent szkoły
technicznej, który zdobył tytuł technika, aby uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie.
W pierwszym etapie naszego działania przeanalizowaliśmy ilość i rozmieszczenie szkół technicznych w Wielkopolsce. Wiemy już, ile i jakie szkoły są zlokalizowane na terenie
działań naszych delegatur w poszczególnych miastach Wielkopolski:
• na terenie działania delegatury WOIIB w Gnieźnie
znajdują się 3 szkoły techniczne,
• na terenie działania delegatury WOIIB w Kaliszu
znajduje się 8 szkół technicznych,
• na terenie działania delegatury WOIIB w Koninie
znajdują się 2 szkoły techniczne,
• na terenie działania delegatury WOIIB w Lesznie
znajduje się 8 szkół technicznych,
• na terenie działania delegatury WOIIB w Pile znajduje się 1 szkoła techniczna,
www.woiib.org.pl

Przewodniczący WOIIB – Włodzimierz Draber przedstawia
informacje o Izbie. Po jego prawej stronie – Daniel Pawlicki –
sekretarz OKK WOIIB.

• na terenie działania siedziby WOIIB w Poznaniu
znajduje się 11 szkół technicznych.
W drugim etapie, biorąc pod uwagę ilość i rozmieszczenie szkół technicznych, przeprowadzono zebrania w delegaturach: w Kaliszu 8 stycznia, 13 stycznia w Lesznie oraz 15
stycznia 2016 roku w siedzibie WOIIB w Poznaniu, gdzie
zaproszono do udziału szkoły z terenu działania delegatur
w Gnieźnie, Koninie i Pile. Łącznie w zebraniach udział
wzięło 50 przedstawicieli z 24 szkół technicznych. W trakcie
zebrań pełną informację o Izbie przekazał przewodniczący
WOIIB Włodzimierz Draber, natomiast informacje dotyczące warunków, jakie musi spełnić technik, aby uzyskać
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, przekazał sekretarz Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej Daniel Pawlicki.
Podczas każdego zebrania, po wystąpieniach przedstawicieli WOIIB, toczyła się merytoryczna dyskusja, z której
można wyciągnąć szereg wniosków:
1. Szkoły techniczne, w których uzyskuje się tytuł technika
mają różne nazwy:
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 8 szkół,
• Zespół Szkół Zawodowych – 3 szkoły,
• Zespół Szkół Technicznych – 2 szkoły,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1 szkoła,
• Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych – 1 szkoła,
• Zespół Szkół Ochrony Środowiska – 1 szkoła,
• Zespół Szkół Politechnicznych – 2 szkoły,
• Zespół Szkół Budowlanych – 2 szkoły,
• Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych – 1 szkoła,
• Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych – 1 szkoła,
• Zespół Szkół – 4 szkoły,
• Zespół Szkół Budownictwa – 1 szkoła,
• Zespół Szkół Elektrycznych – 2 szkoły,
• Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych – 1 szkoła,
• Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych – 1 szkoła,
• Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu – 1
szkoła,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – 1
szkoła.
www.woiib.org.pl

2. W wymienionych szkołach można uzyskać tytuł technika
w następujących specjalnościach:
• technik budownictwa w 19 szkołach,
• technik elektryk w 9 szkołach,
• technik elektroenergetyk transportu szynowego w 1 szkole,
• technik transportu szynowego w 1 szkole,
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
w 3 szkołach,
• technik urządzeń sanitarnych w 3 szkołach,
• technik gazownictwa w 1 szkole,
• technik ochrony środowiska w 1 szkole,
• technik inżynierii środowiska w 1 szkole,
• technik drogownictwa w 1 szkole,
• technik geodeta w 3 szkołach.
Z zestawienia wynika, że w Wielkopolsce nie kształcimy techników we wszystkich specjalnościach. Nie kształcimy
techników w specjalnościach hydrotechnicznych i kolejowych.
3. W trakcie dyskusji zastanawiano się, czy obecne programy nauczania są wystarczające, aby technik po skończeniu
szkoły i odbyciu praktyki był w pełni przygotowany do
zdobycia uprawnień budowlanych.
4. W trakcie zebrań ustalono również, że w każdej delegaturze
będzie funkcjonował przedstawiciel WOIIB ds. kontaktów
ze szkołami technicznymi w obszarze działania delegatury.
Przedstawicielom szkół podano ich dane kontaktowe.
Należy stwierdzić, że zebrania osiągnęły swój cel i cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony szkół technicznych. Każda szkoła została wyposażona przez WOIIB
w kompendium wiedzy w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej dotyczącej procesu zdobywania uprawnień budowlanych przez ich absolwentów.
Przedstawiciele szkół, dzięki inicjatywie WOIIB, uzyskali precyzyjne informacje, dotyczące postępowania kwalifikacyjnego techników na uprawnienia budowlane. W dyskusji
wyrażali podziękowanie pod adresem Izby za zorganizowanie ciekawych zebrań informacyjnych na temat możliwości
zdobycia uprawnień budowlanych przez techników.
Ze swej strony uważamy, że było to naszym obowiązkiem, ponieważ w niedalekiej przyszłości technicy kończący szkoły zawodowe, po zdobyciu uprawnień budowlanych,
będą mogli być członkami WOIIB.
Przewodniczący WOIIB
inż. Włodzimierz Draber

Przedstawiciele szkół technicznych.
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Aspekty praktyczne wybranych spraw
dotyczących odpowiedzialności
dyscyplinarnej i zawodowej

D

rugi rok działania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w składzie powołanym na XIII Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 kwietnia
2014 r. pozwala na sformułowanie kilku uwag, a może powinien też skłaniać do wyciągnięcia wniosków praktycznych
przez niektórych członków naszej Izby.
Przypomnieć wypada na wstępie, że nasz Okręgowy Sąd
rozpatruje sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej skierowane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jako sąd I. instancji. Organizacja,
zasady i tryb działania OSD unormowane są Regulaminem
przyjętym przez Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Sąd może prowadzić 2 rodzaje postępowań,
które dotyczą odpowiedzialności:
• zawodowej (na podstawie ustawy Prawo budowlane),
• dyscyplinarnej (na podstawie ustawy o samorządach zawodowych).
W postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego. W postępowaniach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej – przepisy Kodeksu postępowania
karnego w zakresie nie uregulowanym ustawą o samorządzie
zawodowym. Należy pamiętać, że członkowie sądów dyscyplinarnych są niezawiśli w zakresie orzekania, podlegają
tylko przepisom prawa. Członkowie OSD orzekają na podstawie swojego przekonania opartego na swobodnej ocenie
dowodów zebranych w toku postępowania, z uwzględnieniem
okoliczności (zarówno tych przemawiających na korzyść, jak
i niekorzyść obwinionego członka samorządu zawodowego).
Naganne czyny powodujące odpowiedzialność zawodową zagrożone są następującymi karami:
• upomnieniem,
• upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązków
ponownego złożenia egzaminu kwalifikacyjnego w wyznaczonym terminie,
• zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres od 1 roku do 5 lat (połączonym z obowiązkiem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego w wyznaczonym terminie).
Czyny z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej zagrożone są następującymi karami:
• upomnieniem,
• naganą,
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• zawieszeniem w prawach członka Izby na okres do 2 lat,
• skreśleniem z listy członków Izby.
W postępowaniu dyscyplinarnym stosowane są uregulowania zawarte w odpowiednim rozporządzeniu ministra
infrastruktury. Wnioski dotyczące wszczęcia postępowania
zarówno z tytułu odpowiedzialności zawodowej, jak i dyscyplinarnego trafiają najpierw do Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, który po przeprowadzeniu
procedury wyjaśniającej może skierować sprawę do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Taki tryb procedowania oznacza, że OROZ ma kluczową rolę w ocenie spraw wpływających do Okręgowej Izby, oddziela sprawy istotne od takich,
które nie kwalifikują się do rozpatrywania przez Sąd.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
i uznaniu wniosku przez Rzecznika za zasadny, sprawa trafia
do Sądu. Większość rozpatrywanych spraw dotyczy odpowiedzialności zawodowej. Najczęściej chodzi w nich o niedopełnienie obowiązków przez kierownika budowy, projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego, rzadziej zdarza
się niedopełnienie obowiązków przy okresowych przeglądach budynków. Tutaj wypada przypomnieć członkom Izby
o ostrożności i przestrzeganiu przepisów. A także o tym, że
jesteśmy, jako reprezentanci zawodu zaufania publicznego,
pod nieustanną obserwacją otoczenia. Każdy inwestor, ale
i właściciel sąsiedniej nieruchomości, wręcz każdy przechodzień, może swoje wątpliwości dotyczące prawidłowości
prowadzenia budowy zgłosić Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego i Inspekcji Pracy. I mimo, że ani inwestor, ani PINB, ani PIP nie mogą być stroną postępowania
przed OSD, mogą skierować wniosek do Rzecznika, mogą
go zawiadomić o nieprzestrzeganiu przepisów lub niewłaściwym postępowaniu inżyniera w związku z wykonywaniem
zawodu. I zainicjować w ten sposób postępowanie OROZ,
a następnie Sądu. Warto o tym pamiętać.
Kary co do zasady powinny być stopniowane. Jeśli więc
członek Izby dopuszcza się czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową lub dyscyplinarną kolejny raz, musi
się liczyć z wyższą karą. Trzeba pamiętać, iż najwyższe kary
są bardzo dolegliwe, gdyż oznaczają uniemożliwienie wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
Dla lepszej ilustracji sytuacji, w których może dojść
do postawienia inżyniera przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym, przytoczę poniżej przykłady konkretnych spraw
rozpatrywanych przez OSD w ostatnim okresie:
www.woiib.org.pl

1. Niedbałe wykonywanie obowiązków projektanta; sprawa WOIIB, OSD 8/14.
Projektant nie wskazał w projekcie zmian w ukształtowaniu terenu i nie dopełnił obowiązku w zakresie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu
w ten sposób, że nie wykonał wierceń i sondowań wraz
z określeniem rodzaju gruntu. Obwiniony potwierdził podczas przesłuchania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności
Zawodowej, że pozostawił w części rysunkowej projektu
istniejące rzędne terenu dookoła budynku, a jedynie w części opisowej zaznaczył, że niewielkie ilości mas ziemnych
należy przesunąć po terenie celem jego niwelacji. Podczas
rozprawy przed Sądem przyznał, że nie był osobiście na
przedmiotowej działce. Nie dokonywał badań, a kategorię
gruntu przyjął przez analogię na podstawie badań przeprowadzonych na innej działce, która, jak twierdził, położona
była w pobliżu. Jak się okazało, gdy dostarczył opinię geotechniczną, na której się rzekomo opierał, dotyczyła ona
działki oddalonej o ponad 2,5 kilometra i zawierała szereg
braków. Swoim postępowaniem obwiniony naruszył szereg
przepisów, których tutaj nie cytujemy. Sąd ukarał obwinionego karą upomnienia. Wymierzając karę upomnienia,
Sąd uwzględnił fakt, iż obwiniony nie był uprzednio karany
w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Sprawa wywołana przez inwestora.
2. Niedbałe wykonywanie obowiązków kierownika budowy; sprawa WOIIB, OSD 1/15.
We wniosku o ukaranie Rzecznik zarzucił obwinionemu, że pełniąc funkcję kierownika budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dopuścił się realizacji budowy
w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu
budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę poprzez
wykonanie częściowego podpiwniczenia budynku dla pomieszczenia kotłowni i składu opału wraz ze schodami zewnętrznymi z pominięciem obligatoryjnej procedury zmiany
pozwolenia na budowę przed wykonaniem tych istotnych
zmian. W ten sposób przyczynił się do zaistnienia samowoli
budowlanej. W ocenie Sądu zgromadzony w przedmiotowej
sprawie materiał dowodowy potwierdził stawiane zarzuty.
Budowa prowadzona była w sposób odmienny, niezgodny
z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz decyzją o pozwoleniu na budowę. Kontrola PINB w sposób jednoznaczny
wykazała, że wykonano prace polegające na podpiwniczeniu
części budynku mieszkalnego oraz wybudowano prowadzące do tego pomieszczenia schody zewnętrzne, które nie
były ujęte w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Sąd
nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionego, który twierdził,
że w trakcie wykonywania przedmiotowych robót nie pełnił
już funkcji kierownika na tej budowie. Dla Sądu nie ulegało
wątpliwości, że przed przystąpieniem do budowy częściowego podpiwniczenia obwiniony winien był „wyegzekwować”
od inwestora zmianę pozwolenia na budowę, a w przypadku
gdyby takiego dokumentu nie otrzymał, winien był wstrzymać budowę. Ustalając wymiar kary upomnienia z jedwww.woiib.org.pl

noczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu ze
znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, w terminie 12 miesięcy od daty
uprawomocnienia się decyzji, Sąd wziął pod uwagę to, iż
obwiniony był dotychczas dwukrotnie karany karą upomnienia z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
W wyniku odwołania do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
kara została obniżona, ponieważ KSD uznał przedawnienie
kar poprzednich, mimo braku formalnego wniosku ze strony
obwinionego.
3. Niedbałe wykonywanie obowiązków kierownika budowy; sprawa WOIIB OSD 4/15.
We wniosku o ukaranie Rzecznik zarzucił obwinionemu, że pełniąc funkcję kierownika budowy na inwestycji
polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niedbale spełniał swoje obowiązki poprzez wykonywanie w sposób niewłaściwy robót ziemnych i fundamentowych przy istniejącej ścianie szczytowej
budynku oraz niewstrzymanie robót budowlanych w momencie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz
nie zawiadomił bezzwłocznie właściwego organu o tym fakcie. W ocenie Sądu zarzuty zawarte we wniosku o ukaranie
zostały jednoznacznie udowodnione. Zebrany w trakcie postępowania materiał dowodowy, w tym: Protokół z kontroli
PINB, Ekspertyza techniczna nt. przyczyn zajścia katastrofy
budowlanej w trakcie rozbudowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, protokół przesłuchania obwinionego przed Rzecznikiem oraz zeznania obwinionego
przed Sądem, jednoznacznie potwierdzają, że podczas prowadzenia robót budowlanych na przedmiotowym obiekcie
kierownik budowy nie wypełniał swoich obowiązków w należyty sposób. Konsekwencją błędów kierownika budowy
było zdarzenie, do którego doszło na budowie. Zarówno
podczas przesłuchania przed Rzecznikiem, jak i w trakcie
rozprawy przed Sądem obwiniony przyznał, że ponosi część
odpowiedzialności za wystąpienie katastrofy budowlanej,
wskazał również inne czynniki, które przyczyniły się do jej
wystąpienia. Jednak w ocenie Sądu fakty te nie zdejmują odpowiedzialności z obwinionego. Sąd ustalając wymiar kary
wziął pod uwagę fakt, iż obwiniony po części przyznał się
do popełnienia błędu. Istotnym było również to, że w trakcie
prowadzenia robót fundamentowych kierownik podejmował
decyzje, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych prac. Sąd uznał, że zdarzenie, które miało miejsce
było wynikiem błędu, a nie braku wiedzy. Wymierzając
karę upomnienia, Sąd uwzględnił fakt, iż obwiniony nie był
uprzednio karany w sprawie odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie.
Na zakończenie należy przypomnieć, że informacje
o karach i osobach ukaranych są rejestrowane w Krajowym
Sądzie Dyscyplinarnym, a także odnotowywane w rejestrze
prowadzonym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Opracował: Lech Grodzicki
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XVIII Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP
Sieci i Instalacje – Nowe Wyzwania

W

dniach 18 i 19 listopada 2015 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony
Roślin w Poznaniu odbyło się XVIII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią
forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko
pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków i informatyków. Bieżąca
edycja sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje – nowe
wyzwania”. Tematyka XVIII Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:
• elektroenergetyczne linie przesyłowe – nowe zagadnienia;
• najważniejsze wyzwania inwestycyjne ENEA Operator w perspektywie do 2019 roku;
• systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych;
• projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych;
• projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach
klasycznych i inteligentnych;
• wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej;
• aktualne problemy współpracy instalacji smart home
i sieci zasilającej.
Organizatorami sympozjum były: Oddział Poznański
Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Sympozjum dofinansowane zostało przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na finansowanie
działalności upowszechniającej naukę. Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia
Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info.
Należy zauważyć, że XVIII Sympozjum odbyło się po
zakończonej pierwszej części II Kongresu Elektryki Polskiej,
który obradował w dniach 1-2 grudnia 2014 roku w Warszawie. W Kongresie uczestniczyło około 450 osób reprezentujących wszystkie branże elektryki i najważniejsze ośrodki naukowo-techniczne w kraju. Główne hasło II Kongresu
„Elektryka i Cyfryzacja – Polska wobec wyzwań XXI wieku”
oraz zakres tematyczny: energetyka, elektronika, informatyka, elektrotechnika, telekomunikacja i elektroenergetyka potwierdzają aktualność tematyki naszego sympozjum. Przez
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cały 2015 rok są opracowywane wnioski z Kongresu i przygotowywany raport „Elektryka dla pokoleń”, który zostanie
zaprezentowany na drugiej części II Kongresu Elektryki Polskiej w kwietniu 2016 roku.
Celem XVIII Sympozjum było przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań
systemowych oraz technologicznych, wykorzystywanych
w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych
i informatycznych, zarówno przemysłowych, mieszkalnych,
jak i użyteczności publicznej oraz stosowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa
pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowiło forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej,
wykonawczej i eksploatacyjnej w wymienionych dziedzinach elektryki.
Zakres tematyczny XVIII Sympozjum obejmował
w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się – wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów – w fazach: projektowej i technologicznej,
a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji.
Autorami referatów, prezentowanych na XVIII Sympozjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddzielnego zeszytu (ISBN 978-83-940441-3-8), byli pracownicy
naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Politechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły
Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele znaczących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców
urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych oraz inteligentnych. W sympozjum uczestniczyło
blisko 200 osób z całej Polski, w tym około 60 członków
WOIIB oraz liczna grupa studentów Wydziału Elektrycznego
Politechniki Poznańskiej i uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych z Poznania.
Radzie Programowej XVIII Sympozjum przewodniczył dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. nadzw. – dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, a sekretarzem naukowym był dr inż. Ryszard Niewiedział – wiceprezes OP SEP i przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń
Elektrycznych OP SEP. Ponadto w skład Rady Programowej
weszli: wiceprezes ZG SEP – mgr inż. Stefan Granatowicz,
prezes OP SEP – mgr inż. Kazimierz Pawlicki, profesorowie
Politechniki Poznańskiej – Władysław Opydo i Aleksandra
www.woiib.org.pl

Rakowska – przewodnicząca Sekcji Energetyki OP SEP, mgr
inż. Jan Chrzanowski – przewodniczący Sekcji Telekomunikacji i Elektroniki OP SEP oraz dr inż. Eugeniusz Sroczan
z Politechniki Poznańskiej jako redaktor materiałów sympozjum. Pracami Komitetu Organizacyjnego Sympozjum kierował prezes OP SEP – Kazimierz Pawlicki oraz sekretarz
sympozjum – Grażyna Bogacka. Obrady XVIII Sympozjum
odbyły się w pięciu sesjach plenarnych, na których zostało
zaprezentowanych 18 referatów i 4 komunikaty.

Otwarcie obrad sympozjum przez prezesa OP SEP – kol. Kazimierza Pawlickiego 
(Fot. M. Praszkowski)

XVIII Sympozjum otworzył prezes OP SEP – Kazimierz Pawlicki, witając serdecznie przybyłych uczestników sympozjum, a wśród nich: przewodniczącego WOIIB
– Włodzimierza Drabera, profesora Karola Rumatowskiego – przedstawiciela Wydziału Energetyki Wyższej Szkoły
Kadr Menedżerskich w Koninie, członków honorowych SEP
z Oddziału Poznańskiego: kolegów Zbigniewa Steina, Stefana Granatowicza i Ryszarda Niewiedziała oraz kolegów
Prezesów Oddziału Bydgoskiego SEP – Sławomira Cieślika
i Oddziału Kaliskiego SEP – Zenona Zgardę.
W sesji I, której przewodniczył prezes OP SEP – mgr
inż. Kazimierz Pawlicki, zaprezentowano referaty generalne:
• Elektroenergetyczne linie przesyłowe – nowe zagadnienia – Aleksandra Rakowska (Politechnika Poznańska);
• Najważniejsze wyzwania inwestycyjne ENEA
Operator w perspektywie do 2019 roku – Tomasz
Pawlicki (ENEA Operator Sp. z o.o.);
• Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych – Waldemar Dołęga (Politechnika
Wrocławska).
W przerwie po sesji I otwarto wystawę towarzyszącą
XVIII Sympozjum, w której uczestniczyło 11 firm branżowych.
W sesji II, której przewodniczył członek honorowy SEP
mgr inż. Stefan Granatowicz – wiceprezes ZG SEP, zaprezentowano następujące referaty:
• Maciej Załachowski (EATON ELECTRIC, Gdańsk)
– Technologia Wawe Stream TM;
www.woiib.org.pl

• Zbigniew Michalski (LENA LIGHTING, Środa
Wlkp.) – LED – Nowe możliwości w projektowaniu opraw oświetleniowych;
• Julian Wiatr (elektro.info, Warszawa) – Ochrona
przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych,
których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie
pożaru (zagadnienia wybrane).
Po przerwie obiadowej, w sesji III, której przewodniczył
prof. dr hab. inż. Władysław Opydo z Instytutu Elektrotechniki
i Elektroniki Przemysłowej Politechniki, a jednocześnie Członek Zarządu OP SEP, zaprezentowano następujące referaty:
• Elżbieta Niewiedział (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, Konin) – Aspekty ekonomiczne wytwarzania
energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich;
• Sławomir Cieślik (Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy, Bydgoszcz) – Wpływ zmiany napięcia w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia
na zużycie energii przez odbiorniki;
• Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska)
– Źródła generacji rozproszonej jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach
użyteczności publicznej;
• Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno
-Przyrodniczy, Bydgoszcz) – Typowe profile obciążenia elektroenergetycznego wybranych odbiorców energii elektrycznej;
• Eugeniusz Sroczan (Politechnika Poznańska) – Techniczne możliwości integracji informacji dla celów
symulacji działania prosumentów w mikrosieci.
W drugim dniu sympozjum w sesji IV, której przewodniczył dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej – dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. nadzw., zaprezentowano następujące referaty:
• Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) –
Przekaźnikowe elementy wykonawcze w systemach automatyki budynkowej – wskazówki doboru i zabezpieczenia;
• Bogdan Grabarczyk (Schneider Electric Polska,
Świebodzice) – Obniżenie współczynników SAIDI/
SAIFI przy wykorzystaniu innowacyjnego systemu restytucyjnego Self Healing Grid;
• Hubert Kania (ZPUE, Włoszczowa) – Stacje transformatorowe
kompaktowe
prefabrykowane
SN/nn oraz ZK-SN wobec standardów ENEA
Operator Sp. z o.o.;
• Marcin Sobolewski (BAKS – Kazimierz Sielski, Karczew) – Ponadnormatywne badania ogniowe E30
– E90 (referat zaprezentował pod nieobecność Autora – Tomasz Włodarczyk).
W sesji V, której przewodniczył dr inż. Andrzej Grzybowski – wiceprzewodniczący Sekcji Energetyki OP SEP,
zaprezentowano następujące referaty:
• Andrzej Białorusow (DEHN Polska, Warszawa) –
Innowacyjne rozwiązania ograniczników przepięć
z wbudowanym bezpiecznikiem;
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• Krzysztof Wincencik (DEHN Polska, Warszawa) –
Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej w instalacjach elektrycznych nn;
• Andrzej Białas (LEGRAND POLSKA, Ząbkowice
Śl.) – Nowe wykonania ograniczników przepięć
w ofercie LEGRAND POLSKA.
Sesjom plenarnym towarzyszyły krótkie komunikaty
przedstawicieli firm uczestniczących w XVIII Sympozjum,
a mianowicie: ABB – Poznań, JEAN MUELLER POLSKA
– Warszawa, 3M Poland – Nadarzyn, JUPRO-TAIM – Konin. Krótkiego podsumowania sesji plenarnych i oficjalnego
zamknięcia XVIII Sympozjum OP SEP dokonała wiceprezes
Oddziału – mgr inż. Grażyna Bogacka. W swym wystąpieniu zaprosiła m.in. uczestników sympozjum na przyszłoroczne imprezy naukowo-techniczne organizowane przez
Oddział Poznański SEP, a mianowicie na konferencje podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER
w Poznaniu (10-12 maja 2016 r.) oraz tradycyjne – już XIX
– Sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne urządzenia
oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” w listopadzie 2016 roku.
Sesje warsztatowe, zorganizowane po sesjach plenarnych, prowadzone były przez specjalistów z poszczególnych
firm uczestniczących w XVIII Sympozjum i ukierunkowane
były tematycznie na następujące zagadnienia:
• Ochrona odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych – wybrane rozwiązania firmy
DEHN (DEHN Polska, Warszawa);

• Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych firmy LEGRAND (LEGRAND
POLSKA, Ząbkowice Śl.);
• Montaż osprzętu średniego napięcia w technologii
zimnokurczliwej 3M oraz systemy oznakowania
i lokalizacji infrastruktury podziemnej (3M Poland, Nadarzyn).
Na podkreślenie zasługuje bardzo duże – w porównaniu
z latami poprzednimi – zainteresowanie uczestników XVIII
Sympozjum udziałem w sesjach warsztatowych.
Podczas XVIII Sympozjum czynny był punkt konsultacyjny obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka Rzeczoznawstwa OP SEP i wykładowców Ośrodka Szkoleniowego
OP SEP oraz ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa,
na której następujące firmy prezentowały swoją ofertę handlową: ABB – Biuro Regionalne w Poznaniu, AROT POLSKA –
Buk, ASTAT – Poznań, BAKS – Kazimierz Sielski – Karczew,
EATON ELECTRIC – Gdańsk, JEAN MUELLER POLSKA
– Warszawa, JUPRO-TAIM – Konin, LEGRAND Polska –
Ząbkowice Śląskie, LENA LIGHTING – Środa Wlkp., ZPUE
HOLDING – Włoszczowa, 3M Poland – Nadarzyn.
W godzinach wieczornych pierwszego dnia sympozjum odbyło się spotkanie dyskusyjne połączone z kolacją koleżeńską.
XVIII Sympozjum OP SEP zakończyło się w drugim
dniu wydaniem zaświadczeń Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa o uczestnictwie w sympozjum.
Ryszard Niewiedział
wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP

Wielkopolski Inżynier Budownictwa
Inżynier w mundurze z pasją budowania

„Świadomość, że coś trwałego po nas zostaje – jest bezcenna”
Mgr inż. Mieczysław Tabrowski urodził się w Bielsku-Białej, a II Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1973 r. w Przemyślu.  
Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył w 1977
roku z tytułem podporucznika inżyniera. Studia magisterskie ukończył w 1993 r.
w Wojskowej Akademii Technicznej.
Pełne uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami uzyskał w 1986 roku. Jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa od chwili jej powołania.
Aktualnie pracuje w SINEVIA Sp. z o.o. jako kierownik budowy w Dziale Obsługi Inwestycji, Dział Zamówień Publicznych.
Od 1977 roku związany jest z Gnieznem. Żonaty – żona Grażyna jest technikiem
budowlanym. Mają dwójkę dorosłych dzieci: córkę Agatę i syna Jakuba.
Mirosław Praszkowski
Co zdecydowało, że został Pan inżynierem budownictwa?
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Mieczysław Tabrowski
W młodości miałem bardzo duży dylemat – jaki zawód
wybrać dla siebie? Mój ojciec był zawodowym żołnierzem
www.woiib.org.pl

i w sposób naturalny zastanawiałem się nad kontynuowaniem
tradycji rodzinnych. Interesowało mnie również budownictwo, wspaniały proces tworzenia rzeczy trwałych.
W pewnym momencie podjąłem decyzję, że jednak zostanę żołnierzem zawodowym.
W czasach mojej młodości wyświetlano w telewizji serial pt. „Czterej pancerni i pies”. Obrazy z życia załogi zainspirowały mnie do wybrania szkoły wojsk pancernych w Poznaniu. Mój ojciec krótko stwierdził, że po jej ukończeniu
będę tylko inżynierem-dowódcą i z mojej pasji tworzenia raczej nic nie wyjdzie. Zaproponował, bym wybrał Wojskową
Akademię Techniczną w Warszawie z Wydziałem Inżynierii
Wojskowej i specjalnością budownictwo.
I tak też się stało. Udało mi się połączyć dwie moje pasje
zawodowe. W 1977 roku zostałem oficerem z tytułem inżyniera w specjalności budownictwo lądowe. Będąc w mundurze, tworzyłem rzeczy trwałe, w większości na potrzeby sił
zbrojnych.
Mirosław Praszkowski
Jak wyglądały początki inżyniera budownictwa lądowego w mundurze?
Mieczysław Tabrowski
Po promocji oficerskiej, we wrześniu 1977 roku, jako
podporucznik otrzymałem przydział służbowy do 27. Pułku
Inżynieryjno-Budowlanego w Gnieźnie. Zaczynałem, jak
każdy młody oficer, od zdobywania podstawowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Wszystko to łączyłem
z pierwszymi zadaniami praktycznymi w budownictwie.
W 1978 roku objąłem obowiązki kierownika robót przy
realizacji obiektów wojskowych w pułku śmigłowców w Inowrocławiu.
W latach 1979-1982 pełniłem obowiązki inspektora
w dziale zaopatrzenia w 27. Pułku Inżynieryjno-Budowlanym w Gnieźnie.
W 1982 r. jako kierownik robót kierowałem pracami
przy modernizacji i rozbudowie obiektów wojskowych lotni-

ska w Powidzu. W 1985 r. skierowano mnie do Skwierzyny
gdzie nadzorowałem prace budowlane przy realizacji budynku mieszkalnego z kotłownią.
W 1986 r. uzyskałem pełne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi.
Podany jednozdaniowy opis realizacji obiektów nie oddaje charakteru prac, zakresu różnych czynności. Z przyczyn
oczywistych i dzisiaj musi taki pozostać. Mam jednak świadomość, że dzięki naszej pracy wielu żołnierzy może dobrze
wykonywać swoje obowiązki służbowe, dobrze się szkolić
i wypoczywać, gdyż my, w swoim czasie, stworzyliśmy ku
temu odpowiednie warunki.
Mirosław Praszkowski
Czy cały czas związany jest Pan z Gnieznem?
Mieczysław Tabrowski
Od 1977 roku jestem związany z Gnieznem. Tu mieszkam i tu zawsze były siedziby firm, w których pracowałem.
Przez lata zmieniały się ich nazwy, struktury zawodowe
i własnościowe. Zaczynałem w 27. Pułku Inżynieryjno-Budowlanym, który w 1991 roku został przekształcony w Wojskowe Zakłady Remontowo-Budowlane. Następnie w 2011
roku przekształcono je w Zakłady Remontowo-Budowlane
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Sp. z o.o., a od 2015
roku istniejemy jako firma SINEVIA Sp. z o.o.
W trakcie tych lat pracowałem w różnych miejscowościach i realizowałem różne obiekty budowlane, m.in.:
Dom Dziecka w Kobylnicy koło Poznania, rewitalizowałem
obiekty koszarowe po Armii Radzieckiej w Świętoszowie.
W Zielonej Górze przygotowywaliśmy budynki dla potrzeb
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Oddziału Rejonowego
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego Biura
Emerytalnego. W kolejnych latach prowadziłem rozbudowę
obiektów sztabowych w Powidzu, a w Siemirowicach budowaliśmy kolejne obiekty wojskowe.
W sierpniu 1998 r. nastąpiło rozwiązanie mojej służby
wojskowej i już jako cywilny pracownik kontynuowałem
swoje wcześniejsze zadania. I tak jest do dziś.
Mirosław Praszkowski
Proszę powiedzieć, co jest fascynującego w życiu inżyniera budownictwa?

Jeszcze drobne korekty w dokumentacji.
www.woiib.org.pl

Mieczysław Tabrowski
Najbardziej mnie fascynuje w tym zawodzie możliwość
tworzenia nowych obiektów w różnych miejscach w naszym
kraju. Gdyby nie moja praca, zapewne wielu z nich nigdy
bym nie odwiedził. Gdy przejeżdżam przez miejscowości,
w których budowaliśmy nowe obiekty, unowocześnialiśmy
już istniejące, to mam ogromną satysfakcję, że pozostał tam
trwały ślad mojego działania. Myślę, że podobne odczucia
ma bardzo wielu inżynierów budownictwa. „Na ścieżkach
życia ocalamy swój ślad od zapomnienia…” To nadaje sens
naszej pracy. Efekty realizacji w budownictwie wojskowym
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widzi niewiele osób. Bardzo często obiekty musiały sprostać
wielu szczególnym wymaganiom technicznym i technologicznym. Trudno o nich mówić w szczegółach. Świadomość,
że je współtworzyliśmy, musi nam wystarczyć, ale daje nam
również ogromną satysfakcję.

ków trujących. Jest to dla nas bardzo duże wyzwanie techniczne, ale i ambicjonalne.

Mirosław Praszkowski
Która realizacja dała Panu największą satysfakcję i jest
Pan z niej dumny?

Mieczysław Tabrowski
Według mnie, inżynier budownictwa to człowiek, który
tworzy rzeczy trwałe i który chce to robić. Do tego powinien
posiadać odpowiednią wiedzę techniczną, którą stale uzupełnia, poszerza. Postęp techniczny i technologiczny jest bardzo
dynamiczny. Dobry inżynier, by mógł dobrze realizować
obiekty budowlane, powinien znać najlepsze, najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Zatrzymanie się w tym rozwoju choć na chwilkę powoduje potężny
dyskomfort podczas pracy na budowie.
Patrząc w przyszłość, dobry inżynier powinien charakteryzować się:
– rzetelnym wykształceniem politechnicznym,
– znajomością przynajmniej jednego języka obcego
i obsługi komputera,
– ustawicznym kształceniem i poznawaniem nowoczesnych technik i technologii,
– pasją i zaangażowaniem w realizację swoich obowiązków służbowych.

Mieczysław Tabrowski
W 1997 roku zostałem skierowany jako kierownik robót do wybudowania dwóch budynków mieszkalnych w Wędrzynie. Nasza praca została dobrze oceniona, gdyż w 1998 r.
ta realizacja zdobyła II miejsce w konkursie „Mister budownictwa województwa lubuskiego”.

Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: Inżynier budownictwa to…

Mirosław Praszkowski
Czym się Pan zajmuje w wolnym czasie?

Klatka schodowa w budynku dowództwa 33. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego w Powidzu – lata 2008-2009.

Inna budową, z której również jestem dumny, jest rozbudowa potężnej stołówki żołnierskiej wraz z całym zapleczem
dla 36. Brygady Zmechanizowanej. Budowę tę realizowaliśmy w latach 1999-2001. Był to bardzo duży i bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, obiekt gastronomiczny w wojsku.
Potężne magazyny żywnościowe. Specjalne technologie, nowoczesne urządzenia kuchenne, systemy transportu półproduktów oraz gotowych dań. Dzięki tej realizacji poznaliśmy
również nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w tego typu budownictwie. Dużo pracy i duża
odpowiedzialność. A dzisiaj – satysfakcja.
Wcześniej, w tym samym roku, kierowałem zespołem
budowlanym, którego zadaniem było zaadaptowanie koszar
znajdujących się w Szczecinie na potrzeby powstającego dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO.
Aktualnie budujemy na poligonie w Drawsku duży ośrodek szkolenia chemicznego. Będzie to nowoczesny obiekt, na
którym żołnierze będą trenować z użyciem bojowych środ30
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Mieczysław Tabrowski
Większość moich realizacji zawodowych odbywała
się na wyjeździe. Trudno więc rozwijać większe pasje i zamiłowania. Dla mnie zawsze ważna była dodatkowa aktywność ruchowa. Mieliśmy zgraną grupę, która realizowała
się podczas rozgrywek piłki siatkowej. Gdy nie było takich
możliwości, to starałem się wykorzystać czas na przejażdżki
rowerowe. Nie były to wyjazdy długodystansowe, ale dość
energicznie eksploatujące, krótkie trasy przejazdowe.
Poza tym, w wolnych chwilach lubię poczytać książki
– beletrystyka historyczna, oraz z zakresu political fiction.
To dla mnie ważny czas relaksu.
Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: Bardzo chciałbym…
Mieczysław Tabrowski
Zawodowo, bardzo chciałbym realizować kolejne obiekty
budowlane. To jest przecież sens życia inżyniera budownictwa.
Prywatnie… Moim marzeniem jest doczekać się prawnuka. Trochę to potrwa, bo wnuczka ma dopiero osiem lat.
Ale wszystko przede mną.
Mirosław Praszkowski
Życzę, by wszystkie Pańskie marzenia się spełniły. Dziękuję za rozmowę.
www.woiib.org.pl

100-latek w siedzibie WOIIB
15

grudnia 2015 r. w siedzibie Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
gościliśmy inż. arch. Bogusława Osińskiego
– członka naszej Izby, który w czerwcu 2015 roku ukończył
100 lat. Z okazji Jubileuszu oraz w uznaniu zasług, m.in.: przy
odbudowie ze zgliszcz wojennych Starego Rynku w Poznaniu, czy budynków dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu,
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uhonorował
Jubilata pamiątkowym grawertonem, który wręczyła sekretarz Krajowej Rady PIIB – Danuta Gawęcka. W imieniu prezesa PIIB i swoim własnym pogratulowała Jubilatowi osiągnięć zawodowych, które na trwałe wpisały się w przestrzeń

Pamiątkowy grawerton od Prezesa PIIB

W imieniu prezesa PIIB grawerton wręcza Danuta Gawęcka –
sekretarz Krajowej Rady PIIB

Szanowni Czytelnicy.
Korzystając z uprzejmości Redakcji Biuletynu WOIIB, chciałbym pożegnać się z moimi Czytelnikami. Decyzję tę podjąłem z uwagi na zakończenie w 2015 r. pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Poznaniu. Tak więc, stając się beneficjentem ZUS-u,
w sposób naturalny osłabiła się moja więź z budownictwem, a w szczególności z przepisami prawa obowiązującego w tym obszarze.
W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że bardzo miło
wspominam kontakty z osobami, które w ostatnich dziesięciu latach telefonowały do mnie, zainspirowane treścią
opublikowanych artykułów mojego autorstwa, dzieląc się
swoimi doświadczeniami zawodowymi. Dzięki praktyce
zawodowej zdobytej m.in. na budowach krajowych i zagranicznych, sporządzaniu ofert inwestycji eksportowych,
nadzorowaniu robót, również w obiektach zabytkowych,
a także pracy w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego
i dokonywaniu np. ocen stanu technicznego obiektów budowlanych, uszkodzonych bądź zniszczonych podczas powww.woiib.org.pl

architektoniczną Poznania i Wielkopolski oraz życzyła Mu
dalszej takiej witalności i aktywności życiowej.
Życzenia i kwiaty od WOIIB przekazali: Włodzimierz
Draber – przewodniczący Rady WOIIB, jego zastępcy: Andrzej Mikołajczak i Jerzy Stroński, Mirosława Ogorzelec –
sekretarz WOIIB, Kazimierz Ratajczak – skarbnik WOIIB
oraz Balbina Konieczna – dyrektor biura.
W uroczystości towarzyszyła swojemu ojcu – Łucja
Osińska, która również jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
wodzi na terenie Polski południowej i zachodniej w 1997 r.,
a następnie kilkunastoletniej pracy w WINB w Poznaniu,
gdzie kontrolując budowy oraz właścicieli bądź zarządców
obiektów szeroko rozumianego budownictwa miejskiego
i przemysłowego, stwierdzałem występowanie różnorakich
nieprawidłowości, co znajdowało swoje odzwierciedlenie
w moich opracowaniach. Również uczestnictwo w wielu konferencjach naukowych, a także jako wykładowcy
w ogólnopolskich konferencjach szkoleniowych i szkoleniach członków WOIIB, wpłynęło na fakt, iż opisywane
w moich artykułach zjawiska techniczne ujmowane były
w sposób holistyczny.
Jednocześnie wyrażam nadzieję, że ze względu na wielość występujących w budownictwie tematów i problemów
wyzwoli się u najbardziej aktywnych czytelników Biuletynu inicjatywa dzielenia się swoją wiedzą z tej tak ważnej
dziedziny gospodarki – na łamach naszego periodyku.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
również dla Redakcji Biuletynu WOIIB
Konrad Ochociński
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Technologie rozwojowe prefabrykacji

betonowej dla budownictwa przemysłowego
Cz. I Warunki produkcyjne

1. Wprowadzenie
Pojęcie „prefabrykacja betonowa” często ma w Polsce
odcień negatywny, wynikający z kojarzeniem jej z budownictwem wielkopłytowym, realizowanym w kraju głównie
w latach 1970-1985. W okresie tym, na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, pracowało prawie 200 fabryk domów
i wytwórni prefabrykatów. Zakłady te technologicznie były
zróżnicowane, od najprostszych wytwórni poligonowych
wyposażonych w stacjonarne urządzenia formujące zlokalizowane na otwartej przestrzeni, po linie produkcyjne oparte
na taśmowych metodach produkcji, funkcjonujące w halach
produkcyjnych. Powszechnie znane są wady prefabrykatów
polegające na odchyłkach wymiarów rzeczywistych od zakładanych, nierówności płaszczyzn, raki powierzchniowe betonu,
obtłuczenia krawędzi, ubytki warstw fakturowych elementów
elewacyjnych. W efekcie nowo oddane do użytku budynki
posiadały liczne defekty, pogłębiające się w trakcie eksploatacji obiektów. Ponadto panowało wówczas przekonanie, iż
zarówno w technologii produkcji samego betonu, jak i formowania prefabrykatów oraz ich termoobróbki uzyskano kres
możliwości technicznych i że w najbliższej przyszłości raczej
nie należy oczekiwać jakichkolwiek zmian. Prognozy te, jak
wiadomo, nie spełniły się i począwszy od początku lat 80. XX
wieku w Europie Zachodniej, a od początku lat 90. XX wieku
w Polsce, obserwuje się dynamiczny rozwój technologii prefabrykacji betonowej oraz metod formowania prefabrykatów.
Dokonujące się na naszych oczach przeobrażenia są przedmiotem niniejszego artykułu. Zwracają uwagę następujące wyznaczniki współczesnej prefabrykacji betonowej:
• dyspozytorskie sterowanie produkcją mieszanki betonowej,
• produkcja prefabrykatów w zautomatyzowanych
agregatach, na uniwersalnych podkładach formujących lub na długich torach przy produkcji elementów
sprężonych,
• beton jako materiał konstrukcyjny i elewacyjny,
• precyzja wykonania elementu.
2. Dyspozytorskie sterowanie produkcją mieszanki betonowej i zagęszczaniem betonu
Z koniecznością dyspozytorskiego sterowania produkcją mieszanki betonowej wiąże się kilka problemów:
• możliwości precyzyjnego dozowania składników
mieszanki betonowej, w tym głównie wody, dla
osiągnięcia żądanych parametrów mieszanki,
32
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• przyjęcia albo zamiennika nadmiaru w stosunku do
optimum ilości wody zarobowej albo jej mechanicznego usunięcia po uformowaniu prefabrykatu,
• możliwości formowania betonów z „suchych” mieszanek betonowych.
Zautomatyzowane węzły produkcji mieszanek betonowych są znane od ponad 30 lat. Zgodnie z ówczesnym poziomem techniki istniała możliwość wagowego dozowania poszczególnych składników oraz zaprogramowania produkcji
kilkunastu receptur mieszanek. Podstawową trudność stanowiło dokładne dozowanie ilości wody zarobowej, ponieważ
brak było urządzeń do ciągłego pomiaru wilgotności kruszywa podawanego do zasypników i możliwości odejmowania
ilości wody zaabsorbowanej przez kruszywo od globalnej
ilości wody. Z tego powodu występowały trudności z utrzymaniem na żądanym poziomie stosunku w/c, konsystencji mieszanki i wytrzymałości. Obecnie zagadnienia te nie
stanowią technicznego problemu, mimo że w węźle używa
się różnych rodzajów cementu, przynajmniej czterech frakcji kruszywa oraz stosuje się dodatki mineralne i domieszki
chemiczne dozowane w trakcie produkcji mieszanki. Przy
zasadniczo nie zmienionej konstrukcji węzła, urządzeń wagowych, silosów i przenośników taśmowych wprowadzono
jednakże zmiany związane z komputerową obsługą procesu
produkcyjnego, mechanicznym dozowaniem domieszek chemicznych, bieżącą kontrolą wilgotności kruszywa i precyzyjnym dozowaniem ilości wody. Schemat systemu sterowania

Rys. 1. Schemat systemu dyspozytorskiego produkcji mieszanek
betonowych (arch. MARPO)
www.woiib.org.pl

skomputeryzowanego węzła betoniarskiego wyposażonego
w system dyspozytorski do precyzyjnego dozowania składników i ilości wody pokazano na rys. 1.
Zasadniczym elementem systemu są czynniki pomiaru
wilgotności kruszywa i czujniki masy kruszywa dające bieżącą informację o ilości wody zaabsorbowanej przez kruszywo.
Uzyskane informacje kierowane są do jednostki centralnej,
która dokonuje korekt ilości wody dostosowanej do mieszalnika w stosunku do założonej w recepturze. Pomiarów
wilgotności dokonuje się albo poprzez pomiar potencjału na
okładkach kondensatora, albo techniką mikrofalową. W najnowszych rozwiązaniach węzłów czujniki pomiaru wilgotności montowane są w dnie mieszalnika, co jeszcze bardziej
zwiększa dokładność sterowania konsystencją mieszanki betonowej.
Istnieją różne metody obniżania wartości stosunku w/c
przy zachowaniu dobrej urabialności betonu w trakcie jego
produkcji, transportu i układania. Dużą popularność zyskały
obecnie domieszki chemiczne do betonu upłynniające w dużym zakresie mieszanki betonowe, od np. gęstoplastycznej
do cienkiej, przy dozowanej ilości wody zarobowej jak dla
konsystencji gęstoplastycznej. Są to związki o różnym składzie chemicznym i wielofunkcyjnym działaniu. Odrębna grupa metod usuwania zbędnej ilości wody zarobowej związana
jest ze stosowaniem specjalnych instalacji do tego celu przystosowanych. Do technik usuwania, zbędnej, ze względów na
procesy hydratacji i hydrolizy cementu, ilości wody zalicza
się metodę wirowania oraz metodę odwadniania próżniowego mieszanki betonowej.
Metoda wirowania polega na wprowadzeniu w ruch wirowy urządzenia formującego, co powoduje, iż mieszanka
betonowa, w wyniku działania sił odśrodkowych, układa się
po obwodzie formy i zostaje silnie zagęszczona. Zbędna, nie
związana woda zarobowa zostaje odprowadzona na zewnątrz
urządzenia.
Kolejną techniką regulacji wartości stosunku w/c jest
wibroubijanie lub wibroprasowanie „suchych” mieszanek
betonowych. Działania takie powodują, iż poszczególne
składniki mieszanki betonowej znajdują się w stanie trwałego ugniatania, w wyniku którego zbliżają się do siebie,
wypełniając wolne przestrzenie. Duża częstotliwość ubijaka
lub wałowarki wywołuje zjawisko zbliżone do wibrowania,
w związku z czym siły tarcia, kapilarne oraz spójności ulegają zmniejszeniu, w wyniku czego ruch poszczególnych
cząstek jest znacznie ułatwiony. W praktyce formowanie prefabrykatów często łączy się omówione metody mechanicznego zagęszczania stosując prasowanie, prasoodpowietrzanie,
walcowanie, zagęszczanie impulsowe itp.
3. Urządzenia formujące we współczesnej prefabrykacji
betonowej
Współczesnym prefabrykatom betonowym stawia się
zdecydowanie wyższe wymagania jakościowe niż w latach
siedemdziesiątych, co wynika z traktowania gotowego elementu jako ostatecznie wykończonego. Funkcje takie sprawww.woiib.org.pl

wują elementy szkieletowe hal i mostów, elementy elewacyjne budynków, rury i studnie kanalizacyjne, elementy nawierzchni drogowych typu krawężniki czy kostka brukowa.
Do uzyskania takich efektów przyczyniają się głównie technologie formowania prefabrykatów betonowych realizowanych poprzez dwa zasadnicze typy urządzeń:
• w pełni zautomatyzowane agregaty produkcyjne do
wytwarzania elementów gabarytowo małych, lecz
o bardzo wysokich parametrach technicznych;
• uniwersalne podkłady formujące przystosowane do
wytwarzania różnych typów prefabrykatów, także
wielkogabarytowych;
• długie podkłady formujące do metody tzw. długich
torów.
Podstawową formą wytwarzania estetycznych i trwałych elementów betonowych są agregaty produkcyjne wspomagane komputerowymi procesami sterowania i technikami
wibroprasowania betonu. Do takich linii zaliczyć należy ciągłą produkcję dachówek BRAAS formowanych na aluminiowych podkładach (paletach) przesuwanych przenośnikiem
taśmowym do właściwej dachówczarki. Podkłady formują
dolną powierzchnię dachówek, a specjalny wałek dociskowy formuje kontury i powierzchnię zewnętrzną dachówek.
Zagęszczony i wyprofilowany materiał opuszcza maszynę
jako ciągła wstęga, która za pomocą noży jest odcinana na
odpowiednią długość, a następnie wyokrąglana. Podobnie
systemem agregatowym produkowana jest betonowa kostka
brukowa. W efekcie realizowanego procesu produkcyjnego
uzyskuje się bardzo dobry jakościowo produkt, o wysokich
cechach użytkowych (wytrzymałość na ściskanie 60÷90
MPa, nasiąkliwość poniżej 4%, mrozoodporność >>150).
Opisane urządzenia wykorzystuje się obecnie także do produkcji innych elementów drogowych oraz pustaków wielokomorowych o bardzo cienkich ściankach. Jakość wykonanych elementów jest tak dobra, iż w wielu krajach mury te
nie są tynkowane, a malowane jedynie farbami emulsyjny-

Rys. 2. Wibroprasowanie kostki brukowej (mat. reklamowe)
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Rys. 3. Dojrzewalnia kostki brukowej (arch. MARPO)

Rys. 5. Cięcie poprzeczne płyty Spiroll (fot. aut.)

mi. Proces produkcyjny często zintegrowany jest z procesami przyspieszonego dojrzewania (technologia VAPOR), co
zapewnia produkcję „z dnia na dzień” („just in time”) oraz
zdecydowanie polepsza jakość wyrobów (brak przebarwień).
Zestaw produkcyjny i regał wysokiego składowania w dojrzewalni pokazano na rys. 2 i 3.
Reprezentantem grupy uniwersalnych podkładów formujących są współczesne linie produkcyjne Avermanna, stanowiące zespół sprzężonych stołów uchylnych do produkcji
wielkogabarytowych elementów betonowych o dowolnych
kształtach. Przykład takiej linii pokazano na rys. 4. Jest to
grupa stalowych uchylnych hydraulicznie form, składających
się z trzech pojedynczych stołów o wymiarach 15,0×3,8 m
z dwoma mostkami o długości 1,0 m. Nośność robocza wynosi
750 kg/m2, podniesienie płaszczyzny formującej do 80°. Zespół zaopatrzony jest w instalację do ogrzewania powierzchni
formującej parę wodną. Stalową płaszczyznę roboczą stanowią blachy 8 mm grube, dokładnie płasko wykonane, gładko
wyszlifowane. W zależności od potrzeb na blachach formujących układane są ograniczniki kształtu produkowanych elementów. Za szczególnie udane uznaje się wyprodukowane na
tych liniach elementy ścienne zewnętrzne z gotową warstwą
fakturową – reliefową. Relief uzyskuje się poprzez ułożenie

na dnie formy matrycy kształtującej fakturę. Matryce wykonuje się z profilowanej stali kwasoodpornej, a ostatnio także
z gumy elastomerów, poliuretanu i żywic.
Metoda długich torów polega na ciągłym formowaniu
(agregatem ślizgowym) długich odcinków prefabrykatów
o stałym przekroju poprzecznym. Na obu końcach toru, często o długości 100 m, znajdują się stanowiska napinające
cięgna, będące jedynym zbrojeniem sprężającym prefabrykatu w postaci lin (sploty od 4φ7,8 do 10×φ12,5), bez zbrojenia konstrukcyjnego ze stali miękkiej. Maszyna formująca
kształtuje element na całej długości form. Proces twardnienia
betonu trwa około 10 godzin. Płyty po sprężeniu przycina się
na żądaną długość Metodą tą produkuje się płyty sprężone
typu Spiroll oraz inne elementy sprężone, np. ekrany akustyczne. W zależności od zamówienia elementy tnie się na
żądane wymiary piłami poprzecznymi, pokazanymi na rys. 5.
4. Podsumowanie
Dokonany przegląd technik formowania prefabrykatów
betonowych wskazał na wielokierunkowe przesłanki umożliwiające uzyskanie obecnie wyrobów gotowych o zróżnicowanych kształtach, wyglądzie i barwie. Nastąpiło odejście
od betonów niskich klas w stronę betonów o klasach wytrzymałościowych z przedziału C35/45 ÷ C50/60, a nawet przekraczających 80 MPa. Kwestią niedalekiej przyszłości jest
także zwrócenie się polskich producentów w stronę betonów
ultrawysokowartościowych o wytrzymałościach z przedziału
150-220 MPa. Zmieniona została także pewna, dotąd obowiązująca, zasada funkcjonalno-użytkowa: elementy budowli o dużej masie i gabarytach, bez szczególnych wymagań jakościowych, realizowano na budowie metodą monolityczną
– obecnie realizowane są także technologią betonowego budownictwa prefabrykowanego, mimo masy tych elementów
dochodzących do 100 ton.
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechniki Poznańskiej

Rys. 4. Stoły Avermanna (arch. PeKaBex)
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Europejski rynek innowacji –

Strategia Instytutu Techniki Budowlanej

U

dział w europejskim rynku innowacji często decyduje o rozpoczęciu działalności na globalnym
rynku. Sektor budownictwa odpowiada obecnie za około 10% łącznego PKB krajów Unii Europejskiej,
który powstaje dzięki 3 milionom przedsiębiorstw, mających
blisko 30-procentowy udział w całkowitym zatrudnieniu
w przemyśle. Ważną cechą tej branży przemysłu europejskiego, wskazującą na jeden z ważniejszych kierunków rozwoju
i innowacji, jest około 40-procentowy udział w konsumpcji
zasobów naturalnych.
Z uwagi na innowacje, budownictwo i technika budowlana są jedynymi z najistotniejszych specjalizacji krajowych w Polsce, o wysokim udziale patentów we wszystkich
dziedzinach patentowych. Sektor budowlany powinien mieć
w przyszłości decydujący wpływ na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
Instytut Techniki Budowlanej aktywnie reprezentuje tę
dziedzinę w krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej.
W ramach europejskiego stowarzyszenia ECTP, na podstawie umowy z Komisją Europejską, ITB współpracuje w tworzeniu i uzgadnianiu tematów konkursów na europejskie
projekty badawcze, współfinansowane z programu Horizon
2020. We współpracy z instytutami badawczymi zrzeszonymi w Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa ENBRI tworzy Wspólną strategię badań i innowacji,
2016+, która koncentruje się na największych wyzwaniach,
takich jak:
• Efektywność energetyczna w odniesieniu do budynków, zespołów budynków i miast;
• Circular economy – projektowanie wyrobów, które
umożliwia powtórne ich wykorzystanie i minimalizację wpływu na środowisko;
• ICT – technologie informacyjne wspomagające projektowanie i zarządzanie budynkami, w tym BIM –
modelowanie informacji o budynku;
• Uwzględnienie zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników budynków w XXI wieku (sytuacja demograficzna – po 2020 roku około 1/3 populacji UE > 60 lat, 80-90% czasu spędzanego w pomieszczeniach);
• Renowacja i poprawa warunków użytkowania istniejących budynków (3/4 budynków wzniesionych
przed 1990 r.);
• Zapewnienie bezpieczeństwa budynków i odporności
na zagrożenia: naturalne, wynikające z katastroficznych oddziaływań klimatycznych lub spowodowanych działalnością terrorystyczną.
www.woiib.org.pl

Tematyka związana z budownictwem została również
ujęta w krajowym programie badań, który wskazuje takie
kierunki, jak opracowanie nowych konstrukcji i materiałów bezpiecznych dla zdrowia i środowiska, a jednocześnie
o dużej trwałości; stworzenie nowej generacji materiałów
budowlanych o wysokich parametrach wytrzymałościowych
i termicznych, z wykorzystaniem nanotechnologii, mikrotechnologii i biotechnologii, pozwalających projektować
i modyfikować struktury materiałów zgodnie z oczekiwanymi właściwościami oraz zwiększenie produkcji materiałów
budowlanych opartych na technologiach zagospodarowania
odpadów, w celu ograniczenia zapotrzebowania na pierwotne surowce. Jako jedną z krajowych specjalizacji przyjęto
w Polsce inteligentne i energooszczędne budownictwo.
Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych do podstawowej działalności ITB należy: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; przystosowywanie wyników
badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Instytut Techniki Budowlanej prowadzi działalność naukową
i techniczną w dziedzinie budownictwa i w dziedzinach pokrewnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.
W kontekście biznesowym strategia ma przede wszystkim pozwolić na wykorzystanie wielu różnych metod po to,
aby zbudować organizację działającą szybciej, skuteczniej
i efektywniej niż konkurenci. Takie podejście jest podstawą
budowania strategii rozwoju Instytutu Techniki Budowlanej.
Istotne jest, aby wśród wielu definicji umieć w praktyce, poprzez powiązanie różnych koncepcji strategii, osiągać konkretne efekty dla Instytutu.
Instytut Techniki Budowlanej zatrudnia blisko 400 pracowników, w większości jest to doświadczona, wykształcona
kadra badawcza, która wraz z nowoczesną bazą badawczą,
posiadanymi uprawnieniami i akredytacjami, potwierdza silną pozycję tej jednostki na rynku krajowym i europejskim.
W ITB działa Zespół Laboratoriów Badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania nowych materiałów i wyrobów budowlanych. Zespół laboratoriów badawczych prowadzi badania w zakresie niezbędnych do potwierdzenia wymagań, są to: badania mechaniczne, chemiczne,
ogniowe, akustyczne, biologiczne, elektryczne i elektroniczne, nieniszczące, radiochemiczne i promieniowania, kompatybilności elektromagnetycznej, właściwości fizycznych oraz
badania dotyczące m.in. inżynierii środowiska.
ITB współtworzy również system europejskich ocen
technicznych dotyczących innowacyjnych wyrobów budowlanych. W Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej
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EOTA stale uczestniczy w pracach Zarządu oraz Zespołów
• współpraca i zaufanie,
Ekspertów i Grup Roboczych tej organizacji. Dotychczas
• innowacyjność i rozwój,
w ITB wydano ponad 300 europejskich aprobat i ponad 100
• jakość i bezstronność.
europejskich ocen technicznych, co sytuuje nas na wysokiej
Strategia Instytutu Techniki Budowlanej opiera się na
pozycji wśród najaktywniejszych w tej dziedzinie jednostek dwóch filarach: rozwoju naukowym oraz silnej współpracy
w Europie.
z klientem. Jednym z założeń strategii jest wdrożenie innoITB jest jednym z założycieli Europejskiej Platformy wacyjnego systemu współpracy ITB z innowacyjnymi przedEPD „ECO”, organizacji powołanej do zapewnienia har- siębiorcami, wzmocnienie komunikacji nauki z biznesem,
monizacji systemu wydawania i wzajemnego uznawania kreowanie rozwoju w budownictwie, wyprzedzanie potrzeb
w Europie deklaracji środowiskowych wyrobów budow- klientów, elastyczność i szybkość reakcji poprzez tworzenie
lanych, w szczególności innowacyjnych. Celem deklaracji silnego krajowego centrum badań naukowych i innowacji
środowiskowych jest dostarczenie ilościowych informacji w budownictwie.
o oddziaływaniach środowiskowych wyrobów budowlanych
Realizacja strategii pozwoli nam na umocnienie naszej
w poszczególnych fazach jego cyklu życia. Instytut Techniki pozycji na arenie międzynarodowej i dalsze wspieranie kreoBudowlanej wdrożył system w Polsce, w chwili obecnej po- wania innowacyjności i konkurencyjności polskiego budowsiada około 50 zarejestrowanych deklaracji środowiskowych nictwa dzięki możliwości prowadzenia specjalistycznych baoraz realizuje wiele kolejnych. Działalność ta wpływa na dań, wydawania europejskich ocen technicznych dotyczących
umocnienie konkurencyjności na rynku międzynarodowym wyrobów innowacyjnych oraz certyfikację w Europie i Azji.
wyrobów budowlanych z Polski.
Dla realizacji powyższych założeń
przyjęto strategię rozwoju Instytutu Techniki
Budowlanej – Nauka i wiedza ekspercka dla
budownictwa przyszłości.
Wizją Instytutu Techniki Budowlanej
jest pozycja wiodącego instytutu naukowego
– lidera w kreowaniu rozwoju budownictwa,
stanowiącego wsparcie dla praktyki.
Misją Instytutu jest kształtowanie wysokiej jakości i innowacyjności w budownictwie poprzez:
• zapewnienie rozwoju pracowników,
• prace naukowe, badawcze i eksperckie,
• wychodzenie naprzeciw potrzebom
uczestników rynku.
Wzmocnieniem jedności w działaniu dr inż. Robert Geryło
dr inż. Marcin Kruk
ITB są uznawane wspólnie wartości:
zastępca dyrektora ITB ds. Strategii
dyrektor ITB
• szacunek i uczciwość,
i Rozwoju

Obrazki sprzed pół wieku

KLUBY STUDENCKIE

P

od koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku
dotychczasowe „świetlice” zaczęto nazywać klubami. Był to jeden z drobnych elementów zmian
politycznych w 1956 roku. Zniknęły również „potańcówki”
odbywające się w świetlicach. Zastąpiły je „ubawy” i „five”
w pomieszczeniach nazywanych już klubami.
36

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2016 (50)

Z przekazu od starszych kolegów wiem, że pierwszy
klub studentów Politechniki Poznańskiej nosił nazwę „Murzynek” i znajdował się w akademiku przy ul. Słowackiego. Po oddaniu pierwszego domu studenckiego przy ul.
Kórnickiej flagowym klubem PP został „Sęk”. Wystrojem
i wyposażeniem wnętrza klubu zajęli się studenci starszych
www.woiib.org.pl

Five w klubie „Sęk”.

lat budownictwa. Mimo znacznego oddalenia od centrum
miasta klub od początku cieszył się dużą popularnością.
Szczególnie wśród dziewcząt. Myślę, że nie tylko dlatego,
że miały bezpłatny wstęp na wszystkie five. Oprócz tańców,
które odbywały się przede wszystkim w sobotnie i niedzielne wieczory klub prowadził także inną działalność. Były
organizowane spotkania z interesującymi ludźmi. Wykorzystywano występy teatrów warszawskich w Poznaniu i zapraszano znanych aktorów i reżyserów. Ci – co wydaje się
z perspektywy lat dziwne – chętnie przychodzili na spotkania ze studentami politechniki.
Pamiętam, że klub zorganizował spotkanie z konsulem
Stanów Zjednoczonych w Poznaniu. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. Trudno było wejść na salę. Wzbudziło to
– moim zdaniem – pewien niepokój władz uczelni, bo za kilka dni odbyło się podobne spotkanie z… konsulem Związku
Radzieckiego. Chociaż frekwencja nie była już taka, pytania
zadawane przez studentów były – jak na tamte czasy – bardzo
odważne.
Oprócz spotkań z ciekawymi ludźmi w „Sęku” występowały także różnego rodzaju studenckie zespoły artystyczne.
Począwszy od teatrzyków poezji, przez kabarety, aż do piosenkarzy i zespołów muzycznych. Tak się złożyło, że w tym

Występy estradowe w klubie „Agora”. Na swoją kolejność czekają piosenkarki Zdzisława Sośnicka (pierwsza z prawej) i Bogdana
Zagórska (druga z prawej).
www.woiib.org.pl

czasie Poznań był stolicą piosenki studenckiej. Wystarczy
tylko wymienić dwa nazwiska: Zdzisława Sośnicka i Urszula
Sipińska. Obie te piosenkarki zrobiły później ogólnopolską
karierę, zdobywając laury na wielu festiwalach.
Z zespołów muzycznych najbardziej utkwił mi w pamięci zespół „Decybele”, grający modny wówczas big-beat. Trzon zespołu stanowili bracia bliźniacy studiujący na
Wydziale Budowy Maszyn PP. Był taki okres, że właśnie
z nimi prowadziła próby znana już w kraju Urszula Sipińska.
Odbywały się one w godzinach popołudniowych. Jak głosi
legenda, pewnego razu próba przedłużyła się i zaczęła kolidować ze spotkaniem, które właśnie miało się zacząć. Przy
podjętych interwencjach piosenkarka zaczęła powoływać się
na swoje nazwisko. Interweniujący student, znany z ciętego
języka odpowiedział: Sipińska? Nie słyszałem.
Jak w każdym porządnym lokalu w klubie był bar z napojami. Nie były to jeszcze czasy coca-coli czy pepsi, ale
można było wypić między innymi… piwo. Był taki okres
działalności klubu, w którym całkiem leganie można było
skosztować tego zabronionego wcześniej trunku. Dotychczas
na piwo chodziliśmy do „Leona” – kiosku garmażeryjnego

Klub „Sęk”. Rozdanie nagród w studenckim konkursie.

położonego przy rondzie Rataje. Serwowano tu gorące parówki i piwo kuflowe. Nie wiem, skąd wśród studentów wzięła się nazwa „Leon”, ponieważ kiosk nie miał szyldu. Wszyscy sądzili, że Leon to imię sprzedawcy. Dopiero w czasie
Juwenalniów, kiedy studenci odśpiewali panu Leonowi „sto
lat”, z kiosku wyszedł starszy mężczyzna i oznajmił – Panowie, ja jestem Stanisław.
Drugim z kolei klubem, który powstał na osiedlu studenckim politechniki była „Agora”, zlokalizowana w kolejnym
oddanym do użytku akademiku. Tak się złożyło, że uczestniczyłem w komisji ustalającej nazwę tego klubu. Późny
wieczór, zadymiony pokój jednej z organizacji młodzieżowych i kilku rozdyskutowanych działaczy. A więc wszystkie elementy gwarantujące właściwy wybór nazwy klubu.
Moim faworytem od początku była nazwa „Delta”. Nazwa
ta przebrnęła eliminacje i w grupie finałowej zajęła pierwsze
miejsce. Cóż z tego – następnego dnia szef organizacji młodzieżowej zarejestrował nazwę „Agora”. Obecnie uważam,
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że „Agora” była lepszą nazwą. Zresztą bardzo szybko przyjęła się w środowisku studenckim.
W następnych akademikach nie przewidziano pomieszczeń klubowych. Były tylko niewielkie pomieszczenia przy
ścianach szczytowych przeznaczone na salę telewizyjną i pokoje do nauki. Właśnie w takiej salce dziewczęta zamieszkujące akademik postanowiły otworzyć swój klubik. Nazwały
go „A-5”. Sama nazwa była interesująca i nawiązywała do
formatu rysunków technicznych.
Wspominając klub „Sęk”, mam także przed oczami odbywający się w nim ubaw z głośną muzyką i stojącego przed
drzwiami wejściowymi, patrzącego się na tańczące pary
Wietnamczyka. Zawsze odmawiał, kiedy wpuszczający do
klubu proponowali mu, aby wszedł za darmo do środka i bawił się normalnie. Kiedyś miałem okazję z nim porozmawiać.
Był jednym z kilkunastu wietnamskich studentów, którzy zostali skierowani na studia do Polski w czasie wojny wietnamskiej. Mieli wewnętrzny, bardzo surowy regulamin pobytu na
studiach. Nie wolno im było chodzić na tańce i inne imprezy
rozrywkowe. Mogli tylko oglądać filmy radzieckie i z demo-

ludów. Surowo zabronione było chodzenie do kina na filmy
amerykańskie i zachodnie. Opuszczać akademik i wychodzić
do miasta mogli za specjalną zgodą i tylko we dwóch. Kończąc ze mną rozmowę, stwierdził, że czasem żałuje swojego
wyjazdu z Wietnamu. Tutaj, w Polsce, jest bezpieczny, ale
żal mu będzie młodości obwarowanej takimi zakazami.
Oprócz studenckich klubów uczelnianych istniały również tzw. kluby okręgowe prowadzone przez Radę Okręgową ZSP. W Poznaniu w tym czasie działały dwa takie kluby.
„Odnowa” usytuowana w kamienicy przy ul. Żydowskiej na
Starym Mieście i „Nurt” położony na osiedlu studenckim Winogrady. W życiu tych klubów mogli uczestniczyć studenci
wszystkich poznańskich uczelni. Moda na kluby studenckie
obejmowała cały kraj. Wnosiły one również swój niemały
wkład w szeroko rozumiany rozwój kultury. Wystarczy wymienić warszawskie „Hybrydy” czy „Stodołę”, nie wspominając już o STS-ie, czy też krakowską „Piwnicę pod Baranami” lub „Żaczka”.
Marek Adamiec

GRANIE W „SĘKU” I NIE TYLKO...
C

zuję się wywołany do tablicy przez mojego kolegę z roku Marka Adamca, który w artykule
„Akademiki Politechniki” wspomina powstanie
klubu „SĘK”. Chciałbym rozwinąć ten temat.
W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku w soboty i niedziele w „SĘKU” tętniło rozrywkowe
życie studenckie. Pary taneczne stłoczone były na parkiecie
poniżej wszelkich normatywów wynikających z warunków
technicznych, około 0,25 m2/parę. Poza mieszkańcami akademika, którzy wpadali do klubu w strojach domowych, przebywali w nim goście z „miasta” – studentki, studenci i tzw.
wieczni studenci.
Zespół muzyczny składał się z profesjonalistów i muzycznych amatorów. Profesjonaliści to słuchacze ówczesnej
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Część z nich mieszkała właśnie w akademiku, o którym wspomina Marek. Profesjonaliści to Leszek Woziński – pianista, kierownik zespołu,
perkusista Jastrzębski i trębacz Marian Napieralski (późniejszy muzyk ALEX BENDU). Z kolei amatorzy to: student
Mechrolu Janusz Gruszczyński – kontrabas (późniejszy mój
szwagier) i ja – z grupy wod-kan W.B.L. P.P. obsługiwałem
klarnet sax altowy. Jako amatorzy bardzo się staraliśmy nie
zaniżać poziomu. Graliśmy głównie swing, ze standardami
takimi, jak: „Softly as in a morning sunrise”, „All of me”,
„On the sunny side of the street...”
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Był też oczywiście rock and roll i szalejące pary. Niektórzy mniej utalentowani tancerze z zazdrością i podziwem
przyglądali się wyczynom mojej koleżanki z grupy wodnokanalizacyjnej, Halinki Juszczak i Jurka Siadka.
Porządku na imprezach w klubie pilnowali też studenci,
spośród których wyróżniał się skutecznością późniejszy prezes
Autostrady Wielkopolskiej, niestety nieżyjący już, Andrzej Patalas. Robili to skutecznie, bo mimo że „browar” lał się gęsto,
to udawało im się zapanować nad rozbawioną bracią studencką.
Muszę stwierdzić, że studiowanie lekko przeszkadzało mi
w muzykowaniu, bo grywałem także w klubie „MOZAIKA”
na Starym Rynku, obecnie „BROVARIA”. Graliśmy tam hity
RADIA LUXEMBURG. Czasem bywało jednak inaczej...
Po II roku szkoliliśmy się na obozie wojskowym w Kożuchowie, który kończył się złożeniem przysięgi wojskowej.
Jak zwykle po części oficjalnej następowała część artystyczna, do przygotowania której wraz z kilkoma kolegami zgłosiliśmy się na ochotnika. Ja dostałem 2-dniową przepustkę,
aby przywieźć klarnet i po uzupełnieniu instrumentarium
zapamiętale ćwiczyliśmy w zacisznej sali po 8 godzin dziennie. Pozostali koledzy w tym samym czasie też ćwiczyli –
ale krok defiladowy. Pamiętam, że hitem części artystycznej
było wykonanie w j. angielskim przez Zbyszka Solickiego
utworu „Hello, Mery Lou”.
Andrzej Sobkowiak

www.woiib.org.pl

Plan szkoleń dla członków

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku
Lp.

Temat kursu

Data/miejsce

Organizator/Wykładowca

1.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w świetle nowych ustaleń
prawnych.
2. Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena,
koszty pracy większe od minimalnego
wynagrodzenia, waloryzacja umów po
nowelizacji ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

17-03-2016 r.
16:00 – 19:10
Piła,
ul. Browarna 19

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

2.

Branża elektroinstalacyjna – SEP -Poznań
Seminarium szkoleniowe – Przepisy budowy
i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci
elektroenergetycznych.

24-03-2016 r.
9:00 –
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

3.

1. Porównanie systemów izolacji
energooszczędnej ścian zewnętrznych pod
względem techniczno-ekonomicznym.
2. Docieplanie poddaszy i stropodachów –
rozwiązania materiałowe w izolacji cieplnej
i akustycznej.

31-03-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. M. Gaczek
2. B. Ksit
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

SITWM
Prawo wodne – aktualizacja.

marzec 2016 r.
10:00 – 15:00
Poznań,
siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

4.

5.

Branża elektroinstalacyjna – SEP -O. Kalisz
1. Projektowanie i technologia budowy linii SN
PAS wg obecnie obowiązujących norm.

marzec 2016 r.
10:00
Kalisz,
Fundacja Kaliski
Inkubator
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25

6.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w świetle nowych ustaleń
prawnych.
2. Kryteria wyboru ofert, rażąco niska cena,
koszty pracy większe od minimalnego
wynagrodzenia, waloryzacja umów po
nowelizacji ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

07-04-2016 r.
16:00 – 19:10
Leszno,
Zespół Szkół Rolniczo
– Budowlanych
im. „Synów Pułku”,
ul. 1 Maja nr 1 – aula
szkoły.

www.woiib.org.pl

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

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Piotr Stawicki
2. Maciej Sikorski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
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7-04-2015 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Józef Jasiczak
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Jacek Mądrawski
2. Rafał Lewandowski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

7.

1. Betony specjalne zbrojone włóknami kompozytowymi (stalowymi, polimerowymi,
polipropylenowymi i włóknem szklanym).
2. Stany awaryjne konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcyjne sposoby ich wzmacniania wg
wskazań eurokodów.

8.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
odpadami na budowie w świetle obowiązujących przepisów.
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiska, w tym ochrony przyrody w budowlanym procesie inwestycyjnym.

21-04-2016 r.
16:00 – 19:10
Piła,
ul. Browarna 19

9.

Branża elektroinstalacyjna – SEP O. Kalisz
Energooszczędne oświetlenie drogowe. Porównanie technologii wyładowczej i półprzewodnikowej.

kwiecień 2016 r.
10:00
Kalisz,
Fundacja Kaliski
Inkubator
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25

10.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
odpadami na budowie w świetle obowiązujących przepisów.
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiska, w tym ochrony przyrody w budowlanym procesie inwestycyjnym.

5-05-2016 r.
16:00 – 19:10
Gniezno,
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 16

11.

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

10-05-2016 r.
9:00
Poznań,
Międzynarodowe Targi
Poznańskie
– EXPOPOWER 2016

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

12.

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

11-05-2016 r.
9:00
Poznań,
Międzynarodowe Targi
Poznańskie
– EXPOPOWER 2016

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

13.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
odpadami na budowie w świetle obowiązujących przepisów.
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiska, w tym ochrony przyrody w budowlanym procesie inwestycyjnym.

12-05-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Jacek Mądrawski
2. Rafał Lewandowski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

14.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
odpadami na budowie w świetle
obowiązujących przepisów.
2. Stosowanie przepisów o ochronie
środowiska, w tym ochrony przyrody
w budowlanym procesie inwestycyjnym.

19-05-2016 r.
16:00 – 19:10
Leszno,
Zespół Szkół Rolniczo
– Budowlanych
im. „Synów Pułku”
ul. 1 Maja nr 1 – aula
szkoły.

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Jacek Mądrawski
2. Rafał Lewandowski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl
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Organizator: SEP O. Kalisz
Informacje:
tel. 62-765-85-33

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Jacek Mądrawski
2. Rafał Lewandowski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

www.woiib.org.pl

15.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
odpadami na budowie w świetle
obowiązujących przepisów.
2. Stosowanie przepisów o ochronie
środowiska, w tym ochrony przyrody
w budowlanym procesie inwestycyjnym.

2-06-2016 r.
16:00 – 19:10
Konin,
Konińskie Centrum
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Jacek Mądrawski
2. Rafał Lewandowski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

16.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Recykling w budownictwie – gospodarka
odpadami na budowie w świetle
obowiązujących przepisów.
2. Stosowanie przepisów o ochronie
środowiska, w tym ochrony przyrody
w budowlanym procesie inwestycyjnym.

9-06-2016 r.
16:00 – 19:10
Kalisz,
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 2,
ul. Rzemieślnicza 6

Organizator: CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. Jacek Mądrawski
2. Rafał Lewandowski
Informacja: CUTOB-PZITB
tel. 61-853-68-05 wew. 333, 304
biuro@cutob-poznan.pl

17.

1. Nowe kierunki rozwoju prefabrykacji
w budownictwie.
2. Wspólne ściany nośne – rozwiązania
konstrukcyjne, aspekty prawno-techniczne.

16-06-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

18.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna,
karna, dyscyplinarna) osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

15-09-2016 r.
16:00 – 19:10
Kalisz,
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 2,
ul. Rzemieślnicza 6

Organizator: WOIIB
Wykładowcy:
1. Adwokacka Spółka Partnerska
(Stawski Syty)
Informacja:
tel. 61-854-20-23
irena.p@wkp.piib.org.pl

19.

1. Wiązary dachowe - stare i nowe konstrukcje
drewniane, remonty, wykonawstwo i projektowanie z uwzględnieniem euro-kodów.
2. Skuteczne impregnaty do drewna, betonów,
murów i tynków – ochrona przed korozją
biologiczną.

22-09-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

20.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna,
karna, dyscyplinarna) osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

22-09-2016 r.
16:00 – 19:10
Gniezno,
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 16

Organizator: WOIIB
Wykładowcy:
1. Adwokacka Spółka Partnerska
(Stawski Syty)
Informacja:
tel. 61-854-20-23
irena.p@wkp.piib.org.pl

21.

22.

Branża elektroinstalacyjna – SEP O. Kalisz
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
linii wysokiego napięcia.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna,
karna, dyscyplinarna) osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

www.woiib.org.pl

wrzesień 2016 r.
10:00
Organizator: SEP O. Kalisz
Kalisz,
Informacje:
Fundacja Kaliski Inkubator
tel. 62-765-85-33
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25
06-10-2016 r.
16:00 – 19:10
Leszno,
Zespół Szkół Rolniczo
– Budowlanych
im. „Synów Pułku”,
ul. 1 Maja nr 1
- aula szkoły.

Organizator: WOIIB
Wykładowcy:
1. Adwokacka Spółka Partnerska
(Stawski Syty)
Informacja:
tel. 61-854-20-23
irena.p@wkp.piib.org.pl
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23.

1. Wykorzystanie energii słonecznej. Przykłady
zastosowań PV i kolektorów słonecznych.
2. Budownictwo energooszczędne i pasywne
problemy technologiczne.

13-10-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

24.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna,
karna, dyscyplinarna) osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

20-10-2016 r.
16:00 – 19:10
Piła,
ul. Browarna 19

Organizator: WOIIB Wykładowcy:
Adwokacka Spółka Partnerska
(Stawski Syty)
Informacja:
tel. 61-854-20-23
irena.p@wkp.piib.org.pl

25.

26.

SITWM
Ochrona przyrody a Prawo wodne.

październik 2016 r.
10:00 – 15:00
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

Branża elektroinstalacyjna – SEP O. Kalisz
Ochrona odgromowa obiektów zagrożonych
wybuchem. Wymagania dla projektowania
instalacji odgromowych i konserwacja LPS.

październik 2016 r.
10:00
Kalisz,
Fundacja Kaliski
Inkubator
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25

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

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.
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