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
Radca Prawny Mecenas Piotr Stawicki
w poniedziałki w godz. 13:00-14:00

Z

a nami drugi rok czwartej kadencji WOIIB. 12 kwietnia 2016
roku obradował – XV Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Podczas Zjazdu
podsumowano działalność naszego samorządu zawodowego. Ocena działalności Izby
wypadła pozytywnie, o czym świadczą głosowania nad sprawozdaniami wszystkich organów i udzielone Radzie WOIIB absolutorium.
W czasie obrad zatwierdzono Plan pracy na
2016 rok oraz uchwalono Budżet WOIIB na
2016 rok. Nasz Zjazd zaszczycili zaproszeni
goście: prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr
hab. Jerzy Sierpak – prorektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, dr hab. inż. Zbigniew Sroka – prodziekan
Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Stefan Czarniecki – wiceprezes PIIB; Wojewodę Wielkopolskiego
reprezentowała Pani Ewa Ślęzak-Jarczyńska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego reprezentował Pan Krzysztof Krzysztofiak, Prezydenta Miasta Poznania reprezentował Pan Andrzej Nowicki – przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, Jerzy Witczak
– zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zenon
Kierczyński – prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Krzysztof Frąckowiak – przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz
przewodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, a także przedstawiciel europosłanki Krystyny Łybackiej i Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu.
11 marca uroczyście podpisaliśmy umowę o współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim, a 22 marca z Zespołem Szkół Budowlanych nr 1
w Poznaniu przy ul. Rybaki 17. W dniach 14-16 kwietnia objęliśmy patronatem Finał
Centralnej XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Ostrzeszowie.
WOIIB reprezentował opiekun delegatury w Kaliszu kol. Marian Walczak.
W kwietniu, maju i czerwcu, jak co roku, spotkaliśmy się w delegaturach na zebraniach z członkami naszej Izby oraz z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Pierwsze zebranie odbyło się już 28 kwietnia
w Kaliszu. Wnioski wynikające z tych zebrań delegaci WOIIB będą mogli przedstawić
na Krajowym Zjeździe PIIB w Warszawie, który odbędzie się w dniach 24-25 czerwca
2016 r. Drugi dzień Zjazdu ma być poświęcony odpowiedziom na pytanie: „Co pomaga
i co przeszkadza inżynierom w realizacji inwestycji?”. Tematykę, nad którą mamy podjąć dyskusję na Zjeździe, zaproponował Prezes Krajowej Rady PIIB mgr inż. Andrzej
Roch Dobrucki.
Od 20 maja rozpoczęły się w naszej Izbie egzaminy na uprawnienia budowlane,
a 30 czerwca nastąpi uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
nowym adeptom sztuki budowlanej, którzy zdali egzamin.
25 kwietnia zorganizowaliśmy w czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich
INSTALACJE 2016 konferencję „Klimatyzacja i Wentylacja”.
10 i 11 maja Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa tradycyjnie
współorganizowała wraz z poznańskim oddziałem SEP konferencje techniczne podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER.
24 maja organizowaliśmy w siedzibie naszej Izby Międzynarodowe Seminarium
„Geotechniczne aspekty projektowania, budowy i eksploatacji składowisk odpadów”.
Kwiecień, maj i czerwiec to okres dużej aktywności WOIIB i w związku z tym zapraszam naszych członków do szerokiego udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, a z okazji zbliżającego się sezonu urlopowego życzę Koleżankom i Kolegom
dobrego wypoczynku.
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Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber
www.woiib.org.pl

Wielkopolski
Dzień Budowlanych

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów
do wzięcia udziału w obchodach
Wielkopolskiego Dnia Budowlanych 2016 roku

30 września 2016 r., godz. 13:00 – Piła

Zapraszamy na Seminarium
„WSPÓŁDZIAŁANIE INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA I GEODEZJI
W PROCESIE BUDOWLANYM”
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WOIIB Poznań, ul. Dworkowa 14
21 czerwca 2016 r., godz. 10:00
Biuletyn Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa

V Konferencja naukowo-techniczna

„Budownictwo szpitalne –
współczesne zagrożenia
epidemiologiczne”

25 października 2016 r.
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Osoba do kontaktu: Agata Sinczykowska
tel. 61-854-20-12
www.woiib.org.pl

Redaktor naczelny:
Mirosław Praszkowski
redakcja@wkp.piib.org.pl
Rada Programowa:
Przewodniczący:
mgr inż. Stefan Granatowicz
Wiceprzewodniczący:
mgr inż. Lech Grodzicki
Sekretarz: inż. Jerzy Gawroniak
Członkowie:
mgr inż. Krystyna Chocianowicz
mgr inż. Tadeusz Łuka
Wydawca:
Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14
tel. 61 854 20 10, fax 61 854 20 11
Opracowanie graficzne i druk:
PPR „TONGRAF” w Pile
ul. Pilotów 7,
tel. 67 351 19 00
Okładki:
Most kolejowy nad Wartą w Solcu Wlkp.
Foto: Mirosław Praszkowski.
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XV Zjazd WOIIB

12

kwietnia 2016 r.
o godz. 10:00
rozpoczął obrady XV Zjazd Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, by podsumować
działalność wszystkich organów,
komisji i zespołów działających
w Izbie oraz nakreślić kierunki
do działania w kolejnym roku
funkcjonowania
samorządu.
Prezydium Zjazdu przewodniczył mgr inż. Lech Grodzicki,
który w WOIIB pełni funkcję
przewodniczącego Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego.
Na 177 uprawnionych
delegatów w Zjeździe wzięło
udział 141, co stanowiło 79,66%
wszystkich delegatów.
Przewodniczący okręgowej rady WOIIB Włodzimierz
Draber przywitał delegatów oraz przybyłych gości honorowych, wśród których byli m.in.: Stefan Czarniecki – wiceprezes PIIB, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor
Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Jerzy Siepak – prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,
dr hab. inż. Zbigniew Sroka – prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Jerzy Witczak – zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zenon Kierczyński – prezes Zarządu Wielkopolskiej
Izby Budownictwa, Krzysztof Frąckowiak – przewodniczący
Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz
przewodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT.
W wystąpieniach gości skierowano pod adresem WOIIB
wiele ciepłych słów:
Prof. dr hab. inż. Tomasz
Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej – podkreślił,
że od wielu lat trwa bardzo dobra współpraca pomiędzy PP
a WOIIB, za którą serdecznie
podziękował. Wielu członków
Izby jest przecież absolwentami
Uczelni. Liczy na to, że wnioski
wypływające z obrad XV Zjazdu
będą również związane z działalnością edukacyjną PP, co pozwoli jeszcze bardziej zacieśnić
współpracę.
4
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Życzył delegatom owocnych obrad. Ze względu na
umówione wcześniej spotkanie musiał opuścić salę obrad.
Ewa Ślęzak-Jarczyńska –
reprezentująca Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana – odczytała pismo okolicznościowe Wojewody, skierowane do przewodniczącego
WOIIB Włodzimierza Drabera,
w którym wyraził podziękowania za działalność Izby podejmowaną na rzecz wielkopolskiego środowiska budowlanego,
reprezentowanie i ochronę zawodowych interesów członków
Izby, sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu przez
członków WOIIB, za stosowanie i upowszechnianie zasad
etyki zawodowej, a także za działania podnoszące kwalifikacje zawodowe członków Izby.
Życzyła owocnych obrad i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
Krzysztof Krzysztofiak –
w imieniu Marszałka podziękował za bardzo dobre, rzetelne wykonywanie statutowych obowiązków samorządu zawodowego
branży budowlanej: sprawowanie
nadzoru nad etycznym wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, nadawaniem uprawnień budowlanych, które to dziawww.woiib.org.pl

łania w istotny sposób wpływają na poziom wielkopolskiego
budownictwa. Jednocześnie są świadectwem sprawnego działania samorządu zawodowego. Życzył delegatom owocnych
obrad. Na ręce przewodniczącego WOIIB przekazał pismo od
marszałka Wojciecha Jankowiaka.
Zenon Kierczyński – prezes
Zarządu WIB, w imieniu prezydenta WIB p. Marka Szczęsnego
– przekazał delegatom życzenia
owocnych obrad oraz wielu sukcesów zawodowych. Życzył delegatom uchwalenia takiego programu
dla WOIIB, który będzie również
służył dynamicznemu rozwojowi
województwa wielkopolskiego.
Ryszard Zaczyński, reprezentujący panią europoseł Krystynę Łybacką, podziękował
za kolejny rok owocnej pracy
członków WOIIB w całym procesie budowlanym. Dzięki dużemu zaangażowaniu, na każdym
etapie procesu inwestycyjnego,
otaczający świat zmienia swoje
oblicze na lepsze i nowocześniejsze. W imieniu pani poseł
wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę. Życzył owocnych obrad.

pracowników związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie. Życzyła owocnych obrad i podjęcia przemyślanych i dobrych decyzji dla całego środowiska budowlanego
w Wielkopolsce.
Andrzej Nowicki – przedstawiciel prezydenta miasta Poznania – podziękował za zaproszenie na Zjazd. Podkreślił, że
wszystkie działania WOIIB są
dostrzegane przez władze Poznania i pogratulował ich efektów
władzom oraz członkom Izby.
Życzył, by głos Izby był słyszany i uwzględniany przez ustawodawcę, ale również przez wszystkie podmioty w Wielkopolsce.
Dr hab. inż. Zbigniew Sroka – prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu –
podkreślił bardzo dobrą współpracę pomiędzy Wydziałem
i WOIIB dla dobra absolwentów
Wydziału, a późniejszych członków Izby. Życzył delegatom owocnych obrad.

Krzysztof Frąckowiak –
przewodniczący Rady WOIA RP
– podziękował za dotychczasową
bardzo dobrą, wręcz modelową,
współpracę pomiędzy izbami dla
dobra członków, dla dobra całego procesu budowlanego. Życzył
na kolejny rok działalności Izby
wielu sukcesów, owocnych obrad podczas tego Zjazdu i wielu pozytywnych efektów podjętych decyzji.
Krzysztof Duda – zastępca
OIP w Poznaniu – przedstawił
pismo okolicznościowe p. Stanisławy Ziółkowskiej – Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu
– skierowane do przewodniczącego WOIIB, w którym podziękowała za dotychczasową owocną, konstruktywną współpracę
Inspektoratu z WOIIB. Podkreśliła dużą rolę Izby w kształtowaniu BHP na terenie budów
realizowanych w Wielkopolsce oraz wspieranie OIP w działaniach na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich
www.woiib.org.pl

Po wystąpieniach gości, z okazji jubileuszu wydania 50.
numeru Biuletynu WOIIB, odbyła się uroczystość wręczenia
nagród „Złotego pióra”, którymi uhonorowano najbardziej
twórczych autorów. Statuetki otrzymali: Marek Adamiec,
Przemysław G. Barczyński, Ryszard Chojnacki i Konrad
Ochociński. Specjalną statuetkę otrzymał redaktor naczelny
Biuletynu – Mirosław Praszkowski.
Nagrody wręczali: Barbara Mikulicz-Traczyk – redaktor
naczelna „Inżyniera Budownictwa”, Włodzimierz Draber –
przewodniczący WOIIB, Stefan Granatowicz – przewodniczący Rady Programowej Biuletynu.
Następnie przewodniczący okręgowej rady WOIIB –
Włodzimierz Draber – złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady w 2015 r.
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Skarbnik WOIIB – Kazimierz Ratajczak – skrótowo wyjaśnił zasady wyliczeń realizacji budżetu w 2015 r. Zabezpieczono wszystkie wydatki statutowe. Nie naruszono rezerwy
budżetowej.
Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działalności w 2015 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium
Okręgowej Radzie WOIIB.
Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Andrzej
Mikołajczak – przedstawił delegatom „Program działalności
na 2016 rok”, a skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu
na 2016 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB
na 2016 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2016 rok”.

Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB, na wstępie swojego
wystąpienia złożył na ręce przewodniczącego WOIIB podziękowania za efektywną pracę wszystkich organów statutowych
Izby, co zostało uwidocznione w przedstawionych delegatom
sprawozdaniach. Jednocześnie podziękował przedstawicielom
WOIIB, którzy tak dobrze działają w strukturach PIIB.
Następnie w skrótowej formie omówił efekty działań
PIIB w 2015 roku. Szczególną uwagę zwrócił na:
1. Kontynuowanie prac związanych z legislacją wielu
aktów normatywnych. Zgłaszano merytoryczne uwagi i postulaty do projektów Ustawy Prawo budowlane
i projektu Kodeksu budowlanego. Według zapewnień
przedstawicieli MIiB Kodeks budowlany ma zostać
ogłoszony do końca 2016 r.
2. Wprowadzanie nowych regulacji, które wprowadziła
w 2014 r. ustawa „O ułatwieniu dostępu do niektórych
zawodów regulowanych” oraz rozporządzenie „W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”, m.in. związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych i warunków nadawania tych uprawnień.
3. Wprowadzenie zmian w obowiązującym Statucie
PIIB podczas Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB. Niestety, minister MIiB zaskarżył do sądu wszystkie wprowadzone zmiany.
4. Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydanie interpretacji odnośnie zasad projektowania i wykonywania instalacji wewnątrz budynków, a także zmian przepisów ustawy „Prawo geode6
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zyjne i kartograficzne” oraz ustawy „O postępowaniu
egzekucyjnym w administracji państwowej”, których
nowelizacje negatywnie wpłynęły na działania projektowe członków PIIB.
5. Każdy członek PIIB w 2015 r. miał bezpłatny i nieograniczony dostęp do szkoleń e-learningowych.
W 2016 r. ta tendencja będzie również utrzymana.
Niestety, jak pokazują statystyki, jest bardzo małe zainteresowanie członków tą formą szkoleń.
6. Ustalenie, że jeden dzień obrad XV Krajowego Zjazdu PIIB będzie poświęcony dyskusji merytorycznej
na temat: „Co przeszkadza i utrudnia prowadzenie
zawodu inżyniera budowlanego i członka samorządu
zawodowego?”.
Na zakończenie Pan Prezes życzył delegatom podjęcia
uchwał, które przyniosą pożytek samorządowi zawodowemu
wielkopolskich budowlańców.
Podczas XV Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci
przyjęli 4 wnioski: 2 wnioski skierowane do Krajowej Rady
PIIB oraz 2 wnioski do realizacji przez okręgową radę Izby.
Kończąc XV Zjazd przewodniczący WOIIB inż. Włodzimierz Draber podziękował delegatom za udział w Zjeździe, a także podziękował Prezydium Zjazdu i wszystkim
komisjom zjazdowym oraz przybyłym gościom. Stwierdził,
iż Zjazd przebiegał w atmosferze powagi i troski o stworzenie jeszcze lepszych warunków dla członków WOIIB oraz do
rozwoju budownictwa w Wielkopolsce.
Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski
Z żalem informujemy, że z szeregów członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa odeszli Koledzy:

Józef Bobrowski – Środa Wlkp.
Janusz Kostecki – Września
Bernard Kujawski – Białośliwie
Stanisław Kułakowski – Krzymów
Hieronim Mikoliński – Poznań
Stefan Olszak – Poznań
Tadeusz Sawicki – Poznań
Janusz Wojtyniak – Wronki

www.woiib.org.pl

SPRAWOZDANIE

z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

S

prawozdanie OKR dotyczy okresu od 1.01.2015 r.
do 31.12.2015 r. oraz niektórych prac komisji
z początku 2016 roku przed XV Zjazdem WOIIB.
Sprawozdanie Finansowe Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, które zgodnie z pkt. 2.1 Polityki
Rachunkowości WOIIB jest sporządzane za lata obrotowe,
dotyczy okresu od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Okręgowa
Komisja Rewizyjna badając realizację budżetu i finansów
oraz innych działań WOIIB, ograniczyła się do tego okresu. Wyjątek dotyczy realizacji uchwał, które OKR badała
w okresie między XIV a XV Zjazdem.
Na XIII Zjeździe WOIIB w 2014 r. został wybrany przewodniczący i członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Od XIII Zjazdu WOIIB Okręgowa Komisja Rewizyjna, po
ukonstytuowaniu się, pracowała w następującym składzie:
1. Wojciech Białek – Poznań, Przewodniczący,
2. Anna Maria Kołłątaj – Piła, Wiceprzewodnicząca,
3. Urszula Bartkowska – Murowana Goślina, Sekretarz,
4. Ryszard Białczyk – Gniezno, członek.
5. Rajmund Jakuszkowiak – Leszno, członek,
6. Andrzej Kulesa – Konin, członek,
7. Wiktor Liszczyński – Gostyń, członek.
W 2015 roku po XIV Zjeździe OKR odbyła trzy posiedzenia oraz w 2016 roku w okresie przygotowań do XV Zjazdu trzy posiedzenia.
W posiedzeniach OKR kilkakrotnie uczestniczył Przewodniczący Rady WOIIB, udzielając informacji i wyjaśnień.
Z każdego posiedzenia sporządzano protokół, który po
zatwierdzeniu przez członków OKR podczas następnego posiedzenia, przekazywany był Przewodniczącemu Krajowej
Komisji Rewizyjnej.
W trakcie posiedzeń OKR podejmowano uchwały zatwierdzające wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne OKR oraz uchwały w sprawie odznaczeń
honorowych PIIB dla członków WOIIB. OKR podjęła także
uchwałę o wystąpieniu do XV Zjazdu WOIIB z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie za okres sprawozdawczy (2015 rok). Członkowie OKR zajmowali się
także planem pracy OKR, tematyką i procedurami kontroli,
uaktualnianiem składów zespołów kontrolnych, terminarzem
posiedzeń, sprawozdaniami przewodniczącego OKR z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady WOIIB i posiedzeń Okręwww.woiib.org.pl

gowej Rady, omawianiem centralnych szkoleń oraz innymi
sprawami organizacyjnymi.
W posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB
uczestniczył z głosem doradczym Przewodniczący OKR lub
w jego zastępstwie Wiceprzewodnicząca OKR. Wiceprzewodnicząca OKR uczestniczyła w naradzie-szkoleniu zorganizowanym przez Krajową Komisję Rewizyjną w Warszawie
26 stycznia 2016 r.
Wszyscy członkowie OKR WOIIB uczestniczyli, jak
corocznie, w szkoleniu zorganizowanym przez KKR dla organów kontrolnych PIIB, tym razem w dniach od 10 do 12
września 2015 r. w Warszawie.
Najważniejsze zagadnienia poruszane na ww. szkoleniach omawiano podczas posiedzeń OKR i dyskutowano
z Przewodniczącym Rady WOIIB.
Z ważniejszych tematów, które były przedmiotem tych
szkoleń i dyskusji warto wymienić: merytoryczne szkolenia
z zakresu prawa i rachunkowości, regulaminów i procedur
dotyczących kontroli sprawowanej przez OKR, funkcjonowania Izby, a także odpowiedzialności (w tym karnej) członków OKR i innych organów Izby za nieprawidłowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków wynikających z pracy
w tych organach.
Należy podkreślić, że wszyscy członkowie OKR WOIIB
uczestniczyli bardzo aktywnie w szkoleniach i w pracach
Komisji, a nieobecności na posiedzeniach były sporadyczne
i usprawiedliwione.
Podstawową działalnością OKR w okresie sprawozdawczym zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa, Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Regulaminem okręgowych komisji rewizyjnych była
kontrola WOIIB.
Przeprowadzono 8 kontroli:
1. Kontrola w zakresie realizacji uchwały nr 124/2014
z dnia 9.09.2014 r. Rady WOIIB dot. funkcjonowania
delegatur.
2. Kontrola Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego WOIIB.
3. Kontrola realizacji uchwał zjazdowych, które powinny być realizowane w bieżącej kadencji.
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola Komisji ds. Funduszu Zapomóg WOIIB.
Kontrola Zespołu ds. Kontaktów z Zagranicą WOIIB.
Kontrola realizacji uchwał XIV Zjazdu WOIIB.
Kontrola realizacji uchwał Okręgowej Rady WOIIB.
Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2015 r.

W składzie zespołów kontrolnych pracowali wszyscy
członkowie OKR, przy czym każdorazowo przewodniczącym
zespołu był Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący OKR.
Wyniki kontroli zostały szczegółowo opisane w Protokołach z ww. kontroli Nr 1 do 8/IV/2/2015-2016 (czwarta kadencja, drugi rok), które wraz z przyjętymi uchwałami
zostały dostarczone Przewodniczącemu Rady WOIIB i Przewodniczącemu KKR. Poniżej przedstawiono w skrócie najważniejsze zagadnienia wynikające z kontroli.
1. Kontrola w zakresie realizacji uchwały nr
124/2014 z dnia 09.09.2014 r. Rady WOIIB dot.
funkcjonowania delegatur.
Ogólna ocena realizacji uchwały nr 124/2014
z dnia 9.09.2014 r. Rady WOIIB dot. funkcjonowania delegatur jest pozytywna. Na wyróżnienie
zasługuje funkcjonowanie delegatury w Gnieźnie.
Należy podjąć skuteczne działania prowadzące do
poprawy funkcjonalności delegatury w Pile. OKR
zaleca, aby wymienić zużyty sprzęt komputerowy
w delegaturach.
2. Kontrola Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego (RPBI) Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Zespół kontrolny OKR nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w działalności Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie objętym
niniejszą kontrolą.
Rozliczenie finansowe na przykładzie skontrolowanego Biuletynu nr 2/2015 (47) z czerwca 2015 r. jest
przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Zasadami Gospodarki Finansowej Rady Programowej Biuletynu WOIIB zatwierdzonymi przez Radę
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwałą nr 68/07 z dnia 5 czerwca 2007 r.
3. Kontrola realizacji uchwał zjazdowych, które powinny być realizowane w bieżącej kadencji.
Większość uchwał zjazdowych jest zrealizowana lub
jest w trakcie realizacji. Część uchwał nie została zrealizowana, a odstąpienie od ich wykonania zostało
wyjaśnione w rocznych sprawozdaniach Rady i następnie zaakceptowane przez następny Zjazd. Można
jednak odnotować kilka przypadków uchwał, które
nie zostały zrealizowane bez zgody Zjazdu.
Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdza, że uchwały zjazdowe skierowane do realizacji przez Radę
WOIIB, a niewykonane bez akceptacji Zjazdu, należy jak najszybciej zrealizować lub – jeśli ze szczegółowej analizy np. finansowej wynika niezasadność
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lub niemożliwość jej wprowadzenia – to takie uzasadnienie należy przedstawić i poddać ocenie Zjazdu.
Dotyczy to uchwał:
– „Przeprowadzić na szeroką skalę szkolenia dla
członków Izby w zakresie zagrożeń, jakie mogą
towarzyszyć sporządzaniu charakterystyk energetycznych obiektów budowlanych”.
– „Wnosi się o zorganizowanie przez WOIIB szkoleń w zakresie Eurokodów (drewniany, murowy,
żelbetowy, fundamentowy, stalowy)”.
– „Po każdym zakończonym zjeździe WOIIB przesłać w ciągu 4 tygodni od jego zakończenia delegatom uczestniczącym w zjeździe protokół z obrad w formie elektronicznej lub umieścić protokół
na stronie internetowej”.
– „Rada WOIIB doprowadzi do zmiany na stronie
internetowej poprzez możliwość zadawania przez
członków izby pytań, na które odpowiedzi będą
udzielały osoby kompetentne”.
Niezależnie od powyższego:
Należy wprowadzić poprawki w załączniku do
uchwały nr 10/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. zgodnie
z rzeczywistą treścią uchwał podjętych podczas XIII
Zjazdu WOIIB, co wskazano w protokole z kontroli
realizacji uchwał XIII Zjazdu.
Zaleca się założenie i prowadzenie rejestru uchwał
zjazdowych wraz z bieżącą oceną zaawansowania ich
realizacji.
4. Kontrola Komisji ds. Funduszu Zapomóg WOIIB
Zespół kontrolny nie stwierdził przypadku naruszenia zasad Regulaminu przyznawania zapomóg finansowych członkom Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Procedura przyznawania pomocy finansowej członkom WOIIB przez Komisję ds. Funduszu Zapomóg
WOIIB jest zachowana.
OKR proponuje rozważenie podniesienia kwoty zapomogi w przypadku śmierci członka Izby, z uwagi
na ciągły wzrost kosztów pogrzebu, przy jednoczesnym, często znacznym, pogorszeniu sytuacji rodziny.
5. Kontrola Zespołu ds. kontaktów zagranicznych
WOIIB.
Programy wycieczek bardzo ciekawe.
W materiałach brak daty ogłoszenia wycieczki oraz
kopii ogłoszenia jako informacji dla członków Izby.
Konieczne jest określenie zasad naboru uczestników
wycieczek.
Zaleca się na wszystkie wycieczki zatrudniać pilota
i zarazem tłumacza.
6. Realizacja uchwał XIV Zjazdu WOIIB.
Realizacja uchwał XIV Zjazdu została szczegółowo
przedstawiona i opisana w dokumencie XV Zjazdu
pt. Sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r.
www.woiib.org.pl

Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdza, że uchwały
XIV Zjazdu WOIIB skierowane do Okręgowej Rady
WOIIB zostały zrealizowane. Należy uzupełnić załącznik do uchwały nr 93/2015 rady WOIIB. Wnioski (dwa), które zostały przekazane Krajowej Radzie
PIIB zostały odrzucone przez XIV Krajowy Zjazd i II
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB.
7. Realizacja uchwał Okręgowej Rady WOIIB i Prezydium Rady nie budzi zastrzeżeń.
Zespół kontrolny OKR nie wnosi żadnych negatywnych uwag dotyczących podejmowania i realizacji
uchwał Rady i Prezydium Rady WOIIB.
Podjęte uchwały Prezydium Rady WOIIB zostały zaakceptowane i przedstawione w formie uchwał Rady
WOIIB do realizacji.
Wnioski ustalone przez Prezydium i Radę WOIIB są
zrealizowane zgodnie z podjętymi uchwałami.
Dla pełnej informacji członków WOIIB uchwały
zawierające załączniki powinny być na bieżąco publikowane na stronie internetowej łącznie z tymi załącznikami, z uwzględnieniem prawa dot. ochrony
danych osobowych.
W 2015 roku podjęto bardzo dużo uchwał dotyczących spraw członkowskich, organizacyjnych, finansowych, zapomóg itp. W sumie w 2015 roku Rada
podjęła 147 uchwał.
Zaleca się bieżące publikowanie podjętych uchwał na
stronie internetowej WOIIB.
8. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2015 rok
w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa została przeprowadzona w marcu 2016
r. przez OKR po sporządzeniu Sprawozdania Finansowego WOIIB za rok 2015 przez główną księgową
Hannę Koźlińską i po jego zbadaniu przez biegłego
rewidenta p. Macieja Ostrowskiego (nr ewid. 5248
w rejestrze Krajowej Rady Biegłych Rewidentów)
z podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Idea Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Niezależnie od ww. dokumentów OKR korzystała
z dokumentów i informacji uzyskanych od: Przewodniczącego Okręgowej Rady WOIIB inż. Włodzimierza Drabera, Skarbnika WOIIB mgr inż. Kazimierza
Ratajczaka, Dyrektor biura WOIIB mgr inż. Balbiny
Koniecznej oraz Głównej księgowej mgr Hanny Koźlińskiej.
Na podstawie ww. dokumentów i wyjaśnień OKR
stwierdza, co następuje:
W 2015 roku wystąpił nieznaczny spadek przychodów
z tytułu składek członkowskich i składek wpisowych w porównaniu z rokiem 2014, z 3.399.339,84 zł do 3.371.939,97 zł,
czyli o kwotę 27.399,87 zł (o 0,81%).
Największa różnica (wzrost) w przychodach między
2014 a 2015 rokiem nastąpiła w pozycji „opłaty za postępowww.woiib.org.pl

wania kwalifikacyjne i egzaminacyjne”. W 2015 roku przychody z tego tytułu były o 338.604,00 zł wyższe i wyniosły
982.088,00 zł (wzrost o 52,6%).
Koszty działalności operacyjnej w 2015 r. wzrosły
o kwotę 194.132,57 zł. Najwięcej wzrosły wynagrodzenia,
o 255.282,11 zł (16,59%). Pozostałe pozycje przychodów
i kosztów w latach 2014 i 2015 są zbliżone.
Przychody netto ze składek i opłat egzaminacyjnych
oraz inne przychody statutowe w 2015 roku wyniosły
4.412.576,27 zł i były wyższe niż w roku 2014 o 369.752,43 zł.
Koszty działalności WOIIB w 2015 roku wyniosły
3.627.982,21 zł i były wyższe niż w roku 2014 o 194.132,57 zł.
Zysk netto na całokształcie działalności WOIIB
w 2015 r. to kwota 878.095,42 zł i był wyższy niż w 2014
roku o 95.689,27 zł czyli o 12,2%.
Wynik finansowy ogółem za 2015 rok wynosi
878.095,42 zł a nadwyżka finansowa, którą definiuje się
jako sumę zysku netto i amortyzacji, wynosi 1.088.256,24
zł. Z punktu widzenia ekonomicznego wyniki te są bardzo
dobre. Należy jednak pamiętać, że generowanie zysku nie
jest podstawowym celem działalności WOIIB, co OKR
powtarza już w trzecim swoim sprawozdaniu rocznym.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.766.421,51 zł.
W 2014 r. suma ta wynosiła 11.881.654,40 zł. W bilansie tym
na szczególną uwagę zasługuje znaczny wzrost, w stosunku do
bilansu na 31.12.2014 r., środków pieniężnych o 1.085.373,29
zł do kwoty 5.534.986,85 zł, które tym samym zwiększają
aktywa obrotowe, a w pasywach znaczny wzrost do roku
2014 funduszy własnych o kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015. Obecnie kapitał (fundusz) własny, powiększony
o zysk netto roku 2015 wynosi 10.717.569,27 zł.
W ocenie OKR sytuacja majątkowa i finansowa
WOIIB jest bardzo dobra i nie występują w związku
z tym żadne istotne zagrożenia dla kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 spełnia wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330,
z późniejszymi zmianami).
Również zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2015 nie budzi zastrzeżeń, co zostało stwierdzone w Dokumentacji z Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2015.
Wpływy do budżetu w 2015 roku wyniosły
4.363.905,97 zł i były o 268.963,13 zł wyższe niż w 2014
roku i zostały przekroczone w stosunku do planu wpływów
o kwotę 574.645,97 zł. Planowane wpływy zostały przekroczone w pozycjach wpływy ze składek członkowskich i wpisowego o kwotę 207.807,97 zł i opłaty za postępowania kwalifikacyjne i egzaminacyjne o kwotę 368.338,00 zł.
Niewykonanie planowanych wpływów o 1.500,00 zł
miało miejsce tylko w pozycji planowanych kar nałożonych
przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny.
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W stosunku do 2014 r. wpływy do budżetu WOIIB
w 2015 r. z tytułu składek członkowskich i wpisowego były
niższe o 57.485,87 zł, t.j. o 1,7%, jednak opłaty za postępowania kwalifikacyjne i egzaminacyjne w ostatnim roku
były z kolei wyższe o kwotę 326.449,00 zł, t.j. o 49,8% niż
w 2014 r. Wynika stąd, że w roku 2015 zmieniły się wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, których wysokość i ich zróżnicowanie ustala PIIB, a także ubiegających się
kandydatów o uprawnienia było znacznie więcej, co pozwala
wysnuć wniosek, że liczba członków WOIIB w 2016 r. i latach następnych zwiększy się, a co za tym idzie, zwiększą się
także wpływy ze składek członkowskich.
Globalnie wykonanie wpływów do budżetu WOIIB
za 2015 rok należy ocenić bardzo pozytywnie.
Wykonanie wydatków budżetowych WOIIB w 2015
roku wyniosło 3.381.501,56 zł przy planie wydatków budżetowych 3.789.260,00 zł. Tak więc zaoszczędzona kwota
wydatków budżetowych w stosunku do planu wyniosła
407.758,44 zł.
W 2015 roku, w porównaniu z poprzednim 2014 rokiem, wykonanie wydatków (zadań) budżetowych było
o 350.408,49 zł wyższe. Należy zaznaczyć, że w kilku pozycjach budżetowych występuje przekroczenie, ale w większości pozycji były oszczędności. Na specjalną uwagę zasługuje
kilka pozycji Budżetu, których niewykonanie wpływa raczej
niekorzystnie na bieżącą i przyszłą działalność WOIIB lub na
postrzeganie Izby przez jej członków. Skrajnym przykładem
może być wykorzystanie pozycji budżetowej III. 4 Inwestycje
sprzętowe, oprogramowanie i wyposażenie (w tym wymiana
ksero i wymiana oprogramowania Windows XP w związku
z zakończeniem wsparcia finansowego) w zaledwie 44,46%
i niewykorzystanie kwoty 27.771,53 zł. Pożyteczne inicjatywy w zakresie działań statutowych w ciągu roku budżetowego
dawałyby szansę rozszerzenia zakresu działań i lepszego wykorzystania budżetu. Warunkiem jest jednak bieżący i ciągły
monitoring budżetu oraz pełna informacja i dyskusja na forum Okręgowej Rady WOIIB i Prezydium Okręgowej Rady.
Niektóre z tych pozycji oczywiście można wytłumaczyć, ale
ogólnie szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych pieniędzy. Są
to bowiem zadania statutowe, a więc wykorzystanie poszczególnych pozycji budżetu jest obowiązkiem ich dysponentów. Oczywiście są pojedyncze pozycje budżetu zależne tylko od zdarzeń zewnętrznych, które trudno przewidzieć
dysponentom budżetu. Opisane przekroczenia i oszczędności
poszczególnych pozycji Budżetu winny być przeanalizowane w trybie roboczym przez prezydium Rady i Radę WOIIB,
a wnioski wykorzystane przy planowaniu i realizacji budżetu
w następnych latach.
Wnioski końcowe.
– Wynik finansowy netto na całokształcie działalności
WOIIB za rok obrotowy 2015 r. jest dodatni i wynosi
878.095,42 zł.
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– Wykonanie Budżetu WOIIB za rok budżetowy 2015
po stronie wpływów wynosi 4.363.905,97 zł, a po
stronie wydatków 3.381.501,56 zł.
W globalnym wymiarze wykonanie Budżetu po stronie wpływów należy ocenić pozytywnie, a po stronie
wydatków wyciągnąć wnioski z niedoskonałości przy
planowaniu i realizacji budżetu na następne lata.
– OKR WOIIB uważa, że po osiągnięciu bardzo wysokich wyników finansowych w latach od 2012 do
2015, sytuacja finansowa i podstawy ekonomiczne
WOIIB są tak dobre, że należałoby dalej doskonalić
i rozszerzyć działalność statutową i ewentualnie
podjąć nowe działania na rzecz członków. W 2015
roku podjęto kilka nowych inicjatyw i zintensyfikowano niektóre działania w porównaniu z rokiem poprzednim. Działania te spowodowały, że budżet został zrealizowany w większym stopniu niż poprzedni.
Kierunek ten należałoby kontynuować. Ewentualne
decyzje dotyczące nowych inwestycji winny być poprzedzone szczegółowym rachunkiem opłacalności
i uzasadnieniem merytorycznym ich potrzeb.
– Według opinii OKR, mimo widocznego postępu,
WOIIB nadal nie wykorzystuje w pełni zadysponowanych w planie budżetu środków dla prowadzenia, rozwijania i udoskonalania działalności
statutowej, co jest zasadniczym celem i obowiązkiem samorządu zawodowego.
– Na podstawie dokumentów księgowych, opinii i raportu biegłego rewidenta, OKR stwierdza, że sprawozdanie finansowe WOIIB za 2015 rok przedstawia
rzetelnie i czytelnie wszystkie informacje istotne dla
oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego WOIIB oraz jest zgodne z przepisami
prawa i statutu. Sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości,
własną polityką rachunkowości oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu
finansowym wskazują, że WOIIB prowadzi prawidłową gospodarkę finansową.
W wyniku przeprowadzonych kontroli, zapoznaniu
się z opinią i raportem biegłego rewidenta, udziału w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB, stwierdza
się, że WOIIB jest dobrze zorganizowana, jej organy
statutowe oraz powołane przez Okręgową Radę WOIIB
komisje i zespoły działają prawidłowo. Okręgowa Komisja Rewizyjna podjęła Uchwałę nr 10/IV/2/OKR o wystąpieniu do XV Zjazdu WOIIB o udzielenie absolutorium
Okręgowej Radzie WOIIB za 2015 r.
Poznań, marzec 2016 r.
Przewodniczący OKR WOIIB
Wojciech Białek

www.woiib.org.pl
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Samorządów Zawodowych
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lutego 2016 r. w siedzibie Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
odbyło się już dziewiąte spotkanie przedstawicieli samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego. Wśród przybyłych gości byli: europoseł Krystyna
Łybacka, senatorowie – Jadwiga Rotnicka i Piotr Florek, posłowie – Joanna Schmidt i Szymon Szymkowski vel Sęk oraz
Prezes SARP-u arch. Piotr Kostka.
Program obrad obejmował dwa tematy: „Ratownik medyczny na niedobór pielęgniarek wg Ministra Zdrowia” oraz
„Zagospodarowanie przestrzenne Miasta Poznania”.
W pierwszym
wystąpieniu przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Teresa Kruczkowska przedstawiła
problemy tej grupy
zawodowej
wynikające ze zbyt
małej ilości przedstawicieli tej profesji oraz małej jej
atrakcyjności ze
względu na niskie
zarobki. Omówiła szczegółowo projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia,
wprowadzający ratowników medycznych do służby pielęgniarskiej i związane z tym problemy. Stwierdziła, że ratowników jest w kraju za dużo, nie mają oni jednak przeszkolenia
z zakresu pielęgniarstwa, co również kwestionują lekarze. Ponadto wnioski do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
są opracowane zbyt ogólnie i nie uwzględniają specyfikacji
zawodu pielęgniarki. Ogólna ocena projektu rozporządzenia
była bardzo krytyczna, co potwierdziła ożywiona dyskusja,
w której udział wzięli parlamentarzyści i prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Krzysztof Kordel.
Europoseł Krystyna Łybacka podkreśliła szczególny
charakter zawodu pielęgniarki oraz jego wagę dla całego
społeczeństwa.
Podjęto decyzję, że przewodnicząca Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych opracuje pismo do Ministra Zdrowia, które podpiszą obecni parlamentarzyści wspólnie
z Wielkopolską Izbą Lekarską. Podpisu odmówił jeden parlamentarzysta.

www.woiib.org.pl

W marcu 2016 roku pismo z podpisami parlamentarzystów zostało wysłane do Ministra Zdrowia.

Drugie wystąpienie autorstwa Piotra Kostki, prezesa
Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
dotyczyło przestrzeni miasta Poznania w ujęciu zarówno historycznym, jak i aktualnym. Omówił dziewiętnastowieczne
fortyfikacje, ich wpływ na rozwój miasta, a właściwie ograniczenie rozwoju. Szczegółowo zostały przedstawione koncepcje urbanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem okresu
międzywojennego i wkładu dwóch wybitnych poznaniaków,
tj.: prof. Adama Wodziczki i architekta Władysława Czarneckiego, w układ komunikacyjny i parkowy miasta.
Koncepcja czterech klinów zieleni i pierścienia wokół
miasta była unikalną i do dzisiaj zdającą egzamin. Piotr Kostka wskazał również zagrożenia dla zieleni miasta ze strony
urzędników i deweloperów. Należy podkreślić, że trzy lata
temu wspólnie: SARP, WOIA I WOIIB uratowały przed zabudową okolice stadionu Szyca, o co zresztą do dzisiaj toczy
boje zainteresowany deweloper.
Przedstawione problemy ze strony dwóch różnych zawodowo samorządów pokazują, że głos zawodów zaufania
publicznego jest niezbędny dla dobra społeczeństwa.
Ustalono, że w czerwcu bieżącego roku następnym gospodarzem spotkania przedstawicieli samorządów zawodowych zaufania publicznego będzie Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Poznaniu.
Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński
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Modelowanie informacji o budynku –
wprowadzenie do technologii BIM

W

drożenie technologii BIM, czyli modelowania informacji o budynku, to zmiana podobna
do tej, jaka nastąpiła w projektowaniu w momencie wyposażenia stanowisk pracy w komputery osobiste.
Wydawać by się mogło, że to nic nowego. Przecież cyfrowe
projektowanie trójwymiarowe w budownictwie, czyli komputerowe wspomaganie projektowania CAD 3D, stosowane
jest powszechnie. Różnica polega na tym, że w tradycyjnym
projektowaniu CAD 3D model przestrzenny jest wizualizacją
powstałą na podstawie rysunków 2D. Tymczasem w przypadku BIM podstawą jest model przestrzenny, do którego do
poszczególnych elementów przypisano szereg informacji. Na
jego podstawie można wytworzyć nie tylko wymagane rzuty i przekroje 2D, ale także, korzystając z zawartych w nim
informacji, sporządzić np. przedmiar czy harmonogram realizacji, a w trakcie użytkowania zaplanować konserwację
ponieważ technologia BIM obejmuje nie tylko proces projektowania, ale również realizację, a następnie zarządzanie
obiektem. Model, który powstaje na początku w fazie koncepcji, jest w kolejnych etapach uszczegóławiany, by na koniec
realizacji stać się modelem as-built, czyli powykonawczym.
Model powstaje przy równoczesnym współudziale wszystkich branż, co umożliwia wykrywanie kolizji na wczesnym
etapie projektowania. Jest to wymierna zaleta tej technologii,
gdyż koordynacja na tym etapie pozwala na znaczne ograniczenie kosztów i czasu w trakcie budowy. Inną zaletą jest
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możliwość wejścia i wędrówka po wirtualnym modelu przy
użyciu urządzeń obecnie stosowanych głównie w świecie
gier komputerowych, czyli hełmów czy okularów VR. Jest to
szczególnie przydatne dla inwestorów, którzy nie zawsze potrafią właściwie odczytać rysunki 2D i odnieść ich zawartość
do wielowymiarowej rzeczywistości. Dzięki takiej wędrówce po wirtualnej rzeczywistości planowanego obiektu, można
uniknąć sytuacji, kiedy to należy wyburzyć wymurowaną już
ścianę, ponieważ zamawiającemu wydawało się, że to będzie
jednak wyglądało inaczej.
Wprowadzenie tej technologii wymaga zmian w dotychczasowym podejściu do procesów budowlanych. Podstawą
właściwego funkcjonowania technologii BIM jest współdziałanie na różnych etapach wszystkich uczestników procesu
budowlanego w czasie rzeczywistym i wiąże się ze zmianami
w dotychczasowym podejściu do tego procesu. Wymaga także udziału w nim osób odpowiedzialnych w przyszłości za
eksploatację obiektu.
BIM funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W Europie w jego wdrażaniu
przoduje Wielka Brytania i kraje skandynawskie. Zgodnie
z dyrektywą europejską, technologia BIM powinna być wprowadzana do zamówień publicznych. W tym roku stanie się
obowiązkową w Wielkiej Brytanii. Moment ten poprzedziła
kilkuletnia realizacja starannie przygotowanego przez rząd
programu wdrożenia. Obejmował on nie tylko uregulowania
ustawowe czy normatywne, mające
na celu wypracowanie standardów,
ale również dofinansowanie związane
z zakupami sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń osób w jednostkach
wdrażających tę technologię.
Jej wprowadzenie w Polsce budzi
duże obawy w środowisku inżynierów
budownictwa. Wśród projektantów, ale
nie tylko, trwa dyskusja, czy jej stosowanie w zamówieniach publicznych
powinno być obowiązkowe czy też
dobrowolne. Aby przybliżyć tę problematykę członkom naszej Izby, Komisja
ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń
oraz Sekcja projektowania Zespołu ds.
procesów budowlanych Wielkopolskiej
Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowały szkolenie na temat: „Modelowanie informacji o budynku – wprowadzenie do technologii BIM”. Prowadzącymi
www.woiib.org.pl

szkolenie byli prof. nadzw. PP dr hab. inż. Adam Glema z Politechniki Poznańskiej i mgr inż. Szymon Dorna z firmy BIM Manufacture, obaj uznani, nie tylko w kraju, za autorytety w dziedzinie BIM. Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza,
stanowiąca wprowadzający wykład teoretyczny, odbyła się
30 marca br. w siedzibie WOIIB w Poznaniu. Uczestniczyło
w niej ok. 40, osób reprezentujących różne specjalności zawodowe. Tematyka wykładu obejmowała szereg zagadnień, poczynając od historii BIM, poprzez rekomendowane standardy
BIM w Polsce na tle trendów światowych, przebieg procesów
inwestycyjnych przy wykorzystaniu technologii BIM, kończąc
na oprogramowaniu wykorzystywanym w tej technologii. Nie
należy zapominać, że w BIM oprogramowanie jest jedynie narzędziem. Stąd działania w kierunku rozwoju OpenBIM, czyli
uniezależnienia od producentów oprogramowania. Dlatego
tak ważne jest przyjęcie wspólnego formatu, zarówno wymiany informacji o modelu (standard IFC – Industry Foundation
Classes), jak i ich przetwarzania (IDM – Information Delivery
Manual) czy też słownika (DD – Data Dictionary).
Dość powszechnie przyjęło się utożsamiać BIM z Revitem, oprogramowaniem firmy Autodesk, głównym, ale nie
jedynym graczem na rynku. Nie należy zapominać o innych,
takich jak Vectorworks firmy Nemetschek, Archicad firmy
Graphisoft, Building Suite firmy Bentley Microstation czy
Tekla Structures grupy Trimble.
www.woiib.org.pl

W dniach 22 i 23 kwietnia odbyła się praktyczna cześć
szkolenia. Zajęcia przeprowadzono w laboratorium Instytutu Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa
i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Udział
w nich wzięła 11-osobowa grupa słuchaczy części teoretycznej szkolenia. Byli to głównie projektanci konstrukcji, którzy
w ramach zajęć w praktyce zapoznali się m.in. z tworzeniem
modelu, modelowaniem i modyfikowaniem elementów konstrukcyjnych, edycją właściwości materiałowych, tworzeniem
zestawień i pracą z widokami przy wykorzystaniu oprogramowania Revit Structure firmy Autodesk. Dodatkowo uczestnicy
szkolenia mieli wyjątkową okazję, aby w ramach odbywającej
się w tym samym terminie studenckiej konferencji naukowej
BUDMIKA 2016, zobaczyć prezentację monitorów multimedialno-dotykowych SMART / IMAGE oraz uzyskać informację o oprogramowaniu Tekla Structures grupy Trimble.
Na początku czerwca przewidziano podobne zajęcia dla
projektantów instalacji sanitarnych i elektrycznych. Chcielibyśmy, aby te szkolenia zainicjowały działania mające na
celu przybliżenie problematyki BIM członkom WOIIB.
Łukasz Gorgolewski
Sekcja Projektowania
Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB
lukasz.gorgolewski@e-helios.pl
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Targi Instalacje 2016
M

iędzynarodowe Targi Instalacyjne „INSTALACJE 2016” odbyły się na terenach MTP
w dniach 25-28.04.2016 roku. Wielkopolska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi była organizatorem
konferencji „Klimatyzacja i wentylacja” w pierwszym dniu
Targów, tj. 25 kwietnia br.
Współorganizatorem była Politechnika Poznańska, a patronat objęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Zaplanowano trzy wykłady, które wygłosili pracownicy
naukowi Politechniki Poznańskiej z Instytutu Inżynierii Środowiska: dr hab. inż. Mieczysław Porowski – prof. PP, dr inż.
Michał Szymański i dr inż. Łukasz Amanowicz.
Poszczególne tematy dotyczyły: wymagań związanych
z centralami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, określenia
ilości i jakości powietrza, a także zużycia energii, rozwiązań
energooszczędnych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.
Wysoki poziom wykładów spełnił oczekiwanie projektantów
i wykonawców uczestniczących w konferencji.
W ostatnim punkcie programu firma SWEGON przedstawiła swoje osiągnięcia w zakresie produkcji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz szczegółowy profil sprzedawanych produktów. Przedstawione informacje spotkały się
z dużym zainteresowaniem obecnych.
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Pragnę podkreślić,
że przygotowanie i przeprowadzenie takich konferencji w czasie trwania
Targów było możliwe
między innymi dzięki
dobrej współpracy Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa z Politechniką Poznańską a także
dzięki podpisanemu parę
lat temu porozumieniu
o współpracy z Wydziałem Budownictwa PP.
Należy też wspomnieć o dużym i pozytywnym zainteresowaniu dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska prof. Edwarda
Szczechowiaka – członka Rady WOIIB, który ukierunkował
tematykę związaną z programem konferencji.
Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński

www.woiib.org.pl

Wydarzyło się
w naszej Izbie

2 lutego

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, odbywały się w dniach 2 i 3 lutego. Patronat nad
Dniami Inżyniera Budownictwa objęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a patronat medialny
organ PIIB „Inżynier 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.

3 lutego

Sesja przeprowadzona w drugim Dniu Inżyniera Budownictwa obejmowała tematy merytoryczne,
będące w kręgu zainteresowań specjalistów od budownictwa zarówno dzisiejszego, jak
i z przewidywanej przyszłości, bowiem założeniem generalnym Dni Inżyniera na Targach BUDMA
jest nadawanie impulsów do działań prognozowanych. Podsumowując Dni Inżyniera Budownictwa
na Targach BUDMA 2016 należy podkreślić duże zainteresowanie środowiska przedstawioną
tematyką, o czym świadczyła bardzo wysoka frekwencja i merytoryczna dyskusja.

3 lutego

W drugim dniu Targów Zespół ds. kontaktów zagranicznych WOIIB zorganizował na terenie MTP
spotkanie francuskiej delegacji z BTP z przedstawicielami wielkopolskich przedsiębiorstw.

4 lutego

W Sali konferencyjnej WOIIB odbyło się spotkanie z delegacją francuską w celu wymiany
doświadczeń w sprawie funkcjonowania samorządów zawodów związanych z budownictwem.

9 lutego

Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

11 lutego

W delegaturze w Gnieźnie 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.

12 lutego

Odbyło się posiedzenie Rady Programowej Biuletynu w celu omówienia i wybrania materiałów do
publikacji w Biuletynie Informacyjnym WOIIB nr 1/16 (50).

16 lutego

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń WOIIB.

18 lutego

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji.

18 lutego

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zakończyła przyjmowanie wniosków o nadanie uprawnień
budowlanych.

18 lutego

W delegaturze w Koninie 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.

19 lutego

Członkowie OSD i OROZ odbyli specjalistyczne szkolenie z mecenas Szewczyk z PIIB.

19 lutego

Odbyło się posiedzenie robocze Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB.

www.woiib.org.pl
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22 lutego

Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń naukowo-technicznych na temat przygotowania
i organizacji wspólnych szkoleń.

22 lutego

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

25 lutego

W delegaturze w Kaliszu 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.

26 lutego

Przedstawiciele WOIIB uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 70-lecia Oddziału Poznańskiego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

29 lutego

W Sali konferencyjnej WOIIB odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji
architektoniczno-budowlanej z powiatu poznańskiego i nowotomyskiego.

29 lutego

W siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych
Zaufania Publicznego z udziałem wielkopolskich parlamentarzystów.

29 lutego

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.

4 marca

Odbyło się posiedzenie zespołu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

4 marca

Odbyło się posiedzenie zespołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

9 marca

Udział przewodniczącego WOIIB w Walnym Zgromadzeniu PZITB Oddziału w Poznaniu.

10 marca

Udział przewodniczącego WOIIB w Walnym Zgromadzeniu PZITB Oddziału w Kaliszu.

11 marca

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy WOIIB z Zespołem Szkół Elektrycznych
w Ostrowie Wlkp.

15 marca

Obyło się posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

15 marca

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

18 marca

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zakończyła przyjmowanie wniosków od osób powtórnie
przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane.

22 marca

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy WOIIB z Zespołem Szkół Budowlanych w Poznaniu,
ul. Rybaki 17.

24 marca

W delegaturze w Pile 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.

30 marca

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

30 marca

W sali konferencyjnej WOIIB odbyło się szkolenie dla członków WOIIB: „Modelowanie informacji
o budynku – wprowadzenie do technologii BIM” zorganizowane przez Komisję ds. Doskonalenia
Zawodowego i Szkoleń oraz Sekcję projektowania Zespołu ds. Procesów Budowlanych
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

31 marca

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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1 kwietnia

Odbyło się posiedzenie zespołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

1 kwietnia

Udział przewodniczącego WOIIB w Zjeździe Sprawozdawczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Architektów RP w Poznaniu.

7 kwietnia

W delegaturze w Pile 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.

7 kwietnia

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby:
1. Betony specjalne zbrojone włóknami kompozytowymi (stalowymi, polimerowymi,
polipropylenowymi i włóknem szklanym).
2. Stany awaryjne konstrukcji żelbetowych. Konstrukcyjne sposoby ich wzmacniania wg wskazań
eurokodów.

9 kwietnia

Udział przewodniczącego WOIIB w Zjeździe Sprawozdawczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Poznaniu.

12 kwietnia

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zakończyła przyjmowanie wniosków o nadanie uprawnień
budowlanych.

12 kwietnia

Obradował XV Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

16 kwietnia

WOIIB objęła patronatem Finał Centralnej XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
w Ostrzeszowie. WOIIB reprezentował opiekun delegatury WOIIB w Kaliszu kol. Marian Walczak.

18 kwietnia

Obradował Zespół ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego WOIIB.

20 kwietnia

Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji zorganizował konferencję „XIX-wieczne budownictwo
fortyfikacyjne Poznania” połączoną ze zwiedzaniem Fortu VII A.

21 kwietnia

W delegaturze w Pile odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
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.

22 kwietnia

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

22-23 kwietnia

W dniach 22 i 23 kwietnia odbyła się praktyczna część szkolenia „Modelowanie informacji
o budynku – wprowadzenie do technologii BIM”, organizowanego przez Komisję ds. Doskonalenia
Zawodowego i Szkoleń oraz Sekcję projektowania Zespołu ds. Procesów Budowlanych
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

25 kwietnia

W ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2016 WOIIB wraz
z Politechniką Poznańską zorganizowała konferencję „Klimatyzacja i wentylacja”.

25 kwietnia

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

28 kwietnia

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

29 kwietnia

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.

www.woiib.org.pl
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70 lat Oddziału SITK RP w Poznaniu

W

2016 roku Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu obchodzi 70-lecie
powstania. Z tej okazji 26 lutego 2016 r. spotkali się członkowie Zarządu Oddziału, prezesi kół Oddziału, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, członkowie wspierający oraz przedstawicie przedsiębiorstw i firm,
działających w naszym regionie na rzecz transportu, a także
przedstawiciele innych oddziałów SITK oraz lokalnych mediów na uroczystej Gali, na której świętowano ten doniosły
Jubileusz. Uroczystość ta była także doskonałą okazją do
wręczenia zasłużonym w rozwoju transportu aglomeracji
poznańskiej w roku 2015 corocznych statuetek im. Generała
Ignacego Prądzyńskiego.
Z okazji 70-lecia powstała Monografia Oddziału – wydawnictwo jubileuszowe, opisujące działalność Oddziału od
momentu jego powstania.

Galę zaszczycili swoją obecnością między innymi:
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech
Jankowiak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski, Przewodniczący
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Włodzimierz Draber, Wiceprezes FSNT NOT Jerzy Gładysiak, Wiceprezes Zarządu Krajowego SITK Seweryn
Kaczmarek oraz wielu innych przedstawicieli administracji
państwowej, samorządowej i świata nauki. Na ręce Prezesa
Oddziału wpłynęło szereg listów gratulacyjnych, między innymi od komendantów straży pożarnej i policji, wojewody
i starosty poznańskiego.
Obecnych przywitał Prezes Oddziału SITK w Poznaniu
Jan Firlik. Po szeregu wystąpień zaproszonych gości Prezes
przedstawił bieżącą działalność Oddziału.
18
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Statuetki im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego – nagroda
jaką przyznaje od 2006 roku Oddział najbardziej zasłużonym
dla transportu w naszym regionie – przypadły w tym roku:
– w kategorii INŻYNIERIA Andrzejowi Bręczewskiemu – za przygotowanie i realizację atrakcyjnej oferty
tramwajów firmy Modertrans w 2015 r. dla miast polskich;
– w kategorii Zarządzanie transportem, media
i inicjatywy społeczne Wojciechowi Tulibackiemu
z MPK Poznań – za doprowadzenie do imponującego
poziomu technologicznego nowej zajezdni tramwajowej na Franowie i za ogarnięcie przez MPK chaosu
na trasach tramwajowych i w sieci ulic miejskich;
– w kategorii Za całokształt działalności inżynierskiej na polu rozwoju transportu w aglomeracji
poznańskiej Bogdanowi Bogdańskiemu z GDDKiA
– za wiodącą rolę w rozwoju Laboratorium Drogowego i jego osobiste zasługi we wprowadzaniu nowoczesnych technologii dla konstrukcji drogowych –
i Jerzemu Michalskiemu – za pionierską, wieloletnią
i konsekwentną działalność na polu inżynierii ruchu
oraz jego bezpieczeństwa w drogowej administracji
miejskiej Poznania.
Na zakończenie części oficjalnej wystąpił z prelekcją
ubiegłoroczny laureat Nagrody im. Generała Ignacego Prądzyńskiego, Prezes Honorowy, Bogdan Bresch.
Przy posiłku oraz muzyce i śpiewie p. Eleny nadszedł
czas na wspomnienia i dyskusje, które przeciągnęły się do
późnych godzin wieczornych.
Maria Hora-Kułakowska
Sekretarz Oddziału SITK RP
w Poznaniu

www.woiib.org.pl

Gospodarka wodno-ściekowa
G

ospodarka wodno-ściekowa była tematem wykładów i dyskusji podczas konferencji, która
odbyła się 10 marca 2016 r. w Gnieźnie w sali
sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
Organizatorami była Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – delegatura Gniezno oraz Wydział
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Udział wzięli: przedsiębiorcy, projektanci, wykonawcy, pracownicy zakładów wodociągowych, samorządowcy
z całego powiatu, urzędnicy, a także studenci wydziałów inżynierii środowiska i zarządzania produkcją oraz uczniowie
ponadgimnazjalnych szkół politechnicznych oraz inne osoby
zainteresowane tematem.

Konferencję rozpoczęli starosta gnieźnieński Beata Tarczyńska oraz zastępca przewodniczącego Rady WOIIB Jerzy
Stroński. Beata Tarczyńska zwróciła uwagę jak ważną rolę
odgrywa woda w procesach zachodzących w ekosystemach
(jako konieczny do ich funkcjonowania abiotyczny element
środowiska) i że konieczna jest nie tylko ochrona przed zanieczyszczeniami, ale również ochrona ilościowa zasobów
wodnych.
Zastępca przewodniczącego Rady WOIIB w swoim wystąpieniu skoncentrował się na potrzebie ciągłego dokształcania kadry inżynierskiej, a nie jest to zadanie łatwe, trzeba ich
ciągle inspirować.
Podczas konferencji zostały omówione dwa tematy.
W wystąpieniu pt. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Izraelu i co z niego wynika dla Polski” prof. dr hab.
inż. Ryszard Błażejewski przedstawił krótką charakterystykę
klimatu i zasobów wodnych w Izraelu, rozwój gospodarki
wodno-ściekowej oraz zastosowane nowoczesne technolowww.woiib.org.pl

gie, które prowadzą do oszczędnego gospodarowania wodą.
Stwierdził, że największe korzyści może nam przynieść izraelskie podejście do innowacyjności i jej wspierania. Żeby się
tak stało, ułatwiona powinna być ścieżka od pomysłu do patentu na wynalazek, czy prawo ochronne na wzór użytkowy
i wdrożenia. Gdy wynalazek lub wzór użytkowy został opracowany w ramach obowiązków służbowych wynikających ze
stosunku pracy, twórca winien mieć do nich prawo – takie
podejście znakomicie motywuje pracowników do pracy twórczej. Zamiast tłumić i postponować innowacyjność, należy ją
wspierać, nawet jeśli zmiany są niedoskonałe. Może kolejny
pomysł okaże się genialny i zwróci z nawiązką zainwestowane w jego wdrożenie pieniądze. Tak myślą w Izraelu.
Polska – jak i praktycznie cały świat – jest beneficjentem wielu wynalazków powstałych w Izraelu, np. system
nawodnień kroplowych czy też dwuprzyciskowych, wodooszczędnych zbiorników do spłukiwania misek ustępowych.

Drugi temat: „Eksploatacja systemu kanalizacyjnego
i obiektów kanalizacyjnych oraz parametry do jego projektowania” – mgr inż. Roman Ćwiertnia. W wykładzie przedstawiono w sposób skrótowy zasady projektowania i eksploatacji
sieci kanalizacyjnych wraz z wybranymi (niektórymi) podstawowymi obiektami kanalizacyjnymi. Wykład ten był platformą
wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania nowoczesnych
technologii, budowy systemów i obiektów kanalizacyjnych,
aby w przyszłości uniknąć wielu błędów na etapie planowania,
wykonawstwa i eksploatacji systemów tych systemów.
Autor wykładu poza wiedzą techniczną przekazał wiele
cennych uwag praktycznych, np. (cytuję) „Należy wiedzieć,
że projektowanie i wykonawstwo trwa kilka lub kilkanaście
miesięcy lub lat, a eksploatacja trwa kilkadziesiąt lat. Rozwój technologiczny w zakresie wykonawstwa i eksploatacji
zmusza do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji przez praBiuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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cowników fizycznych i technicznych.
Należy również przyjąć zasadę, że projektant musi wizję inwestora inspirować
i kreować jako rozwiązanie prawidłowe
i optymalne, a nie pełnić funkcję kreślarza pomysłów inwestora, któremu się
wydaje, że jest odpowiednio przygotowany do kreowania rozwiązań”.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, skupiło uwagę nie tylko
uczestników, ale także lokalnych mediów (telewizji, radia i prasy). Okazało
się, że temat jest na tyle szeroki i ważny,
że organizatorzy planują kolejne konferencje dotyczące racjonalnej gospodarki
wodno-ściekowej.
Relacja: Jolenta Pankowska
Foto: Joanna Andrzejaszek

Wielkopolski Inżynier Budownictwa
Dzięki mostom łączę swoją pasję z pracą zawodową
Szczęśliwy, spełniony inżynier

Mgr inż. Marek Jusik urodził się w Poznaniu. Tu
ukończył w 1969 roku III Liceum Ogólnokształcące.
W latach 1969-1974 studiował na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego w zakresie budownictwa drogowego. Uzyskał tytuł mgr inż.
budowy dróg i lotnisk. Już w trakcie studiów interesował się budownictwem mostowym. Efektem tych zainteresowań była praca magisterska poświęcona budowie
jednego z dłuższych mostów kolejowych nad rzeką Wartą w Wielkopolsce.
Od 1974 r. zawodowo jest związany z projektowaniem mostów oraz wiaduktów kolejowych i drogowych.
W latach 1989-1990 na Politechnice Poznańskiej
ukończył Studia Podyplomowe w zakresie „Projektowanie i budowa mostów”.
W 1982 r. uzyskał pełne uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów.
Od 2010 roku prowadzi Biuro Inżynierskie w zakresie projektowania mostów i wiaduktów drogowych i kolejowych.
Marek Jusik jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa od chwili jej powstania.
Jest żonaty i ma dwóch synów. Żona Elżbieta jest również inżynierem budowy dróg, a synowie: Mateusz i Bartosz
są absolwentami Politechniki Poznańskiej w zakresie budownictwa mostowego.
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Mirosław Praszkowski
Co zdecydowało, że został Pan inżynierem budownictwa?
Marek Jusik
W mojej rodzinie nie było tradycji budowlanych. Na początku swojej edukacji wybrałem III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Być może wśród kadry nauczycielskiej
oraz ogólnej atmosfery szkoły był jakiś tajemny element,
który sprawił, że swoje losy zawodowe związałem z budownictwem. Nie byłem pierwszy. Wśród absolwentów III LO
możemy wymienić m.in.: prof. dr hab. inż. Andrzeja Ryżyńskiego – byłego rektora Politechniki Poznańskiej czy też prof.
dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego – aktualnego rektora
Politechniki Poznańskiej oraz wielu innych znanych inżynierów budownictwa.
Zawsze podobał mi się proces tworzenia nowych budowli, a najbardziej intrygowały mnie mosty. Są to konstrukcyjnie bardzo ciekawe obiekty, które w naszej kulturze niosą
ze sobą pewną symbolikę. Dwa sąsiadujące ze sobą brzegi,
dwie społeczności łączy solidna konstrukcja, która daje nadzieję na przyszłość, daje solidne podstawy tej przyszłości.
Most zawsze łączył. Dzięki mostom łączę swoją pasję z pracą
zawodową.
W 1969 roku rozpocząłem studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. W tym czasie

profesor Andrzej Ryżyński, chcąc reaktywować zaniechany
w 1958 roku po śmierci prof. Lucjana Ballenstedta kierunek budowy mostów, na naszym roczniku testował program
przyszłej specjalności. Tak więc w dyplomie ukończenia
studiów mam wpisaną specjalność budownictwo dróg i lotnisk, ale moja praca magisterska dotyczyła budowy mostu
kolejowego.
Mirosław Praszkowski
Jak wyglądały początki pracy młodego inżyniera?
Marek Jusik
Po skończeniu studiów w 1974 roku trafiłem do Pracowni Mostów Biura Projektów Kolejowych w Poznaniu, gdzie
pracowałem najpierw jako asystent, a później jako starszy
asystent projektanta. Patrząc z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że było to dla mnie najlepsze miejsce do rozpoczęcia drogi zawodowej. W biurze spotkałem wspaniałych
inżynierów z ogromnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Pracownią Mostów kierował wówczas mgr inż. Stanisław Fenrych, a moim bezpośrednim przełożonym – Kierownikiem Zespołu Projektowego – był inż. Kazimierz Chudziński. Obaj mieli duży wpływ na zdobywanie przeze mnie
doświadczenia projektowego, na kształtowanie mojej świadomości inżyniera projektanta. Dzięki ich mądrości zawo-

Modernizowaliśmy wiele linii kolejowych.
www.woiib.org.pl
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Rozbiórka „starego” mostu św. Rocha

dowej i życiowej mogłem poczuć się pewniej jako inżynier,
realizując pod ich kierunkiem kolejne zadania projektowe.
Duże zaufanie zdobyłem u inż. Chudzińskiego, gdy w jego
zastępstwie (nieobecny z powodu choroby), policzyłem kilkuprzęsłową, ciągłą kratownicę mostu kolejowego. Było to
wtedy dla mnie duże wyzwanie, gdyż tego rodzaju obliczenia
wykonywałem po raz pierwszy. Przypomnijmy, że w tamtych
czasach nie było jeszcze komputerów, a i kalkulatory nie były
tak powszechne. Inż. Chudziński sprawdzał moje obliczenia,
korzystając jedynie z suwaka logarytmicznego! Ciekawe, ilu
dzisiejszych młodych inżynierów potrafiłoby to uczynić?
Moją pierwszą samodzielną pracą projektową było obliczenie ugięć do próbnego obciążenia ciągłego mostu w Kostrzynie nad Odrą. Obliczenia wykonałem, korzystając z metody ciężarków sprężystych.
W latach siedemdziesiątych XX w. biura projektowe
kontynuowały rozpoczętą wcześniej przebudowę, modernizację i elektryfikację linii kolejowych. Dla mostowców oznaczało to wzmacnianie konstrukcji i często wymianę ustrojów
nośnych na nowe, przy zachowaniu istniejących podpór.
Było to trochę pracochłonne, gdyż częstokroć przyjęte pierwotnie (niejednokrotnie w calach) rozpiętości przęseł nie pozwalały na korzystanie w obliczeniach z tablic inżynierskich.
Biuro zaznaczyło także swój udział w ówczesnych budowach
z pierwszych stron gazet.
W latach 1977-1979 pracowałem w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Bydgoszczy, w Grupie Mostowej
jako inżynier budowy. Budowaliśmy wiadukty kolejowe nad
ul. Żeromskiego w Poznaniu, stanowiące element realizowanej wtedy Trasy Niestachowskiej.
W latach 1979-1984 kontynuowałem pracę w Biurze
Projektów Kolejowych w Poznaniu jako projektant.
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W 1977 roku zgłosiłem
swój akces do kontraktowego
wyjazdu zagranicznego. Przez
długi czas nie było informacji zwrotnej i całkowicie o tej
sprawie zapomniałem. W lipcu
1984 r. otrzymałem informację,
że zostałem zakwalifikowany
na wyjazd kontraktowy do Libii 30 lipca. Byłaby to bardzo
atrakcyjna informacja, gdyby
nie fakt, że na 4 sierpnia miałem zaplanowany ślub. Po pewnych perturbacjach udało się
odłożyć datę wyjazdu o prawie
dwa tygodnie. Do 1985 roku
pracowałem w DBD Dromex
Tripoli – Libia. Po powrocie
z kontraktu do 2009 roku kontynuowałem pracę w Biurze
Projektów Kolejowych w Poznaniu na stanowisku starszego
projektanta.
Mirosław Praszkowski
Który projekt dał Panu największą satysfakcję i jest Pan
z niego dumny, a który był najtrudniejszy?
Marek Jusik
We wszystkich kategoriach wymienię projekt mostu św.
Rocha. Trafił do mnie przez przypadek, tak przynajmniej wtedy myślałem, i okazał się dla mnie ogromnym wyzwaniem.
Mieliśmy w bardzo krótkim czasie zaprojektować nowy
most, który będzie bardziej funkcjonalny i przede wszystkim odpowiadający czasom współczesnym. Przęsło nurtowe
o rozpiętości 75 m, odbudowanego po II wojnie światowej
mostu, było autorstwa prof. Lucjana Ballenstedta. Całkowita
długość mostu wynosi 210 m. Przed projektantami postawiono wiele wymagań technicznych, które należało uwzględnić,
jak choćby dotyczące komfortu jazdy po nowym torowisku
tramwajowym. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu postawił
warunek, że w całej konstrukcji jezdni mostu mogą być tylko dwie dylatacje. Biorąc pod uwagę rozmiar obiektu, było
to duże wyzwanie. Konstrukcja mostu nie jest typowa. To
pięcioprzęsłowy, ciągły most o konstrukcji mieszanej, składający się ze stalowego przęsła nurtowego systemu Langera połączonego w sposób ciągły ze sprężonymi przęsłami zalewowymi w postaci wielobelkowych ustrojów o zmiennym
momencie bezwładności.
Przy realizacji tego projektu zaangażowanych było wielu
projektantów, którzy znali się świetnie na swojej pracy. Projekt
architektoniczny mostu powstał w Pracowni Architektonicznej
Ewy i Stanisława Sipińskich, a projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji wykonany został w Biurze Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu pod moim kierunkiem, przy współprawww.woiib.org.pl

cy inż. Mirosława Filipiaka, mgr. inż. Marka Wawrzyniaka,
dr inż. Krzysztofa Sturzbechera i dr inż. Arkadiusza Madaja.
Weryfikatorem był nieżyjący już mój pierwszy szef i nauczyciel inż. Kazimierz Chudziński. Nadzór naukowy sprawował
prof. Witold Wołowicki. Kierownikiem budowy był mgr inż.
Andrzej Urbaniak, a Inspektorem Nadzoru nieżyjący już Wojciech Siebert.
Z najtrudniejszych obiektów wymieniłbym wiadukt
kolejowy nad ul. Rubież w ciągu północnej kolejowej obwodnicy Poznania. To do dziś chyba największy w Europie, choć o rozpiętości 8,98 m, wiadukt z blach falistych
grubości 7 mm, po którym od 20 lat jeżdżą lokomotywy
o masie 120 ton.
Mirosław Praszkowski
A jaki obiekt był największy?
Marek Jusik
W tej kategorii wymienię wiadukt kolejowy WK-5
o powierzchni ok. 7500 m2 usytuowany nad autostradową obwodnicą Poznania w Luboniu pod Poznaniem. Dodatkowym
utrudnieniem w projektowaniu i wykonaniu była konieczność
utrzymania w ruchu ważnej linii kolejowej Poznań – Wrocław. Przygotowaliśmy wstępny projekt ciągłej konstrukcji
trójprzęsłowej z dźwigarami obetonowanymi. Przy zmianie
koncepcji realizacji inwestycji na system „Projektuj i buduj”
realizację powierzono międzynarodowemu konsorcjum firm

budowlanych. Konsorcjum zaproponowało inny sposób realizacji wiaduktu. Był to system składający się z modułów
– ram, które budowane będą na specjalnych płytach obok istniejącego wiaduktu, a następnie za pomocą siłowników będą
przesuwane po gruncie pod określone torowisko kolejowe
metodą JMB. Wymagało to ogromnej precyzji wykonania
i zastosowania specjalnych środków zmniejszających tarcie, ułatwiających przesunięcie dwóch trójprzęsłowych elementów ramowych ważących 4 tys. ton po gruncie. W celu
wykonania całej operacji wyłączono z ruchu na 72 godziny
kolejno obie linie kolejowe. Pomiędzy fundamenty i tymczasowy rygiel dolny a grunt podawano pod ciśnieniem specjalną substancję, która zmniejszała współczynnik tarcia do 0,05,
co pozwoliło na przemieszczenie tak ciężkich obiektów. Aby
przemieścić wszystkie elementy mostu, należało równocześnie wywieźć kilka tysięcy metrów sześciennych ziemi.
Wszystko zostało precyzyjnie zaplanowane i zrealizowane.
Pół roku później zrealizowano drugą część wiaduktu. Tym
razem przesunięto cztery ramy ważące 6,5 tys. ton.
Praca przy tej realizacji pozwoliła mi poznać nowe techniki i technologie. Dała mi jednocześnie jako inżynierowi
ogromną satysfakcję.
Mirosław Praszkowski
Proszę powiedzieć, przy projektowaniu ilu mostów
i wiaduktów kolejowych był Pan zaangażowany?

Nowy Most św. Rocha.
www.woiib.org.pl
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Marek Jusik
Pracując w Biurze Projektów Kolejowych w Poznaniu, byłem zaangażowany w wiele projektów dotyczących
mostów kolejowych w Poznaniu. Do tego trzeba dołączyć
różne projekty tworzone na potrzeby kolei, np. tunele stacyjne. Przez pierwsze 25 lat brałem udział w powstaniu ok. 350
projektów obiektów inżynieryjnych (rejestrowałem każdy
z nich zgodnie z sugestią szefa). Były wśród nich mosty, wiadukty i estakady, wzmacnianie i rewitalizacja starych, często zabytkowych obiektów, mostki kładki dla pieszych czy
przepusty. Ciekawsze z nich to mosty w Kostrzynie n. Odrą,
Czerwieńsku, Nietkowicach przez Odrę, Żaganiu i Bolesławcu przez Bóbr, Patrzykowie przez kanał Grójecki, modernizacja obiektów na linii E20, E30, E65, obiekty na kolejowym
węźle poznańskim. Dziś liczba tych dokumentacji przekracza
osiemset. Wydaje się to dużo, ale pamiętać trzeba, że na linii
kolejowej w terenach nizinnych obiekty inżynieryjne występują co ok. jeden kilometr.
Mirosław Praszkowski
Rozumiem, że projekty nie ograniczały się tylko do obiektów zlokalizowanych w Poznaniu czy też w Wielkopolsce?
Marek Jusik
Bardzo dużo projektów dotyczyło Poznania i Wielkopolski, ale w Biurze Projektów Kolejowych projektowaliśmy
obiekty na terenie całego kraju. Od Szczecina po Wrocław
i od Gdańska aż po Śląsk. W Libii brałem udział w projektowaniu chyba dwóch mostów (nad suchymi rzekami) i ok.
30 przepustów o dużych światłach. Brałem też udział przy
realizacji kilku projektów w Niemczech.
Mirosław Praszkowski
Co uważa Pan za swój sukces osobisty?
Marek Jusik
Największym moim sukcesem jest moja Rodzina. To
w rodzinnym gronie znajduję czas na relaks i odreagowanie.
Dumny jestem ze swoich synów, którzy kontynuują rodzinną tradycję. Obaj skończyli Politechnikę Poznańską i obaj są
„mostowcami”. Dumny jestem z ich zaangażowania w pracę
zawodową, z ich podejścia do zawodu inżyniera budownictwa.
Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: „Współczesnego inżyniera
budownictwa powinna cechować…”
Marek Jusik
Rzetelność. Rzetelność to podstawowa cecha współczesnego inżyniera budownictwa. Powinna go cechować
w realizacji zadań, ale także w kontaktach z innymi ludźmi:
swoimi współpracownikami, a przede wszystkim z klientami.
Współczesny inżynier powinien umieć skompletować dobry
zespół ludzi, z którymi będzie pracował, którym będzie mógł
zaufać. Bez tego elementu nie będzie dobrych realizacji.
24

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2016 (51)

Jeszcze dwie, powiązane według mnie cechy: prawdomówność i umiejętność przyznania się do nieznajomości pewnych zagadnień. Nie musimy wiedzieć wszystkiego. Nawet
jest to fizycznie i mentalnie niemożliwe. Ale gdy uświadamiamy sobie brak wiedzy na jakiś temat, to należy śmiało zadawać
pytania o szczegóły. Jest takie stare chińskie przysłowie: „Jeśli
człowiek czegoś nie wie, ale pyta, to ewentualnie wstydzi się
raz. Jeśli się nie spytasz, będziesz wstydził się wiele razy”.
Obowiązkiem inżyniera jest dociekliwość; pytanie się
gdy czegoś nie wie. Wtedy jest szansa poznania nowych rozwiązań technicznych czy technologicznych i mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu.
Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: „Interesuję się…”
Marek Jusik
Oczywiście oprócz mostów interesuję się tym, co moja
żona i moi synowie robią zawodowo. To pokrewieństwo dusz
i zawodowych pasji. Oprócz tego lubię fotografować. Głównie obiekty inżynieryjne. Ostatnio zainwestowałem w rozwój
swojej pasji i kupiłem „Leicę” z obiektywem do 400 mm.
Teraz powstaną, mam nadzieję, jakościowo lepsze zdjęcia.
Mam jeszcze jedno hobby, dzięki któremu wypoczywam.
Jest to gra na skrzypcach. Pasja do muzyki pozostała mi
z czasów studenckich, gdy z powodów finansowych grałem
na weselach i przy innych okazjach. W okresie stanu wojennego grałem w Orkiestrze Rozrywkowej przy Pałacu Kultury w Poznaniu. Z tą orkiestrą koncertowaliśmy w większych
i mniejszych miastach i miasteczkach Wielkopolski. Dzisiaj
pasja do muzyki realizowana jest w bardziej kameralnych
warunkach. Teraz mogę już tylko grać dla siebie, dla rodziny
oraz w duecie z gitarą, dwa do trzech razy w okresie letnim,
podczas piknikowych spotkań. Gramy muzykę popularną
i biesiadną z moich młodych lat.
Mirosław Praszkowski
Proszę dokończyć zdanie: „Bardzo chciałbym…”
Marek Jusik
Bardzo chciałbym wziąć udział w realizacji jakiegoś
dużego przedsięwzięcia budowlanego. Mogłaby to być na
przykład przeprawa przez Cieśninę Mesyńską, Gibraltar lub
Cieśninę Beringa, choć szanse na to marzenie są znikome.
Pomarzyć można. Prywatnie, to chciałbym być bardziej aktywny w życiu rodzinnym. Przez ponad 40 lat aktywności
zawodowej byłem w domu gościem lub mniej obciążonym
członkiem rodziny. Kształt i szczęście wewnętrzne mojej rodziny to przede wszystkim zasługa mojej żony – Elżbiety.
Potrafiła umiejętnie połączyć aktywność zawodową z organizacją życia rodzinnego.
Mirosław Praszkowski
Życzę, by wszystkie Pańskie marzenia się spełniły. Dziękuję za rozmowę.
www.woiib.org.pl

Kazimierz Wrześniowski (1916-1987)

W stulecie urodzin Profesora – o jego życiu i pochodzeniu

K

rótki biogram
Profesora autorstwa doc.
Mariana
Krzysztofiaka
ukazał się w roczniku Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w 1989
roku (Sprawozdania Wydziału Nauk Technicznych
PTPN). Jako genealog
czuję się zobowiązany do
przypomnienia sylwetki
Profesora, a także opowiedzenia bardzo interesujących wyników poszukiwania jego przodków.
Kiedyś, w latach siedemdziesiątych, miałem służbowy kontakt z ówczesnym prorektorem Politechniki Poznańskiej, prof. Kazimierzem Wrześniowskim, nt. inwestycji tej uczelni. Znaliśmy się od lat. Po załatwieniu spraw
oficjalnych Profesor, który nigdy nie był zbyt wylewny,
zagadnął – a pańska żona, zdaje się, jest moją krewną…
Tak się złożyło, że na początku lat sześćdziesiątych
spotkało się w Politechnice Poznańskiej (lub Gdańskiej)
dwóch wykładowców z dziedziny budownictwa – drogowiec gdański i konstruktor poznański, każdy z nich przedstawił się z nazwiska – Wrześniowski. Drogowiec gdański
Zygmunt Wrześniowski, sopocianin z powojennego wyboru, pochodził z Wilna. Był wujkiem mojej koleżanki ze
studiów (a od 52 lat – żony); poznański konstruktor Kazimierz Wrześniowski – pochodził z rodziny osiadłej przed
wojną w Tarnowie. Obu panom profesorom wydawało się
pewne, że pochodzą od wspólnego przodka. Chęć wyjaśnienia tych związków była inspiracją do przeprowadzenia
rozległej kwerendy, najpierw dla ustalenia linii przodków
mojej teściowej i jej brata Zygmunta, a przy okazji przodków Kazimierza. Wyniki dotychczasowych poszukiwań genealogicznych nie potwierdzają pokrewieństwa obu rodzin1.
Profesor Kazimierz Wrześniowski, wykładowca konstrukcji żelbetowych na Politechnice Poznańskiej, na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku w czasie naszych studiów był prodziekanem Wydziału
Budownictwa Lądowego (1957-1966), w 1964 został kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli, później dyrektorem Instytutu Technologii i Konstrukcji Budowlanych,

1

następnie prorektorem Politechniki. Pracę w Politechnice
Poznańskiej zakończył 30 września 1986 roku.
Kazimierz Wrześniowski urodził się w Januszkowicach koło Tarnowa 21 lipca 1916 r. z ojca Wilhelma i matki Anny z Michniaków. Ojciec był kierownikiem szkoły w Januszkowicach, a matka nauczycielką w tej samej
szkole. Kazimierz ukończył III Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Tarnowie w 1934 r. Po maturze do września 1935
r. pracował jako praktykant w Państwowym Biurze Robót
Melioracyjnych w Tarnowie. W 1935 roku podjął studia na
Politechnice Lwowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej, gdzie słuchał m.in. wykładów prof. Bartla. Do
1939 r. ukończył 8 semestrów studiów. W 1943 roku ożenił
się z Ireną Gutt, ślub odbył się w tarnowskiej Katedrze. Po
wojnie dokończył studia, uzyskując tytuł magistra inżyniera na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1946
r. Wojnę spędził w Tarnowie, gdzie pracował w przedsiębiorstwie budowy mostów w charakterze technika. Po
wojnie został mianowany kierownikiem pozostałych po
Firmie Wolfer i Goebel zakładów przemysłowych Tartak
i Cegielnia w Tarnowie, gdzie pracował do końca 1945
roku. Przerwał tę pracę na własną prośbę, motywowaną
zamiarem dokończenia studiów. Po przeniesieniu się do
Poznania pracował od lipca 1946 r. jako kierownik Biura
Technicznego w Dyrekcji Lasów Państwowych.
W 1950 r. został służbowo przeniesiony do Biura Projektów Leśnictwa – otrzymał zadanie zorganizowania na
terenie Poznania pracowni budowlanej, następnie został jej
kierownikiem. Przez szereg lat był konsultantem i głównym konstruktorem w poznańskich biurach projektowych
(Miastoprojekt, Prozamet, Biuro Projektów Kolejnictwa).
Od 1947 roku był też nauczycielem statyki i budownictwa
żelbetowego w Technikum Budownictwa Przemysłowego,
skąd przeszedł od 1953 r. do ówczesnej Szkoły Inżynierskiej
w Poznaniu na stanowisko kontraktowego pracownika naukowego w Katedrze Konstrukcji Stalowych i Żelbetowych,
gdzie podjął działalność naukową i dydaktyczną w zakresie
teorii żelbetu. W roku 1955 Ministerstwo przyznało mu tytuł
zastępcy profesora w tejże Katedrze. Od 1956 roku prowadził
Zakład Konstrukcji Żelbetowych w Katedrze Budownictwa
Ogólnego Politechniki Poznańskiej. W latach 1956-1959
prowadził też wykłady z konstrukcji budowlanych w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Stopień doktora
nauk technicznych uzyskał w 1960 r. na Politechnice Gdańskiej, na podstawie rozprawy pt. „Zagadnienia wytrzyma-
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łościowe i deformacyjne u żelbetowych elementów mimośrodowo rozciąganych”, promotorem pracy doktorskiej był
prof. dr Bronisław Bukowski. W 1961 roku otworzył przewód habilitacyjny na Politechnice Krakowskiej. Habilitacja
w 1962 r. 14 września 1972 r., uchwałą Rady Państwa, nadano dr hab. inż. Kazimierzowi Wrześniowskiemu tytuł profesora nadzwyczajnego, w związku z czym minister nauki,
szkolnictwa wyższego i techniki powołał go na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Politechnice Poznańskiej. Jest
autorem skryptów z dziedziny żelbetu, inicjatorem komputeryzacji obliczeń w mechanice budowli; od 1973 r. odbywają
się z jego inicjatywy okresowo w Poznaniu ogólnokrajowe
konferencje nt. metod komputerowych w mechanice konstrukcji. Był członkiem Sekcji Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej Polskiej Akademii Nauk, gdzie przez
kilka lat pełnił funkcję sekretarza. W 1975 r. został powołany
przez ministra prof. dr hab. inż. S. Kaliskiego na stanowisko
prorektora Politechniki Poznańskiej. Rada Państwa w 1979
r. nadała prof. Kazimierzowi Wrześniowskiemu tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Odznaczony w 1982 r. Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; posiadał także wiele
odznaczeń państwowych i regionalnych. Nigdy nie należał
do żadnej partii politycznej. Był członkiem NOT od 1947
roku. Kazimierz Wrześniowski w 1953 r. podaje, że jest ojcem Anny i Wojciecha, w następnym roku przyszła na świat
córka Wiesława.
Profesor Kazimierz Wrześniowski zmarł w Poznaniu
11 lutego 1987 r. Spoczywa na cmentarzu junikowskim2
w Poznaniu wraz z żoną Ireną.
Ojciec Kazimierza – Wilhelm Marian Wrześniowski,
ur. 1884 w Łuczycach, powiatu sokalskiego, zm. 1954
roku w Tarnowie; był synem Alfreda – administratora dóbr
w okolicach Sokala – i Marie Piers. Wilhelm Wrześniowski
po przeniesieniu rodziny do Tarnowa uczył m.in. w szkole
im. K. Brodzińskiego (1927), był też członkiem zwyczajnym Tow. Gimnastycznego Sokół w Tarnowie. Matka Kazimierza – Anna pracowała także w Tarnowie w szkołach
im. H. Sienkiewicza (1927) i M. Konopnickiej. Kazimierz
miał troje rodzeństwa, dwie siostry Julię i Krystynę oraz

brata Józefa Alfreda. Brat Józef był zawodowym wojskowym, zginął zamordowany w Twerze w 1940 r.
Dziadkiem Kazimierza był Alfred Franciszek Józef
Wrześniowski urodzony w 1849 r. w Złoczowie (syn Wincentego Kajetana), zarządca majątków w okolicy Sokala,
który z Marią Wilhelminą Klarą z d. Piers miał siedmioro
dzieci. Alfred Wrześniowski wraz z hr. Stanisławem Zyberg-Platerem był w 1905 r. członkiem czynnym Oddziału Bełzko-Sokalskiego CK Towarzystwa Gospodarskiego
we Lwowie. Alfred Wrześniowski zmarł w Opulsku, jak
mówi legenda rodzinna „na polu” na atak serca 17 czerwca 1908 r., jego żona Maria osiem lat wcześniej. Ciekawą
postacią jest prapradziadek Kazimierza – Michał Wrześniowski (w publikacjach austriackich – Michael), znany
autor podręczników gramatyki łacińskiej wydanych we
Lwowie w latach 1834 i 1837. Michał Wrześniwoski był
nauczycielem gimnazjalnym w Galicji od 1813 r. Najpierw
we Lwowie, a w latach 1818-1820 w Brzeżanach uczył
wyższej gramatyki i jęz. greckiego, a następnie w II Gimnazjum Lwowskim Ojców Dominikanów w latach 18231851. Michał Wrześniowski w 1813 r., mając lat 26, poślubił we Lwowie 19-letnią Rozalię Karolinę Spędowską.
Dzieci Michała i Rozalii to wspomniany Wincenty Kajetan
ur. 1814 w Brzeżanach, Filipina Petronella ur. 1816 r., Jan
Władysław Walenty ur. 1822 r. oraz córka Maria ur. ok.
1821 r. Michał Wrześniowski zmarł przed 1866 r.
Wincenty Kajetan Wrześniowski – pradziadek Kazimierza, syn Michała, od 1838 r. do 1845 r. pracował
w administracji w Rzeszowie. W latach 1843-1845 w Cywilnym i Wojskowym Generalnym Gubernatorstwie, od
1847 r. do 1855 r. zaś trzecim komisarzem powiatowym
w starostwie Złoczów. Od 1856 r. do 1862 r. był naczelnikiem powiatu (Bezirks Vorsteher) w Rudkach, a w latach
od 1863 do 1865 był naczelnikiem powiatu w Stanisławowie, w 1867 r. pierwszym komisarzem w Złoczowie. Pozostawał w służbie w Złoczowie w ciągłości co najmniej
do 1870 r. Wincenty ożenił się z Henryką z d. Lederer;
dzieci z tego związku: Wincenty, Wincenta Henryka Józefa, Henryk Tadeusz Michał, Rozalia Józefa Maria, wspomniany wyżej Alfred Franciszek Józef oraz Emilia Waleria Antonina, Aniela Józefa i Waleria Eugenia Elżbieta.
Brak wiadomości o dacie i miejscu zgonu Wincentego.
Jak widać, nasz Profesor pochodził z rodziny, którą
dziś nazwalibyśmy inteligencką od wielu pokoleń. Jego
korzenie związane są z Galicją, okolicami Lwowa, gdzie
zasługi dla kształcenia młodzieży położył Michał Wrześniowski, jego prapradziadek. Zainteresowanym bardziej
szczegółowymi informacjami i ich źródłami polecam mój
artykuł pt. „Lwowska rodzina Wrześniowskich” w Roczniku GENS 2013/2014 (s. 69-96) poznańskiego Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego.
Lech Grodzicki

Kazimierz Wrześniowski z rodzeństwem, około 1927, Tarnów . Zdjęcie
z archiwum rodzinnego udostępnione przez p. Justynę Jabłońską..
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Cmentarz Komunalny Junikowo, Pole AZ, kwatera 2.
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Technologie rozwojowe prefabrykacji

betonowej dla budownictwa przemysłowego
Cz. II Rodzaje prefabrykatów

Fot.1 Galeria handlowa – Wrocław (fot. autora)

1. Beton jako materiał konstrukcyjny i elewacyjny
W tradycyjnym rozumieniu prefabrykacji betonowej
elementom przypisywano głównie funkcje konstrukcyjne,
estetyczne pozostawiając na drugim planie, choć w latach 70.
XX wieku produkowano w Polsce ściany zewnętrzne z gotową fakturą z białych grysów lub witromozaiki. Tendencja ta
została w zasadzie utrzymana, a jedynie w pewnych grupach
asortymentowych kolor i precyzja wykonania elementów
są na pierwszym planie. Obecnie nie produkuje się wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych dla budownictwa
mieszkaniowego, za wyjątkiem wielkiej płyty z Zakładu

Fot. 3 Asortyment prefabrykatów schodowych (arch. Bürkle)
www.woiib.org.pl

Fot. 2 Płyty elewacyjne z betonu SCC typu PeKaBex – Warszawa
(fot. autora)

KON-BET, który posiada jeszcze dawną formę bateryjną.
W praktyce zdarzają się ściany wielkopłytowe elewacyjne
zwykłe lub z betonu barwionego (fot. 1, 2). Elewacje z betonu architektonicznego należą nadal w Polsce do nielicznych,
tym bardziej podkreślić należy udane realizacje „PeKaBexu”
S.A. w tym zakresie.
2. Elementy dla budownictwa przemysłowego
Obecnie nie funkcjonują systemowe rozwiązania betonowych hal przemysłowych z lat 70. XX w. typu FF czy

Fot. 4 Stoposłupy (arch. PeKaBex)
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P-70, jednakże wiele firm produkuje zestawy prefabrykatów
obejmujących słupy, stoposłupy, podwaliny, belki podsuwnicowe, rygle, płatwie oraz elementy sprężone, takie jak: dźwigary o rozpiętości do 30 m, płyty sprężone spiroll, płyty sprężone TT-40 i TT-44 o rozpiętości do 15 m. Firmy specjalizują
się także w produkcji prefabrykatów dla galerii handlowych,
a w ostatnich latach także dla obiektów stadionowych. Często stosowane są stropy gęstożebrowe, płyty wielootworowe,
stropy zespolone filigran oraz elementy schodowe (fot. 3).

Przykłady rozwiązań firmowych prefabrykatów pokazano na fot. 4, 5, 6, 7 i 8.

Fot. 8 Prefabrykowane trybuny Stadionu Narodowego w Warszawie (arch. PeKaBex)

Fot. 5 Rozwiązanie hali parterowej (arch. PeKaBex)

3. Elementy dla infrastruktury drogowej, komunikacyjnej i przesyłowej
Oferta przemysłu budowlanego dla tego typu budownictwa jest niezwykle bogata i obejmuje: całą gamę strunobetonowych belek mostowych (np. typu: T, Kujan, Kujan NG,
IG – FABET Kielce), przepusty drogowe, prefabrykowane
pale żelbetowe do wzmacniania podłoża czy ekrany akustyczne zwykłe i zespolone z wykorzystaniem keramzytu lub
zrębkobetonu jako warstwy redukującej hałas. Do tej grupy
zaliczyć także można mury oporowe, płyty drogowe, podesty
przystanków tramwajowych i kolejowych, płyty chodnikowe, kostkę brukową, krawężniki drogowe, powierzchniowe
elementy odwodnieniowe itp. Przykładowe elementy pokazano na fot. 9, 10 i 11.
W grupie infrastruktury sanitarnej i odwodnieniowej
spotyka się obszerny asortyment studni, rur kanalizacyjnych

Fot. 6 Obiekty wielokondygnacyjne (arch. KON-BET)

Fot. 7 Dźwigar sprężony o rozpiętości 30 m (arch. PeKaBex)
28
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Fot. 9 Prefabrykowane belki strunobetonowe o rozpiętości do 28 m
(arch. Kujan)
www.woiib.org.pl

składa się z 537 pierścieni i w sumie ma długość 1072,5 m.
Średnica zewnętrzna wynosi 12,2 m.
4. Prefabrykacja przyszłościowa
Nawiązując do tendencji światowych, można powiedzieć, iż polska prefabrykacja betonowa zaledwie otarła się
o technologię betonów wysokowartościowych, a do zastosowań betonów ultrawysokowartościowych jest wciąż bardzo
daleko. Wykorzystanie betonów o wytrzymałościach rzędu
200 – 250 MPa (np. typu Ductal) jest nadal na świecie dość
rzadkie, jednakże w krajach najwyżej rozwiniętych spotyka
się wiele takich realizacji, promujących także nowy materiał
UHPC. Przykładem mogą być zadaszenia wiat pokazane na
rys. 13 o grubości ścianek 25 mm.
Fot.10 Prefabrykowane pale Aarsleff (fot. autora)

Fot. 11 Ekran akustyczny keramzytobetonowy z warstwą konstrukcyjną z betonu sprężonego (arch. POZBRUK)

Fot.12 Tunel pod Martwa Wisłą (arch. PeKaBex)

i rurociągów – tuneli specjalnych bardzo dużych średnic (od
6 do 11 m). Ostatnie, produkowane przez PeKaBex w postaci 7 tubingów do zespolenia w tunel na placu budowy,
znalazły zastosowanie przy budowie oczyszczalni ścieków
w Gdańsku i Warszawie (fot. 11). Jeden pierścień tunelu pod
Martwą Wisłą składa się z 7 segmentów (6 elementów oraz
tzw. klucz) i w całości waży ok. 110 t, zaś jedna nitka tunelu
www.woiib.org.pl

Fot.13 Zadaszenie BSIÒ-CERACEM o wymiarach 9,0 x 9,0 m
(Holandia, 2005, arch. SIKA)

5. Podsumowanie
Elementy budowlane eksponowane na zewnątrz o wymaganych wysokich walorach architektonicznych i estetycznych produkowane są nadal technologią prefabrykowaną
z wykorzystaniem wysokowartościowych betonów i specjalistycznych urządzeń formujących. To samo dotyczy elementów nawierzchni drogowych, od których wymaga się wysokich walorów estetycznych oraz cech mechanicznych i trwałości przy działaniu zewnętrznych czynników agresywnych.
Obserwując dynamiczny rozwój produkcji cementu i chemii
betonu, pojawienie się zagranicznych i krajowych wytwórni
betonu nowych generacji oraz specjalistycznego wyposażenia
technologicznego, rozwój oprogramowania komputerowego i zmianę podejścia inwestorów do systemów budowania,
można spodziewać się w najbliższej przyszłości znaczącego
powrotu do technologii prefabrykowanych przy spełnieniu
opisanych w niniejszym artykule wymagań odnośnie jakościowych kryteriów stawianych elementom gotowym.
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechniki Poznańskiej
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Wyniki kontroli instalacji gazowych

Prawie co 4. skontrolowany budynek miał nieszczelną instalację gazową

W

pierwszym kwartale bieżącego roku inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego dla miasta Poznania przeprowadzili 119 prewencyjnych kontroli stanu technicznego
i utrzymania budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie sposobu wywiązywania się przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych z obowiązku przeprowadzania przeglądów stanu technicznego elementów budynków, ze szczególnym
uwzględnieniem szczelności instalacji gazowych. Kontrole przeprowadzono głównie w budynkach spółdzielni oraz
wspólnot mieszkaniowych.
W 28 spośród 119 skontrolowanych budynków stwierdzono nieprawidłowości w stanie technicznym instalacji gazowych. Nieprawidłowości te polegały przede wszystkim
na nieszczelnościach tych instalacji. Skutkiem takiego stanu
mogą być wybuchy gazu, a w konsekwencji uszkodzenie
elementów konstrukcji budynków i zagrożenie dla życia lub
zdrowia ich użytkowników.
Obiekty budowlane, w trakcie ich eksploatacji, powinny
być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym
kontrolom, polegającym na sprawdzeniu ich stanu technicznego. Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Przeglądy instalacji
gazowych przeprowadzają osoby z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej gazowej. Stwierdzenie złego stanu technicznego instalacji nie zawsze skutkuje podjęciem natychmiastowej naprawy. We wszystkich skontrolowanych przez
inspektorów poznańskiego nadzoru budowlanego budynkach
przeprowadzano przeglądy stanu technicznego instalacji gazowych, ale nie zawsze przystępowano do niezwłocznego
usunięcia ich nieszczelności. W związku ze stwierdzonymi

nieprawidłowościami PINB dla miasta Poznania przeprowadzi postępowania zmierzające do wyegzekwowania od zarządców obiektów naprawy instalacji gazowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom takich budynków.
W trakcie kontroli sprawdzano również, czy zarządcy
budynków przeprowadzają przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przewodów kominowych oraz elementów budynków narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne oraz w zakresie ich ogólnej przydatności do użytkowania. Jak się okazało, zarządcy skontrolowanych obiektów przeprowadzają, wynikające z przepisów
Prawa budowlanego, przeglądy, aczkolwiek nie zawsze realizują wnioski zawarte w protokołach z takich przeglądów
i nie zawsze wykonują przeglądy w określonych przepisami
terminach. Ten ostatni mankament dotyczy przede wszystkim przeglądów, które powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat. Podczas kontroli stwierdzono natomiast
wywiązywanie się przez zarządców z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego.
Generalnie należy stwierdzić, że wyniki kontroli stanu
technicznego i sposobu utrzymania instalacji gazowych nie
wypadły dobrze. Nieszczelność instalacji w co czwartym
skontrolowanym budynku to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa dla jego użytkowników.
W związku z powyższymi wnioskami zwracam się
do wszystkich właścicieli i zarządców budynków z prośbą
o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów – w zakresie
szczelności instalacji gazowych.
Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Poznania

Obrazki sprzed pół wieku

STUDENCKIE WAKACJE

T

eoretycznie student miał trzy miesiące wakacji.
Teoretycznie. Zwykle ostatni miesiąc przeznaczony był na egzaminy posesyjne i egzaminy poprawkowe. Należało więc być na uczelni i pilnować swoich
spraw. Tylko nieliczni mogli pozwolić sobie na luksus wypoczynku w tym czasie. Toteż w trzecim miesiącu wakacji aka30
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demiki i uczelnia wypełniały się studentami. Dwa pozostałe
miesiące przeznaczone były na wypoczynek lub pracę. Studentom uczęszczającym na Studium Wojskowe po miesiącu
„wczasów” (po drugim i czwartym roku studiów) fundowało
wojsko, zapewniając w tym czasie nie tylko umundurowanie,
ale także przysłowiowy wikt i opierunek.
www.woiib.org.pl

Zorganizowanym wypoczynkiem studentów zajmowa- w wodzie kilkadziesiąt metrów, ciągnąc omegę wśród trzcin.
ło się w tym czasie Zrzeszenie Studentów Polskich. To ono Wreszcie docieramy do skrawka suchej ziemi. Akurat wystarna szczeblu uczelni rozdzielało wczasy krajowe i zagranicz- czyło na rozbicie dwóch namiotów. Zdążyliśmy przed burzą.
ne. Jak na tamte czasy robiło to solidnie i bardzo przejrzy- Tym bardziej że w tym czasie namioty miały maszty, linki,
ście, przynajmniej na Politechnice Poznańskiej. Pamiętam, śledzie i inne akcesoria niezbędne do ich postawienia. Rano,
że w propozycji wczasów krajowych były również „wczasy po likwidacji prowizorycznego obozowiska, ruszyliśmy do
w siodle”, przeznaczone głównie dla studentów szkół aktor- ustalonego miejsca zbiórki. Jak dopływaliśmy do celu, wiele
skich. Na te wczasy wyjechał mój kolega z roku i bardzo so- załóg już tam było. Głodni i wyczerpani ustawiamy się w kobie chwalił pobyt w stadninie koni. Oprócz ZSP organizacją lejce do prowizorycznej kuchni. Jest kasza z gulaszem. Nagimprez wakacyjnych zajmowały się również inne organizacje le z przodu kolejki rozlega się pisk dziewcząt. Okazało się,
młodzieżowe, nazywając te wyjazdy obozami szkoleniowo- że razem z kaszą ugotowała się żabka, mała zielona żabka.
-wypoczynkowymi. Nie było tych wyjazdów tak dużo jak Rozgorzała dyskusja. Zwyciężył głód. Nie wyrzucono kaszy.
w ZSP, ale – jak się teraz mówi – poszerzały ofertę.
Wyrzucono żabkę.
Na taką imprezę, organizowaną przez AZS (Akademicki
Oprócz wypoczynku zorganizowanego dużą popularZwiązek Sportowy), wybraliśmy się z kolegą. Był to dwu- nością wśród studentów cieszyły się indywidualne wyjazdy
tygodniowy obóz żeglarski na Mazurach, który kończył się „pod namiot”. Wystarczyło zdobyć namiot i rozłożyć się na
egzaminem na pierwszy stopień żeglarski. Naszą bazą były polu namiotowym w atrakcyjnej miejscowości wypoczynWilkasy k. Giżycka nad jeziorem Niegocin. Stąd wyrusza- kowej. Z dojazdem też nie było problemu. Na początku lat
liśmy na kilkudniowe rejsy po jeziorach mazurskich. Nasza sześćdziesiątych dużą popularnością cieszyło się podróżoflotylla składała się z czterech lub pięciu, nie pierwszej już wanie autostopem. Przypomnę, że była to akcja centralnie
młodości, jachtów. Dwa z nich były dość duże, pozostałe zorganizowana. Uczestnik tej akcji mógł za niewielką opłatą
były klasy „omega”. Mnie z kolegą i dwoma studentami Po- nabyć książeczkę autostopowicza wraz z kuponami z okrelitechniki Warszawskiej „zaokrętowano” właśnie na omegę, śloną liczbą kilometrów. Tymi kuponami „płacił” kierowcy
gdzie pod pilnym okiem sterniczki Joli poznawaliśmy tajniki za przejechaną trasę. Kierowca mógł za uzbierane kupony
wiedzy żeglarskiej. Najciekawsze były popołudnia w czasie wylosować atrakcyjne, jak na tamte czasy, nagrody. Podrópobytu w bazie. Za zgodą komendanta obozu wypływaliśmy żowanie odbywało się przeważnie odkrytymi samochodami
na kilkukilometrowy rejs do Rydzewa. Tam na wzgórzu, koło ciężarowymi, z tyłu na tzw. „pace”. Samochodów, nawet
przystani, stała gospoda i można było kupić prawdziwe ku- tych ciężarowych, było niewiele, a kolejki autostopowiczów
flowe piwo z beczki.
na trasach wylotowych dużych miast i znanych miejscowości
Warunki pobytu były jednak spartańskie. Spaliśmy wypoczynkowych olbrzymie. Część podróżujących jeździła
w ciasnych dwuosobowych namiotach. Na każdy rejs na- autostopem dla samej jazdy. Nie planowała celu podróży.
leżało zabierać cały swój dobytek. Posiłki przygotowywała Marszrutę wyznaczały zabierające ich samochody.
załoga jachtu, pełniąca w tym czasie wachtę. Najbardziej
popularnym daniem były ziemniaki z podgrzanym gulaszem
Marek Adamiec
z konserwy. Pamiętam naszą wachtę i przygotowanie obiadu dla całej
grupy. Rejs prowadził do uroczego
miasteczka Ryn. Nasza załoga została
w małej zatoczce i tam miała przygotować posiłek dla wracających załóg.
Z obieraniem ziemniaków poradziliśmy sobie bez problemów, wodę
do gotowania wzięliśmy z… jeziora.
Wypłynęliśmy tylko dalej od brzegu,
aby nabrać do kotła „czystszej” wody.
Obiad wszystkim smakował.
I jeszcze jedno wspomnienie.
Jest późne popołudnie. Nasze jachty leniwie zmierzają do ustalonego
miejsca postoju i noclegu. Raptem
– zupełnie jak na filmach – niebo pokrywają ciemnogranatowe chmury.
Idzie burza. Jachty się rozpierzchają.
Każdy z nich skręca do najbliższego
brzegu. Nasza załoga brnie, po kolana Mazury rok 1963. Załoga Joli na jeziorze Niegocin
www.woiib.org.pl
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Fideny – rok 27
„Wkraczając na arenę po niemal dwóch tysiącleciach chrystianizmu, mamy wrażenie, że schodzimy do starożytnego piekła. Dla ocalenia honoru Rzymian chcielibyśmy wyrwać z księgi ich historii tę stronę, na której zamącił się, splamiony krwią nie
do zmycia, obraz stworzonej przez nich  i rozpowszechnionej cywilizacji. Nie wystarcza nam potępiać – nigdy nie zrozumiemy
tego obłędu, w jaki popadł naród rzymski, kiedy przekształcił ofiarę z życia ludzkiego – munus, w święto obchodzone przez całe
miasto i kiedy spośród tylu innych przyjemności, które mu ofiarowywano, wybrał mordowanie ludzi uzbrajanych tylko po to, aby
zabijać lub być zabijanymi na jego oczach”. (Jérôme Carcopino 1938 r. [1, s. 22]).
Panem et circenses!
Już za czasów republiki osiągnięcie wysokich stanowisk uzależnione było od wyniku wyborów, na który główny
wpływ miała rzymska biedota miejska. Dla jej pozyskania
organizowano igrzyska, rozdawano podarunki, a nawet nie
cofano się przed przekupstwem. [2, s. 390]. Na kupno głosów
biedoty miejskiej na komicjach wyborczych magnaci wydawali olbrzymie pieniądze [2, s. 392]. Korupcja obejmowała
także nobilów i ekwitów. Nawet August dla zapewnienia sobie popularności wśród proletariatu co miesiąc w portyku Minucjusza [1, s. 196] rozdawał zboże i organizował wystawne
widowiska. Aby zapewnić sobie na nie monopol, doprowadził
do uchwały senatu, dopuszczającej urządzanie zwyczajnych
munera tylko dwa razy w roku, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby występujących gladiatorów. Jako cesarz, tylko
od swojej woli uzależnił wydawanie nadzwyczajnych munera, które cyt.: „...ofiarował ludowi trzy razy w swoim własnym imieniu i pięć razy w imieniu swoich synów i wnuków”.
[1, s. 223]. Ograniczając z jednej strony przepych igrzysk

organizowanych przez nobilów, August sam organizował
igrzyska, w których brało udział 10.000 gladiatorów i 1000
afrykańskich dzikich zwierząt [2, s. 429]. Później ich skala
była jeszcze większa. W roku 80. podczas 100. dniowych
uroczystości związanych z otwarciem Koloseum, podobno
ubito 9000 zwierząt dzikich i oswojonych. Nowy rekord padł
podczas czteromiesięcznych obchodów zwycięstwa Trajana
nad Dakami (107 r.), podczas których podobno ubito 11.000
zwierząt [2, s. 462]. Świadczy to o skali i znaczeniu widowisk w starożytnym Rzymie.
Igrzyska i rozdawnictwo zboża były więc nie tyle wyrazem troski cesarzy o ludność Imperium, ile służyły odwróceniu jej uwagi od polityki. Otóż cyt.: „Organizując
przedstawienia w różnych ośrodkach religijnych i świeckich:
na Forum, w teatrach, na stadionie, w amfiteatrze, naumachiach, wypełniali i ujmowali w karby czas ludności, trzymali ją w ustawicznym napięciu za pomocą ciągle nowych
zabaw i nawet w latach chudych, kiedy to trudności finansowe zmuszały ich do ograniczenia hojności, starali się jednak
dostarczyć ludowi więcej zabaw,
niż mógł ich oglądać jakikolwiek
plebs, kiedykolwiek i w jakimkolwiek kraju”. [1, s. 196]. I jeszcze dobitniej, cyt.: „(widowiska
– przyp. R.Ch.) ...wznosiły [...]
tamę przed rewolucją. W mieście
mającym 150.000 bezrobotnych,
których uwalniały od konieczności
pracy zapomogi Annony, i liczącym być może tyleż samo pracowników, którzy przez okrągły rok
nie mieli po obiedzie nic innego
do roboty, jak siedzieć z założonymi rękami, i którym odmówiono
prawa wykorzystania tej swobody na zajęcie się polityką, w tym
mieście widowiska wypełniały
ludziom czas, trzymały na uwięzi
ich namiętności, kierowały ich instynktami i wyzwalały ich aktywność. Lud, który ziewa, dojrzał do
rewolucji. Cesarze nie pozwalali
Walczący gladiatorzy. Terakotowa figurka znaleziona w południowej Italii. Okres rzymski. Tarent,
Museo Nazionale. [2, s. 473, rys. 162]
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plebsowi rzymskiemu ziewać ani z głodu, ani z nudów. Widowiska stały się wielką rozrywką w bezczynnym życiu ich
poddanych i wskutek tego skutecznym narzędziem absolutyzmu. Otaczając je swoją opieką i trwoniąc na to bajeczne
sumy, cesarze działali świadomie na rzecz bezpieczeństwa
swej władzy”. [1, s. 202]. Nie kto inny jak sam Machiavelli
(„Il Principe”, 1532 r.) uczył się przebiegłości w zdobywaniu władzy absolutnej właśnie od... starożytnych rzymskich
władców [3, s.LXIX].

[2, s. 472]. Budowlę rozpoczął Wespazjan, dokończył Tytus,
a ozdobił Domicjan. Wszyscy byli Flawiuszami [1, s. 224].
Amfiteatr zlokalizowano w zagłębieniu cyt.: „ pomiędzy Velia, Caelius i Eskwilinem, blisko olbrzymiego pomnika Słońca, na miejscu specjalnie w tym celu wysuszonej i zasypanej
doliny jeziora Złotego Domu – stagnum Neronis”. [1, s. 224].
Obwód obiektu wynosi 524 m, oś podłużna 187,7 m, oś poprzeczna 155,6 m. Wymiary areny: oś podłużna 85,7 m, oś
poprzeczna 53,6 m. Wysokość obiektu 48,5 m, 4 piętra, 80
arkad. [5, s. 305, przyp. 45]. Brak też pewnych informacji na
temat ilości widzów, jaką mógł pomieścić. I tak [1, s. 225]
podaje, że cyt.: „ ...Regionarii podają, że w Koloseum było
87.000 miejsc (loca), obecnie liczbę miejsc siedzących ocenia się na 45.000, a stojących na 5.000”. Według innych źródeł podaje się też jeszcze liczbę 80.000 widzów [4, s. 656].
Zwrócić tu należy uwagę, że jedne dane podają liczbę miejsc,
a inne podają liczbę widzów. Zapewne w tych szczegółach
istnieje wytłumaczenie powyższych rozbieżności.
Koloseum zbudowano z trawertynu z kamieniołomów
Albuli w pobliżu dzisiejszego Tivoli. Aby go sprowadzić,
wybudowano drogę o szerokości 6 metrów. Budowla posiadała najpierw trzy, a później cztery kondygnacje. [2,
s. 471]. Trzy pierwsze ułożone są na rzędach arkad, których
półkolumny na każdej kondygnacji wykonane są w innym,
licząc od parteru, porządku: doryckim, jońskim i korynckim. Czwarte piętro od strony zewnętrznej to pełna ściana,
poprzegradzana pilastrami porządku korynckiego z fryzem.
Płaszczyzny pomiędzy pilastrami były na przemian wyposażone w okno lub ozdobione przez Domicjana pierścieniem z brązu. Na każdej płaszczyźnie pomiędzy pilastrami

Widownie rzezi
Przyjmuje się, że pierwsze walki gladiatorów (munera)
urządzili w roku 264 p.n.e. Marek i Decimus Brutusowie.
Miały charakter obrzędowo-pogrzebowy i odbyły się w ramach uroczystości pogrzebowych ich ojca – Juniusa Brutusa.
Widowisko to odbyło się na Forum Boarium [4, s. 644]. Następne odbywały się na Forum Romanum i nabierały coraz
większej popularności. Wraz ze wzrostem liczby gladiatorów rosła też liczba widzów. Wydłużał się czas widowiska.
Wreszcie okazało się, że wykorzystywane do walk fora nie
zapewniają już warunków, jakich oczekują gladiatorzy i widzowie. Powstanie pierwowzoru późniejszych amfiteatrów
przypisuje się Gajuszowi Skriboniuszowi Kurionowi, który
wpadł na oryginalny pomysł zbudowania nie jednego, lecz
dwóch drewnianych teatrów. Kiedy organizowano walki
gladiatorów, obydwa teatry odwracały się do siebie frontem
i łączyły ze sobą tak, że ich półkola tworzyły jeden owal [1,
s. 223]. Nowatorską formę teatru Kuriona wykorzystał Cezar. Z okazji swego poczwórnego triumfu również zbudował
obiekt w kształcie podwójnego teatru. Co prawda ten drewniany i prowizoryczny obiekt
nie miał ani scen, ani widowni
obrotowych, ale to właśnie wtedy doszło do przypadkowego
wytyczenia kształtu późniejszych amfiteatrów. Wykonanie
pierwszego tego rodzaju obiektu
z użyciem materiałów kamiennych jest już zasługą Augusta.
Zbudował go na jego polecenie
w roku 29 p.n.e jego krewny
K. Statyliusz Taurus. Także za
jego rządów pisarze ukuli nazwę
oznaczającą ten nowy rodzaj
budowli o charakterze monumentalnym – amphitheatrum [1,
s. 224].
Amfiteatr ten uległ zniszczeniu podczas wielkiego pożaru Rzymu w roku 64 n.e. Wkrótce potem Wespazjan podjął
decyzję o budowie nowego, największego w historii Imperium
amfiteatru – Koloseum. Zbudo- Amfiteatr Flawiuszów (Koloseum) w Rzymie. Eliptyczna arena do walk gladiatorów – pierwowzór
wano go w latach 69-82 r. n.e. wszystkich późniejszych amfiteatrów [7, s. 36].
www.woiib.org.pl

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2016 (51)

33

zamocowano po trzy wsporniki podtrzymujące maszty, na
których rozpościerano w dni słoneczne zadaszenie obiektu
wykonane z żaglowego płótna. Na szczególną uwagę zasługuje system komunikacji w amfiteatrze, który umożliwiał
widzom opuszczenie całego Koloseum w ciągu zaledwie...
pięciu minut! [4, s. 656].
Budowla ta stała się pierwowzorem dla wszystkich
późniejszych tego typu obiektów. Na obszarze samej Italii
wybudowano 99 amfiteatrów, z których do lat 60. ub. wieku
27 poddano badaniom archeologicznym. [4, s. 657]. Oprócz
Italii budowano je także w prowincjach: Galii, Hiszpanii,
Afryce i na Sardynii. Spośród zachowanych do dziś, do najbardziej godnych naszej uwagi, nie ze względu na wielkość,
lecz na ich stan techniczny, należą dwa amfiteatry galijskie
zbudowane z ciosanego kamienia, położone w Nimes (131
m x 100 m) i w Arles (136 m x 108 m) [4, s. 657, opis zdj.].
Wielka katastrofa
W starożytnym Rzymie katastrofy budowlane były zjawiskiem częstym. Waliły się domy czynszowe, budowle hydrotechniczne i monumentalne. Wiadomo, że w katastrofach
uczestniczyli także niektórzy panujący. A oto, jak doszło do
największej z nich.
Po śmierci Augusta w 14 r. n.e. stanowisko princepsa
objął Tyberiusz. Zlikwidował komicja wyborcze, a uprawnienia do wyboru urzędników przekazał senatowi. Proletariat
rzymski utracił wszelkie prawa polityczne [2, s. 452] i nie był
już magnatom potrzebny. [2, s. 461]. Tyberiusz nie był zwolennikiem krwawych walk gladiatorów ani masowego zabijania zwierząt. Zaprzestał także organizowania bezkrwawych
igrzysk greckich, które pod nazwą Actiaca były z inicjatywy
Augusta organizowane od roku 28 p.n.e. Odbywały się co
cztery lata w Akcjum i w Rzymie. [2, s. 234]. Jako cesarz,
cyt.: „Nie urządzał też w ogóle żadnych widowisk. Bardzo
rzadko bywał na takich, które inni urządzali, a to dlatego, aby

Amfiteatr w Nimes [8 s. 232, rys. 62]
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się czegoś od niego nie domagano, zwłaszcza w chwili, gdy
zmuszono go do nadania wolności aktorowi komediowemu
Akcjuszowi”. [5,III,47].
Tyberiusz zobowiązał urzędujących pretorów do dwukrotnego w ciągu roku organizowania igrzysk w Rzymie.
Określoną przez Augusta górną liczbę par walczących gladiatorów obniżył ze 120 do 100 par. Celem tych działań nie było
jednak ograniczenie morderczych gustów rzymskiego motłochu, lecz zwiększenie prestiżu władcy [1, s. 222]. Ograniczenie widowisk i likwidacja praw wyborczych plebsu wpłynęły
na to, że spragnieni walk gladiatorów Rzymianie stawili się
w Fidenach wyjątkowo licznie.
Jak pisze Tacyt [3, IV, 62, 63] cyt.: „[62] Za konsulatu Marka Licyniusza i Lucjusza Kalpurniusza 137 jedna
nieprzewidziana katastrofa dorównała klęsce ogromnych
wojen: ta sama chwila była jej początkiem i końcem. Mianowicie w Fidenie 138 niejaki Atyliusz, pochodzący z rodziny wyzwoleńców, podjął się budowy amfiteatru, celem
wydania igrzysk gladiatorskich; jednak ani fundamentów
na trwałym gruncie nie założył, ani drewnianej nadbudowy
mocnymi krokwiami nie spoił, gdyż nie z nadmiaru pieniędzy czy z małomieszczańskiej ambicji, lecz dla brudnego
zysku przedsiębiorstwa tego się chwycił. Napływali chciwi
takich widowisk – jako że za rządów Tyberiusza trzymano ich z dala od rozrywek 139 – ludzie wszelakiego wieku, mężczyźni i kobiety, a to tym tłumniej, że miejscowość
była bliska Rzymu. Stąd nieszczęście było tym cięższe,
gdy natłoczony już budynek zwalił się: runął on częścią do
wnętrza, częścią na zewnątrz się rozsypał i niezmierną moc
ludzi, zaciekawionych widowiskiem albo stojących wokoło,
w gruzy swe porwał i pogrzebał. Otóż ci, których waląca
się budowla od razu zabiła, wyszli na tym lepiej – o ile to
w takim nieszczęściu możliwe – gdyż przynajmniej uniknęli
katuszy. Bardziej pożałowania godni byli ci, którzy mając
część ciała urwaną – życia jeszcze nie utracili; którzy we
dnie z twarzy, a w nocy po
zawodzeniach i jękach usiłowali rozpoznać swe żony
lub dzieci. Już i innych
wieść o nieszczęściu przygnała: ten opłakuje brata, ów
krewnego, inny rodziców.
Nawet ci, których przyjaciele albo krewni z całkiem
innej przyczyny nie zjawili
się w domu, drżeli jednak
z obawy; bo póki nie ustalono, kogo ta katastrofa dotknęła, wskutek niepewności szerzył się tym bardziej
niepokój.
[63] Kiedy zaczęto usuwać gruzy, zbiegli się ludzie
do zmarłych, obejmowali
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Amfiteatr w Arles [8 s. 216, rys. 55]

ich, okrywali pocałunkami; często też wynikał spór, jeżeli
zbyt wielkie zniekształcenie twarzy, lecz podobieństwo postaci lub wieku rozpoznających myliły. Pięćdziesiąt tysięcy
ludzi w tej katastrofie okaleczało lub zostało zmiażdżonych
140. Senat zastrzegł na przyszłość uchwałą, że nie wolno nikomu wydawać igrzysk gladiatorskich, czyj majątek wynosi
mniej niż czterysta tysięcy sestercjów 141, a amfiteatr można wznosić tylko na takim gruncie, którego stałość została
stwierdzona. Atyliusza wygnano. Zresztą zaraz po nieszczęściu domy wielmożów stanęły otworem, wszędzie dostarczano bandaży i medyków, a miasto, choć o smutnym wyglądzie,
przypominało w owych dniach urządzenia praojców, którzy
po wielkich bitwach rannych hojnymi datkami i pielęgnacją
wspierali”. Sposób pisania Tacyta o katastrofie wskazuje, że
prawdopodobnie korzystał ze źródeł, które co najmniej częściowo mogły być relacjami naocznych świadków lub nawet
uczestników tego zdarzenia.
Katastrofę tę odnotował także Swetoniusz, który uściślił
liczbę zabitych i potwierdził tym samym jej ogrom [5,III,40]
cyt.: „(Tyberiusz – przyp. R. Ch.) ...wreszcie przybył na Kapri. [...] Lecz wnet odwołały go stamtąd natarczywe błagania
ludu z powodu klęski, jaka zdarzyła się w Fidenach 111 . Oto
ponad 20.000 ludzi straciło życie w czasie igrzysk gladiatorskich pod gruzami amfiteatru 112 ”. W związku z tą największą i najtragiczniejszą w historii pod względem liczby ofiar
katastrofą budowlaną, senat w roku 27 n.e. zabronił organizowania igrzysk osobom prywatnym, których majątek był
niższy niż 400.000 sesterców. [4, s. 659]. Jeszcze dalej posunął się Trajan, który wydał ustawę zobowiązującą inwestora
podejmującego się budowy amfiteatru do jego całkowitego
wykończenia. Na podstawie inskrypcji można wnioskować,
że poczynając od wieku III prywatne nakłady na budowy
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amfiteatrów stają się coraz rzadsze. W wieku IV nie słychać już
o budowie nowych amfiteatrów.
Jedyna zachowana z tego okresu
inskrypcja mówi o remoncie amfiteatru, który sfinansował Lollius
Cyrius, principalis curiae, i urządził 12 razy igrzyska [4, s. 660].
Również i dzisiaj w procesie
projektowania i wykonawstwa
występują zjawiska, które legły
u podstaw wielkiej katastrofy budowlanej w Fidenach. Na szczęście, mimo zdarzających się katastrof, żadna nie osiągnęła skali
choćby tylko częściowo porównywalnej z rzymskim amfiteatrem.
Mimo upływu blisko dwóch tysięcy lat (!) od chwili zakończenia
budowy Koloseum, którego arena
wielkością odpowiadała dzisiejszemu boisku piłkarskiemu i którego ilość miejsc dla widzów nie ustępowała współczesnym
stadionom (sic!), do dzisiaj nie bardzo wiemy, jak projektować tego rodzaju obiekty! Odbywające się w naszym kraju
mistrzostwa Europy w piłce nożnej (EURO 2012) nie zmobilizowały ustawodawców do wydania przepisów regulujących
zasady projektowania obiektów sportowych zgodnych z wymaganiami UEFA. Wynikłe stąd problemy były przedmiotem
licznych doniesień medialnych, jak i publikacji prasowych
wybitnych krajowych specjalistów, m.in. z zakresu nadzoru
budowlanego [6, s.20]. Tymczasem w USA stadiony projektuje się i buduje, wykorzystując m.in. zdobycze techniczno-organizacyjne starożytnych rzymskich architektów w zakresie rozwiązań komunikacyjnych przyjętych podczas budowy
rzymskiego Koloseum! Można? Można!
Ryszard Chojnacki
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Plan szkoleń dla członków

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku
Lp.

Data/miejsce

Organizator/Wykładowca

1.

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.

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

3.

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

4.

1. Wiązary dachowe – stare i nowe konstrukcje
drewniane, remonty, wykonawstwo i projektowanie z uwzględnieniem eurokodów.
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

5.

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

6.
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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

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

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

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

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

www.woiib.org.pl

7.

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

8.

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

9.

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

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

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

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

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

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

10.

SITWM
Ochrona przyrody a Prawo wodne.

11.

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

12.

1. Nowe rozwiązania materiałowe
w geotechnice.
2. Inżynierskie rozwiązania konstrukcji
nośnych przegród budowlanych w świetle
obowiązujących wymagań ochrony
przeciwpożarowej.

03-11-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

13.

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

10-11-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

14.

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

17-11-2016 r.
16:00 – 19:10
Konin,
Konińskie Centrum
Edukacyjne,
ul. Mickiewicza 11

www.woiib.org.pl

październik 2016 r.
10:00
Organizator: SEP O. Kalisz
Kalisz,
Informacje:
Fundacja Kaliski Inkubator
tel. 62-765-85-33
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25

Organizator: WOIIB
Wykładowcy:
Adwokacka Spółka Partnerska
(Stawski Syty)
Informacja:
tel. 61-854-20-23
irena.p@wkp.piib.org.pl
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23-24.11.2016 r.
09:00
Poznań,
Centrum Kongresowe IOR,
ul. W. Węgorka 20

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

15.

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

16.

SITWM
Wybrane zagadnienia hydrauliki rzek
nizinnych.

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

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

17.

1. Profile pęczniejące oraz taśmy
uszczelniające zapewniające szczelność
konstrukcji budowlanych.
2. Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych
tradycyjnych i wielkoformatowych.
Błędy popełniane w projektowaniu
i wykonawstwie.

01-12-2016 r.
16:00 – 19:10
Poznań,
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

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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