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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W maju i czerwcu, jak co roku, spotkali-
śmy się w delegaturach na zebraniach 
z członkami naszej Izby oraz z przed-

stawicielami administracji architektoniczno-budowlanej  
i nadzoru budowlanego. Wnioski z tych spotkań to propozy-
cje, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę w dalszej działalno-
ści naszej Izby. 

W dniach 24-25 czerwca br. odbył się XV Zjazd Krajo-
wy PIIB. Pomimo że był to zjazd sprawozdawczy, to pierw-
szy dzień zjazdu poświęcono debacie na temat „Co pomaga, 
a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera bu-
downictwa?” Wnioski i postulaty dotyczyły obowiązującego prawa oraz spraw związanych 
z wykonywaniem zawodu, spraw, które intrygują nasze środowisko. Debacie przysłuchiwali 
się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. Poruszana podczas krajowego zjazdu tematyka będzie stale aktualna, czego 
dowodem był wniosek przyjęty na naszym zjeździe sprawozdawczym. Zjazd przyjął wnio-
sek i zobowiązał OR WOIIB do organizacji corocznej Konferencji Programowej WOIIB,  
w terminie krótszym niż 6 miesięcy przed kolejnym zjazdem WOIIB. W konferencji powin-
ni brać udział: delegaci na zjazd WOIIB, pozostali członkowie organów WOIIB, członkowie 
organów PIIB będący członkami WOIIB, w tym delegaci na zjazd krajowy. Konferencja 
będzie miała charakter otwarty dla członków WOIIB. Ustalono już termin – 18 październi-
ka 2016 roku, o godz. 10:00, odbędzie się w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony 
Roślin w Poznaniu, przy ul. Węgorka 20, Konferencja Programowa WOIIB. 

30 czerwca 2016 r. w siedzibie Izby w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14 uroczyście 
wręczyliśmy 295 osobom decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji wiosennej 
2016 r. 

24 maja zorganizowaliśmy w siedzibie naszej Izby Międzynarodowe Seminarium 
„Geotechniczne aspekty projektowania, budowy i eksploatacji składowisk odpadów”, a 21 
czerwca 2016 r., również w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa, odbyła się konferencja „Współdziałanie inżynierów budownictwa i geodezji w proce-
sie budowlanym”. Seminarium i konferencja cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W dniach od 8 do 10 września odbędzie się XVIII Konferencja w Wałczu, podczas 
której, jak zawsze, odbędą się warsztaty nadzoru budowlanego oraz omawiane będą tematy 
dotyczące rewitalizacji obiektów budowlanych. 

25 października organizujemy już V Konferencję „Budownictwo Szpitalne”, a w listo-
padzie, wspólnie z architektami, warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”.

Zbliża się nasze święto i serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów do Delegatury 
w Pile, ponieważ tam, w tym roku – 30 września – będziemy świętować Wielkopolski Dzień 
Budowlanych.

To tylko niektóre z wydarzeń, które już się odbyły, i zapowiedzi tych, które wkrótce 
będą miały miejsce w naszej Izbie. Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, 
ponieaż tam, Koleżanki i Koledzy,  znajdziecie pełną informację o naszej działalności. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB

inż. Włodzimierz Draber

Wielkopolska Okręgowa Izba 
 Inżynierów Budownictwa (WOIIB)

60-602 Poznań
ul. Dworkowa 14

Sekretariat tel. 61-854-20-10, fax 61-854-20-11
OKK tel. 61-854-20-20, tel./ fax 61-854-20-21

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

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

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

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

Delegatury terenowe WOIIB

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

Dyżury w siedzibie WOIIB
Zastępca przewodniczącego
 Rady Wielkopolskiej OIIB:

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

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

Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej

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

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
mgr inż. Łukasz Gorgolewski

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

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

Ośrodek Informacji Technicznej
tel. 61-854-20-23
ISSN 1732-4289

18 października 2016 roku o godz. 10:00 odbędzie się 
w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, przy ul. Węgorka 20 

Konferencja Programowa WOIIB
której celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytania:

 „Co  pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?” 

Dyskusja będzie realizowana w 4 panelach problemowych. 
Materiały do dyskusji znajdują się na stronie internetowej WOIIB w zakładce Aktualności. 

Chętnych do wymiany poglądów zapraszamy na konferencję lub do przekazania swoich uwag 
na adres mailowy biura Izby z dopiskiem – Konferencja Programowa.
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Poznań, 25 października 2016 rok 

 
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego 

ul. Przybyszewskiego 37 
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PATRONAT HONOROWY 

 
prof. dr hab. Andrzej TYKARSKI  

J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

                                                    

 

 

 
prof. dr hab. inż. Tomasz ŁODYGOWSKI 

J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej 

 

Ankieta dotycząca prenumeraty czasopism technicznych na 2017 rok 
jest dostępna na stronie internetowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa – www.woiib.org.pl pod hasłem „Formularze”.
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W  dniach 24 i 25 czerwca br. w Warszawie 
odbył się XV Krajowy Zjazd Sprawo-
zdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budow-

nictwa. Różnił się od poprzednich tym, że po sprawach 
formalnych, takich jak otwarcie, wybór i ukonstytuowanie 
się prezydium oraz komisji zjazdowych, w jego pierwszej 
części odbyła się debata programowa nt. „Co przeszkadza, 
a co pomaga w wykonywaniu zawodu inżyniera budow-
nictwa”.

W ostatnich latach, podczas Krajowych Zjazdów PIIB, 
brakowało dyskusji programowej, czemu delegaci niejed-
nokrotnie dawali wyraz, zarówno w wypowiedziach jak 
i składanych wnioskach. Podobnie rzecz się ma na zjaz-
dach Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Przed Zjazdem Krajowym został powołany Komitet 
Programowy pod przewodnictwem Wiceprezesa Krajowej 
Rady PIIB prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego. 
W pracach komitetu uczestniczyli także przedstawiciele 
Wielkopolskiej OIIB – kol. Przemysław Barczyński, kol. 
Włodzimierz Draber i kol. Łukasz Gorgolewski. Komitet 
Programowy opracował materiały do debaty z uwzględ-
nieniem wniosków ze zjazdów okręgowych oraz postula-
ty z poszczególnych Izb, które w formie broszury zostały 

XV Krajowy
Zjazd Sprawozdawczy
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

dostarczone delegatom na Krajowy Zjazd. Z materiałami 
można zapoznać się na stronie internetowej PIIB.

We wstępie do publikacji, przewodniczący Komitetu 
Programowego pisze o poszukiwaniu najlepszych sposobów 
służenia społeczeństwu i swoim członkom przez samorząd 
zawodowy inżynierów budownictwa:

„Istotną formą takich poszukiwań powinna być szeroka, 
środowiskowa dyskusja programowa, nie ograniczająca się 
do zagadnień bieżących, dyktowanych doraźnymi potrzebami 
chwili  i  jakże często inspirowana problemami kreowanymi 
poza Izbą. Chodzi o to, aby – mimo naturalnego zróżnico-
wania naszego środowiska – wypracować cele strategiczne, 
określić kierunkowe działania służące poprawie warunków 
wykonywania naszego zawodu i w konsekwencji wzrostowi 
jego społecznego prestiżu. Wciąż trwają prace nad Kodeksem 
budowlanym, do projektu którego Izba zgłosiła ponad 250 
uwag. (…) Jesteśmy proszeni o uwagi do licznych projektów 
aktów prawnych (ich wykazy publikujemy w corocznych spra-
wozdaniach Komisji Prawno-Regulaminowej), ale nie jest ta-
jemnicą niewielki udział naszych postulatów w ostatecznych 
i obowiązujących wersjach tych dokumentów”.

Zagadnienia będące przedmiotem debaty podzielono na 
cztery grupy tematyczne:
1) prawne uwarunkowania wykonywania zawodu inżynie-

ra budownictwa, w tym uregulowania dotyczące proce-
su budowlanego, sposób ich stanowienia oraz komplet-
ność, spójność oraz wpływ na przebieg procesu budow-
lanego;

2) samorząd zawodowy inżynierów budownictwa – zadania 
i rola w środowisku zawodowym i społeczeństwie, spra-
wa odpowiedzialności oraz postrzegania społecznego in-
żynierów budownictwa jako przedstawicieli zawodu za-
ufania publicznego; 

3) dopuszczanie do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie – kształcenie kadr dla bu-
downictwa, nadawanie uprawnień oraz doskonalenie za-
wodowe;

4) uwarunkowania ekonomiczne wykonywania zawodu in-
żyniera budownictwa m.in. formy zatrudnienia, wynagro-
dzenia, zamówienia publiczne.

Debata była nie tylko podsumowaniem dotychczaso-
wych doświadczeń Izby, ale również wyznaczyła strategiczne 

Prof. Zbigniew Kledyński 
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kierunki działań organów Izby w przyszłości. Zawarto je 
w przyjętym w drugim dniu obrad stanowisku XV Krajowe-
go Zjazdu PIIB w sprawie warunków wykonywania zawodu 
inżyniera budownictwa. W kolejnej części Zjazdu delegaci 
wysłuchali sprawozdań i udzielili absolutorium Krajowej 
Radzie PIIB oraz przyjęli budżet na rok 2017.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od wręczenia odzna-
czeń. Medalem Honorowym PIIB uhonorowano kol. Ksawe-
rego Krassowskiego z Łódzkiej OIIB, który aktywnie dzia-
łał i działa na rzecz środowiska inżynierskiego jako współ-
twórca i Prezes Izby Projektowania Budowlanego oraz kol. 
Tadeuszowi Tarczyńskiemu z Opolskiej OIIB. Prezes An-
drzej Dobrucki oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
otrzymali honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”.

Następnie przystąpiono do prezentacji i uchwalenia 
wniosków zgłoszonych podczas okręgowych zjazdów oraz 

przez delegatów na Krajowy Zjazd. Łącznie zgłoszono 39 
wniosków, z czego Komisja Uchwał i Wniosków rekomen-
dowała do odrzucenia 16. Po dyskusji Zjazd przyjął uchwałę 
dotyczącą wniosków. Był to ostatni punkt programu.

W Zjeździe wzięło udział 92% spośród uprawnionych 
delegatów. Niestety, z różnych powodów, w Zjeździe wzię-
ło udział zaledwie 12 spośród 17 delegatów Wielkopolskiej 
OIIB, co stanowi 71% uprawnionych i jest wartością znacznie 
niższą od średniej.

Jak na każdym Zjeździe, również i w tym roku, delegaci 
z WOIIB zostali wybrani do komisji zjazdowych: kol. Łu-
kasz Gorgolewski pracował w Komisji Uchwał i Wniosków, 
kol. Zenon Wośkowiak w Komisji Skrutacyjnej.

Przygotował: 
Łukasz Gorgolewski

Zdjęcia: PIIB

Delegaci WOIIB podczas obrad Zjazdu 
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Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa po przeprowadzeniu wielowątkowej 
i wyczerpującej dyskusji dotyczącej warunków 

wykonywania zawodu inżyniera budownictwa wyraża satys-
fakcję z treści i formy prezentowania spraw istotnych dla sa-
morządu zawodowego inżynierów budownictwa – osób wy-
konujących ten odpowiedzialny zawód zaufania publicznego.

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
wskazuje następujące, najważniejsze postulaty, wynikające 
z przeprowadzonej podczas obrad dyskusji, jako strategicz-
ne, średnio- i długoterminowe zadania (cele) działalności sa-
morządu zawodowego inżynierów budownictwa:
1) prowadzenie aktywnej, szeroko zakrojonej promocji za-

wodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania pub-
licznego (wzmocnienie pozycji inżyniera budownictwa) 
w tym poprzez uzyskanie realnego wpływu na prawne za-
sady wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
oraz podnoszenie problematyki etyki zawodu w progra-
mach studiów, egzaminach na uprawnienia budowlane 
i w szkoleniach;

2) przywrócenie projektowi wykonawczemu należnego miej-
sca w procesie inwestycyjnym, m.in. poprzez uznanie go 
jako dokumentacji będącej podstawą realizacji i odbioru 
inwestycji oraz obligatoryjne powierzanie sporządzenia 
tego projektu osobom z odpowiednimi uprawnieniami 
i doświadczeniem zawodowym;

3) wprowadzenie wykonawcy jako dodatkowego uczestnika 
procesu budowlanego, z określeniem jego praw i obo-
wiązków oraz zakresu odpowiedzialności lub wprowa-
dzenie innego rozwiązania mającego na celu zwiększenie 
odpowiedzialności wykonawcy;

4) rozwijanie usług internetowych samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa, zwłaszcza dotyczących kursów 
e-learningowych, dostępu do norm oraz serwisu budow-
lanego;

5) wprowadzenie jednolitych zasad doskonalenia zawodowe-
go, jego przebiegu, zakresu i dokumentowania w samo-
rządzie zawodowym inżynierów budownictwa;

6) wzmocnienie znaczenia profilu praktycznego studiów za-
wodowych, w rozumieniu przepisów dotyczących szkol-
nictwa wyższego;

7) wdrożenie wzorcowych programów kształcenia na głów-
nych kierunkach, programów, które stanowią podstawę do 
uzyskiwania uprawnień budowlanych;

8) wzmocnienie rangi fakultatywnej akredytacji środowisko-
wej KAUT prowadzącej do uzyskania tytułu inżyniera eu-
ropejskiego;

9) podjęcie prac nad wersją Środowiskowych Zasad Wyceny 
Prac Projektowych, w której wykorzystano by rzeczywi-
stą godzinę pracy projektanta jako jednostkę pracochłon-
ności;

10) opracowanie pełnego katalogu pracochłonności zadań re-
alizowanych przez kierownika budowy, kierownika robót 
oraz zadań inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskie-
go w aspekcie potencjalnych normatywów wynagradza-
nia;

11) wprowadzenie zmian w procedurach wyłaniania reali-
zatorów zadań inwestycyjnych celu publicznego na dwu-
etapowe, przewidując zwrot kosztów opracowania praco-
chłonnych i twórczych ofert oraz uczciwe warunki wyko-
rzystania rozwiązań z ofert, które przetargu nie wygrały;

12) wspieranie działań na rzecz ustanowienia minimalnej 
stawki dla pracowników budownictwa, w trosce o wysoki 
poziom kwalifikacji tej grupy zawodowej;

13)  podjęcie działań, w tym szkoleń i wystąpień do organów 
władzy państwowej, wspierających stopniowe wdrażanie 
„Building Information Modelling” (BIM), uwzględniają-
cych interesy małych i średnich przedsiębiorstw;

14) wprowadzenie metody określania rażąco niskiej ceny 
w przetargach publicznych;

15) przywrócenie funkcji rzeczoznawcy budowlanego jako 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

16) wprowadzenie regulacji przewidujących opiniowanie 
przez Izbę kandydatów na biegłych sądowych;

17) umocowanie samorządu w pracach legislacyjnych już na 
wstępnym etapie tego procesu;

18) umocowanie prawne regulacji zawartych w warunkach 
kontraktowych FIDIC, w tym funkcji inżyniera kontraktu.

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa zaleca, aby organy Izby wszystkich szczebli w rea-
lizacji wskazanych przez Zjazd celów rozwijały meryto-
ryczną i konstruktywną współpracę ze wszystkimi osobami 

STANOWISKO
XV Krajowego Zjazdu 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera
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i podmiotami, którym powinno zależeć na umocnieniu za-
ufania społecznego do osób sprawujących samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, w tym z organami władzy 
państwowej i samorządowej, innymi samorządami zawodo-
wymi i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, instytucja-
mi świata nauki, oświaty i szkolnictwa wyższego.

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
apeluje do wszystkich zainteresowanych o podjęcie wspól-
nych działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających 
dobremu wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa, co 
leży w interesie społecznym i państwotwórczym.

Wielkopolski Oddział Polskiego Komitetu Geo-
techniki, wspólnie z Wielkopolską Okręgową 
Izbą Inżynierów Budownictwa, był organizato-

rem kolejnego międzynarodowego seminarium, które dotyczyło 
ważnego dla Wielkopolski zagadnienia, a mianowicie proble-
mu projektowania, budowy i eksploatacji składowisk odpadów. 
Pierwsze seminarium, które odbyło się w roku 2013, dotyczyło 
budowli ziemnych na terenach zalewowych. Intencją obydwu 
seminariów było, aby środowisko polskich inżynierów i geo-
techników, a także zaproszeni goście, mieli okazję zapoznać się 
ze spojrzeniem wybitnych specjalistów na problematykę doty-
czącą ważnych dla Wielkopolski inwestycji.

Tradycją seminariów jest, że w gronie wykładowców 
znajdują się geotechnicy światowego formatu.  Gościem 

Międzynarodowe Seminarium 
„Geotechniczne aspekty projektowania, 

budowy i eksploatacji składowisk odpadów”  
–  Poznań, 24 maja 2016.

pierwszego seminarium był prof. dr Heinz Brandl z Uniwer-
sytetu Technologicznego w Wiedniu. Na wygłoszenie refe-
ratu na tegorocznym seminarium został zaproszony prof. dr 
Ivan Vanicek z Uniwersytetu Technicznego w Pradze. Syl-
wetkę oraz osiągnięcia naukowe i zawodowe gościa przed-
stawił prof. Z. Młynarek, podając, że prof. Vanicek kierował 
Katedrą Geotechniki na tym Uniwersytecie przez kilka-
dziesiąt lat. Sfera zainteresowań badawczych prof. Vanicka 
to szeroko rozumiane budowle ziemne – drogowe, budowa 
składowisk odpadów, a także roboty fundamentowe. Nie 
ma ważnej inwestycji w dawnej Czechosłowacji, a obecnie 
w Czechach i na Słowacji, bez konsultacji z prof. Vanickiem. 
Kilkaset publikacji i ekspertyz stanowi dorobek naukowy 
i praktyczny Profesora Vanicka. O pozycji prof. Vanicka 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
wraz z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów RP

 zapraszają na  

 IX Warsztaty 

„Projektowanie jako gra zespołowa” 
które odbędą się 7 listopada 2016 r.

Warsztaty będą poświęcone budowie Ośrodka Badawczego Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego 
w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów.
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w międzynarodowym środowisku naukowym świadczy wy-
bór na stanowisko wiceprezydenta Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej 
oraz wieloletnia kadencja jako prezydenta Czeskiego Stowa-
rzyszenia Geotechnicznego.

Komitet Organizacyjny seminarium stanowili: prof. 
Zbigniew Młynarek – członek honorowy Polskiego Komite-
tu Geotechniki i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa: prof. Wiesław Buczkowski, inż. Wło-
dzimierz Draber – przewodniczący Izby, mgr inż. J. Stroński 
i mgr Joanna Kozłowska-Molenda oraz dr hab. inż. Jędrzej 
Wierzbicki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – 
przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Ko-
mitetu Geotechniki. Z szerokiej problematyki projektowania 
i eksploatacji składowisk odpadów jako tematykę seminarium 
Komitet Organizacyjny wybrał następujące zagadnienia:

– Wykorzystanie niekonwencjonalnych materiałów do 
budowy składowisk, aspekty merytoryczne i prawne budowy 
składowisk w Czechach.

– Geotechniczne aspekty procesów zamykania i rekul-
tywacji dużych składowisk odpadów.

– Aspekt społeczny, wymagania prawne i merytoryczne 
dla budowy składowisk odpadów.

– Geotechniczne problemy składowisk odpadów na te-
renach przemysłowych.

– Zasady stosowania geosyntetyków w budowie i rekul-
tywacji składowisk.

Obrady poprzedziło otwarcie seminarium, w którym 
uczestników powitał inż. W. Draber (zdj. 1). Niezwykle 
istotne znaczenie dla lokalizacji składowisk posiada ich no-
woczesne i bezpieczne zaprojektowanie oraz wykonanie. 
Fakt ten podkreślił w swoim wystąpieniu Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak. 
O przywiązaniu dużej wagi do tej tematyki świadczyła także 
obecność na seminarium wicedyrektor Departamentu Środo-
wiska – pani mgr Andrzejewskiej-Wierzbickiej. 

W sesji rozpoczynającej seminarium, której przewodni-
czyli prof. J. Wierzbicki oraz mgr inż. J. Stroński, omówiono 
dwa pierwsze zagadnienia. Wykładowcami w tej sesji byli prof.  
I. Vanicek oraz bardzo ceniony w Polsce specjalista z zakresu 
budowy i monitoringu składowisk – dr hab. inż. E. Koda, prof. 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

W niezwykle ciekawym referacie prof. Vanicek (zdj. 2) 
przedstawił systematykę budowli ziemnych, stosowaną w Cze-
chach. Szczególną pozycję w tej systematyce zajmują dwa typy 
składowisk odpadów: składowisko, które stanowi depozycję 
produktów ubocznych kopalni i składowisko odpadów w wy-
niku spalania odpadów i innych produktów przemysłowych. 
W Czechach wykorzystywany jest także system klasyfikacyj-
ny składowisk odpadów, który uwzględnia warunki lokalizacji 
składowiska. W tym systemie wyróżnia się składowiska usytu-
owane w dolinach, składowiska z obwałowaniami poziomymi 
wspartymi o zbocza i składowiska z obwałowaniami horyzon-
talnymi w obrębie całego składowiska. Prof. Vanicek w swoim 
wystąpieniu dużo uwagi poświęcił koncepcji budowy składo-
wisk oraz wykorzystaniu Eurokodu 7 w obliczeniach stateczno-
ści składowiska. Szczególne zainteresowanie wzbudził komen-
tarz prof. Vanicka odnośnie elementów potencjalnego ryzyka 
w projektowaniu i budowie składowisk z niekorzystnych mate-
riałów, np. popiołów. Komentarz ten był wsparty przykładami 
awarii na tego typu składowiskach na Węgrzech i w Czechach. 
Prof. Vanicek podkreślił zasadniczą rolę geotechnika w podej-
mowaniu decyzji odnośnie lokalizacji, projektowania i monito-
ringu składowisk. 

Problem rekultywacji składowisk odpadów w niezwy-
kle kompleksowy sposób przedstawił prof. E. Koda (zdj. 3). 
W temacie tym zostały szczegółowo omówione zagadnie-
nia z zakresu rekultywacji składowisk w zależności od typu 
składowiska, planowania prac rekultywacyjnych, a także 
kształtowania geometrii składowiska z zapewnieniem bez-
pieczeństwa geotechnicznego. Podstawę do przedstawie-
nia tych zagadnień stanowiły obowiązujące w Polsce akty 
prawne, a także obszerny materiał dokumentacyjny z badań 
własnych prof. Kody. Za bardzo istotną część wykładu, która 

Otwarcie seminarium. Od lewej: W. Jankowiak – Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego, W. Draber – przewodniczący 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  
Z. Młynarek – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,  
J. Wierzbicki – przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego 
Polskiego Komitetu Geotechniki.

Dyskusja po wykładzie prof. I. Vanicka
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geotechnicznej odnośnie wpływu nowych kwater składowi-
ska odpadów posodowych na wyparcie podłoża gruntowego, 
pod istniejącym niżej zbiornikiem solanki. Wyparcie miało 
miejsce w fazie opróżnienia tego zbiornika. Wykład prof. 
Kumora był udokumentowany ilustracjami i zawierał szcze-
gółowe elementy analizy geotechnicznej dla obydwu awarii. 
W zakończeniu wykładu prof. Kumor zwrócił uwagę na dwa 
ważkie aspekty w projektowaniu i eksploatacji składowisk, 
do których zaliczył: często bardzo słabe dokumentacje geo-
logiczno-inżynierskie, które stanowią podstawę do opraco-
wania projektu składowisk, przygotowanie bez wnikliwej 
analizy geotechnicznej projektu składowisk oraz uwarunko-
wania prawne, które pomijają konieczność przygotowania 
opinii geotechnicznej, szczególnie w lokalizacji składowiska 
w złożonych warunkach terenowych. 

Wykład prof. Kumora był bardzo dobrym wstępem do 
prezentacji dyr. M. Andrzejewskiej-Wierzbickiej i mgr A. 
Łukasiewicz. pt. „Wymagania prawne i merytoryczne doty-
czące składowisk odpadów”. Mgr Andrzejewska-Wierzbicka 
(zdj. 5) w swoim wystąpieniu skoncentrowała się na uwarun-
kowaniach prawnych odnośnie wyboru miejsca składowiska, 
warunków technicznych dla jego funkcjonowania, kryteriów 
uzyskania pozwolenia na budowę i zamknięcia składowiska. 
Za bardzo istotne należy uznać stwierdzenie mgr Andrzejew-
skiej-Wierzbickiej, że w polskim prawodawstwie brak jest 
referencyjnych dokumentów dla zakładów unieszkodliwiania 
odpadów, a tym samym granicznych wielkości emisji, spraw-
dzenia czy instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej 
techniki w kontekście wymagań prawa krajowego. Ten stan 
różni się więc od szczegółowych wymagań, sformułowanych 
w podstawowym akcie prawnym UE, który stanowi dyrekty-
wa w sprawie składowania odpadów 1993/31WE. Po przed-
stawieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawnych do-
tyczących składowisk odpadów, mgr Andrzejewska-Wierzbi-
cka podała systematykę składowisk odpadów, na którą składa-
ją się składowiska odpadów niebezpiecznych, odpadów obo-
jętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne. Za podstawowe 
kryterium dla lokalizacji składowiska w Polsce przyjmuje się 
barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne. 

Wykład prof. E. Kody Prof. M. Kumor odpowiada na zapytania uczestników seminarium

została przyjęta z dużym zainteresowaniem, można uznać 
zagadnienie związane z wyznaczeniem parametrów geotech-
nicznych materiału obwałowań składowiska, który w lite-
raturze klasyfikuje się do tzw. „non-textbook soils”. W tej 
części wystąpienia przedstawione zostały przykłady wyko-
rzystania nowoczesnych technik in-situ do określania para-
metrów geotechnicznych obwałowań składowiska i podłoża, 
takich jak sondowania statyczne, badania dylatometryczne, 
nasypy doświadczalne i próbne obciążenia. Znaczny nacisk 
został położony na wykorzystanie analizy wstecznej. W dys-
kusji uzupełniono tę ważną część wykładu o definicję poję-
cia analizy ryzyka geotechnicznego w budowie składowisk 
i metod, które się w tej analizie wykorzystuje. Wykład za-
wierał znaczną liczbę przykładów odnośnie praktycznych 
rozwiązań bezpiecznego projektowania składowisk. 

Za bardzo wartościową można uznać dyskusję, która 
zamknęła tę sesję seminarium. W dyskusji uczestnicy prze-
kazali informację o stosowaniu analizy wstecznej na budo-
wach w Warszawie, skomentowali wspomniane wcześniej 
metody prognozowania ryzyka w projektowaniu geotech-
nicznym, a także kierowali szczegółowe pytania do obydwu 
prelegentów. Zapytania do prof. Vanicka dotyczyły metod 
monitoringu składowisk i koncepcji pozyskiwania środków 
na te badania w Czechach.

Drugą sesję seminarium poprowadzili prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Lechowicz, wiceprezydent Polskiego Komitetu 
Geotechniki, i prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski. W ra-
mach tej sesji zostały wygłoszone trzy wykłady. Dr hab. inż. 
M. Kumor, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy, przedstawił dwa, zasadniczo różne, 
przypadki awarii składowisk odpadów komunalnych, zbudo-
wanych i użytkowanych na nietypowych terenach przemy-
słowych (zdj. 4). W przypadku pierwszego składowiska zo-
stała naruszona równowaga statyczna skarp obiektu, w stre-
fie krawędziowej wyrobiska górniczego. Nieprawidłowe eks-
ploatowanie składowiska doprowadziło do poważnej awarii 
budowlanej w postaci osuwiska zewnętrznego obwałowań 
składowiska. Drugi przykład awarii składowiska był wyni-
kiem braku koordynacji, a także braku pogłębionej analizy 



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2016 (52)

10 www.woiib.org.pl

Sformułowane są też kryteria techniczne dla tego warunku, 
a także zagospodarowania zewnętrznego i odprowadzenia 
wód odciekowych. W tych decyzjach, w Polsce, bierze udział 
geolog w odróżnieniu od krajów Unii Europejskiej, gdzie do-
minującą rolę pełni geotechnik. Znaczącą rolę w lokalizacji 
składowisk pełnią także konsultacje społeczne. Istotnym ele-
mentem w procedurze, która zmierza do uzyskania pozwo-
lenia na budowę składowiska jest zapis, który mówi, że jeśli 
budowa składowiska nie została określona w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami, organ administracyjny odma-
wia wydania tego pozwolenia. Oddzielną grupę rozporządzeń, 
zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, stanowią rozporządzenia 
związane z rozpoczęciem działalności na składowisku, w tym 
definicje faz budowy i eksploatacji składowisk. Mgr Andrze-
jewska-Wierzbicka w zakończeniu wykładu skomentowała 
przepisy ustawy o odpadach, które określają szczegóły odnoś-
nie procedury zamknięcia składowiska lub jego wydzielonej 
części. W tej kwestii właściwy organ sporządza ekspertyzę, 
która jest sfinansowana przez zarządzającego składowiskiem. 
Za ważne stwierdzenie należy także uznać, że obecna tenden-
cja gospodarki odpadami w Polsce, podobnie jak w Unii Euro-
pejskiej, zmierza w kierunku budowy nowoczesnych spalarni 
odpadów kosztem zmniejszenia budowy nowych składowisk 
odpadów.

Bardzo spójny z referatem dyr. Andrzejewskiej-Wierz-
bickiej był wykład dr. inż. J. Sobolewskiego (zdj. 6), który 
zamykał drugą sesję seminarium. Wykład ten można podzie-
lić na dwie części. W pierwszej dr Sobolewski przedstawił 
aspekty prawne związane z budową i eksploatacją składowisk 
odpadów komunalnych i niebezpiecznych w Niemczech. 
W drugiej części zostały przedstawione obszerne informacje 
odnośnie zasad i koncepcji projektowych oraz wykorzystania 
materiałów geosyntetycznych w konstrukcji składowiska. 
Ustawodawstwo niemieckie wyprzedziło dyrektywy Unii 
Europejskiej (Eurokod 1999//31/EC) odnośnie projekto-
wania i wymagań technicznych, dotyczących uszczelniania 
składowisk, wprowadzając pojęcie multibarierowej ochrony 
środowiska przed wpływem skutków składowania odpadów. 
System ten składa się z następujących elementów: bariery 

geotechnicznej, uszczelnienia mineralnego w podstawie, 
którego grubość i wodoprzepuszczalność zależą od klasy 
składowiska, uszczelnienia geosyntetycznego w podstawie, 
drenażu powierzchniowego w podstawie, tymczasowego sy-
stemu i końcowego systemu pokrycia odpadów na składo-
wisku, wielostopniowej kontroli jakości materiałów i robót, 
monitoringu składowiska. Niemieckie wymagania, stawiane 
systemom uszczelniania składowisk odpadów, dostosowane 
są do pięciu klas składowisk. Z tymi wymaganiami łączą się 
następujące trzy kryteria: dopuszczalna zawartość masy or-
ganicznej, dopuszczalne wskaźniki masowe i dopuszczalna 
zawartość masy niektórych metali oraz dopuszczalne wskaź-
niki (pH, DOC, fenole) i dopuszczalne stężenia niektórych 
pierwiastków lub substancji w odciekach z tych odpadów. Dr 
Sobolewski skrótowo omówił wymienione powyżej zagad-
nienia, akcentując takie elementy, jak: kluczową rolę geo-
technika w wyborze i projektowaniu składowiska oraz zasa-
dy wyboru lokalizacji składowiska. Lokalizacja składowisk 
stanowi element bardzo starannej i szczegółowej analizy. 
Generalnie, w pierwszym etapie wybiera się kilka lokaliza-
cji, w drugim typuje się trzy lokalizacje, które monitorowane 
są przez okres trzech lat w kontekście warunków technicz-
nych, geologicznych i hydrogeologicznych. W części drugiej 
wykładu dr Sobolewski omówił wykorzystanie w konstruk-
cji składowiska wykładzin bentonitowych, geomembran, 
geowłókniny i geokompozytu jako materiałów chroniących 
geomembranę przed przebiciem, maty drenażowe oraz geo-
syntetyki jako element zbrojenia antypoślizgowego. W wy-
kładzie przedstawiono także podstawy teoretyczne do wy-
miarowania wymienionych wyżej wzmocnień. Wystąpienie 
dr. Sobolewskiego było również doskonale ilustrowane przy-
kładami z inwestycji realizowanych przez firmę Huesker.

Bardzo wartościowym elementem tej sesji była po-
nownie dyskusja. Uczestnicy dyskusji podawali przykłady 
z własnej działalności projektowej w budowie składowisk, 
zwrócili uwagę na częste otrzymywanie niskiej wartości 
dokumentacji geologiczno-inżynierskich, które w szczegól-
nym przypadku nie wykazały występowania w podłożu wy-
robiska odpadów kopalnianych i spowodowały konieczność 

Dr inż. J. Sobolewski podczas wygłaszania wykładuWykład mgr M. Andrzejewskiej-Wierzbickiej
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Podsumowanie seminarium przez prof. dr. hab. inż. Zb. Grabowskiego

zmiany systemu posadowienia obiektu budowlanego na tym 
terenie. Zapytania do wykładowców dotyczyły także metod 
badania parametrów geotechnicznych materiałów składowi-
ska z odpadów kopalnianych, na których posadawia się far-
my wiatrowe. Interesującym fragmentem dyskusji były uwa-
gi odnośnie wpływu konsultacji społecznych na lokalizację 
składowiska.

Prof. dr hab. inż. Z. Grabowski dokonał podsumowania 
i zamknięcia kilkugodzinnego seminarium (zdj. 7). W swoim 
wystąpieniu prof. Grabowski pogratulował organizatorom 
zorganizowania tak kompleksowego seminarium i wyboru 
znakomitych wykładowców. Zdaniem prof. Grabowskiego 
ranga omówionych zagadnień skłania do stwierdzenia, aby 
informacja z obrad seminarium została udostępniona projek-
tantom, wykonawcom i użytkownikom składowisk oraz pra-
cownikom organów administracji państwowej poprzez pub-
likację w fachowych czasopismach. Prof. Grabowski pod-
kreślił, że korzystnym byłoby skorzystanie z doświadczeń 
niemieckich nie tylko w budowie składowisk, ale przede 
wszystkim w zakresie formułowania zarządzeń prawno-or-
ganizacyjnych. Prof. Grabowski uznał za błędne zobowiązy-
wanie gmin do budowy i eksploatacji składowisk. Wzorem 
rozwiązań niemieckich powinien to być temat prac rządo-
wych. Informacje przedstawione w wykładach oraz wypo-
wiedziach w czasie dyskusji pozwoliły prof. Grabowskiemu 
sformułować kilka istotnych wniosków, a mianowicie:

1. Seminarium (referaty i dyskusja) wykazało brak 
właściwych rozwiązań prawno-technicznych odnośnie bu-
dowy i eksploatacji składowisk, szczególnie z zakresu geo-
techniki. Wzorem rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z kwietnia 2012 r. powinno być wydane przez to Minister-
stwo (w uzgodnieniu z Ministerstwem Ochrony Środowiska) 
rozporządzenie dotyczące geotechnicznych warunków pro-
jektowania, budowy, eksploatacji i rekultywacji składowisk 
odpadów. 

2. Potrzebna jest świadomość władz rządowych i samo-
rządowych, że badania geologiczno-inżynierskie są pomoc-
nicze dla opracowań geotechnicznych, wykorzystywanych 
przez uprawnionych geotechników. Warto rozważyć, czy 

wzorem geologów wojewódzkich jest zasadne powołanie 
geotechników wojewódzkich.

3. Należy przyspieszyć prace w ITB (Instytut Techniki 
Budowlanej) związane z wydaniem nowej wersji instrukcji 
dotyczącej budowy składowisk odpadów z uwzględnieniem 
Eurokodu 7.

Prof. Grabowski zaproponował współpracę Krajowej 
Izby Inżynierów Budownictwa z Urzędem Marszałkowskim 
w sprawie przygotowania instrukcji lub aktów prawnych od-
nośnie projektowania i eksploatacji składowisk odpadów. 
W zakończeniu swojego wystąpienia prof. Grabowski pod-
kreślił wyjątkowo koleżeńską atmosferę seminarium i bar-
dzo konstruktywną dyskusję w obydwu sesjach.

W seminarium uczestniczyły 63 osoby. Sukces organi-
zacyjny seminarium, w tym bardzo staranne wydanie, w uję-
ciu monograficznym, materiałów oraz nieodpłatne uczestni-
ctwo w seminarium, organizatorzy zawdzięczają sponsorom, 
tj. firmom: Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynie-
rii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o., Zakład Usług 
Melioracyjnych i Kanalizacyjnych DRENBUD, POZBRUK 
Sp. z o.o. Sp. j., HEBO-Poznań Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo 
Realizacyjne INORA Sp. z o.o. Za otrzymane wsparcie fi-
nansowe i organizacyjne organizatorzy seminarium składają 
sponsorom serdeczne podziękowanie.

Przygotowali:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

„Śpieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą…”

                                                      ks. Jan Twardowski

Z żalem informujemy, że z szeregów członków  
Wielkopolskiej Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa odeszli Koledzy:

Jan Dziadek – Kalisz
Franciszek Kubiak – Pleszew

Stefan Władysław Olszak – Poznań
Paweł Sklepik – Swarzędz

Grzegorz Świderski – Konin
Agnieszka Wilda – Gostyń
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W modelowaniu informacji o budynku, czyli 
technologii BIM, oprogramowanie jest je-
dynie narzędziem. Przy jego pomocy moż-

na tworzyć modele budynku (geometryczne, obliczeniowe, 
energetyczne,  czasowo-kosztowe), dokonywać analiz, ko-
ordynacji, symulacji, zarządzać budową i eksploatacją. BIM 
jest narzędziem wspomagającym świadome podejmowanie 
decyzji, wykorzystującym zarówno grafikę, jak i informację. 
Jest wielu producentów oprogramowania dla potrzeb BIM. 
Stąd działania organizacji non-profit mające na celu zapo-
bieganie dominującej roli jednego czy kilku producentów 
oprogramowania. Skupiają się one na  rozwoju OpenBIM 
i przyjęciu wspólnego formatu, zarówno wymiany informa-
cji o modelu (standard IFC – Industry Foundation Classes), 
jak i ich przetwarzania (IDM – Information Delivery Manu-
al) czy też słownika (DD – Data Dictionary).  

Dość powszechnie (i błędnie) przyjęło 
się utożsamiać BIM z oprogramowaniem 
Revit firmy Autodesk, najbardziej znanym, 
ale nie jedynym na rynku. 

Nie można zapominać o oprogramo-
waniu innych producentów wspomagają-
cym BIM:

– Allplan, Graphisoft ArchiCAD 
i Vectorworks grupy Nemetschek,

– Microstation Building Suite firmy 
Bentley,

– Tekla Structures i SketchUp grupy 
Trimble,

czy też innych programach Autodesku 
(np. Navisworks).

Komisja ds. doskonalenia zawodowe-
go i szkoleń oraz sekcja projektowania ze-
społu ds. procesów budowlanych Wielko-
polskiej OIIB zorganizowały szkolenie na 
temat: „Modelowanie informacji o budyn-
ku – wprowadzenie do technologii BIM”. 

Miało ono na celu przybliżenie problematyki BIM członkom 
naszej Izby.  Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Biule-
tynu. 

W dniach 3 i 4 czerwca odbyła się kolejna praktyczna 
cześć szkolenia.  Udział w nich wzięła jedenastoosobowa 
grupa słuchaczy części teoretycznej – projektanci instalacji 
sanitarnych i elektrycznych. Uczestnicy warsztatów korzy-
stali z oprogramowania Revit MEP firmy Autodesk, dedyko-
wanego branżom instalacyjnym.  Poznali, na czym w prak-
tyce polega tworzenie modelu, modyfikowanie elementów 
systemów HVAC, instalacji wodno-kanalizacyjnych i elek-
trycznych, edycja właściwości materiałowych, tworzenie 
zestawień i praca z widokami. Tak jak poprzednio, zajęcia 
przeprowadzono w laboratorium Instytutu Konstrukcji Bu-
dowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Poznańskiej. Prowadzącymi szkolenie byli 
prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Adam 
Glema i mgr inż. Szymon Dorna z firmy BIM Manufacture.

Dla projektantów, uczestników obu dotychczasowych 
części praktycznych, zaplanowano na koniec sierpnia ko-
lejne warsztaty. Tym razem ich tematem będzie współpraca 
międzybranżowa, koordynacja i praca na wspólnym modelu 
budynku.

Mamy nadzieję, że szkolenia te przybliżyły członkom 
Wielkopolskiej OIIB problematykę BIM i stanowią dobry 
początek dalszych działań w tym kierunku.

Łukasz Gorgolewski

Technologia BIM – druga odsłona 
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20 maja 2016 r. do egzaminu pisemnego na 
uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 
przystąpiło łącznie 285 osób, z czego egza-

min ten zdało 265 osób, co stanowi 92,98 %.
Do egzaminów ustnych, które odbywały się w dniach 

od 25 maja do 06 czerwca 2016 r.,  przystąpiło 319 osób 
(w tym 54 osoby tylko do powtórnego egzaminu ustnego), 
a wynik pozytywny uzyskało 239 osób, co stanowi 74,92%, 
w  tym: 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 113 osób,
– w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – 5 osób,
– w specjalności inżynieryjnej drogowej – 20 osób,
– w specjalności inżynieryjnej mostowej – 4 osoby,
– w specjalności inżynieryjnej kolejowej – 5 osób,  
– w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 57 osób, 
– w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 34 osoby,
– w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej – 1 osoba. 

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy-
tywnym zaliczyło w sesji  wiosennej 2016 r. – 239 osób.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień bu-
dowlanych po sesji wiosennej 2016 r. odbyło się 30 czerwca 
2016 r. w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14:
– o godz. 10:00 dla specjalności: konstrukcyjno-budowlanej 

i inżynieryjnej hydrotechnicznej, 
– o godz. 12:00 dla specjalności: drogowej, mostowej, kole-

jowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
Decyzje wręczali: inż. Włodzimierz Draber - przewod-

niczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa i prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski - przewodni-
czący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

Na początku uroczystości grawertonami z decyzją o na-
daniu uprawnień zostali uhonorowani najlepiej zdający egza-
miny w poszczególnych specjalnościach.

Godz. 10:00 – specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
i inżynieryjna hydrotechniczna,

– specjalność konstrukcyjno-budowlana:
 1. mgr inż. Filip Maria Młodak, 
 2. mgr inż. Katarzyna Pisarek-Kondracka.
– specjalność inżynieryjna hydrotechniczna:
 1. mgr inż. Łukasz Mikowski.    
Nagrodą w postaci książki: specjalność konstrukcyjno-

-budowlana – mgr inż. Mirosław Adam Cichy.  

Godz. 12:00 – specjalność: instalacyjna sanitarna, in-
stalacyjna elektryczna, instalacyjna telekomunikacyjna, in-
żynieryjna drogowa, inżynieryjna mostowa i inżynieryjna 
kolejowa,

– specjalność sanitarna:
 1. mgr inż. Krystian Jerzy Farat, 
 2. mgr inż. Konrad Kazimierz Michalski, 
 3. mgr inż. Krzysztof Tchorzewski. 
– specjalność elektryczna:
 1. mgr inż. Paweł Jan Byczyński,  
 2. mgr inż. Mateusz Bulczyński.  
– specjalność inżynieryjna drogowa:
 1. mgr inż. Eryk Piotr Wleklik.  
Nagroda w postaci książki: specjalność sanitarna – Pan 

Jan Sztulpa. 
Wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane, 

gratulujemy i życzymy wielu inżynierskich sukcesów w co-
dziennej pracy zawodowej.

Wręczenie decyzji 
o nadaniu uprawnień budowlanych.

Sesja egzaminacyjna – wiosna 2016 r.
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1. Specjalność konstrukcyjno-budowlana – 113  osób:

– do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Damian Dolata
2. mgr inż. Michał Tomasz Ejsmont
3. mgr inż. Anna Kinga Graf
4. mgr inż. Joanna Anita Hoffman
5. mgr inż. Katarzyna Beata Jankowiak
6. mgr inż. Piotr Kasperski
7. mgr inż. Jerzy Waldemar Kubiak
8. mgr inż. Piotr Tomasz Lindner
9. mgr inż. Paulina Łajs
10. mgr inż. Krzysztof Ławniczak
11. mgr inż. Rafał Łukasz Maciaszek
12. mgr inż. Joanna Wanda Nowicka
13. mgr inż. Barbara Piorowicz
14. mgr inż. Dariusz Mariusz Siwczak
15. mgr inż. Krzysztof Węglewski

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

16. mgr inż. Bartosz Piotr Intrys
17. mgr inż. Marzena Kościelniak
18. mgr inż. Krzysztof Wojciech Madej
19. mgr inż. Jacek Ryszard Przezak
20. mgr inż. Maciej  Jakub Walkowiak
21. mgr inż. Aleksander Jan Witkowski
22. mgr inż. Jan Paweł Zaręba

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
23. mgr inż. Michał Marek Basaj 
24. mgr inż. Tomasz Wojciech Bednarski
25. mgr inż. Maciej Marek Bejma
26. mgr inż. Łukasz Mariusz Bialic
27. mgr inż. Krzysztof Janusz Bierut
28. mgr inż. Marcin Jakub Błoch
29. mgr inż. Arkadiusz Jan Borkowski
30. mgr inż. Tomasz Brzeziński
31. mgr inż. Marcin Piotr Budziak
32. mgr inż. Marcin Stanisław Chudziński
33. mgr inż. Mirosław Adam Cichy
34. mgr inż. Martyna Cyranowicz
35. mgr inż. Anna Magdalena Cyranowicz
36. mgr inż. Artur Adrian Drótkowski
37. mgr inż. Piotr Marcin Firlej
38. inż. Przemysław Andrzej Frankowski 

Wykaz osób
które uzyskały uprawnienia budowlane

w sesji wiosennej 2016 r.

39. mgr inż. Piotr Frąckowiak
40. mgr inż. Waldemar Gaj
41. inż. Marta Maria Gic
42. mgr inż. Paweł Grabowski
43. inż. Jacek  Łukasz Graczyk
44. mgr inż. Wojciech Adam Grycza
45. mgr inż. Dawid Grześkowiak
46. mgr inż. Joanna Grzybowska 
47. mgr inż. Tomasz Idkowiak
48. inż. Mateusz Kaczmarek
49. mgr inż. Bartosz Kamiński
50. mgr inż. Wiktor Kłosowski
51. mgr inz. Jan Konopka
52. inż. Dariusz Kozłowski
53. mgr inż. Patrycja Kujaczyńska
54. mgr inż. Elżbieta Marta Kujath
55. mgr inż. Jacek Kurasz
56. mgr inż. Wojciech Damian Kwitowski
57. mgr inż. Michał Jakub Kwolek
58. mgr inż. Grzegorz Lindner
59. mgr inż. Szymon Wojciech Lisiak
60. mgr inż. Sławomir Loesch
61. mgr inż. Paweł Michał Maciak
62. mgr inż. Roman Manuszkiewicz
63. inż. Paweł Materna
64. mgr inż. Justyna Danuta Mikołajczak
65. mgr inż. Maria Magdalena Mizerny
66. mgr inż. Filip Maria Młodak
67. mgr inż. Marcin Mrug
68. mgr inż. Karolina Anna Nawrot 
69. mgr inż. Marek Adam Pałka
70. mgr inż. Marcin Michał Panek
71. mgr inż. Krzysztof Tomasz Pietrzak
72. inż. Andrzej Piotrowski 
73. mgr inż. Katarzyna Pisarek-Kondracka
74. mgr inż. Michał Pluskota
75. mgr inż. Mateusz Piotr Płotka
76. mgr inż. Tomasz Piotr Przybylski
77. mgr inż. Rafał Marcin Pyrzanowski
78. inż. Rafał Rein 
79. mgr inż. Łukasz Rogoziński
80. mgr inż. Maciej Rybicki
81. mgr inż. Mariusz Aleksander Semba
82. mgr inż. Paweł Skibiński



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2016 (52)

15www.woiib.org.pl

83. mgr inż. Michał Smolarek
84. mgr inż. Katarzyna Maria Spychała
85. mgr inż. Szymon Piotr Stachecki
86. mgr inż. Mateusz Staniszewski
87. mgr inż. Wojciech Wiktor Strauchmann
88. mgr inż. Paweł Strzała
89. mgr inż. Błażej Edward Strzałkowski 
90. mgr inż. Bartosz Artur Szamałek
91. inż. Jakub Edmund Szóstak
92. mgr inż. Jarosław Łukasz Świech
93. mgr inż. Marek Świtała
94. mgr inż. Piotr Krzysztof Tokłowicz
95. mgr inż. Wojciech Leszek Tomczak
96. inż. Karol Marcin Tomczyk
97. mgr inż. Jakub Tomkowiak
98. mgr inż. Maciej Romuald Tomkowiak
99. inż. Krzysztof Tomasz Tymper

100. mgr inż. Piotr Jerzy Urbanek
101. mgr inż. Alicja Urbaniak
102. inż. Łukasz Wadelski
103. mgr inż. Jarosław Wiśniewski
104. inż. Danuta Małgorzata Witczak 
105. mgr inż. Paweł Woźniak
106. mgr inż. Grzegorz Marcin Wysocki
107. mgr inż. Paweł Jan Zasada
108. mgr inż. Monika Zagozda
109. mgr inż. Sławomir Zieliński
110. mgr inż. Maria Teresa Zimna
111. mgr inż. Dawid Marcin Zobel

– do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
ograniczonym:

112. mgr inż. Jacek Jan Kulczak
113. mgr inż. Andrzej Rafał Pyliński

2. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 5 osób:

– do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Krzysztof Jakub Drożdżyński
2. mgr inż. Łukasz Sebastian Mikowski

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
3. mgr inż. Jacek Kortus
4. mgr inż. Piotr Antoni Paczkowski
5. mgr inż. Paweł Tomczak

3. Specjalność inżynieryjna mostowa – 4 osoby:

– do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Bartosz Marek Ciszak

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
2. mgr inż. Dawid Parus
3. mgr inż. Bartłomiej Przybecki
4. mgr inż. Michał Grzegorz Różycki

4. Specjalność inżynieryjna drogowa – 20 osób:

– do projektowania bez ograniczeń:

1. mgr inż. Przemysław Leszek Adamczak 
2. mgr inż. Szymon Antkowiak
3. mgr inż. Zbigniew Józef Pająk 
4. mgr inż. Ireneusz Stawiszyński

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
5. mgr inż. Przemysław Burdajewicz 
6. mgr inż. Konrad Gromada 
7. mgr inż. Bartosz Jerczyński
8. mgr inż. Dariusz Jesiołowski
9. mgr inż. Tomasz Krysztofowicz 
10. mgr inż. Marcin Nowak 
11. mgr inż. Sławomir Skrzypczak 
12. mgr inż. Marek Smolarek 
13. mgr inż. Bartosz Mariusz Trepiński
14. inż. Maciej Waldemar Tworek 
15. mgr inż. Eryk Piotr Wleklik
16. mgr inż. Bartosz Jacek Wolski 
17. mgr inż. Robert Henryk Ziemecki 

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

18. mgr inż. Michał Jan Gruszczyński
19. mgr inż. Maciej Nowak
20. mgr inż. Marek Wojciech Pancerz

5. Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejo-
wych obiektów budowlanych – 3 osoby:

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Piotr Bruss
2. mgr inż. Amelia Mizerska
3. mgr inż. Marta Maria Springer

6. Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowa-
nia ruchem kolejowym – 2 osoby:

– do projektowania bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Radosław Rodwald

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
2. mgr inż. Łukasz Piotrowski

7. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych – 1 osoba:

– do projektowania bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Mariusz Tomczak

8. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych – 57 osób

– do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Michał Jankowski 
2. mgr inż. Tomasz Kruczkowski
3. mgr inż. Przemysław Piotr Kurasiński 
4. mgr inż. Anna Marta Lassa
5. mgr inż. Tomasz Robert Magdziarz
6. mgr inż. Konrad Kazimierz Michalski
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7. mgr inż. Łukasz Maciej Sosiński
8. mgr inż. Jan Henryk Synoradzki
9. mgr inż. Anita Małgorzata Szymczak-Rechnia
10. mgr inż. Joanna Maria Świtoń
11. mgr inż. Marcin Wołkow 

– do projektowania w zakresie ograniczonym:
12. inż. Konrad Karpiński

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

13. mgr inż. Kamila Baraniak
14. mgr inż. Michał Andrzej Buszka
15. mgr inż. Marcin Jan Dymek
16. mgr inż. Izabela Joanna Grembowska
17. mgr inż. Patryk Kosmala
18. mgr inż. Agnieszka Kosmalska
19. mgr inż. Dawid Olejnik
20. mgr inż. Krzysztof Prałat
21. mgr inż. Romuald Edward Sztukiewicz
22. mgr inż. Łukasz Szymczak
23. mgr inż. Marek Eugeniusz Śniegocki
24. mgr inż. Krzysztof Tchorzewski
25. mgr inż. Dariusz Krzysztof Zdunek

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie ograniczonym:

26. inż. Tomasz Nowak

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
27. mgr inż. Karolina Kinga Berlik
28. mgr inż. Dawid Borkowski ( ur. w Szczecinku)
29. inż. Agnieszka Justyna Czeczko
30. mgr inż. Paweł Ryszard Dominiczak
31. mgr inż. Anna Czyż-Gałka 
32. mgr inż. Krystian Jerzy Farat
33. mgr inż. Przemysław Gierwielaniec 
34. mgr inż. Piotr Górny
35. mgr inż. Piotr Tomasz Grabek
36. mgr inż. Mariusz Grześkowiak
37. inż. Michał Rafał Hajduk
38. mgr inż. Przemysław Zbigniew Jachowicz
39. mgr inż. Karolina Jolanta Jurczak
40. mgr inż. Agnieszka Kędziora-Jurga
41. mgr inż. Maciej Jan Kobylacki
42. mgr inż. Ireneusz Tomasz Kordusiak
43. mgr inż. Andrzej Kosmowski
44. mgr inż. Karolina Kraska
45. mgr inż. Monika Arleta Król
46. mgr inż. Katarzyna Inga Latta-Wolff
47. mgr inż. Marek Tadeusz Maciejewski
48. mgr inż. Marcin Jan Milej
49. mgr inż. Wojciech Łukasz Niestrawski
50. mgr inż. Rafał Stanisław Nowak  
51. inż. Bartosz Rożek
52. inż. Sławomir Sobczak
53. mgr inż. Dominik Świątek

54. mgr inż. Krzysztof Henryk Wachowiak
55. mgr inż. Marek Hubert Wichtowski

– do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogra-
niczonym:

56. mgr inż. Dawid Borkowski 

– do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogra-
niczonym na stanowisku majstra:

57. Jan Sztulpa

9. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 34 
osoby:

– do projektowania bez ograniczeń:
1. mgr inż. Bartosz Piotr Brodecki
2. mgr inż. Mateusz Bulczyński
3. mgr inż. Michał Czajka
4. mgr inż. Michał Gajdziński
5. mgr inż. Mateusz Jarmołowicz 
6. mgr inż. Łukasz Kasperczak
7. mgr inż. Krzysztof Koguciuk 
8. mgr inż. Alina Franciszka Król 
9. mgr inż. Szymon Król
10. mgr inż. Artur Paweł Nowicki
11. mgr inż. Andrzej Roman Olejniczak
12. mgr inż. Damian Siebert
13. mgr inż. Tomasz Marian Szymkowiak
14. mgr inż. Dominik Zakrzewski 

– do projektowania w zakresie ograniczonym:
15. inż. Mateusz Misiuro 

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

16. mgr inż. Arkadiusz Piotr Antoniewicz
17. mgr inż. Marcin Piotr Liszewski
18. mgr inż. Artur Łastowski 
19. mgr inż. Bartosz Machowina
20. mgr inż. Remigiusz Marcinkowski 
21. mgr inż. Andrzej Poradka 
22. mgr inż. Adrian Jan Wiśniewski

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
23. mgr inż. Szymon Barczykowski
24. mgr inż. Paweł Jan Byczyński 
25. mgr inż. Mateusz Mariusz Czerniak 
26. mgr inż. Rafał Mariusz Gawor
27. mgr inż. Łukasz Maciej Kruszona
28. mgr inż. Dawid Kuźniacki
29. mgr inż. Andrzej Zdzisław Malinowski
30. mgr inż. Seweryn Piotr Niewiarowski
31. mgr inż. Dariusz Sawiński
32. mgr inż. Adrian Skorupiński
33. inż. Arkadiusz Paweł Staniszewski
34. mgr inż. Agnieszka Joanna Żerkowska

RAZEM   239 OSÓB
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Współdziałanie inżynierów
 budownictwa i geodezji
w procesie budowlanym

21 czerwca 2016 r. w siedzibie Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
odbyła się konferencja „Współdziałanie in-

żynierów budownictwa i geodezji w procesie budowlanym”, 
którą WOIIB współorganizowała ze: Stowarzyszeniem Geo-
detów Polskich i CUTOB-PZITB w Poznaniu.

Konferencja była podzielona na trzy sesje tematyczne:
1. Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyj-

no-budowlanych.
2. Planowanie przestrzenne i procesy inwestycyjne a prob-

lemy napotkane w działalności geodezyjno-budowlanej.
3.  Korzystanie z zasobów bazy danych EGiB (użytki, bu-

dynki i lokale).
Wzięło w niej udział 73 inżynierów budownictwa i in-

żynierów geodezji.
Konferencję otworzyli: Włodzimierz Draber – Prze-

wodniczący Okręgowej Rady WOIIB i Stanisław Cegielski 
– Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Otwarcie konferencji – przemawia Włodzimierz Draber, Prze-
wodniczący Okręgowej Rady WOIIB. Za stołem prezydialnym 
siedzą (od lewej strony) Stanisław Cegielski – Prezes Stowarzy-
szenia Geodetów Polskich, Wiesław Buczkowski – WOIIB, Wal-
demar Sztukiewicz – Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział 
w Poznaniu, Zbigniew Augustyniak – Prezes CUTOB-PZITB   
w Poznaniu.

Przemawia Stanisław Cegielski – Prezes Stowarzyszenia Geode-
tów Polskich.

Każdy uczestnik konferencji przed jej rozpoczęciem 
otrzymał materiały opracowane przez Zbigniewa Augusty-
niaka z CUTOB-PZITB. Poniżej zamieszczono wybrane 
fragmenty z tychże materiałów. 

1. Uwarunkowanie prawne i techniczne procedur geode-
zyjno-budowlanych. Geodezja i kartografia jako  pod-
miot procesu budowlanego.

Prace geodezyjne związane z projektowaniem i realiza-
cją inwestycji stanowią integralną część całego procesu in-
westycyjno-budowlanego. Realizacja tego procesu wymaga 
współpracy przedstawicieli wielu branż. Głównymi obszara-
mi współpracy uczestników procesu inwestycyjnego, w tym 
geodetów i budowlanych są: studia wstępne, projektowanie, 
wykonawstwo i eksploatacja. Współdziałanie uczestników 
tego procesu: inwestora, projektanta, kierownika budo-
wy z geodezją i kartografią regulują odpowiednie przepisy 
prawa i zasady formalne. Od 2012 roku podejmowane są 
próby prawnego uregulowania tych problemów w Kodek-
sie Urbanistyczno-Budowlanym, dlatego konieczne jest 

wypracowanie wspólnego stanowiska specjalistów z branży 
geodezyjno-budowlanej.

Główne problemy współdziałania w procesie inwe-
stycyjnym, które powinny być rozstrzygnięte w Kodeksie 
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urbanistyczno-budowlanym i w Prawie geodezyjnym i kar-
tograficznym, to: 
1.1. Wpisanie geodety jako uczestnika procesu budowlanego.
  Z relacji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowla-

nego, która miała kompleksowo regulować cały proces 
inwestycyjno-budowlany, wynika, że w dniu 10 wrześ-
nia 2014 roku dyskutowano o roli geodety:

  „Omawiając propozycję nadania geodecie statusu 
uczestnika procesu inwestycyjno-budowlanego, więk-
szość członków Komisji opowiedziała się przeciwko 
tej propozycji. Zdaniem dr. Andrzeja Bratkowskiego, 
chociaż geodeci, podobnie jak wiele innych zawodów, 
faktycznie uczestniczą w procesie inwestycyjno-bu-
dowlanym, to jednak pełnią w nim funkcje jedynie po-
mocnicze. Stanowisko to poparli m.in. minister Robert 
Dziwiński i Ryszard Trykosko. Zdaniem prof. Zygmun-
ta Niewiadomskiego [przewodniczącego KK PB – red.] 
Kodeks powinien regulować prawa i obowiązki jedynie 
podstawowych uczestników procesu inwestycyjno-bu-
dowlanego, tzn. takich, bez których proces ten nie móg-
łby być prowadzony. Jego zdaniem, mimo że geodeta 
jest ważnym podmiotem w tym procesie, to jednak nie 
spełnia on ww. warunku”.

  Natomiast w lutym 2016 roku, na interpelację po-
sła RP Pana Sylwestra Chruszcza w sprawie wpisania 
geodety w tworzonym Kodeksie budowlanym jako 
uczestnika procesu budowlanego, Tomasz Żuchowski, 
Podsekretarz Stanu w MIiB, nie mówi dla tego pomysłu 
„nie”, ale zwraca uwagę, że takie rozwiązanie ma swoje 
wady: „poszerzenie katalogu uczestników procesu bu-
dowlanego o geodetę i inspektora nadzoru budowlanego 
wiąże się m.in. z przyjęciem przez te osoby większej 
odpowiedzialności oraz zwiększeniem kosztów, jakie 
ponoszą inwestorzy z tego tytułu” – wyjaśnia. Również 
Rząd rozważy przeniesienie do Prawa geodezyjnego 
i kartograficznego spraw związanych z podziałami nie-
ruchomości (obecnie regulowanych w ustawie o gospo-
darce nieruchomościami) – kwestia ta zostanie rozwa-
żona podczas prac nad Kodeksem budowlanym. Podob-
nie wygląda sprawa: prac nad nowelizacją rozporządze-
nia o standardach geodezyjnych, reformie administracji 
geodezyjnej, dopuszczenie środowiska geodezyjnego 
do współtworzenia nowych przepisów oraz planowa-
nego zwiększenia wymagań dla geodetów ubiegających 
się o uprawnienia dopuszczające do wykonywania map 
do celów prawnych.

1.2. Ustalenie rodzajów, treści i formy dokumentów geo-
dezyjnych dla każdego etapu procesu  inwestycyjnego 
i budowlanego.

1.3. Zapisanie w ustawie obowiązkowych etapów obsługi 
geodezyjnej: przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie 
budowy oraz po zakończeniu realizacji inwestycji.

1.4. Ustalenie zasady, że do procesów inwestycyjnych i prac 
budowlanych mogą być wykorzystywane wyłącznie ak-
tualne dane geodezyjne.

1.5. Przyjęcie ustawowych zapisów, jakie obiekty budowla-
ne muszą być systematycznie monitorowane geodezyj-
nie i w jakim trybie oraz komu muszą być przekazywa-
ne raporty o niebezpieczeństwie wystąpienia katastrof 
budowlanych.

1.6. Uproszczenie procedur związanych z rozgraniczaniem 
i podziałem nieruchomości.

2. Planowanie przestrzenne i procesy inwestycyjne, 
a problemy napotykane w działalności geodezyjno-
-budowlanej.

Napotykane problemy w działalności geodezyjno-
-budowlanej w planowaniu przestrzennym procesów inwe-
stycyjnych wynikają z niezrozumienia powiązań pomiędzy 
czynnościami geodezyjnymi a planowaniem przestrzennym, 
wynikającymi z faktu niedostatecznej informacji o terenie 
oraz aktualnym i planowanym w przyszłości stanie terenu. 
Planowanie przestrzenne odnosi  się  do  przyszłego  stanu  
terenu,  określa  planistyczną  informację o  terenie,  tak zwa-
ny stan  projektowany terenu.  Natomiast  prace  geodezyjne  
bazują  na  rzeczywistej informacji o terenie.

 Najważniejszym problemem planowania przestrzenne-
go jest brak koordynacji działań władz publicznych w prze-
strzeni, a w szczególności właściwej regulacji podziałów 
i scaleń działek budowlanych w planach miejscowych, kla-
syfikacji terenów użytkowych oraz możliwości dotyczących 
budowy infrastruktury i uzbrojenia terenów. Wymaga to 
nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
ustaw: Prawo budowlane i Prawo geodezyjne. Polskiemu sy-
stemowi planowania zagospodarowania przestrzennego brak 
jest regulacji materialnie określających przebieg i zasady 
planowania, dlatego wskazane jest skorelowanie tych działań 
w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym.

3. Korzystanie z zasobów bazy danych EGiB (użytki, bu-
dynki i lokale)

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków sta-
nowią podstawę: planowania gospodarczego, planowania 
przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania 
nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicz-
nej, gospodarki nieruchomościami ewidencji gospodarstw 
rolnych. Aktualizacja zasobów bazy danych EGiB powinna 
odbywać się w oparciu o dokumentację geodezyjną, zawie-
rającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowla-
nego z projektem zagospodarowania działki lub terenu. Baza 
danych EGiB to:

1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, to wyko-
nywanie różnorodnych zadań, których podstawowym 
celem jest utrzymanie operatu EGiB w stałej aktual-
ności, to znaczy w zgodności ze stanem faktycznym 
i prawnym.

2. Prowadzenie EGiB to także dokonywanie działań, 
których celem jest wykorzystywanie zgromadzonych 
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zbiorów ewidencyjnych, zarówno w celach wynikłych 
z obowiązków ustawowych (na przykład sporządza-
nie zestawień zbiorczych), jak też w celach wynikłych 
z obsługi stron (na przykład wydawanie wyrysów 
z mapy ewidencyjnej).

Powyżej przedstawiony tekst jest kompilacją różnych 
opracowań i stanowisk. Wraz z treścią wygłoszonych wykła-
dów powinien stanowić podstawę  dyskusji w celu wypra-
cowania konsensusu w sprawie koncepcji zmian w polskim 
prawie w zakresie współdziałania inżynierów budownictwa 
i geodezji uczestniczących w procesie budowlanym.

Pierwszy wykład „Współdziałanie inżynierów budowni-
ctwa w i geodezji w procesach budowlanych” wygłosiła mgr 

inż. Grażyna Skołba-
nia – doradca preze-
sa Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
W swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na:

 Wybrane, obo-
wiązujące obecnie, 
regulacje prawne do-
tyczące udziału geode-
tów w procesie inwe-
stycyjnym.

 Spostrzeżenia 
wynikające z prak-
tycznej realizacji czyn-
ności geodezyjnych 
w budownictwie.

 Sprawy wymagające uporządkowania i zmiany prze-
pisów dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego.

 Tezy kierunkujące założenia nowych przepisów wy-
konawczych dotyczących czynności geodezyjnych w bu-
downictwie.

Kolejny wykład „Geodeta i inż. budownictwa w jed-
nym stali domu?” mgr inż. Ryszard Rus – Stowarzyszenie 
Geodetów Polskich 
Oddział w Gdań-
sku – z dużą swadą 
przedstawił podział 
ról w procesie inwe-
stycji budowlanej 
pomiędzy inżynierem 
budownictwa a inży-
nierem geodezji, na 
przykładzie budowy 
Tunelu pod Martwą 
Wisłą w Gdańsku. 
Stwierdził między 
innymi, że: „GEO-
DECI – reprezentanci 
interdyscyplinarnej 

dziedziny gospodarki jako pierwsi i jako ostatni są na wszel-
kich inwestycjach”.

O „Cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego – doświadczeniach z obszaru Metropolii Po-
znań”  mówił dr Lech Kaczmarek – Stowarzyszenie Geo-
detów Polskich Oddział w Poznaniu. W swojej prezentacji 
rozpatrywał również:

* Co jest wzorcem przestrzennym?
* Jak poprawnie przypisać przeznaczenie terenu do 

przyjętego standardu?
* Jak zinterpretować rozbieżności między rysunkiem 

mpzp a geometrią EGiB?

Mgr inż. Waldemar 
Sztukiewicz –  Stowarzy-
szenie Geodetów Polskich 
Oddział w Poznaniu – wy-
głosił wykład „Planowa-
nie przestrzenne i procesy 
inwestycyjne  a  problemy 
napotkane w działalności 
geodezyjno-budowlanej”. 
Między innymi omówił:
1. Mapy do celów plano-

wania przestrzennego 
i aktualne mapy do ce-
lów projektowych.

2. Plany zagospodarowania 
przestrzennego a prob-
lemy związane z ich re-
alizacją.

3. Konieczność rozwiązań 
przestrzennych w planowaniu i projektowaniu w procesie 
inwestycyjnym (technologia BIM).

4. Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technicznych 
wspomagających procesy planowania i projektowania 
(drony).

Na temat „Wykorzystanie  bezzałogowych  stat-
ków  latających w  różnych  zastosowaniach budowlanych 
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to:
  zbiory danych prowa-

dzone na podstawie 
ustawy PGiK przez or-
gany SGiK (informa-
tyczne bazy danych),

  utworzone na podstawie 
tych zbiorów danych, 
opracowania kartogra-
ficzne,

 rejestry,
 wykazy  i zestawienia,
 dokumentacje zawierają-

ce wyniki prac geodezyj-
nych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone 
w wyniku tych prac,

 zobrazowania lotnicze,
 zobrazowania satelitarne.

Po każdym wykładzie odbywała się ożywiona dyskusja, 
jednak konkretnych stanowisk w poszczególnych sprawach 
Konferencja nie wypracowała. Poruszane problemy  powin-
ny być zaczynem twórczym do dalszej dyskusji w środowi-
sku geodetów i inżynierów budownictwa. 

Opracowanie:
 Zbigniew Augustyniak, Wiesław Buczkowski

Zdjęcia: Mirosław Praszkowski

Wydarzyło się 
w naszej Izbie

i  geodezyjnych”  prelekcję 
wygłosił inż. Paweł Wójcik 
– z firmz SkySnap. W swoim 
wystąpieniu poruszył zagad-
nienia:
1. Fotogrametria cyfrowa bli-

skiego zasięgu.
2. Sprzęt i oprogramowanie.
3. Przykłady wykorzystania: 
– Drony w procesie inwesty-

cyjnym. 
– Budowa drogi – bilans robót 

ziemnych i inwentaryzacja 
stanu   budowy.

– Dane do modelowania bu-
dynków – BIM. 

– Inwentaryzacja obiektów trudnodostępnych. 
– Kopalnia odkrywkowa i hałda – pomiar objętości. 
– Inwentaryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Mgr inż. Lidia Danielska – Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu – 
przedstawiła temat „Korzystanie z materiałów Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”. Między innymi 
wyjaśniła, że Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

 

5 maja 

W delegaturze w Gnieźnie 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 ochronie przyrody w budowlanym pro-

cesie inwestycyjnym.       

6 maja Udział przedstawiciela WOIIB w pracach Komitetu Programowego PIIB.

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

9 maja Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

10 maja
Podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2016 WOIIB wspólnie z Po-
znańskim Oddziałem SEP zorganizowała VI Konferencję naukowo-techniczną „Energooszczęd-
ność w oświetleniu”.
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10 maja Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

10 maja Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. kontaktów zagranicznych WOIIB.

11 maja
Podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2016 WOIIB wspólnie z 
Poznańskim Oddziałem SEP zorganizowała VIII Konferencję naukowo-techniczną „Instalacje 
elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”.

11 – 13 maja
Udział przedstawicieli WOIIB w konferencji w Cedzynie „Warsztaty Rzeczoznawcy Budowla-
nego”.

12 maja Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.

12 maja

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby  na tematy:
1. Recykling w budownictwie – gospodarka odpadami na budowie w świetle obowiązujących 

przepisów. 
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiska, w tym ochronie przyrody w budowlanym pro-

cesie inwestycyjnym.         

13 maja Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

16 maja 
Odbyło się posiedzenie Rady Programowej Biuletynu, podczas którego dokonano wyborów  
i zatwierdzono materiały do Biuletynu nr 2/2016 (51).

16 maja
W delegaturze w Koninie odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

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

19 maja
W delegaturze w Pile odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

19 maja

W delegaturze w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków Izby na tematy: 
1. Recykling w budownictwie – gospodarka odpadami na budowie w świetle obowiązujących 

przepisów. 
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiska, w tym ochronie przyrody  w budowlanym pro-

cesie inwestycyjnym.       

20 maja
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna rozpoczęła testowymi egzaminami pisemnymi wiosenną se-
sję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane.

20 maja
Udział przedstawicieli WOIIB w obchodach rocznicowych Zespołu Szkół Budowlanych w Ko-
ninie i podpisanie umowy  o współpracę pomiędzy ZSB Konin a WOIIB.

20 – 21 maja
Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB zorganizował II Majówkę – ZIELONKA 
2016.

24 maja
W Sali konferencyjnej WOIIB odbyło się międzynarodowe seminarium: „Geotechniczne aspekty 
projektowania, budowy i eksploatacji składowisk odpadów”.

25 maja – 06 czerwca Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła egzaminy ustne na uprawnienia budowlane.

25 maja
Organizację i przebieg egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane, zorganizowanych przez 
Okręgową Komisję Kwalifikacyjną WOIIB, kontrolował przewodniczący Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej PIIB – dr inż. Marian Płachecki.

30 maja

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

31 maja
W delegaturze w Gnieźnie odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
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2 czerwca

W delegaturze w Koninie odbyło się szkolenie dla członków Izby na tematy: 
1. Recykling w budownictwie – gospodarka odpadami na budowie w świetle obowiązujących 

przepisów. 
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiska, w tym ochronie przyrody  w budowlanym pro-

cesie inwestycyjnym.       

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

09 czerwca

W delegaturze w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków Izby na tematy: 
1. Recykling w budownictwie – gospodarka odpadami na budowie w świetle obowiązujących 

przepisów. 
2. Stosowanie przepisów o ochronie środowiska, w tym ochronie przyrody  w budowlanym pro-

cesie inwestycyjnym.       

09–10 czerwca Udział członków WOIIB w konferencji organizowanej przez Izbę Projektowania Budowlanego.

13 czerwca
W siedzibie Radców Prawnych odbyło się kolejne posiedzenie Wielkopolskiego Porozumienia 
Samorządów Zawodowych.  

14 czerwca Odbyło się posiedzenie Zespołu prawno-regulaminowego WOIIB.

14 czerwca Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

14 czerwca Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. kontaktów zagranicznych WOIIB.

16 czerwca
W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
1. Nowe kierunki rozwoju prefabrykacji w budownictwie.   
2. Wspólne ściany nośne – rozwiązania konstrukcyjne, aspekty prawno-techniczne.

16–18 czerwca
W Szczecinie odbyło się spotkanie przewodniczących rad okręgowych i redaktorów naczelnych 
Biuletynów Informacyjnych.

16 czerwca Odbyło się posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

21 czerwca
W siedzibie WOIIB odbyła się konferencja „Współdziałanie inżynierów budownictwa i geodezji 
w procesie budowlanym”.

22 czerwca
W delegaturze w Lesznie odbyło się spotkanie członków Izby z przedstawicielami administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

24–25 czerwca
W Warszawie odbył się XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa, w którym wzięli udział delegaci z WOIIB.

27 czerwca
Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB zorganizował konferencję 
„Z dziejów Zamku Królewskiego w Poznaniu”, połączoną ze zwiedzaniem odbudowanej wieży 
zamkowej.

28 czerwca Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

30 czerwca

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

30 czerwca Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

30 czerwca
Odbyła się uroczystość wręczenia 239 osobom decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych  
w sesji wiosennej 2016 r.

13 lipca Spotkanie z pracownikami delegatur w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14.

27 lipca

Odbyło się posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto 
uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną proś-
bę, skreślenia z listy członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu 
zgonu.
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20 kwietnia br. odbyła się w Wielkopolskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 
druga już konferencja dot. budownictwa 

fortyfikacyjnego w Poznaniu. Pierwsza, 8 kwietnia 2015 
roku dotyczyła wewnętrznego pierścienia obronnego, czyli 
TWIERDZY POLIGONALNEJ z głównym obiektem militar-
nym FORTEM WINIARY (CYTADELA) oraz innych umoc-
nień. W skład ich wchodziły także kaponiery ze szczególnym 
uwzględnieniem kolejo-
wej, którą mieliśmy spo-
sobność także zwiedzić. 
Tegoroczna konferencja 
zaś dotyczyła obronnego 
pierścienia zewnętrzne-
go Poznania. Składał się 
on z 18 fortów, tworząc 
TWIERDZĘ FORTOWĄ.

Zarówno pierwsza 
jak i druga konferencja 
cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem człon-
ków Wie lkopolsk ie j 
Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa.

TWIERDZA 
FORTOWA

Bardzo ciekawy refe-
rat pt. „Historia i funkcje 
XIX-wiecznej Twierdzy 
Fortyfikacyjnej w Po-
znaniu” wygłosił ubrany 
w kopię oryginalnego 
munduru majora z pi-
kielhaubą na głowie ów-
czesnej armii Prus mgr 
inż. Przemysław Maćko-
wiak. Drugi, nie mniej cie-
kawy, referat szczególnie 
dla inżynierów budowni-
ctwa, pt. „Walory archi-
tektoniczno-konstrukcyjne 

dzieł Twierdzy Fortyfikacyjnej - Poznań” wygłosił mgr 
inż. arch. Przemysław Wojciechowski.

Z uwagi na duże zainteresowanie tą tematyką, przybli-
żę w skrócie historię omawianej na konferencji – Twierdzy 
Fortowej w Poznaniu.

Część obecnej Wielkopolski w latach 1793-1807 należa-
ła do Prus, a w 1807 r. stała się częścią Królestwa Warszaw-
skiego. W 1815 r. po kongresie wiedeńskim, który usankcjo-

nował nowy podział ziem polskich, po-
nownie weszła w skład Królestwa Prus, 
jako Wielkie Księstwo Poznańskie. 
Władze wojskowe Prus zdawały sobie 
sprawę, że Poznań leży blisko (ok. 60 
km) od granicy Cesarstwa Rosyjskiego. 
Podjęto więc wówczas decyzję o prze-
kształceniu Poznania w twierdzę i mia-
sto garnizonowe. Pierwsze koncepcyj-
ne szkice budowy twierdzy sporządził 
w latach 1815-1816 szef sztabu general-
nego armii pruskiej gen. Karl Wilhelm 
Georg von Grolman. Dalszymi pracami 
na projektem twierdzy kierował major 
Johann Leopold Ludwig Brese, szef wy-
działu inżynieryjnego ministerstwa woj-
ny Prus, oraz kpt. Moritz Karl Ernst von 
Prittwitz. Projekty zakończono w 1828 
r. i król Prus Fryderyk Wilhelm III 
14 sierpnia 1828 r. zatwierdził je do re-
alizacji. W 1829 r. rozpoczęto budowę 
Twierdzy Poligonalnej, którą ukończo-
no w 1869 r.

Twierdza Poznań w tym stanie, 
w jakim się ukształtowała, nie przetrwa-
ła długo, gdyż już w 1872 roku podję-
to decyzję o jej modernizacji w nowym 
systemie. Rozpoczęto prace nad projek-
tem Twierdzy Fortowej dla Poznania. 
Ogólny projekt nowej twierdzy został 
zatwierdzony w 1873 r. Przyjęto wybu-
dowanie wokół miasta dziewięciu for-
tów głównych oraz trzech pośrednich, 
co zrealizowano w latach 1876-1886. 

XIX-wieczne budownictwo
fortyfikacyjne Poznania.

Twierdza Fortowa 

Zdjęcie podczas konferencji. Po prawej mgr inż. Przemysław 
Maćkowiak, po lewej mgr inż. Zenon Wośkowiak–  

organizator konferencji
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W następnych czterech latach dokonano wzmocnienia twier-
dzy, budując dalszych sześć fortów pośrednich.

Twierdza uzyskała przez to regularny układ, który 
przetrwał do lat siedemdziesiątych po II wojnie światowej, 
kiedy to rozpoczęto wyburzanie niektórych fortów (Fort 
IV, Fort IVa, Fort V i Fort VIa). Naprzemiennie występo-
wały forty główne oznaczone kolejno cyframi i pośrednie 
oznaczone cyframi z literą „a”. Po powstaniu tych fortów 
Poznań stał się jedną z największych niemieckich twierdz 
na wschodzie. 

W 1902 roku zapadła decyzja o wyburzeniu części 
umocnień pierścienia wewnętrznego, gdyż hamowały one 
rozwój śródmieścia Poznania. Cesarz Prus polecił wówczas 
nadać historyczne nazwy fortom pierścienia zewnętrznego, 
które dotychczas nosiły wyburzane umocnienia pierścienia 
wewnętrznego. Widmo wojny zbliżającej się w 1914 roku 
skłoniło władze wojskowe Prus do rozbudowy poznańskich 
umocnień. Rozpoczęto budowę schronów betonowych róż-
nego typu, których do wybuchu wojny powstało ok. 100. 
Rozwój sytuacji na froncie sprawił jednak, że Twierdzę 

TWIERDZA POZNAŃ
Źródło:www.poznańskiefyrtle.pl
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Poznań rozbrojono. Jednostki liniowe stacjonujące udały się 
na front. Wówczas umocnienia obsadziły oddziały zapasowe 
i pomocnicze. Można więc stwierdzić, że podczas I wojny 
światowej poznańskie fortyfikacje nie odegrały poważniej-
szej roli militarnej.

W okresie międzywojennym forty, a szczególnie Fort 
Winiary (Cytadela), były wykorzystywane dla różnych ce-
lów przez Wojsko Polskie. W Forcie Winiary stacjonował 
między innymi 7. Batalion Telegraficzny Wojska Polskiego.

W czasie II wojny światowej forty przeznaczone 
były dla różnych celów. Fort Winiary przejęło wojsko 

tego przystosowane. W najlepszym są te, które były użyt-
kowane po wojnie przez wojsko. Uczestnicy konferencji 
mieli właśnie możliwość zwiedzenia takiego fortu pośred-
niego „Fortu VIIA”. Jedyny fort pośredni z zachowanymi 
oryginalnymi drzwiami w remizach.

Fort ten został wykupiony od wojska i służy właścicie-
lowi częściowo dla celów gospodarczych. Został wyjątkowo 
udostępniony członkom WOIIB z uwagi na bardzo ciekawe 
rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne. Omówił je na 
konferencji, referując szczegółowo budowę fortów mgr inż. 
arch. Przemysław Wojciechowski, który podczas zwiedzania 

Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania Fortu VIIA.

niemieckie. Zimą 1945 roku poznańskie umocnienia spraw-
dziły się jako fortyfikacje. Pomimo że znaczenie militarne 
przestarzałych umocnień było już wówczas tylko symbo-
liczne, to pierścień obrony niemieckiej w dużym stopniu 
opierał się właśnie na obiektach XIX-wiecznych twierdzach 
fortowych, a szczególnie na Forcie Winiary (Cytadela).
Po wojnie forty (a głównie Fort Winiary) stały się nieste-
ty źródłem materiałów budowlanych. Dopiero w 1966 roku 
Fort Winiary został objęty opieką konserwatora zabytków 
Poznania. Obecnie forty, oprócz czterech wyburzonych 
w latach 70. ub.w., znajdują się w różnej kondycji budow-
lanej. Kilka z nich można bezpiecznie zwiedzić, gdyż są do 

fortu mógł je zademonstrować. Po forcie oprowadzał także, 
ubrany już w inną kopię munduru ówczesnej Armii Prus, 
mgr inż. Przemysław Maćkowiak. Pan architekt Przemysław  
Wojciechowski tak pasjonująco omawiał budowę i szczegó-
ły architektoniczno-konstrukcyjne, że bardzo zainteresowa-
na tym i zasłuchana jego grupa zwiedzających przekroczy-
ła ustalony czas zwiedzania i została zamknięta w forcie. 
Ale wszystko dobrze się skończyło i uczestnicy konferencji 
i zwiedzający Fort VIIA byli bardzo zadowoleni.

Zenon Wośkowiak
Przewodniczący

Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji 
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa była współorganizatorem dwóch 
konferencji naukowo-technicznych podczas 

Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 
2016 w Poznaniu:
 10 maja 2016 r. TECHNIKA ŚWIETLNA 2016;
 11maja 2016 r. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 

2016.
Obie konferencje odbywały się pod patronatem medial-

nym Wiadomości Elektrotechnicznych, SPEKTRUM – Biu-
letynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego SEP oraz 
INPE – Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

TECHNIKA
ŚWIETLNA 2016
10 maja 2016 r. w pawi-

lonie 7 (sale G i H) Między-
narodowych Targów Poznań-
skich odbyła się VII Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna 
z cyklu  „Energooszczędność 
w oświetleniu” nt. TECHNI-
KA ŚWIETLNA 2016 pod 
patronatem Polskiego Komi-
tetu Oświetleniowego SEP 
oraz Związku Producentów 
Sprzętu Oświetleniowego 
POL-Lighting. Głównymi or-
ganizatorami konferencji był 
Oddział Poznański Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich 
im. prof. Józefa Węglarza 
oraz Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budowni-
ctwa, natomiast współorga-
nizatorami konferencji byli: 
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie. 

Radzie Programowej VII Konferencji przewodniczył 
profesor Jacek Hauser z Politechniki Poznańskiej. Ponadto 
w skład Rady Programowej weszli: sekretarz naukowy – dr 
inż. Małgorzata Górczewska z Zakładu Techniki Świetlnej 
i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej, profesor Wojciech 
Żagan z Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele Pol-
skiego Komitetu Oświetleniowego SEP: dr inż. Piotr Pracki, 
dr inż. Jan Grzonkowski i dr inż. Dariusz Czyżewski. Pra-
cami Komitetu Organizacyjnego VII Konferencji kierował 

Wiceprezes ZG SEP – Stefan 
Granatowicz otwiera 

Konferencję TECHNIKA 
ŚWIETLNA 2016

wiceprezes ZG SEP – mgr inż. Stefan Granatowicz, a sekre-
tarzem organizacyjnym była mgr inż. Renata Kurka – sekre-
tarz Zarządu OP SEP. 

Obrady konferencji otworzył wiceprezes Zarządu Głów-
nego, a jednocześnie członek Prezydium Zarządu Oddziału 
Poznańskiego SEP – Stefan Granatowicz, witając serdecz-
nie przybyłych uczestników.  W swym wystąpieniu Kolega 
Stefan Granatowicz krótko przedstawił tematykę konferencji 
oraz szczególnie podziękował za działalność organizacyjną 
sekretarzom konferencji – dr inż. Małgorzacie Górczewskiej 
i mgr inż. Renacie Kurce. 

Obu sesjom referatowym przewodniczył Profesor Jacek 
Hauser. W pierwszej sesji zaprezentowano następujące refe-
raty tematyczne i jedną prezentację firmową:
 Mariola Rysik, Wojciech Żagan (Politechnika Warszaw-

ska) – Nowatorskie trendy i rozwiązania w oświetleniu 
mieszkań. 
 Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) – 

Nowa norma dotycząca oświetlenia drogowego PN-EN 
13201:2016. 
 Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) – Monito-

ring instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem 
opraw LED  na ulicy Patriotów w Warszawie. 
 Krzysztof Wandachowicz (Politechnika Poznańska) – Cha-

rakterystyki techniczne diod świecących. 
 Marcin Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.) – Nowe doświad-

czenia w projektowaniu oświetlenia z użyciem opraw 
diodowych. 
 Leszek Leniarski, Rafał Manowiecki (KRULEN Technika 

Świetlna) – Inteligentne rozwiązania oświetleniowe dla 
przemysłu i transportu publicznego – system XARA®. 
Prezentacja Firmy KRULEN Technika Świetlna.

Po przerwie, w drugiej sesji referatowej zaprezentowa-
no następujące referaty i jedną prezentację firmową:
 Filip Gabryelczyk, Tadeusz Zamiara, Marcin Majek (TRI-

LUX POLSKA Sp. z o.o.) – Sterowanie oświetleniem 
LED w budynkach użyteczności publicznej, przemy-
śle i infrastrukturze miejskiej jako element wspierania 
efektywności energetycznej. 
 Przemysław Skrzypczak (Politechnika Poznańska) – Wy-

korzystanie impulsowania diod elektroluminescencyj-
nych w fotografii ultraszybkiej. 
 Cezary Wichniewicz (LENA LIGHTING S.A.) – Energo-

oszczędne rozwiązania LED; Prezentacja Firmy LENA 
LIGHTING S.A. 
 Jacek Jacak (Schréder Polska Sp. z o.o.) – SHUFFLE to 

łączenie ludzi w strefie publicznej. 

Konferencje naukowo-techniczne 
Oddziału Poznańskiego SEP

podczas Targów EXPOPOWER 2016
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 Jerzy Andruszkiewicz, 
Józef Lorenc, Bogdan 
Staszak (Politechnika 
Poznańska) – Kom-
pensacja nadążna po-
jemnościowych prą-
dów ziemnozwarcio-
wych w sieciach SN 
dla poprawy ciągłości 
i jakości zasilania. 
 Jan Bogusz (ABB Sp. 

z o.o.)  – Zastosowanie 
sensorów pomiaro-
wych w rozdzielnicy 
SN zgodnie z normą 
PN-EN 61850-9-2. 

Po przerwie kawo-
wej prowadzenie obrad 
przejął wiceprezes OP 
SEP – Ryszard Niewiedział i zgodnie z programem przedsta-
wiono trzy dalsze referaty oraz odbył się panel dyskusyjny:
 Stanisław Wapniarski (ELEKTROBUDOWA S.A.) – Roz-

dzielnice średnionapięciowe ELEKTROBUDOWY 
S.A. 
 Maciej Ogos (ZPUE S.A.) – Bezpieczeństwo w dwuczło-

nowych rozdzielnicach SN o izolacji powietrznej. 
 Andrzej Jądrzyk, Mariusz Radziszewski (Elektrometal  Ener-

getyka S.A.) – Rozdzielnice SN i zespoły zabezpieczeń 
firmy Elektrometal Energetyka S.A. 

Po zakończeniu prezentacji poszczególnych referatów 
zadawane były tylko krótkie pytania do autorów referatów. 
Natomiast bardziej ożywiona dyskusja dotycząca omawia-
nej tematyki przeniesiona została do panelu dyskusyjnego. 
W panelu tym również krótkie wystąpienie miał Kierownik 
Zakładu Szkolenia COSiW SEP – Lech Dziewierz, któ-
ry zaprezentował stronę internetową Centralnego Ośrodka 
Szkolenia i Wydawnictw SEP oraz zaprosił na konferencję 
naukowo-techniczną dotyczącą nowoczesnej diagnostyki 
transformatorów.

Oficjalnego zamknięcia XIV Konferencji OP SEP z cy-
klu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego 
napięcia” dokonał wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP 
– Ryszard Niewiedział, dziękując autorom referatów, dys-
kutantom  i uczestnikom za sprawny przebieg spotkania. 
Jednocześnie zaprosił obecnych na tradycyjne listopadowe 
Sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne urządzenia oraz 
usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informa-
tyczne”.   

Referaty prezentowane podczas konferencji zostały 
wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opa-
trzonego numerem ISBN 978-83-940441-5-2. W konferencji 
uczestniczyło blisko 150 osób z terenu całego kraju, w tym 
około 40 członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa. Na zakończenie konferencji wszy-
scy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenie OP SEP 
i WOIIB o udziale w szkoleniu. 

Ryszard Niewiedział
 Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP

 Marek Łasiński, Piotr Ratajkiewicz (Philips Lighting Po-
land) – Wybrane aspekty nowoczesnych technologii 
oświetlenia zewnętrznego. 
 Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) – 

Oświetlenie przejść dla pieszych.
Po zakończeniu prezentacji każdego z referatów wywią-

zywała się ożywiona dyskusja dotycząca omawianej tematyki. 
Szczególnie po ostatnim referacie dr inż. Małgorzaty Gór-
czewskiej. Zwiększająca się liczba użytkowników dróg oraz 
pojawiające się nowe techniczne możliwości realizacji syste-
mów oświetleniowych zmuszają do poszukiwania bardziej 
efektywnych, racjonalnych rozwiązań poprawiających bezpie-
czeństwo na drogach. Nowe normy stanowią jeden z ważnych 
elementów wspomagających decyzje w tym procesie.  

Prezentowane podczas konferencji referaty zostały 
wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opa-
trzonego numerem ISBN 978-83-940441-4-5. W konfe-
rencji uczestniczyło blisko 200 osób z terenu całego kraju,  
w tym około 50 członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Na zakończenie konferencji 
wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenie OP 
SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu. 

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2016.
11 maja 2016 r. w pawilonie 7 (sale G i H) Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich odbyła się XIV Konferencja 
Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskie-
go, średniego i wysokiego napięcia” nt. STACJE ELEK-
TROENERGETYCZNE 2016. Głównymi organizatorami 
konferencji byli: Oddział Poznański Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza i Wielkopolska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, natomiast współ-
organizatorem konferencji były Międzynarodowe Targi Po-
znańskie. 

Komitetowi Organizacyjno-Programowemu XIV Kon-
ferencji przewodniczył prezes OP SEP – mgr inż. Kazimierz 
Pawlicki, a sekretarzem był dr inż. Ryszard Niewiedział 
– wiceprezes OP SEP i przewodniczący Sekcji Instalacji 
i Urządzeń Elektrycznych OP SEP. Ponadto w skład komi-
tetu weszli: prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – prze-
wodnicząca Sekcji Energetyki  OP SEP oraz członkowie Za-
rządu Oddziału Poznańskiego SEP. 

Obrady konferencji otworzył prezes Oddziału Poznań-
skiego SEP – Kazimierz Pawlicki, witając serdecznie przy-
byłych uczestników, a wśród nich dwóch wiceprezesów 
Zarządu Głównego SEP – Kolegów Stefana Granatowicza 
i Krzysztofa Wolińskiego. W swym wystąpieniu przedstawił 
tematykę konferencji i jej szczegółowy program. Następnie 
Ryszard Niewiedział – sekretarz Komitetu Programowo-Or-
ganizacyjnego XIV Konferencji – przedstawił krótki referat 
omawiający historię konferencji z cyklu „Instalacje elek-
tryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” podczas 
Targów EXPOPOWER.

W pierwszej sesji plenarnej, którą poprowadził prezes 
OP SEP – Kazimierz Pawlicki,  zaprezentowano trzy refera-
ty, a mianowicie:
 Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)  – Nowoczes-

ne rozwiązania miejskich stacji elektroenergetycznych. 

Prezes OP SEP 
– Kazimierz Pawlicki 

otwierakonferencję STACJE 
ELEKTROENERGETYCZNE 

2016
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logia umożliwiająca przemianę światła słonecznego bezpo-
średnio na energię elektryczną, czyli wytwarzanie prądu. 
Wykładowca w sposób szczegółowy, ale dostępny, prze-
kazał informacje dotyczące budowy ogniw słonecznych  
i magazynowania wytworzonego prądu. Krótko przedstawił 
zalety i wady systemów. Omówił również rolę projektan-
tów budynków, w których przewiduje się instalacje ogniw 
fotowoltaicznych. W podsumowaniu podał kilka danych 
statystycznych: 

Fotowoltaika jest dziedziną energetyki, która w ostat-
nich latach rozwijana jest na szeroką skalę. 

Moduły fotowoltaiczne dostępne na rynku mają po-
wierzchnię od 0,3 m do 3 m2, a ich moc kształtuje się pomię-
dzy 30 a 300 W. 

Produkcja energii elektrycznej przy pomocy ogniw sło-
necznych odbywa się z relatywnie dużą sprawnością, wyno-
szącą 13%-20%.

Obecnie zainstalowana w Polsce moc wytwórcza PV 
jest szacowana na ok. 3 MW, jednakże są to w większości 
instalacje niepodłączone do sieci energetycznej (głównie 
zasilanie znaków drogowych). Należy jednak pamiętać, że 
instalacje te, niezależnie od wielkości, działają tylko w wa-
runkach sprzyjających.

Pompy ciepła były tematem drugiego wykładu.
Uczestnicy poznali definicję pompy ciepła - jest  to 

urządzenie grzewcze, które pobiera określoną ilość energii 
cieplnej z dolnego źródła ciepła, którym może być: grunt, 
powietrze,  ścieki,  woda  itp. 
i za pomocą procesów termo-
dynamicznych przenosi ją do 
górnego źródła ciepła, które 
stanowi  bezpośredni  system 
grzewczy  budynku.  Pompa 
ciepła dostarcza więcej ciepła 
niż zużywa prądu i dlatego 
jest odnawialnym źródłem 
energii – znaczącą część cie-
pła dostarczanego do budyn-
ku czerpie z otoczenia.

Dr inż. Robert Wróblew-
ski szczegółowo omówił za-
chodzące procesy termodyna-
miczne, budowę pomp ciepła 
oraz ich zastosowanie. Można 
stwierdzić, że pompy ciepła należą do najbardziej efektyw-
nych i proekologicznych systemów ogrzewania budynków 
i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Z wykładów jednoznacznie wynikało, że w obliczu 
wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii zmusze-
ni jesteśmy do zwiększenia udziału energii ze źródeł odna-
wialnych. Osiągnięcie tego celu wymaga jednak zwiększenia 
przedsięwzięć w tym sektorze, i to zarówno w sferze przy-
gotowania odpowiedniej kadry projektowej, wykonawczej, 
konserwatorskiej, jak i łatwiejszego dostępu do środków fi-
nansowych, bowiem są to inwestycje bardzo drogie. 

Sądzimy, że to sympozjum było maleńkim krocz-
kiem w realizacji tych zadań. Uczestnikami byli: członko-
wie WOIIB, samorządowcy, studenci PWSZ w Gnieźnie, 
nauczyciele i uczniowie ponadgimnazjalnych szkół poli-
technicznych. Skorzystali z naszego zaproszenia również: 
prorektor PWSZ prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak, dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Musiałowicz, 
członkowie Rady WOIIB - Zbigniew Bigoszewski i Andrzej 
Wojciechowski. Ogółem uczestniczyło ponad 80 osób. 

Dziękuję dyrektorowi Zespołu Szkól Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Gnieźnie Panu Markowi Jóźwiakowi za współ-
pracę i umożliwienie odbycia spotkania na terenie szkoły.

Relacja: Jolenta Pankowska
Zdjęcia: Jarosław Hartwich, ZSP nr 2

Delegatura WOIIB Gniezno we współpracy z dy-
rektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie zor-

ganizowała 20 maja 2016 r. sympozjum na temat: „Odna-
wialne źródła energii”. 

Pierwszy wykład - Instalacje fotowoltaiczne w genera-
cji rozproszonej wygłosił dr inż. Radosław Szczerbowski. 
O Pompach ciepła, budowie, zasadach działania i zastoso-
waniu mówił dr inż. Robert Wróblewski.

Wykład dr inż. Radosława Szczerbowskiego zdomino- 
wał spotkanie. Fotowoltaika to dziedzina nauki i techno- 

Odnawialne źródła energii 
– sympozjum w Gnieźnie



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2016 (52)

29www.woiib.org.pl

W doborowym składzie, zajmując cały auto-
kar, 50-osobowa grupa członków WOIIB 
i osób towarzyszących wyruszyła w godzi-

nach rannych 20 maja br. na II Majówkę – „Zielonka ‘16”.
Stanowiliśmy zwarty, rozpoznawalny zespół, gdyż 

uczestnicy zostali wyposażeni w czapki bejsbolówki z ini-
cjałami naszej Izby, butony majówkowe i smycze z osobisty-
mi wizytówkami. Każdy uczestnik otrzymał także majów-
kowy śpiewnik, który okazał się bardzo przydatny podczas 
wieczoru integracyjnego.

Zamysłem organizatorów było powiązanie majówki 
z budownictwem oraz Jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski 
i początkami państwa polskiego. 

Majówka rozpoczęła się od zwiedzenia firmy budow-
lanej „POZ-BRUK” w Sobocie, która się szczyci wysokim 
poziomem technicznym w produkcji materiałów budowla-
nych. Mieliśmy możliwość obejrzenia wyprodukowanych 

na największym poziomie technologicznym elementów 
elewacyjnych dla realizowanego budynku „BAŁTYK TO-
WER” w Poznaniu. Następne w programie było Muzeum 
Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego 
zlokalizowanego we wsi Jaracz k. Obornik Wlkp. Kolej-
nym majówkowym akcentem budowlanym było zwiedzanie 
XVIII-wiecznego kościoła drewnianego pw. Michała Archa-
nioła w Łukowie. Kościół został wybudowany w 1780 roku 
w konstrukcji zrębowej. Posiada rokokowe wyposażenie 

wnętrza. W ołtarzu głównym obraz matki Bożej z Dzieciąt-
kiem i św. Janem Chrzcicielem.

W 1831 r. w Łukowie u Józefa Grabowskiego prze-
bywał Adam Mickiewicz, który uczestniczył w omawia-
nym kościele w pasterce Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. 
W Łukowie spotkał się też ze swoim bratem Franciszkiem 
Mickiewiczem, uczestnikiem powstania listopadowego, któ-
ry tutaj mieszkał do 1859 roku.

Po wysłuchaniu dziejów kościoła, wygłoszonych przez 
ks. kanonika Jana Stefana, wyruszyliśmy do naszego miejsca 
noclegowego, czyli Leśnego Zakładu Doświadczalnego Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Zielonce. Po zakwaterowaniu 
i obiedzie oraz krótkim odpoczynku zwiedziliśmy Arbore-
tum Leśne wchodzące w skład Zakładu Doświadczalno-Dy-
daktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Powstało ono z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Meixne-
ra, dziekana Wydziału Leśnego dawnej Akademii Rolniczej 

w Poznaniu w 1979 roku. Arboretum zajmu-
je powierzchnię 86 ha i gromadzi około 1020 
gatunków oraz odmian drzew i krzewów. Na 
jego terenie prowadzone są badania przez 
pracowników naukowych oraz ćwiczenia 
terenowe studentów Uniwersytetu Przyrod-
niczego. To także doskonałe miejsce wypo-
czynku dla turystów.

Program Majówki przewidywał następ-
nie przeprowadzenie kilku gier sprawnościo-
wo-sportowych przygotowanych z pełnym 
zaangażowaniem przez kol. Piotra Szcze-
panka. Odbyły się niestety tylko trzy, gdyż 
deszcz przepędził nas do budynku. Odbyło 
się tylko przeciąganie liny, konkurs rzutków 
do tarczy oraz test sprawnościowy, tzw. „po-
rozumienie”, który jak pozostałe wywołał 

wśród uczestników ogromny entuzjazm.
Organizatorzy przewidywali możliwość majowego 

deszczu i zaproponowali wysłuchanie wykładu kol. dr. inż. 
Włodzimierza Łęckiego na temat „Miejsca związane z po-
czątkami państwa polskiego”. Wykład wsparty przeźroczami 
był świetny pod każdym względem i nawiązywał tematycz-
nie do niektórych miejsc zwiedzanych w drugim dniu ma-
jówki. Koniecznym do zapamiętania z prelekcji są następu-
jące wydarzenia i daty:

II Majówka – „Zielonka‘16” 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa
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połowa IX w. – powstanie państw słowiańskich na terenach 
nad Odrą i Wisłą. Polan na zachodzie (ok. 850 r.) i Wiślan 
na południu (druga połowa IX w.) Państwo Wiślan zostaje 
wkrótce podbite przez państwo wielkomorawskie.
połowa X w. – Państwo Polan obejmuje znaczną część 

ziem między Odrą i Bugiem, m. in. Sieradzkie, Łęczyckie, 
Mazowsze, Pomorze Gdańskie. Jego mieszkańcy stanowią 
zaczątek narodu polskiego. Na czele państwa stoi książę. 
Ośrodkami władzy są grody. Do najznaczniejszych należą 
Kruszwica, Gniezno, Ostrów Lednicki, Giecz i Poznań.
963 r. – Pierwsza wzmianka źródłowa o władcy Polan – 

Mieszku. Według późniejszych źródeł, m. in. Kroniki Galla 
Anonima i Kroniki Wielkopolskiej z XIII w., Mieszko był 
synem Siemomysła – syna Leszka, którego ojciec Siemowit 
był synem legendarnego Piasta.
965 r. Mieszko pojmuje za żonę Dobrawę (Dąbrówkę) –

córkę księcia czeskiego Bolesława I.
966 r. – Przyjęcie chrześcijaństwa w obrządku rzymskim 

przez Mieszka I.
968 r. – w Poznaniu powstaje pierwsze na ziemiach pol-

skich biskupstwo. Pierwszym biskupem zostaje Jordan 
pochodzący z Lotaryngii. W Poznaniu wzniesiona zostaje 
murowana z kamiennych ciosów katedra.
977 r. - Zjednoczenie przez Mieszka I wszystkich ziem et-

nicznie polskich.
990-992 r. – Najstarszy dokument na ziemiach polskich, 

tzw. „Dagome iudex”, wystawiony przez Mieszka I, jego 
drugą żonę Odę i synów oddających gród Gniezna z przy-
ległościami pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Dokument ten 
określa również granice ówczesnej Polski. 
992 r. Śmierć Mieszka I i jego pogrzeb w katedrze poznań-

skiej. Władzę obejmuje syn Bolesław Chrobry.
1000 r. – Zjazd gnieźnieński. Cesarz Otton III przybywa do 

Polski i uznaje suwerenność księcia polskiego w Gnieźnie. 
Utworzenie w Gnieźnie metropolii kościelnej – arcybiskup-
stwa, obejmującego zwierzchnictwo nowo utworzonych bi-
skupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie.
1025 r. – koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego 

króla Polski w katedrze gnieźnieńskiej.

Po kolacji rozpoczął się wieczór integracyjny, na który 
przybył przewodniczący Rady WOIIB z małżonką. Pogra-
tulował zwycięzcom gier integracyjnych i wręczył symbo-
liczne nagrody. Przy udziale „człowieka orkiestry” wytwo-
rzyła się znakomita atmosfera wieczoru. Bardzo rozbawieni 
uczestnicy dali nawet pokaz świetnego tańca i śpiewu so-
lowego. Śpiewniki miały wzięcie i bawiący się wyśpiewali 
wszystkie piosenki w nim zawarte.

Drugi dzień majówki powitał nas piękną słoneczną po-
godą. Po zasłużonym nocnym odpoczynku i dobrym śnia-
daniu, obraliśmy kierunek na Pola Lednickie. Zostały one 
wydzielone ze wsi Imiołki i od 1 stycznia 2013 roku posia-
dają własną nazwę. Znajdują się w powiecie gnieźnieńskim 
w gminie Kiszkowo. Centralnym punktem 40-hektarowych 
Pól Lednickich jest wzniesiona w 1997 roku na usypanym 

pagórku BRAMA TRZECIEGO TYSIĄCLECIA. Budowla 
(zrealizowana przy udziale poznańskich firm budowlanych) 
o ażurowej stalowej konstrukcji (długość 36 m i wysokość 
9 m) ma kształ ryby, przez pierwszych chrześcijan uznawa-
nej za symbol Chrystusa. W pobliżu BRAMY – RYBY znaj-
duje się droga krzyżowa (stacja z głazów marmurowych), 
ażurowa dzwonnica z dzwonem ufundowanym w 2000 r. 
przez gminę Tarnowo Podgórne. Jest też „KOTWICA NA-
DZIEI” – wydobyta z wód Zatoki Gdańskiej. W zachodniej 
części pola wznosi się murowany Ośrodek Duszpasterski – 
DOM SPOTKAŃ. W sąsiedztwie stoi Dom św. Jana Pawła 
II, w którym znajduje się muzeum papieskie. Na początku 
kwietnia 2006 roku, w przeddzień pierwszej rocznicy śmierci 
św. Jana Pawła II, ustawiono przy ośrodku potężny głaz-po-
mnik (ok. 25 ton). Przed głazem-pomnikiem papieskim grób 
inicjatora spotkań młodzieży na Polach Lednickich o. Jana 
Góry. Pierwsze spotkanie odbyło się w 1997 roku w przed-
dzień wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie. 

Zgodnie z programem drugiego dnia majówki w go-
dzinach popołudniowych dojechaliśmy do Gniezna (70 tys. 
mieszkańców). Po kawowo-lodowej przerwie zwiedziliśmy 
śródmieście Gniezna i dotarliśmy do katedry. Nosi ona obec-
nie nazwę Archikatedralna Gnieźnieńska Bazylika Pryma-
sowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to 
gotycki kościół katedralny usytuowany na Wzgórzu Lecha 
w Gnieźnie.

Początki gnieźnieńskiej katedry sięgają końca IX w., 
kiedy to wybudowano prostokątne oratorium jednonawowe. 
Pod koniec X w. Mieszko I wybudował świątynię na pla-
nie krzyża, przebudowując jednonawowe oratorium. W 977 
roku pochowano w świątyni księżną Dąbrówkę, żonę Miesz-
ka I. Przed przybyciem św. Wojciecha do Gniezna Bolesław 
Chrobry przebudował świątynię według planu prostokąta, 
wynosząc ją później do rangi katedry. Po wielu zniszczeniach 
i wielokrotnych przebudowach katedry, na przełomie lat 50. 
i 60. XX wieku odrestaurowano świątynię w stylu gotyckim. 
W 999 roku odbył się pogrzeb św. Wojciecha oraz jego ka-
nonizacja przez papieża Sylwestra II. W marcu 1000 roku 
do Gniezna przybył cesarz Otton III, aby pomodlić się przy 
grobie św. Wojciecha. Odbył się wtedy tzw. I zjazd gnieź-
nieński, na którym książę Polski Bolesław Chrobry i cesarz 
omawiali plany utworzenia wspólnego królestwa Niemiec, 
Francji, Rzymu, Anglii i państw słowiańskich (protoplast 
Unii Europejskiej?). Utworzono archidiecezję gnieźnieńską 
i I Metropolię kościelną w Polsce, podległą wyłącznie pa-
pieżowi. Pierwszym arcybiskupem został Radzim Gaudenty. 
W katedrze gnieźnieńskiej odbyło się pięć koronacji na kró-
lów Polski. W kolejności jak poniżej:
– w 1025 r. na króla Polski zostaje koronowany Bolesław 

Chrobry,
– w tym samym roku 1025 zostaje koronowany jego syn 

Mieszko II,
– w 1076 r. Bolesław II Śmiały,
– w 1295 r. Przemysł II,
– w 1300 r. Wacław II Czeski.
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Po zwiedzeniu katedry wraz z jej podziemiami uczest-
nikom majówki organizatorzy zaproponowali obiad w Łubo-
wie, a następnie przejazd w kierunku Ostrowa Lednickiego. 
Po przeprawieniu się na wyspę promem, rozpoczęliśmy jej 
zwiedzanie. Jest ona największą (7,5 ha) z pięciu wysp na je-
ziorze Lednica, prawdopodobnym miejscem Chrztu Polski. 
Za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego była jed-
nym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych 
państwa Polan i Polski. Zachowały się pozostałości grodu 

oraz relikty najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej ar-
chitektury pałacowo-sakralnej (z basenami do chrztu) oraz 
wolno stojącego kościoła cmentarnego z grobami w nawie 
i aneksach. Obydwa obiekty wzniesiono w czasach panowa-
nia Mieszka I (tuż przed 966 rokiem). Wyspę z lądem stałym 
łączyły dwa mosty: most zachodni o dł. 428 m (poznański) 
i wschodni o dł. 174 m (gnieźnieński) o szerokości 9 m. Nie-
gdyś przebiegał przez Ostrów Lednicki szlak łączący Poznań 

i Gniezno. Kres świetności Ostrowa Lednickiego przyniósł 
najazd Brzetysława I Czeskiego w 1038 roku, kiedy znisz-
czono mosty i spalono gród. Osadnictwo przetrwało do XIV 
wieku, jednak rola grodu spadła po przeniesieniu stolicy do 
Krakowa. Później Ostrów Lednicki pełnił funkcję cmenta-
rza.

Ostrów Lednicki był ostatnim miejscem zwiedzanym 
przez uczestników majówki. Wiele koleżanek i kolegów 
miało okazje być po raz pierwszy na Ostrowie Lednickim. 

Podczas jazdy autokarem do Poznania 
przekazano dużo słów uznania orga-
nizatorom oraz przewodnikowi trasy 
majówkowej. Dr inż. Włodek Łęcki 
– pasjonat i znawca Wielkopolski, au-
tor ponad 80 książek krajoznawczych 
i przewodników turystycznych, prze-
kazał nam w sposób rzeczowy, a jed-
nocześnie przystępny, często okraszony 
anegdotami swoją wiedzę o zwiedza-
nych zabytkach Szlaku Piastowskiego. 

Jako koordynator zespołu organi-
zującego II Majówkę WOIIB bardzo 
serdecznie dziękuję za pomoc kol. El-
żbiecie Stakun i kol. Piotrowi Szcze-
pankowi, a szczególnie p. Agacie Sin-
czykowskiej, bez której zaangażowa-
nia nie dałoby się jej zorganizować na 

takim poziomie, który zadowolił wszystkich uczestników. 
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestni-
kom za stworzenie wyjątkowo sympatycznej, wesołej i przy-
jacielskiej atmosfery w ciągu tej dwudniowej, majówkowej 
wyprawy. Do zobaczenia za rok na III Majówce WOIIB.

Zenon Wośkowiak
Przewodniczący

Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji
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10 czerwca 2016 r. o godz.10:00, 
przy wiacie edukacyjnej 
„Gajówka” Leśnictwa Las 

Miejski w Gnieźnie, odbyło się podsumo-
wanie XVI edycji Powiatowego Konkursu 
Ekologicznego „EKOLIDER” oraz wręczono 
nagrody laureatom w poszczególnych kate-
goriach konkursowych. Konkurs swoim za-
sięgiem obejmował cały powiat gnieźnieński. 
Kategorie konkursu to: selektywna zbiórka 
odpadów, odzysk surowców wtórnych, właś-
ciwe zachowanie na obszarach zielonych, po-
moc zwierzętom leśnym, ochrona i racjonalne 
gospodarowanie zasobami wodnymi oraz pro-
mocje idei ekologicznej. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli:
– Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
– Urząd Miejski w Gnieźnie,
– Polski Klub Ekologiczny,
– Nadleśnictwo Gniezno,
– Polski Związek Łowiecki.

Patronat nad konkursem objęło wiele firm i organizacji, 
między innymi Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa w Poznaniu.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w konkursie udział 
wzięło 17 placówek oświatowych, w tym 2 gimnazja,  

Rozdanie nagród XVI edycji 
Powiatowego Konkursu Ekologicznego

„EKOLIDER”

4 szkoły podstawowe i aż 11 przedszkoli. Łącznie udział 
wzięło 3630 młodych ludzi. Kapituła zdecydowała przyznać 
3 tytuły „Ekolidera” i 4 wyróżnienia. Tytuły te przyznano:

– Przedszkolu nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie,
– Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karni-

szewie,
– Gimnazjum w Trzemesznie.

Przyznano również 4 tytuły „Mecenasa Przyrody” pa-
tronom konkursu. WOIIB znalazła się w tej honorowej 
czwórce. Nagrodę z rąk Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego 
Beaty Tarczyńskiej i Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza 
Budasza odebrali: przewodniczący Rady WOIIB Włodzi-
mierz Draber i zastępca przewodniczącego Rady WOIIB Je-
rzy Stroński.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu i przychylności Patronów Kapituła Konkursu mogła 
laureatów obdarować nagrodami rzeczowymi.

Zaangażowanie uczestników konkursu potwierdziło ce-
lowość edukacji młodego pokolenia z zakresu gospodarowa-
nia środowiskiem. To oni w przyszłości będą odpowiedzialni 
za naszą planetę. Oby postępowali w myśl sentencji: „Podzi-
wiając krajobrazy, chcielibyśmy – bez ujemnej ingerencji w 
przyrodę – przyłączyć się do aktu ich tworzenia...”.

Relacja: Jolenta Pankowska
Zdjęcia: Karol Lewartowski
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7 czerwca 2016 
roku odbyło się 
X  Zwycza jne 

Sprawozdawczo-Wyborcze 
Walne Zgromadzenie Dele-
gatów Oddziału Stowarzy-
szenie Inżynierów i Tech-
ników Przesyłu Naftowego 
i Gazowniczego w Pozna-
niu.  W trakcie obrad pre-
zes ustępującego Zarządu 
– Kol. Andrzej Mikołajczak 
podsumował działalność, li-
czącego w dniu 30 czerwca 
2016 r., niemal 550 człon-
ków Oddziału SITPNiG, 
zrzeszonych w 10 kołach 
zakładowych w czasie trwa-
nia kadencji 2012-2016. 

Działalność Oddzia-
łu przez ostatnie czte-
ry lata koncentrowała się 
głównie na zadaniach 
s t a t u t o w y c h  z w i ą z a -
nych m.in. z: organiza-
c j ą  k o n f e r e n c j i ,  n a r a d ,  s y m p o z j ó w 
(w sumie 13 tego typu przedsięwzięć), seminariów (5), odczy-
tów (34), wystaw (7) oraz innych imprez, w których w sumie 
uczestniczyło niemal 2788 osób. Szeroko prowadzona była 
również działalność Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
SITPNiG w Poznaniu, posiadającego certyfikat jakości ISO, 
w którym pracuje 34 rzeczoznawców, w tym 9 weryfikato-
rów. W czasie trwania kadencji zorganizowano 208 kursów, 
podczas których przeszkolono 3719 osób. 

Oddział w Poznaniu współpracuje z wieloma insty-
tucjami, m.in.: Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów 
Budownictwa, w której różne funkcje pełnią członkowie  
SITPNiG czy NOT poprzez swoich delegatów w poszcze-
gólnych oddziałach terenowych.

Zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia, 
członków poszczególnych kół zakładowych zostało wysoko 
ocenione przez Zarząd Główny SITPNiG, który w minionej 
kadencji przyznał Odznaki Honorowe: 

– 5 diamentowych – Zbigniewowi Bartkowiakowi, Gu-
stawowi Czarnobrywemu, Zdzisławowi Kowalskiemu, Gra-
żynie Sapiesze, Konradowi Śniatale, 

– 24 złote, 45 srebrnych odznak honorowych SITPNiG 
oraz umożliwił przyznanie 4 diamentowych odznak honoro-
wych: Andrzejowi Barczyńskiemu, Stanisławowi Kurlitowi, 

Władysławowi Polcynowi i Tadeuszowi Zugehoerowi.
Przyznano również Odznaki Honorowe NOT: 2 złote 

otrzymali Zbigniew Bartkowiak i Zdzisław Kowalski oraz 
przyznano 24 srebrne. 

W czasie trwania Zgromadzenia delegatów, w podzię-
kowaniu za wieloletnią pracę społeczną na rzecz stowarzy-
szenia oraz osobiste zaangażowanie w rozwój Oddziału, 
ustępującym przewodniczącym kół zakładowych, Kolegom: 
Tadeuszowi Zugehoerowi, Ryszardowi Białczykowi, Henry-
kowi Grabowskiemu oraz Zbigniewowi Bartkowiakowi wrę-
czono okolicznościowe dyplomy. 

Wybrano Zarząd Oddziału SITPNiG w Poznaniu w na-
stępującym składzie:

prezes – Andrzej Mikołajczak, wiceprezesi: Andrzej 
Barczyński, Grzegorz Bartoszewski, sekretarz –Małgorza-
ta Ratajczak, skarbnik – Barbara Janke, członkowie: Ewa 
Przedpełska, Gustaw Czarnobrywy, Tomasz Dalski, Przemy-
sław Hozakowski i Piotr Purkiewicz. 

W skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG 
wchodzą również przewodniczący poszczególnych kół za-
kładowych.

Małgorzata Ratajczak
Sekretarz Zarządu Oddziału SITPNiG 

w Poznaniu 

Wybory w stowarzyszeniu gazowników 
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W dniach 7 i 8 czerwca 2016 r. w Rosnówku 
odbyło się coroczne seminarium, organizo-
wane przez Politechnikę Poznańską i Zwią-

zek Mostowców RP, dotyczące budownictwa mostowego  
w Polsce. 

Przy bardzo dużej frekwencji branżowców z całej Pol-
ski wysłuchano wielu bardzo ciekawych referatów na temat 
aktualności technologicznych związanych z budową i remon-
tami mostów. 

XXVI Seminarium 
„Współczesne metody budowy, wzmocnienia i przebudowy mostów” oraz

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Andrzeja Ryżyńskiego

W pierwszym dniu seminarium uhonorowano byłego 
rektora Politechniki Poznańskiej prof. Andrzeja Ryżyńskie-
go z okazji jego 90-lecia urodzin. Laudację wygłosił prof. 
Arkadiusz Madaj, wychowanek Profesora, następnie obecni 
w sali przedstawiciele różnych instytucji wręczali listy gra-
tulacyjne. Wśród nich był też przedstawiciel Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wyjątkowo podniosły charakter uroczystości podkre-
ślał zasługi Profesora dla polskiego budownictwa.

 Jerzy Stroński

13 czerwca 2016 roku w siedzibie Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Poznaniu odby-
ło się dziesiąte spotkanie przedstawicieli 

samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele inżynierów budow-
nictwa, lekarzy, pielęgniarek i położnych, adwokatów, rad-
ców prawnych, doradców podatkowych, architektów, apte-
karzy oraz diagnostów laboratoryjnych. Na spotkanie przy-
była jako gość posłanka Bożena Szydłowska.

Program posiedzenia obejmował dwie prezentacje:
 „Prawne i psychologiczne aspekty mobbingu” przygo-

towaną przez Pana Marcina Raka z Wałbrzyskiej Okręgowej 
Izby Radców Prawnych,

 „Leki poza apteką poważnym problemem społecznym” 
przedstawioną przez Panią Alinę Góreckę, przedstawicielkę 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

W prezentacji poświęconej mobbingowi Pan Marcin 
Rak przedstawił psychologiczną definicję tego zjawiska, 
jego rodzaje, formy i fazy w ujęciu psychologicznym oraz 
opisał zachowania mobbera i ofiary. Podkreślił, iż w aspek-
cie psychologicznym zjawisko to w ścisłym słowa znaczeniu 
dotyczy relacji w miejscu pracy, a w szerszym ujęciu obej-
muje także prześladowania w środowisku szkolnym i tzw. 
falę w wojsku. 

Ponadto, prezentujący omówił definicję prawną mob-
bingu i jego przykłady oraz regulację prawną dotyczącą tego 
zjawiska zawartą w art. 94 Kodeksu pracy, stwierdzając, iż 

przepis ten, mimo takiej samej treści od 12 lat, był przed-
miotem zmienianych interpretacji sądowych. Podkreślił, iż 
niedochowanie przez pracodawcę przewidzianego w ww. 
przepisie obowiązku przeciwdziałania mobbingowi może 
skutkować roszczeniami przeciwko temu podmiotowi. Po-
nadto przedstawił politykę antymobbingową jako narzędzie 
służące zapobieganiu mobbingowi na wstępnym jego etapie, 
wskazując na jej podstawowe elementy (np. zapisy w regu-
laminie pracy, ankiety, szkolenia pracowników, kontrola 
wewnętrzna, wprowadzenie męża zaufania, mediatora, wy-
rażanie przez kierownictwo woli przeciwdziałania lobbingo-
wi). Zaznaczył, iż z jego doświadczenia wynika, że polityki 
antymobbingowe stosowane przez pracodawców są, niestety, 
mało skuteczne. 

Pan Marcin Rak zaprezentował dane z Ministerstwa 
Sprawiedliwości w zakresie wnoszonych pozwów z tytułu 
mobbingu, potwierdzające niską skuteczność w dochodzeniu 
przedmiotowych roszczeń, a to ze względu na trudności do-
wodowe ze strony powoda (ofiary). Stwierdził, że powyższe 
trudności oraz niska wysokość zasądzanych kwot z tytułu za-
dośćuczynienia stanowią bardzo częstą przyczyną rezygnacji 
z dochodzenia roszczeń. Zaznaczył, że pozwy w większości 
wnoszone są przez kobiety, a mobbing z większą częstotli-
wością występuje w sektorze publicznym.

W dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacji, m.in. 
Pan Zbigniew Tur – Dziekan Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Poznaniu wskazał na konieczność zmiany przepisów 

Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych
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prawnych w zakresie mobbingu, tak, aby rozstrój zdrowia 
nie był konieczną przesłanką warunkującą możliwość docho-
dzenia roszczeń przez ofiary mobbigu. 

Pan Krzysztof Kordel – Prezes Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej, zwrócił uwagę na trudności dotyczące 
udowodnienia związku przyczynowego pomiędzy działania-
mi o charakterze mobbingowym a rozstrojem zdrowia.

W swoim wystąpieniu Pani Alina Górecka – przedsta-
wicielka Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Po-
znaniu, zwróciła uwagę na negatywne skutki dopuszczenia 
przez prawo sprzedaży określonych leków poza aptekami, tj. 
w sklepach, kioskach, na stacjach paliw, na poczcie. Bardzo 
duża ilość tych punktów i brak obowiązku ich rejestrowania 
powodują, iż punkty te nie są kontrolowane przez inspekto-
rów nadzoru farmaceutycznego. Przeprowadzone kontrole 
nie są skuteczne, ponieważ obowiązujące przepisy prawne 
nie przewidują możliwości obciążenia sprzedawców określo-
nymi karami i obowiązkami. Negatywne skutki takiego zja-
wiska dla nabywców to m.in.: możliwość zakupu leków fał-
szowanych, nieodpowiedniej jakości na skutek przechowy-
wania w nieodpowiednich temperaturach (nie ma obowiązku 
monitoringu temperatur), przeterminowanych, podjęcie de-
cyzji o zakupie leku na podstawie reklamy bez możliwości 
skonsultowania z farmaceutą i przedawkowanie określonych 

składników, które występują równocześnie w dwóch róż-
nych nabywanych lekach, zakup leków przez dzieci.

Środowisko farmaceutów postuluje o zmianę przepisów 
prawnych tak, aby zostały ograniczone dawki sprzedawa-
nych leków poza apteką, wprowadzony został zakaz sprze-
daży leków dzieciom, a leki były eksponowane w miejscach 
niedostępnych dzieciom, aby punkty nieapteczne były objęte 
obowiązkową kontrolą inspektorów nadzoru farmaceutycz-
nego wyposażonych w możliwość nakładania określonych 
sankcji oraz obowiązkowym monitoringiem temperatur.

W dyskusji po prezentacji Pan Krzysztof Kordel – Pre-
zes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej – stwierdził, 
że zjawisko lekomanii wzrasta na masową skalę i staje się 
patologią. Nadto wskazał na nieodwracalne i niebezpieczne 
skutki przedawkowania składników chemicznych leków, np. 
paracetamolu, który powoduje uszkodzenie nerek. Zaape-
lował, aby prawnicy zajęli się zmianą przepisów w powyż-
szym zakresie. 

Ustalono, iż gospodarzem kolejnego spotkania przed-
stawicieli samorządów zawodowych zawodów zaufania pub-
licznego będzie Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów.

Radca prawny 
Dorota Dziopak

Mgr inż. Marek Wichtowski 
– „Miałem szczęście na swojej drodze zawodowej spotkać
 wartościowych ludzi”.

Mgr inż. Marek Wichtowski urodził się w Nowym Tomyślu. Tu 
w 1971 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące.

W latach 1971–1978 studiował na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Poznańskiej. 

Od września 1978 r. do czerwca 1979 r. pracował w charakterze 
majstra ds. instalacyjnych w Zakładzie Budowlano-Remontowym Wo-
jewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, a następnie przez 
kolejny rok w Zakładzie Obsługi Inwestycji przy Wojewódzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Lesznie. Od czerwca 1980 r., z półroczną 
przerwą na pracę w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych 
w Poznaniu oddział Nowy Tomyśl, pracował jako inspektor nadzoru 
inwestorskiego i zastępca kierownika działu inwestycji w Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu.

W swojej karierze miał też kilkuletni okres prowadzenia samo-
dzielnej działalności gospodarczej w projektowaniu i nadzorowaniu 
robót instalacyjnych.

Wielkopolski Inżynier Budownictwa
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Od stycznia 2003 r.  pełni obowiązki prezesa Zarządu 
PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu.

Pierwsze uprawnienia otrzymał w 1983 r. upoważ-
niające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika 
budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
a w 1992 r. w zakresie sieci gazowych. W 2016 r. uzyskał 
uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń do kierowania budową i wykonywania 
nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń.

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.
Należy do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa od chwili jej powstania.

Mirosław Praszkowski
– Co zdecydowało, że został Pan inżynierem budowni-

ctwa?
Marek Wichtowski
– Kończyłem bardzo dobre Liceum Ogólnokształcące 

w Nowym Tomyślu, w którym panowała 
atmosfera naukowej rywalizacji i chęć 
zdobycia ugruntowanej wiedzy. Główny-
mi animatorami takiego działania koleża-
nek i kolegów było wspaniałe grona na-
uczycielskie, które potrafiło zainspirować 
nas do dużego wysiłku intelektualnego, 
do podjęcia zdrowej rywalizacji w zdoby-
waniu wiedzy. 

Gdy przyszedł czas dokonywania 
wyborów dalszych losów zawodowych 
chciałem kontynuować tradycję rodzin-
ną i zostać prawnikiem. – Mój ojciec był 
pracownikiem administracji państwowej. 
Jednak większość kolegów z klasy wybie-
rała się na Politechnikę Poznańską i bar-
dzo szczerze namawiali mnie, bym razem 
z nimi poszukał dla siebie dalszej drogi 
życiowej wśród braci inżynierskiej. Ich 
pomysł poparło też grono nauczycielskie, 
gdyż w bezpośrednich rozmowach z nami 
od razu stwierdzili, że powinienem kon-
tynuować dalszą naukę na Politechnice 
Poznańskiej. Przedmioty ścisłe i techniczne były moją pasją 
i świetnie sobie z nimi radziłem. W latach 1971–1978 stu-
diowałem na nowo utworzonym Wydziale Ochrony Środo-
wiska Politechniki Poznańskiej. Pracę magisterską pisałem 
na temat oczyszczania ścieków w zakładzie przetwórstwa 
drobiu w Poznaniu przy ul. Wykopy.

M.P.
– Jak wyglądały początki pracy młodego inżyniera?
Marek Wichtowski
– Po skończeniu studiów, od września 1978 r. do 

czerwca 1979 r., pracowałem w charakterze majstra ds. 
instalacyjnych w Zakładzie Budowlano-Remontowym 
Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, 

a następnie przez kolejny rok, w Zakładzie Obsługi In-
westycji przy Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Lesznie. 

Od czerwca 1980 r., z półroczną przerwą na pracę 
w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Pozna-
niu oddział Nowy Tomyśl, pracowałem jako inspektor nad-
zoru inwestorskiego i zastępca kierownika działu inwestycji 
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Nadzoro-
wałem budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i in-
stalacji gazowych w ramach inwestycji. 

W swojej karierze miałem też kilkuletni okres prowa-
dzenia samodzielnej działalności gospodarczej w projekto-
waniu i nadzorowaniu robót instalacyjnych. W tym czasie 
nadzorowałem wiele prac realizowanych w Urzędzie Miej-
skim w Buku, w firmie Wavin oraz prowadziłem najtrudniej-
szy etap gazyfikacji starówki w Szamotułach.

Od stycznia 2003 r.  pełnię obowiązki prezesa Zarządu 
PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu.

Pierwsze uprawnienia otrzymałem w 1983 r., upoważ-
niające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika 
budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
a w 1992 r. w zakresie sieci gazowych. W 2016 r. uzyskałem 
uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń do kierowania budową i wykonywania 
nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń.

M.P.
– Którą z realizacji uważa Pan za swoje największe 

osiągnięcie zawodowe?
Marek Wichtowski
– W okresie pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej – 

do osiągnięć zawodowych zaliczę powstanie dziesiątek 
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budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych na osiedlach 
spółdzielczych Batorego, Północ i przy ul. Wypoczynko-
wej w Nowym Tomyślu, Opalenicy, Buku i Pniewach. To 
również obiekty towarzyszące, które Spółdzielnia realizowa-
ła - jak szkoły, sale gimnastyczne, żłobki plus infrastruktu-
ra techniczna. Zbudowano kilometry sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, gazu, sieci cieplnych i kilkanaście węzłów 
ciepłowniczych.

Dzisiaj oczywiście skupiam się na nowotomyskich „wo-
dociągach” i tym chcę się szczególnie pochwalić. W okresie 
mojej pracy wybudowaliśmy w mieście i gminie Nowy To-
myśl dziesiątki kilometrów sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej, szereg przepompowni ścieków i wody. Zmieniliśmy 
technologię wykonywanych robót, np. sieci wodociągowe 
wykonujemy wyłącznie z rur polietylenowych lub żeliw-
nych. W 2003 r. mieliśmy 7 przepompowni ścieków, a dzi-
siaj 42 i co najważniejsze, są one wpięte do systemu wizua-
lizacji, dzięki czemu operator na oczyszczalni wie wszystko 
o ich pracy, będąc w sterowni, a nie na obiekcie w terenie, 
gdzie i tak pewnych parametrów nie byłby w stanie spraw-
dzić, np. poboru prądu przez pompę. 

Ale największym naszym wspólnym osiągnięciem było 
zrealizowanie w latach 2013-2015 przebudowy i rozbudowy 
miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu. Stara 
oczyszczalnia powstała w 1978 r. Chociaż spełniała warun-
ki pozwolenia wodnoprawnego, nie była w stanie zapewnić 
redukcji związków biogennych, tj. azotu i fosforu. Kosztem 
prawie 38 mln zł powstał nowy obiekt, na który uzyskaliśmy 
dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu 
Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko w kwocie 22 mln zł. 

Przy okazji tego zadania z oszczędności przetargowych 
dokonaliśmy renowacji 4 km sieci kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 200-600 mm na kwotę ponad 2,2 mln zł.

Tak się szczęśliwie złożyło, że na budowę oczyszczalni 
ścieków przetarg wygrała (ach te nasze procedury przetargo-
we z najniższą ceną, a nie na przykład ze średnią z ofert), 
gorzowska INFRA i budowa przebiegała sprawnie i profe-
sjonalnie, tak że dzisiaj mamy gości z całej Polski, którzy 
zapoznają się z naszymi rozwiązaniami przed podjęciem de-
cyzji u siebie. Wysoko sobie cenię współpracę z wicepreze-
sem INFRY R. Czarnym-Kropiwnickim i projektantem tech-
nologii naszej oczyszczalni J. Wójcikiem z zielonogórskiego 
„E.Coraxu”. Miło mi stwierdzić, że nasi partnerzy też nas 
dobrze wspominają, uważając, że proces prowadzenia inwe-
stycji z naszej strony był bez większych uwag. 

W swojej pracy zawodowej miałem szczęście spotkać 
wartościowych ludzi, znaczące firmy wykonawcze, których 
kadra i stosowane rozwiązania pozwalały mi systematycznie 
podnosić swoje kwalifikacje. W okresie pracy w Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu na placach budowy były 
to: Kombinat Budowlany Poznań – Centrum, WUPRINŻ 
Poznań, Instal Poznań, Gazobudowa Zabrze. Wiodącym dla 
Spółdzielni Mieszkaniowej biurem projektowym był po-
znański Inwestprojekt.

Za tymi przedsiębiorstwami stali ludzie i te kontakty naj-
bardziej sobie cenię. W Inwestprojekcie były to czasy, kiedy  
działały zespoły sprawdzające i trzeba przyznać, patrząc  na 
dzisiejsze opracowania projektowe, że były to rozwiązania 
naprawdę przemyślane. Zresztą proszę pomyśleć o zwykłej 
kolizji gazociągu stalowego Ø200 mm z nowym kanałem cie-
płowniczym. Dzisiaj, mając do dyspozycji rury preizolowane, 
nie ma żadnego problemu, ale wówczas, realizując budowę 
sieci ciepłowniczej w betonowym kanale łupinowym  było 
to spore wyzwanie. Do dzisiaj ciepło wspominam projektan-
tów Inwestprojektu: W. Romańczyka, W. Bobczyńskiego, 
T. Mańkę i przedwcześnie zmarłego W. Strojnego.

Miałem to szczęście, że w okresie pracy w Spółdzielni 
Mieszkaniowej trafiłem nie tylko na mojego „guru” inżynier-
skiego, jakim był nasz kierownik Działu Inwestycji Bernard 
Nowaczyk. To jest osoba nie tylko o dużej wiedzy inżynier-
skiej, ale też o ogromnej kulturze osobistej. Mówiąc, że był 
on naszym wzorem, mam na myśli innych kolegów z tego 
okresu pracy w Spółdzielni, jak: L. Jadziewicz, B. Kucz czy 
W. Pięta. Było z kim robić „burzę mózgów”. 

M.P.
– Co jest pańskim życiowym sukcesem?
Marek Wichtowski
– Bezspornie moim największym życiowym sukce-

sem jest moja rodzina. Podczas ostatniego Sylwestra, razem 
z żoną dokonaliśmy małego podsumowania 37 lat wspólnie 
spędzonych. Wyszedł nam bardzo pozytywny bilans. Mamy 
dwoje dzieci, które są już samodzielne zawodowo. Córka 
jest tłumaczem języka angielskiego i pracuje we Wrocławiu, 
a syn ukończył studia dziennikarskie i politologiczne na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sukcesy rodzinne to głównie zasługa mojej żony. Od 
początku naszego małżeństwa z dużym zrozumieniem pod-
chodziła do konieczności moich wyjazdów służbowych 
w początkach mojej kariery inżynierskiej. Zaakceptowała 
również moją pasję: grę w brydża sportowego.  

M.P.
– Brydż sportowy. Proszę o  więcej informacji o pań-

skich osiągnięciach.
Marek Wichtowski
– Przez te wszystkie lata trochę się tego uzbierało. Mi-

strzostwo Bawarii Par w brydżu sportowym w Monachium 
w 2008 r., Mistrzostwo Par Wielkopolski czy też 13. miej-
sce w Mistrzostwach Polski Par. W 2002 r. z moim partne-
rem brydżowym M. Małeckim zdobyliśmy I miejsce w Mi-
strzostwach Polski Rynków Finansowych. W ubiegłym 
roku moja drużyna Polonia Nowy Tomyśl występowała 
w II lidze. Ponadto, w 2009 r. wspólnie z bratem Grzego-
rzem zajęliśmy II miejsce w klasyfikacji generalnej Mi-
tingu Uznamskiego w Świnoujściu. Brat Grzegorz też jest 
inżynierem budownictwa, chociaż od wielu lat w zawodzie 
już nie pracuje.
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Niestety, brydż sportowy, jak każda inna dyscyplina, 
wymaga poświęcenia, treningu, co  ze względów zawodo-
wych i rodzinnych nie zawsze jest możliwe. 

M.P.
– Poza brydżem sportowym, czym jeszcze Pan się pa-

sjonuje?
Marek Wichtowski
– Oboje z żoną bardzo lubimy podróżować i zwiedzać 

ciekawe miejsca w Polsce, jak i różne zakątki Europy. Do 
każdego wyjazdu staramy się dobrze przygotować, czytając 
różne przewodniki turystyczne, informacje o danym kraju, 
regionie. Biorąc pod uwagę zawsze ograniczony czas nasze-
go pobytu w danym miejscu, takie działanie pozwala nam 
efektywnie spędzić czas i zobaczyć to wszystko, co w danym 
miejscu jest najważniejsze i najciekawsze do zwiedzenia.

Poza tym w wolnych chwilach staramy się z żoną ak-
tywnie wypoczywać podczas wycieczek rowerowych.

punktualny i przede wszystkim odpowiedzialny za swoją 
pracę. Powinien jednocześnie stale podnosić swoją wiedzę 
inżynierską. Zatrzymanie się na chwilę w procesie rozsze-
rzania swojej wiedzy fachowej powoduje, że możemy zna-
leźć się w końcowej części inżynierskiego peletonu. A to nie 
jest miejsce dla inżyniera budownictwa.

Uważam, że dzisiejszy inżynier ma dużo łatwiejszy start 
w życie zawodowe. Dzięki dostępowi do specjalistycznej wie-
dzy zawartej w światowej literaturze pisanej, jak i w mediach 
elektronicznych, na starcie ma już pewną przewagę psycholo-
giczną w porównaniu z nami sprzed kilkudziesięciu lat. Jest 
jednak bardziej ograniczony różnymi przepisami, procedura-
mi administracyjno-prawnymi, formalnymi.

M.P.
– Proszę dokończyć zdanie. Bardzo chciałbym…
Marek Wichtowski
– Bardzo chciałbym mieć wystarczającą ilość środków, 

bym mógł zrealizować zaplanowa-
ne inwestycje czy też takie, które 
pozwolą jeszcze bardziej uno-
wocześnić naszą oczyszczalnię. 
Wprowadzamy nowoczesne tech-
nologie, a one trochę kosztują. Na 
dokształcanie pracowników staram 
się przeznaczyć odpowiednią kwo-
tę pieniędzy. Wiem, że bez dobrze 
przygotowanych kadr najnowo-
cześniejszy sprzęt i nowoczesne 
technologie będą bezużyteczne.

Przygotowujemy się do her-
metyzacji kompostowni osadów 
pościekowych oczyszczalni w No-
wym Tomyślu. Chciałbym jak naj-
szybciej to zrobić, gdyż jest duże 
zapotrzebowanie z rynku rolnego 
na ten produkt. Musimy jeszcze 
otrzymać certyfikację na jego pro-
dukcję.

Chciałbym zainwestować w in-
stancje fotowoltaiczne na terenie oczyszczalni. Marzy mi się 
0,5 MW instalacja, która wesprze naszą działalność. Pozwoli 
nowocześnie gospodarować i pozytywnie będzie wpływać na 
ochronę otaczającego nas środowiska naturalnego.

Prywatnie… Prywatnie bardzo chciałbym jeszcze móc 
z żoną odwiedzić wiele krajów czy też miejsc, do których 
planowaliśmy dotrzeć, a jeszcze nam się to nie udało.

W życiu cenię miłość, przyjaźń, pogodę, słowność 
i rzetelność. Te ostatnie cechy, plus pracowitość, to typowe 
cechy mieszkańca Wielkopolski. Bardzo chciałbym spoty-
kać ludzi, którzy również wyznają podobne zasady.

Mirosław Praszkowski

Życzę, by wszystkie Pańskie marzenia się spełniły. Dzię-
kuję za rozmowę.

Oczywiście nie może zabraknąć dobrej książki z zakre-
su współczesnej polityki, najnowszej historii Polski i świata. 
Cenię sobie bardzo dobrą literaturę. Przy niej odpoczywam 
i odrywam się od codziennych obowiązków zawodowych.

M.P.
– Proszę dokończyć zdanie. Współczesnego inżyniera 

budownictwa powinna cechować…
Marek Wichtowski
– Współczesnego inżyniera, oprócz wiedzy fachowej, 

powinna cechować rzetelność w wykonywaniu swoich obo-
wiązków zawodowych. Inżynier budownictwa reprezentuje 
zawód zaufania publicznego – nigdy nie może zawieść tego 
zaufania. Inżynier powinien być: dokładny, rzetelny, słowny, 
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W dniach 27 i 28 listopada 2006 r. odbyła się 
w Poznaniu pierwsza Konferencja Nauko-
wa pod tytułem „Trwałość i skuteczność na-

praw obiektów budowlanych - TiSNOB”. Organizatorami 
były zespoły z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Poznańskiej, Wydziału Melioracji i In-
żynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz 
firma Schomburg Polska, a głównymi inicjatorami Czesław 
Bazela z firmy Schomburg i prof. Tomasz Błaszczyński 
z Politechniki Poznańskiej. Był to jeden z pierwszych przy-
padków, gdzie firma profesjonalnych produktów chemii 
budowlanej zainwestowała w znaczący sposób w naukę. 
W trakcie konferencji nie było żadnych prezentacji pro-
mocyjnych ani spotkań pod patronatem. Całość czasu 

Dziesięciolecie Poznańskiej Konferencji 
„Trwałość i skuteczność napraw 

obiektów budowlanych – TISNOB”

konferencji wypełniły jedynie zagadnienia naukowo-tech-
niczne, i to nie tylko nawiązujące do badań i napraw z wyko-
rzystaniem produktów firmy Schomburg. Komitet naukowy, 
pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczysława Kamińskie-
go z Politechniki Wrocławskiej, tworzyło 24 profesorów 
z uczelni polskich i zagranicznych. Komitet honorowy ob-
jęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Albert Schomburg - Pre-
zes Zarządu Grupy Schomburg oraz Rektorzy Politechniki 
Poznańskiej i Akademii Rolniczej w Poznaniu. Spotkania 
konferencyjne odbywały się w Centrum Brovaria na Starym 
Rynku. Historia adresu Stary Rynek 73 i 74 sięga XV w. Na-
leży także dodać, że Brovaria jest jedynym w Polsce mini- 

Silne Prezydium obrad podczas I Konferencji TISNOB w osobach: 
prof. Piotr Noakowski – Technical University Dortmund, prof. Lech 
Czarnecki – Politechnika Warszawska i prof. Andreas Gerdes – 
Karlsruhe Institute of Technology

Wsłuchujący się w obrady I Konferencji TiSNOB Rektorzy 
Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas i Politechniki 
Krakowskiej prof. Kazimierz Flaga
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organizacyjnemu nadal przewodniczyli prof. To-
masz Błaszczyński i Czesław Bazela. Komitet 
Naukowy Konferencji był równie silny, a konfe-
rencja nadal była wspierana przez PZITB Oddział 
Poznań.

Trzecia z kolei Konferencja TISNOB odbyła 
się w dniach 18-20.11.2010 r. w przepięknym baro-
kowym pałacu w Rydzynie k. Leszna. Tym razem 
do organizacji, zamiast Instytutu Budownictwa 
Politechniki Wrocławskiej, włączył się już cały 
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Po-
litechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem jego 
Dziekana Prof. Jerzego Hoły. Od 2010 r. rozszerzył 
się zasięg konferencji o szerokie grono międzyna-
rodowe. Gościliśmy już przedstawicieli z Niemiec, 
USA, Portugalii, Ukrainy i Szwecji, a w samej kon-
ferencji brało udział ponad 150 osób, w tym wielu 
członków naszej Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Należy podkreślić, że 
każda z konferencji była konferencją, która skupia-
ła ponad 70% ludzi z praktyki: biur projektowych, 
wykonawstwa, nadzoru budowlanego i producen-
tów materiałów budowlanych.

W dniach 26-28.11.2014 r. w Poznaniu, po-
nownie w Brovarii, odbyła się ostatnia II Międzynarodowa 
i IV Krajowa Konferencja Naukowa „Trwałość i skutecz-
ność napraw obiektów budowlanych TISNOB”. Tym razem 
była już organizowana przez cztery ośrodki naukowe: 

 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Poznańskiej,
  Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej,
 Department of Civil Engineering Auburn Uni-
versity USA.

Komitet naukowy, pod kierunkiem prof. dr. 
hab. inż. Mieczysława Kamińskiego z Politechni-
ki Wrocławskiej, tworzyło 15 profesorów z uczel-
ni polskich i zagranicznych. Komitet honorowy 
objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskie-
go, rektorzy uczelni organizatorów oraz przewod-
niczący poznańskiego oddziału Polskiego Związ-
ku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Celem konferencji jak zawsze było spotkanie 
teorii i praktyki, naukowców i wykonawców, ba-
daczy i producentów, czyli wszystkich zaintere-
sowanych trwałością i skutecznością projektowa-
nych i wykonywanych napraw obiektów budow-
lanych. W 2014 r. tematyka szczegółowa konfe-
rencji podzielona była na następujące działy:

  nauka, badania, technologie,
  konstrukcje betonowe,
  konstrukcje żelbetowe,
  konstrukcje stalowe,

browarem z hotelem. Wybór miejsca nie był przypadkowy, 
gdyż właśnie Centrum Brovaria może być najlepszym przy-
kładem trwałości i skuteczności zastosowanych tutaj napraw. 
W konferencji wzięło udział 150 uczestników.

Prezydium otwierające II Konferencję TISNOB (od lewej) prof. Jerzy Hoła – 
Politechnika Wrocławska, prof. Józef Jasiczak – Politechnika Poznańska
 dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński – prof. Politechniki Poznańskiej,
 prof. Wiesław Buczkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
i Czesław Bazela – Schomburg Polska

Prezydium otwierające III Konferencję Naukową TISNOB w Rydzynie (od lewej) 
– prof. Józef Jasiczak, prof. Tomasz Błaszczyński, prof. Mieczysław Kamiński, 
prof. Jerzy Hoła, prof. Wiesław Buczkowski i Czesław Bazela

 Kolejna II Konferencja TISNOB odbyła się w dniach 
26-28.11.2008 r. w Sielinku pod Poznaniem, a do organi-
zacji włączył się już Instytut Budownictwa Politechniki 
Wrocławskiej. Ta konferencja była już znacznie liczniejsza, 
bo brało w niej udział ponad 200 uczestników. Komitetowi 
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  konstrukcje murowe,
  budownictwo ogólne.
Wszystkie zgłoszone referaty zostały opublikowane 

w formie streszczeń w broszurze konferencyjnej. Z prawie 
sześćdziesięciu artykułów zaprezentowano aż 30, a w obra-
dach uczestniczyło ponad 100 osób, a Konferencję swoim 
udziałem uświetnił dziekan Wydziału Budownictwa Auburn 
University z USA prof. Andrzej Nowak i minister Jacek Szer 
(z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Pierwszego dnia, po przywitaniu gości, głos zabrali 
rektorzy Politechnik Poznańskiej i Wrocławskiej, dziekan 
Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu, dziekan Wydziału Budow-
nictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, 
dziekan Wydziału Budownictwa Auburn University oraz 
przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego. 
Na uroczystym spotkaniu rozpoczynającym konferencję ob-
chodzono również jubileusz 25-lecia powstania firmy Tor-
kret. Zaprezentowano jej historię oraz dokonania. Wieczór 
uświetnił występ Michała Grudzińskiego, aktora Teatru No-
wego w Poznaniu.

Powrót do Brovarii był symboliczny, gdyż w tym właś-
nie roku mijało 10 lat od rewitalizacji kamienicy przy Sta-
rym Rynku 73 i 74. Dlatego też drugiego wieczora prof. T. 
Błaszczyński, jako współtwórca tej rewitalizacji, przedstawił 
wykład pod znamiennym tytułem „Brovaria wczoraj i dziś – 
10 lat istnienia”.

Drugiego dnia konferencji odbyły się również cztery se-
sje naukowe. Na końcu każdej sesji oraz podczas przerw na 

Pierwsza prezentacja IV Konferencji TISNOB w wykonaniu 
dziekana Wydziału Budownictwa Auburn University 
prof. Andrzeja N. Nowaka

Minister Jacek Szer w trakcie dyskusji na IV Konferencji TISNOB

Spotkanie doświadczenia z młodością (prof. Leonard Runkiewicz  
i dr Monika Siewczyńska) w trakcie IV Konferencji TISNOB

kawę i obiad prowadzono ożywioną i ciekawą dyskusję oraz 
wymianę doświadczeń. Przed wieczornym spotkaniem przy 
kolacji uczestnicy konferencji mieli czas na zwiedzanie mia-
sta, szczególnie Starego Rynku i jego okolic, czemu sprzyja-
ła lokalizacja miejsca obrad.

Ostatniego dnia konferencji odbyły się dwie sesje na-
ukowe. Pierwsza była kontynuacją trzeciej sesji i dotyczyła 
budownictwa ogólnego. Druga sesja dotyczyła konstrukcji 
murowych i stalowych. Na zakończenie konferencji wystą-
pił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Tomasz 
Błaszczyński, podziękował wszystkim uczestnikom oraz 
organizatorom konferencji i zaprosił wszystkich do udziału 
w kolejnej konferencji w roku 2016, tym razem we Wrocła-
wiu.

W tym roku wyjątkowo V Konferencja Krajowa (III 
Międzynarodowa) TISNOB odbędzie się w Europejskiej Sto-
licy Kultury, czyli we Wrocławiu w dniach 24-26.11.2016 r. 
Tym razem ku zadowoleniu wszystkich po raz pierwszy Ko-
mitet Honorowy zostanie wzmocniony o przewodniczących: 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
inż. Włodzimierza Drabera i Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa prof. Eugeniusza Hotałę. Mamy 
nadzieję, że znaczącą liczbę uczestników naszej konferencji, 
w 10 roku jej istnienia, zasilą członkowie obu Izb. Spodzie-
wamy się również rekordowej liczby uczestników z kraju 
i zagranicy.

Prof. nadzw. dr hab. Eur. inż. Tomasz Błaszczyński
Dr inż. Monika Siewczyńska
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Obowiązujący obecnie jednolity tekst usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290), trzynastokrotnie 

zmieniany od roku 2013, czyli od wprowadzenia wów-
czas jednolitej treści ustawy, różni się w sposób zasadniczy 
od wcześniejszych zapisów. Szczególnie zmiany zawarte  
w  ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo budowlane oraz niektórych  innych ustaw  (Dz.U. poz. 
443), obowiązujące od dnia 28.06.2015 r. wprowadziły 
nowe podejście w procedurze i sposobie realizacji niektó-
rych obiektów budowlanych, a w szczególności budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Ważne i znaczące zmiany 
wprowadziła ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budow-
lane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 
1165), a w kwestiach bezpieczeństwa użytkowania zmiany 
wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz 
ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz.U. poz. 1549). 

Ich znajomość jest niezbędna, a prawidłowe stosowanie 
nieodzowne. 

Niniejsze opracowanie ukazuje najistotniejsze zmiany 
w samej ustawie Prawo budowlane, wynikające z treści cy-
towanych wyżej aktów prawnych, uwzględniając oficjalne 
wyjaśnienia i stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa (MIiB), Głównego Urzędu Nadzoru Budowlane-
go (GUNB)  oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
(GUGiK).

Do tzw. słowniczka (art. 3) wprowadzono nieznaczne 
zmiany w definicjach obiektu budowlanego i budowli oraz 
obszaru oddziaływania obiektu, jednocześnie wykreślono 
dwie definicje związane z efektywnością energetyczną.

Treść art. 5 po zmianach brzmi „obiekt budowlany jako 
całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim 
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewi-
dywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiek-

tów budowlanych określonych w załączniku I do roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

305/2011 z dnia  9 marca 2011 r. ustanawiającego zhar-
monizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/
EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 
dotyczących: 

a) nośności i stateczności konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) higieny, zdrowia i środowiska, 
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiek-

tów,
e) ochrony przed hałasem,
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów natural-

nych 
W obowiązkach projektanta (art. 20) wprowadzono ko-

nieczność ustalenia obszaru oddziaływania obiektu (ust. 1 
pkt 1c), tj. wyznaczenie w otoczeniu projektowanego obiek-
tu lub jego części - terenu wprowadzającego ograniczenia 
wynikające z odrębnych przepisów.

Doprecyzowano obowiązki i prawa inspektora nadzoru 
inwestorskiego w art. 25 i art. 26.

W art. 28 nakazującym rozpoczęcie robót budowlanych 
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wykreślono 
słowo „ostatecznej”, co zgodnie z interpretacją GUNB (za-
mieszczoną pod datą 2016.02.17) w sytuacji, gdy w sprawie 
występuje tylko jedna strona, umożliwia rozpoczęcia robót 
budowlanych w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę, a w razie wielości stron dobrowolne wykonanie de-
cyzji nieostatecznej uzależnione jest od zaistnienia warunku 
zgodności decyzji z żądaniem wszystkich stron.

Zdecydowane zmiany zaszły w art. 29, w którym usta-
wodawca wymienił obiekty i roboty nie wymagające uzy-
skania pozwolenia na budowę. Do listy istniejących dodano 
szereg nowych obiektów oraz zmieniono charakterystykę 
w niektórych obiektach już istniejących. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, pozwole-
nia na budowę nie wymaga budowa:
– wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzin-

nych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na 
działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

– wolno stojących parterowych budynków stacji transfor-
matorowych i kontenerowych stacji transformatoro-
wych o pow. zabudowy do 35 m2,

Zmiany w Prawie budowlanym 
– praktyczne informacje 



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2016 (52)

43www.woiib.org.pl

prawo

– sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie zna-
mionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanali-
zacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

– przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
gdy nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obsza-
ru oddziaływania.

Obiekty te mogą być budowane na podstawie zgłosze-
nia, do którego należy dołączyć:
– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opinia-

mi, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami szczególnymi (p-poż, sanitarne, 
ochrony środowiska, ochrony zabytków, inne) oraz aktual-
nym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodo-
wego o wpisie projektanta na listę członków,

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane,

– aktualną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu (gdy teren działki, na którym ma być realizowa-
ny jeden z tych obiektów, nie jest objęty obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).  

Budowa ww. obiektów wymaga również ustanowienia 
kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Prócz wymienionych, pozwolenia na budowę nie wy-
maga budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny 
z pojedynczym zbiornikiem o poj. do 7 m3, przeznaczonej 
do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych, budowa obiektów małej architektury 
w miejscach publicznych oraz przyłączy, jednak ich realiza-
cja wymaga zgłoszenia, do którego należy dołączyć projekt 
zagospodarowania działki lub terenu. Alternatywnym roz-
wiązaniem dla budowy przyłączy jest możliwość ich realiza-
cji bez zgłoszenia.

Zgłoszenia, w którym należy określić rodzaj, zakres 
i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich 
rozpoczęcia, wymaga budowa i przebudowa obiektów go-
spodarczych związanych z produkcją rolną, wolno stoją-
cych parterowych budynków gospodarczych, w tym gara-
ży, altan, przydomowych ganków i oranżerii o pow. zabu-
dowy do 35 m2, przy czym łączna liczba obiektów nie może 
przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki, wolno stojących 
parterowych budynków rekreacji indywidualnej o pow. 
zabudowy do 35m2, przydomowych oczyszczalni ścieków 
o wydajności do 7,50 m3 na dobę, zbiorników bezodpływo-
wych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,  boisk 
szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych i bieżni służących 
do rekreacji, zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach, tym-
czasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale 
z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia 
w ciągu 120 dni, obiektów budowlanych piętrzących wodę 
i upustowych, przydomowych basenów i oczek wodnych 
o pow. do 50 m2, pomostów o długości całkowitej do 25 m, 
opasek brzegowych, kanalizacji kablowej i obiektów bu-
dowlanych służących poszukiwaniu i rozpoznawania złóż 
węglowodorów, a także wykonywanie robót budowlanych 

polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamo-
wych, wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych, przebudowie sieci gazowych oraz 
elektroenergetycznych, przebudowie dróg, torów i urzą-
dzeń kolejowych, budowie kanałów technologicznych 
w pasie drogowym, remont obiektów budowlanych, a tak-
że docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie 
wyższych niż 25 m, budowa ogrodzeń o wysokości powy-
żej 2,20 m, instalowanie: krat na budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków 
i urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budow-
lanych.

Zgłoszenia wymaga budowa na obszarze Natura 2000 
- budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 
35 m2 służących do bieżącego utrzymania linii kolejowych, 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 sta-
nowisk włącznie; gospodarczych obiektów budowlanych 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości kon-
strukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie 
na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych 
Skarbu Państwa;

Zgodnie z treścią art. 29. ust. 4 Prawa budowlanego ro-
boty budowlane wykonywane:
1. przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabyt-

ków – wymagają pozwolenia na budowę,
2. na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymaga-

ją dokonania zgłoszenia – przy czym do wniosku o po-
zwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć 
pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami.

Ustawodawca w art. 29 ust. 1 pkt. 2a definiuje budynki 
rekreacji indywidualnej, a w sprawie budowy takich bu-
dynków stanowisko zajął GUNB (2015.06.28), który stwier-
dził, że ustawa umożliwia budowę budynków letniskowych, 
tj. budynków przeznaczonych do okresowego wypoczynku, 
o pow. zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów 
na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 

powierzchni działki na podstawie zgłoszenia. Natomiast bu-
dowa ww. obiektów budowlanych niespełniających wyma-
gań określonych w art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy – Prawo bu-
dowlane, w zakresie przeznaczenia obiektu, jego powierzch-
ni zabudowy oraz powierzchni działki, na której ma zostać 
wybudowany, wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę.                 

Na stronie GUNB (2015.05.20) znalazło się również 
stanowisko tego organu w sprawie instalacji. Budowa in-
stalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanaliza-
cyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budyn-
ku nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania 
zgłoszenia. Tym samym inwestor będzie zwolniony z obo-
wiązku wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub 
dokonania zgłoszenia instalacji wewnątrz budynku (z wyjąt-
kiem instalacji gazowych). Jednocześnie, biorąc pod uwagę 



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2016 (52)

44 www.woiib.org.pl

fakt, że celem nowych regulacji prawnych jest uproszczenie 
i skrócenie procedur budowlanych, należy uznać, że części 
instalacji, które wykraczają poza obręb budynku do miejsca 
połączenia się z przyłączem, będą stanowić część instalacji, 
o których mowa w ww. przepisie. W sprawie tej stanowisko 
zajął również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury  i Budownictwa, który w piśmie z dnia 26.01.2016 r. 
stwierdził, że art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budow-
lane odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia 
budowlanego wykonywane są tylko roboty budowlane pole-
gające na budowie ww. instalacji. Jak podkreślono art. 33 
ust. 1 ustawy – Prawo budowlane zawiera zasadę, zgodnie 
z którą pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia 
budowlanego (z następnych regulacji powołanego przepisu 
wynika, że jedynie w przypadku zamierzenia budowlanego 
obejmującego budowę więcej niż jednego obiektu, możliwe 
jest dzielenie /etapowanie/ procesu budowlanego).  Z kolei 
art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane stanowi, że zakres 
i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do 
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania 
robót budowlanych. Regulacja ta znajduje swoje potwier-
dzenie  także w  rozporządzeniu Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.). Ponadto, jeżeli robo-
ty budowlane będą polegać wyłącznie na budowie przed-
miotowych instalacji, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
– Prawo budowlane, do realizacji  takich  instalacji nadal 
zastosowanie będą miały przepisy  techniczno-budowlane, 
w tym szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). 

Bardzo istotnym jest zapis art. 30 ust. 1a, zgodnie z któ-
rym inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego ro-
bót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie de-
cyzji o pozwoleniu na budowę. Zatem wybór formy wystą-
pienia do organu administracji architektoniczno-budowlanej 
pozostaje po stronie inwestora. Ma to znaczenie szczególnie 
wówczas, gdy w trakcie realizacji obiektu inwestor będzie 
chciał dokonać zmian. 

Z treści art. 30 ust. 5 wynika, że właściwy organ, w ter-
minie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze 
decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budow-
lanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu 
w tym terminie.

W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia (art. 
30 ust. 5c) organ administracji architektoniczno-budowlanej 
nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowią-
zek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących doku-
mentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprze-
ciw w drodze decyzji.

Na tle interpretacji tego zapisu powstawały wątpliwości, 
które w swoim stanowisku wyjaśnia GUNB (2015.09.30), 
stwierdzając, że: konieczność  uzupełnienia  dokumentów 

powoduje przerwanie miesięcznego  terminu oczekiwania 
inwestora na milczącą zgodę, a nie jego zawieszenie, zatem 
termin biegnie od nowa od chwili uzupełnienia zgłoszenia. 

W art. 34 ust. 3 dotyczącym zawartości projektu bu-
dowlanego wprowadzono dodatkowo konieczność dołącze-
nia: oświadczenia właściwego zarządcy drogi wojewódzkiej 
lub krajowej (gdy zachodzi taka potrzeba) o możliwości 
połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach 
publicznych oraz informację o obszarze oddziaływania 
obiektu.

Istotną kwestią jest wynikające z treści art. 34 ust. 5 za-
twierdzenie projektu budowlanego. Stanowisko w tej spra-
wie zajął GUNB (2015.06.28), wyjaśniając, że - organ ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej nie może obecnie 
badać zgodności projektu architektoniczno-budowlanego 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązują-
cymi Polskimi Normami, gdyż przewidujący taką możliwość 
ust. 2 art. 35 został uchylony ustawą z dnia 27 marca 2003 
r.; natomiast sam projekt zagospodarowania działki lub te-
renu podlega sprawdzeniu pod kątem zgodności z przepisa-
mi, w tym zwłaszcza techniczno-budowlanymi.

W art. 36a wprowadzono ust. 1a dotyczący istotnego 
odstąpienia od projektu budowlanego dla obiektów realizo-
wanych na zgłoszenie, obejmujących budowę wolno stoją-
cych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno sto-
jących parterowych budynków stacji transformatorowych 
i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, a także sieci elektroenergetycznych 
obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomuni-
kacyjnych oraz przebudowy budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, jeżeli przebudowa nie prowadzi do zwiększe-
nia obszaru oddziaływania. Odstąpienie takie jest możliwe 
w sytuacji uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, do-
tyczącej całego zamierzenia budowlanego. Oznacza to, że 
dla obiektów tych realizowanych na zgłoszenie, odstąpienie 
od projektu nie jest możliwe. W kwestii tej stanowisko zajął 
GUNB (2007.10.04), stwierdzając, że: gdy roboty budowla-
ne nie są prowadzone zgodnie z dokonanym zgłoszeniem, 
lecz samo zgłoszenie było prawidłowe, ale inwestor realizuje 
inny obiekt wymagający uzyskania pozwolenia na budowę, 
organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest w takiej sytu-
acji przeprowadzić postępowanie, na podstawie art. 48-49 
ustawy – Prawo budowlane.

Z art. 38 wynika konieczność przechowywania projek-
tu budowlanego przez właściwy organ. GUNB (2015.10.01) 
w interpretacji tego zapisu stwierdził, że: taki obowiązek ist-
nieje, jednak organ administracji architektoniczno-budow-
lanej jest obowiązany zwrócić wszystkie egzemplarze projek-
tu budowlanego, które były załączone do zgłoszenia, jeżeli 
w stosunku do tego zgłoszenia wniósł sprzeciw.

Art. 41 nakazuje, by w przypadku budowy realizowanej 
na podstawie pozwolenia na budowę, ale również budowy 
na zgłoszenie: budynku wolno stojącego jednorodzinnego, 
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stacji transformatorowej i sieci oraz przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego inwestor dostarczył do orga-
nu nadzoru budowlanego zawiadomienie o terminie rozpo-
częcia robót, dołączając oświadczenie kierownika budowy 
(robót) i w razie ustanowienia – oświadczenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Poprzedni zapis mówił o dostarcze-
niu w terminie, obecnie termin wykreślono. 

Z treści art. 44 wynika obowiązek dostarczenia do do-
kumentacji budowy oświadczeń osób, które zmieniły osoby 
pełniące funkcje techniczne na tej budowie, wcześniej zgło-
szone w nadzorze budowlanym.  

Zgodnie z aktualnym zapisem art. 48 ma zastosowa-
nie również do samowoli dotyczących budowy obiektów na 
zgłoszenie, tj. domów jednorodzinnych, stacji transformato-
rowych i sieci. Interpretacja GUNB (2015.06.28) informuje, 
że: obiekt budowlany, wybudowany  lub będący w  trakcie 
budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez 
wymaganego zgłoszenia, albo pomimo wniesienia sprzeciwu 
do tego zgłoszenia, może zostać tylko wtedy zalegalizowany, 
jeżeli spełnione są łącznie dwa podstawowe warunki: zgod-
ność z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz przepisami techniczno-budowlanymi w za-
kresie umożliwiającym doprowadzenia obiektu budowlanego 
do stanu zgodnego z prawem. Jednym z warunków zalega-
lizowania samowolnie wzniesionego obiektu jest uiszczenie 
opłaty legalizacyjnej. Stwierdzenie niezgodności budowy np. 
z przepisami technicznymi lub z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego powoduje, że organ nadzoru 
budowlanego jest zobowiązany nakazać rozbiórkę samowoli 
budowlanej.

Art. 49c w sprawie opłat legalizacyjnych wprowadza 
regulacje z przepisu działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. 
zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują 
wojewodzie.

Zgodnie z art. 54, przystąpienie do użytkowania obiek-
tów budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia 
na budowę, ale również zgłoszenia: wolno stojących budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących budyn-
ków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji trans-
formatorowych do 35m2 oraz sieci elektroenergetycznych 
obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 
wodociągowych, kanalizacyjnych,  cieplnych i telekomuni-
kacyjnych wymaga zawiadomienia organu nadzoru budow-
lanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprze-
ciwu w drodze decyzji. Stanowisko GUNB  (2016.04.08) 
w sprawie stosowania art. 51 do obiektu oddanego do użyt-
kowania zawiadamia, że: przepisy ustawy - Prawo budow-
lane przewidują dwie formy oddania obiektu budowlanego 
do użytkowania: zawiadomienie o zakończeniu budowy, do 
którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, 
oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Forma oddania 
obiektu do użytkowania polegająca na przyjęciu przez organ 

nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budo-
wy nie jest tożsama z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie i zgodnie z orzecznictwem NSA pomimo tego, że 
upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy, daje organowi nadzoru budowlanego 
prawo w dowolnym czasie wszczęcia i prowadzenia postępo-
wania naprawczego w stosunku do budowy obiektu, który 
został już oddany do użytkowania w trybie „milczącej zgo-
dy” organu. 

 Zmiany art. 55 obejmują wyłączenie części obiektów 
budowlanych z katalogu obiektów wymagających uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, takich jak: warszta-
ty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samo-
chodowe i garaże do pięciu stanowisk włącznie, obiekty 
magazynowe, takie jak: budynki składowe, chłodnie, hanga-
ry i wiaty, a także budynki kolejowe, takie jak: nastawnie, 
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straż-
nice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, place skła-
dowe, postojowe i parkingowe,  stawy rybne, jazzy, wały 
przeciwpowodziowe, opaski i ostrogi brzegowe oraz rowy 
melioracyjne. Stanowisko w tym zakresie zajął GUNB, 
(2015.06.28) stwierdzając, że: przed przystąpieniem do użyt-
kowania ww. obiektów budowlanych wymagane jest dokona-
nie zawiadomienia o zakończeniu budowy. W przypadku gdy 
projekt budowlany dotyczący ww. obiektów wymagał uzgod-
nienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wyma-
gań higienicznych i zdrowotnych, zachowany został obowią-
zek zajęcia stanowiska przez odpowiednie organy przed zło-
żeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Przepis ten umożliwia inwestorowi wystąpienie z wnio-
skiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
również dla obiektów, na które wymagane jest tylko za-
wiadomienia o zakończeniu budowy. W innym stanowisku 
(2015.03.02) GUNB stwierdził, że: zgodnie z orzecznictwem 
NSA określenie kategorii obiektu budowlanego stanowi ele-
ment merytoryczny decyzji o pozwoleniu na budowę, zatem 
organ związany jest treścią prawomocnej decyzji o pozwole-
niu na budowę w zakresie określonej w niej kategorii obiektu 
wynikającej z jej przeznaczenia, co oznacza, że nie jest on 
uprawniony do kreowania własnych ocen w tym zakresie. Je-
żeli w ocenie nadzoru budowlanego organ administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej błędnie oznaczył w decyzji o po-
zwoleniu na budowę kategorię obiektu budowlanego, może 
podjąć działania mające na celu wyeliminowanie z obrotu 
prawnego tej decyzji m.in. przez jej uchylenie w trybie art. 
155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowa-
nia administracyjnego.

Kwestie dotyczące możliwości wcześniejszego odda-
wania do użytkowania obiektów budowlanych zostały omó-
wione w stanowisku GUNB wydanym 2015.06.28.

W art. 57 wśród wymaganych do zawiadomienia o za-
kończeniu budowy załączników, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą zastąpiła dokumentacja geodezyjna, zawie-
rająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
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oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowla-
nego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 
odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wy-
konującą  samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i karto-
grafii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

W sprawie tej istotne jest stanowisko GUGiK, zgodnie 
z którym: przez dokumentację geodezyjną należy rozumieć 
mapę obrazującą położenie i kształt obiektów budowlanych 
oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po 
zakończeniu procesu budowlanego - zwaną dalej „mapą 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”. Do tej mapy 
należy dołączyć informację o zgodności usytuowania wybu-
dowanych obiektów budowlanych z projektem zagospodaro-
wania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projek-
tu. W ocenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, aby 
możliwe było stwierdzenie, czy dany obiekt budowlany objęty 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą jest usytuowany 
zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, 
należałoby ustalić, czy różnice między odległościami (długoś-
ciami odcinków) wykazywanymi na tym projekcie w postaci 
liczbowej a odległościami z pomiaru wykonanego w ramach 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także odchyle-
nia liniowe między matematycznymi położeniami charaktery-
stycznych punktów obiektu, ustalonymi na podstawie danych 
wynikających z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz  danych  pozyskanych  z  projektu  zagospodarowania 
działki lub terenu w drodze geodezyjnego pomiaru kartogra-
ficznego, nie przekraczają odchyleń dopuszczalnych (OD). 
Mając jednakże na uwadze brzmienie przywołanego przepi-
su Prawa budowlanego oraz normy ISO z zakresu pomiarów 
geodezyjnych na potrzeby budownictwa, proponuje się, aby 
z jej treści wynikała informacja, że geodezyjna inwentaryza-
cja powykonawcza obiektu budowlanego, przedstawionego 
na tej mapie, wykazała zgodność, w granicach dopuszczal-
nych odchyleń, usytuowania tego obiektu z projektem zago-
spodarowania działki. Treść adnotacji powinna także zawie-
rać dane umożliwiające identyfikację projektu budowlanego, 
na podstawie którego wybudowany został obiekt budowlany 
objęty geodezyjną inwentaryzacją. Natomiast, jeżeli w wyni-
ku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonujący ją 
geodeta stwierdzi odstępstwa od projektu zagospodarowania 
działki lub terenu w zakresie usytuowania obiektu budowla-
nego objętego tą inwentaryzacją, to informację o tych od-
stępstwach powinien także zamieścić, w formie odpowiedniej 
adnotacji, na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej w polu niezajętym na rysunek mapy albo w załączniku 
do tej mapy. W przypadku gdy informacje o przedmiotowych 
odstępstwach zawiera załącznik do mapy geodezyjnej inwen-
taryzacji powykonawczej, na mapie tej powinno być odesła-
nie do tego załącznika.

W art. 62 w ust. 1 wprowadzono pkt. 4a w sprawie kon-
troli w przypadku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji 
lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki 
określone w art. 5 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.

W myśl art. 62 ust. 4a, właściciel lub zarządca budynku 
ma obowiązek przeprowadzić kontrolę w przypadku zgłosze-
nia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny w obiek-
cie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami 
technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, po-
wodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 
5 ust. 2 ustawy. Zgodnie z nim obiekt budowlany należy 
użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wy-
maganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w nale-
żytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając 
do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych 
i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie zwią-
zanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. 
Kontrolę właściciel lub zarządca jest zobowiązany przepro-
wadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia (art. 62 
ust. 2a).

Art. 66 1a. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnio-
nych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji 
lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, 
których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użyt-
kowanie w celach mieszkalnych, organ nadzoru budowlane-
go nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji 
lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decy-
zja organu nadzoru budowlanego podlega natychmiastowe-
mu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

Art. 81c. wprowadza uściślenia w zakresie możliwości 
żądania przez organy aab i nb od  uczestników procesu bu-
dowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, 
informacji lub udostępnienia dokumentów świadczących 
o stosowanych na etapie budowy obiektu wyrobach budow-
lanych.

Art. 82b – wprowadza obowiązek prowadzenia przez 
administrację architektoniczno-budowlaną  rejestrów wnio-
sków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń, okre-
śla zawartość, treść i zakres tych rejestrów oraz sposób udo-
stępniania na stronie BIP właściwego urzędu.

Z rejestrów można odczytać np. czy i co zamierza in-
westor, który zgłosił zamiar wybudowania obiektu, którego 
obszar oddziaływania nie wykracza poza teren działki.  

W art. 93 dotyczącym przepisów karnych wprowadzo-
no dodatkową sankcję za niestosowanie się do decyzji or-
ganu nadzoru budowlanego, nakazującej usunięcia skutków 
ingerencji lub naruszeń nieuzasadnionych względami tech-
nicznymi lub użytkowymi, których charakter uniemożliwia 
lub utrudnia użytkowanie obiektu budowlanego. Skutkiem 
zmiany, wprowadzonej w Kodeksie postępowania w spra-
wach o wykroczenia, nierespektowanie decyzji nałożonej 
przez organ nadzoru budowlanego w trybie art. 66 ust. 1a 
jest zagrożone karą grzywny w wysokości 2000 zł.

Opracował:  Jerzy Franczyszyn
Stan prawny aktualny 

na dzień 2016.07.01.

prawo
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Wyjazdy zagraniczne cieszyły się dużym po-
wodzeniem wśród studentów. Niestety 
miejsc nie było zbyt wiele i dotyczyły przede 

wszystkim wyjazdów do tzw. krajów demokracji ludowej. 
Znikomy procent stanowiły wycieczki na Zachód. Wyjazdy 
te można podzielić na wycieczki objazdowe, których pro-
gram przewidywał tylko zwiedzanie, oraz wyjazdy wypo-
czynkowe połączone ze zwiedzaniem. Najbardziej popular-
nym kierunkiem wycieczek był ówczesny Związek Radzie-
cki. Wyjazdy wypoczynkowe obejmowały najczęściej buł-
garskie i rumuńskie wybrzeże Morza Czarnego. Wycieczki 
ma Zachód to przede wszystkim Włochy i Francja, a także 
Jugosławia zaliczana również do strefy dolarowej.

Obrazki sprzed pół wieku

WYJAZDY  ZAGRANICZNE

funkcji w jednej z wielu organizacji młodzieżowych. Wiado-
mo było, że pierwszeństwo mieli działacze ZSP.

Na początku lat sześćdziesiątych uczelniana organizacja 
Związku Młodzieży Socjalistycznej PP nawiązała kontakt 
z Instytutem Elektrotechnicznym w ówczesnym Leningra-
dzie oraz politechniką w bułgarskim mieście Ruse. W wy-
niku tych działań postanowiono zorganizować coroczną 
wymianę grup studenckich. Nazywało się to wymianą bez-
dewizową. Studenci polscy pokrywali koszty pobytu studen-
tów radzieckich i bułgarskich w Polsce i odwrotnie. Niestety 
koszty te znacznie przekroczyły możliwości polskiej kiesze-
ni studenckiej. Wymyślono, że pozostałą cześć środków fi-
nansowych pokryją zakłady pracy – fundatorzy stypendium 

osób wytypowanych do wyjazdu. Sponsorzy – jak-
by ich dziś nazwano – stanęli na wysokości zadania 
i wyjazdy dochodziły do skutku.

Tak się złożyło, że byłem przewodnikiem 
pierwszej grupy studentów z Leningradu podró-
żującej po Polsce. Trasa była typowa: Warszawa 
– Kraków – Poznań. Podróżowaliśmy państwowy-
mi środkami komunikacji. Między miastami ko-
leją, w miastach tramwaje i autobusy MPK. Posił-
ki i noclegi załatwione mieliśmy w akademikach, 
pustych w czasie wakacji. O specjalnym autokarze 
i hotelach można było w tym czasie pomarzyć. 
Grupa liczyła ok. 30 osób.  Oprócz studentów było 
również – jak opiewało porozumienie – czterech 
pracowników naukowych. Program wycieczki był 
bardzo wypełniony. Oprócz zwiedzania odbywa-
ły się również spotkania z młodzieżą w zakładach 

Studenci z Leningradu na ulicach Warszawy

Głównym organizatorem wyjazdów studentów 
było Zrzeszenie Studentów Polskich i, rozpoczy-
nające w tym czasie działalność jako jego agenda, 
Biuro Podróży „ALMATUR”. Na szczeblu uczelni 
przyznawaniem miejsc na wczasy krajowe i zagra-
niczne zajmowała się Rada Uczelniana ZSP. Na Po-
litechnice Poznańskiej robiła to w miarę uczciwie 
i przejrzyście. Na otwartym – dla wszystkich studen-
tów – ogólnym zebraniu RU przedstawiano propo-
zycję przydziału określonego miejsca danej osobie 
i po ewentualnej dyskusji poddawano propozycję 
pod jawne głosowanie członków RU. Podstawowym 
miernikiem uznawanym przy przydziale miejsca na 
wczasach było zaangażowanie w tzw. pracy spo-
łecznej. Wiązało to się na ogół z pełnieniem jakiejś 

Pamiątkowe zdjęcie przed krążownikiem „Aurora”
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pracy w poszczególnych miastach. Uczestnicy wycieczki 
byli uprzejmi i nie narzekali na trudy podróży.

Po bliższym zapoznaniu się z grupą postanowiłem 
opowiedzieć modny w tym czasie tzw. „kawał polityczny” 
z okazji rewolucji październikowej, zresztą o Leningradzie. 
Akcja rozgrywa się na dalekiej Syberii. Na spotkanie z koł-
choźnikami przyjechali dziennikarze z Leningradu. Po za-
kończeniu spotkania do dziennikarzy podchodzi staruszek 
z siwą brodą i pyta:
– Skąd panowie jesteście, bo nie dosłyszałem?
– Z Leningradu – odpowiadają dziennikarze.
– A ten Leningrad to duże to miasto? – dopytuje staruszek.
– Duże. Drugie po Moskwie, kiedyś nosiło nazwę Petersburg. 
– Petersburg  to ja znam – zamyślił się staruszek. Byłem tam 
w 1916, nie w 1917 roku, na ulicach były barykady, strze-
lanina. Nie wiecie panowie, jak to się skończyło?

Reakcja słuchaczy mojego kawału zadziwiła mnie. 
Zamiast wywołania ogólnej radości wszyscy z poważnymi 
minami odwrócili się i rozeszli. Wówczas zrozumiałem, że 
takich anegdot nie należy opowiadać Rosjanom. Wiele lat 
później w czasach „pieriestrojki” dowiedziałem się, że wy-
jeżdżający do Polski obywatele ZSSR byli przez tamtejsze 
władze specjalnie uczulani na kawały polityczne opowiadane 
przez Polaków.

Niedługo po pobycie w naszym kraju studentów z Le-
ningradu do Związku Radzieckiego wyruszyła nasza gru-
pa. Trasa była również bardzo popularna i obejmowała Ki-
jów, Moskwę i Leningrad. Dużą atrakcją dla nas był prze-
lot z Moskwy do Leningradu samolotem. Wielu spośród 
nas podróżowało tym środkiem transportu po raz pierwszy. 
Organizatorzy twierdzili, że ceny biletów lotniczych były 
porównywalne z cenami biletów kolejowych. Porównując 
poziom świadczonych usług, trzeba przyznać, że przyjmo-
wani byliśmy nieco lepiej niż sami przyjmowaliśmy naszych 

Polscy studenci na tarasie hotelowym w Moskwie

gości. W Moskwie i Kijowie nocowaliśmy w hotelach. Tyl-
ko w Leningradzie mieszkaliśmy w akademiku. Akademik 
ten był wyraźnie gorszy od naszych domów studenckich 
w Poligrodzie.

Takie wymiany bezdewizowe studentów między uczel-
niami były w skali kraju organizowane sporadycznie. Stu-
denci głównie wyjeżdżali za pośrednictwem ZSP. Podsta-
wowym środkiem transportu była kolej. Do Rumunii lub 

Bułgarii jechało się polskimi slipingami ok. półtorej doby. 
W Związku Radzieckim dominowały nocne przejazdy tam-
tejszymi pociągami sypialnymi. Wszystkie te podróże i po-
byty za granicą miały na celu poznanie przez studentów 
otaczającego nas świata. Czy spełniły tę rolę? Chyba tylko 
częściowo.

Marek Adamiec 

CMENTARZE IMPERIUM
Rzymianie początkowo chowali zmarłych na Wzgórzu 

Eskwilińskim, zwanym przez Horacego – Czarnym. W wy-
niku rozrastania się Rzymu i wchłonięcia wzgórza w jego 
granice, zmarłych zaczęto chować wzdłuż głównych dróg 
wychodzących z miasta. Miejsca te, powszechnie dostępne, 

RZYMSKIE NEKROPOLE 
– INSKRYPCJE NAGROBNE

Język łaciński kojarzy się nam dzisiaj głównie z językiem prawników, lekarzy, ludzi kultury, naukowców czy duchownych. Tymczasem przez 
setki lat łacina była przede wszystkim potocznym językiem ludu rzymskiego i nie zawsze służyła do wyrażania myśli tylko pięknych i wzniosłych. 
Co zaskakujące, używano jej grubiaństw, i to w formie pisemnej, m.in. w cesarskiej łaźni oraz w miejscach kultu religijnego, takich jak cmentarze,  
a  nawet świątynie!

i nieogrodzone, miały zapobiegać szybkiemu wymazaniu 
umarłych z pamięci żyjących. Rzymianie cyt. [1, s. 84]: 
„Mniemali słusznie, że pełniąc straż na odwiecznych szla-
kach ludzkiego pielgrzymstwa – nawet jako niemi jego 
świadkowie – zmarli pewniej pozostaną w pamięci potom-
nych, nie schodząc nigdy z ich widoku”. 
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Zagadnieniom związanym z pochówkiem i nagrobkami 
sporo miejsca i czasu poświęcił Alberti. W swym traktacie, 
w księdze ósmej zatytułowanej „O ozdobach świeckich bu-
dynków publicznych” dał temu wyraz w aż czterech rozdzia-
łach (I - IIII) [2, s. 213-222]. W rozdziale pierwszym przed-
stawił zasady wyboru miejsc, w których chowano lub palono 
zmarłych rzymskiego Imperium. Rozdział drugi poświę-
cił różnym rodzajom pochówków i formom grobowców. 
W rozdziale trzecim omówił ogólne zasady budowy nagrob-
ków, w tym wyboru właściwych do ich budowy materia-
łów. Zwraca tu  uwagę, że grobowce zbudowane z drogich 
materiałów narażone są na niebezpieczeństwo grabieży! [2,  
s. 217]. Rozdział czwarty poświęcił nagrobkowym napisom, 
znakom i rzeźbom [2, s. 221]. 

Alberti przytacza też ówczesne prawodawstwo rzym-
skie. Powołuje się na prawo dwunastu tablic (Lex duodecim 
tabularum - pierwsza kodyfikacja prawa rzymskiego doko-
nana w latach 451–449 p.n.e.), które głosiło cyt.: „Żadnego 
człowieka nie wolno grzebać ani palić w mieście”. Przepis 
uzupełniała stara uchwała senatu, która mówiła cyt.: „Żaden 
zmarły nie może być pochowany w obrębie murów miej-
skich, z wyjątkiem dziewic-westalek oraz imperatora”. Al-
berti podaje też za Plutarchem, że od tej reguły istniał wyją-
tek dotyczący Waleriuszów i Fabrycjuszów, których można 
było pochować na Forum Romanum. Jednak nawet oni nie 
chowali tam swoich zmarłych. Składali jedynie na chwilę na 
Forum ich zwłoki, rozpalając przy tym pochodnię, po czym 
natychmiast zabierali ciało. Tego rodzaju postępowanie było 
formą okazania przysługujących ich zmarłym praw, z któ-
rych to przez skromność ich rodziny jednak nie korzystały 
[2, s. 214].

Wzdłuż głównych dróg budowano zatem wielkie i pięk-
ne grobowce, będące wyrazem bogactwa rodzin zmarłych, 
ich pozycji społecznej i kunsztu zawodowego projektują-
cych je architektów. Miały szereg kolumn, posągów, rzeźb, 
mozaik i malowideł. Także znakomitej roboty popiersia 

z brązu i marmuru. Uzupełniały je nagrobne tablice opatrzo-
ne inskrypcjami. Jednym zdaniem – cmentarzyska zlokalizo-
wane wzdłuż głównych dróg miały być ich... ozdobą! Bardzo 
ciekawe jest obszerne i wieloaspektowe uzasadnienie jakie 
przytacza Alberti dla wyboru tych miejsc na cmentarze. Oto 
jego najważniejsze fragmenty, cyt.: „Jak myślisz, co robili ci 
podróżni, którzy przejeżdżali przez Via Appia lub jakąkol-
wiek inną drogę wojskową i widzieli, że pełne są cudownych 
grobowców? Czy nie sądzisz, że mieli niezwykłą przyjem-
ność, kiedy ich oczom ukazywały się to jeden, to drugi i zno-
wu inny, i jeszcze inny, a wszystkie ponad miarę pięknie 
zdobione? I z grobowców tych poznawali  imiona i oblicza 
sławnych obywateli? Cóż więc powiesz? Czy nie zdaje ci 
się, że ta wielka liczba pamiątek dawnych dziejów stwarza-
ła szczególną okazję do rozprawiania o doniosłych czynach 
wielkich mężów, stanowiąc ulgę w trudach podróży i przy-
czyniając się do wzrostu godności Rzymu. To jednak było 
mniej ważne; ważniejsze, że zwyczaj ten służył dobru i po-
myślności ojczyzny i obywateli. Jedną z głównych przyczyn, 
jak powiada historyk Appian, dla których bogacze sprzeciwi-
li się ustawie agrarnej, był fakt, że uważali za rzecz bezboż-
ną oddanie grobowców przodków w obce ręce. ... Poza tym 
były one niemałą ozdobą mienia i uświetnieniem  przeszłości 
tak rodu, jak i miasta; dzięki nim potomni zyskiwali nową 
podnietę do naśladowania cnót ludzi godnych najwyższej 
chwały. Co wreszcie sądzisz o tym, jakimi oczami patrzyliby 
na bezczelnego i wściekłego nieprzyjaciela, gdyby się zda-
rzyło, że pojawiłby się pośród grobów ich przodków? Któż 
byłby tak nędzny i małoduszny, aby nie zapłonąć nagłym 
gniewem i żądzą pomszczenia ojczyzny i honoru? I jakąż to 
odwagę i siłę wzniecały w duszach ludzkich wstyd, pogwał-
cona cześć i ból spowodowany takim czynem. Z pewnością 
należy za to chwalić starożytnych, ... .” [2, s. 214]. Wyda-
wałoby się zatem, że lokalizacja cmentarzy wzdłuż dróg ma 
same zalety. 

VIA APPIA ANTICA DZISIAJ
Kiedyś leżała poza murami Rzymu na rozległych i pu-

stych obszarach gdzieniegdzie pokrytych zielonymi enkla-
wami patrycjuszowskich willi. Obejmowały one nie tylko 
okazały dom mieszkalny, lecz całość wiejskiej rezydencji 
z parkiem włącznie.  Dziś znajduje się prawie w samym cen-
trum miasta. Pod Via Appia, na odcinku pomiędzy monu-
mentalnym  grobowcem średnicy około 30 m rzymskiej pa-
trycjuszki Cecylii Metelli a dawnymi murami Rzymu, znaj-
duje się zespół katakumb, z których najbardziej znanymi są 
katakumby św. Kaliksta. Znajdują się one zaraz za niewiel-
kim kościołem „Quo Vadis, Domine?”, znanym z legendar-
nych śladów stóp Chrystusa powracającego do Rzymu oraz 
pytania zadanego wówczas Chrystusowi przez uciekającego 
z miasta św. Piotra [3, s. 6].

Począwszy od grobowca Cecylii Metelli wzniesione-
go w 2 połowie I w. p.n.e., tuż za nagłym zwężeniem ulicy, 
niespodziewanie rozkwita bujna zieleń. Wzdłuż ulicy widać 

Via Appia Antica. Z obydwu stron drogi widoczne szczątki 
nagrobków. Po prawej stronie ruiny wielkiego grobowca.
[1,  s.72].
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szereg krzewów, rozłożystych jak parasol pinii i smukłych, 
jakże w tym miejscu wymownie strzelających w niebo, ni-
czym stojących na straży spokoju zmarłych – cyprysów. 
Wśród nich widać po obu stronach drogi rzędy obrosłych 
bluszczem bielejących kamiennych ruin, będących ongiś na-
grobkami pochowanych tu Rzymian. 

Ich stan na początku lat 70. ub. stulecia opisano na-
stępująco [1, s. 84/85] cyt.: „ Grobów tych najwięcej za-
chowało się wzdłuż Via Appia, najstarszej z wielkich dróg 
i jak widać najbardziej cenionej. Wspaniałe kiedyś pomniki 

doczesnej chwa-
ły, dziś już tylko 
relikwie przeszło-
ści. Zdruzgotane 
taranem wieków, 
odarte z marmu-
rowego pokrycia, 
ciągną koszmar-
nym korowodem, 
zjeżone, blusz-
czem obros łe . 
Jedne przy ziemi 
się garbią, inne 
wysoko się no-
szą, ale wszystkie 
są bezimienne, 
wspólnym losem 
śmierci zrówna-
ne”. 

Olbrzymi grobowiec patrycjuszki Cecylii Metelli, córki  rzymskiego 
wodza i konsula Kwintusa Cecyliusza Metellusa Kreteńskiego, żony 
Marka Licyniusza Krassusa (syna triumwira Marka Krassusa.
 [1, s. 72].

Cmentarz przy Via Appia to resztki niemiłosiernie okale-
czonych i odartych z marmurów nagrobków. Nagrobne figury 
nie mają ani rąk ani głów. Na wielu widać nocną robotę laz-
zaroni (biedaków), którzy nierzadko na specjalne zamówienie 
precyzyjnie ucinali figurom głowy i ręce. Fragmenty te przez 
wiele lat sprzedawano niemieckim i amerykańskim turystom, 
którzy traktowali je jako starożytne ozdoby swoich ogrodów. 
Ten sam los spotkał piękne tablice nagrobne z łacińskimi in-
skrypcjami. Zostały po prostu z nagrobków wyrwane [3, s. 
9]. Pozostały fragmenty muru, kolumn i kapiteli. Także pu-
ste nisze po wyrwanych z nich posągach.  Ich miejsce zajęła 
wszędobylska zieleń [1, s. 175]. Inne pozostałości to szczątki 
płaskorzeźb, fragmenty tablic z kilkoma literami napisu opie-
wającego zasługi zmarłego lub głowy posągów z odtłuczonym 
nosem, na które widocznie nie było nabywców [1, s. 85].  Stan 
taki dotyczy wszystkich starożytnych cmentarzy położonych 
wzdłuż rzymskich dróg. Mniej okrutnymi niż ludzie okazali 
się dla nagrobków ich naturalni wrogowie: czas i przyroda. 
Ocalały tylko te, które trafiły do muzeów. 

RZYMSKIE EPITAFIA
Jak wspomniałem wyżej, o nagrobkowych napisach 

traktuje rozdział czwarty dzieła Albertiego [2]. Jak podaje on 
za Platonem, cyt.: „... na grobowcach nie powinno być wię-
cej niż cztery wiersze; a był taki poeta, który mówił:

ATQUI TU MEDIA MIHI CARMEN PONE COLUMNA
SED BREVE, QUOD CURRENS VECTOR AB URBE 

LEGAT.” [2, s. 221].                

„Pośrodku kolumny połóż należny mi napis, tak krótki,
aby szybko przejeżdżający mógł go przeczytać”.

Rzymskie inskrypcje nagrobne, poczynając od skrom-
nych i nieudolnych, aż po pisane przez poetów, zawierają 
przede wszystkim refleksje nad ulotnością ludzkiego życia. 
Często informują o zawodzie zmarłego, rzadko o okolicz-
nościach i przyczynach śmierci. Jeszcze rzadziej zawierają 
dokładne dane biograficzne [4, s. 406/407]. Oprócz treści po-
ważnych nacechowanych czcią i godnością, niektórzy zmarli 
jeszcze za życia życzyli sobie umieszczenia na swoim nagrob-
ku napisów wskazujących na ich duży dystans do doczesności, 
śmierci i nade wszystko – na poczucie humoru [2, s. 221]:

   HEUS VIATOR, HIC VIR ET UXOR NON LITIGANT.          
QUARES, QUI SUMUS, NON DICAM.

AT EPODUM IPSA DICO: HIC BELBIUS BALBUS 
ME BREBIAM PEPPAM

NUNCUPAT. OE CONIUNX, 
ETIAM DEFUNCTA GARRIS.

„Zatrzymaj się przechodniu, oto dziw nad dziwy,
Tu mąż i żona, którzy kłócą się z sobą.

Chciałbyś znać nasze imię? Ja ci go nie zdradzę.

Pomnik nagrobny z Antibes w kształcie stojącej płyty (steli) z 
inskrypcją. Zmarły miał na imię Septentrio, miał lat dwanaście i 
był tancerzem w teatrze. Jak wynika z napisu „Tańczył i podobał 
się”. Pomnik ozdobiono dekoracją roślinną. Muzeum w Antibes 
[10, nr il. 72, opis s. 225, s. 307].
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Ależ chodź, chodź, ja sama powiem ci je chętnie.
To jąkała Balbius, co mnie Szaloną Brebią nazywał.

Ach żono, tyś i w grobie swarliwa”.

Częściej jednak z inskrypcji przebija troska o spokój 
zmarłych, sprowadzająca się niekiedy do ostrzeżenia prze-
chodniów, by nie znieważali grobu. Jedna z nich brzmi na-
stępująco, cyt.: 

„Przechodniu, niechaj ta ziemia lekką ci będzie, 
kiedy zejdziesz z tego świata,

o ile nie znieważysz tego miejsca, 
a jeżeli by ktoś je znieważył,

niechaj nie znajdzie uznania u niebian 
i niechaj go bóstwa podziemi nie przyjmą,

a ziemia niechaj ciężką mu będzie24 ”. [4, s. 409].
24 CIL VI 7579, por. R. Bloch, L’épigraphie latine, 

Paris 1969.
 
Inskrypcje tej treści widocznie nie były zbyt skuteczne, 

skoro czasami przybierały bardziej zdecydowane i bezcere-
monialne brzmienie:

QUI HIC MINXERIT AUT CACAVERIT,
HABEAT DEOS SUPEROS ET INFEROS IRATOS

„Kto tu naszczy albo nasra,
na tego niechaj spadnie gniew nieba i piekieł!”

W bardzo podobnym tonie znana jest jeszcze inna in-
skrypcja:

DUO DECIM DEOS, ET DIANAM,
ET JOVEM OPTIMUM MAXIMUM

HABEAT IRATOS QUISQUIS HIC MINXERIT 
AUT CACAVERIT

„Gniew dwunastu Bogów, Diany i Najlepszego 
i Najwyższego Jowisza 

niech spadnie na tego, kto tu naszczy albo nasra”.

Wszystkie trzy inskrypcje łączy jedno – mają charakter 
klątwy. Jak bardzo powyższe zjawisko było problemem ów-
czesnych, świadczyć może fragment awanturniczej powie-
ści komediowej napisanej w formie tzw. greckiego romansu 
zatytułowanego „Satyricon liber”. Jego autorstwo przypisu-
je się Gajuszowi Petroniuszowi (27-66 r.n.e.). Fragment ten 
zatytułowany „Uczta Trymalchiona” zawiera m.in.  wypo-
wiedź zajmującego się handlem morskim Gajusza Pompeju-
sza Trymalchiona. Jak się przypuszcza, jego postać jest kary-
katurą cesarza Nerona. Odpowiedni fragment tej wypowiedzi 
skierowanej do właściciela pracowni kamieniarskiej, który 
budował jego grobowiec, brzmi następująco, cyt.: „Zresz-
tą nie omieszkam zawarować sobie  testamentem, by mnie 
po śmierci nie krzywdzono. Przeznaczę bowiem jednego ze 

swych wyzwoleń-
ców do strzeżenia 
mego  grobu,  by 
lud  nie  załatwiał 
potrzeby na moim 
pomniku...”. [4, s. 
407].

T e g o  r o -
dzaju zachowa-
nia ówczesnych 
potwierdzają też 
inne źródła [5, s. 
341], cyt.: „Da-
bei geht es kei-
neswegs nur um 
die Ruhe der To-
ten selber (rogo, 
ne ossuaria  velis 
violare) 129 oder 
um den Schutz 
der Grabanlage 
vor Beschmie-
rung  mit Parolen, 
Verunreinigung 
durch  Abfä l l e 
oder Schlimme-
res 130 oder vor Wiederbelegung und Verkauf”131. Cytat ten 
można  przetłumaczyć następująco: „Przy tym chodzi o to, 
aby w żaden sposób nie naruszać spokoju zmarłych (rogo, 
ne ossuaria velis violare)129 oraz chronić nagrobki (grobow-
ce) przed zabrudzeniem słowami (napisami, hasłami), zanie-
czyszczeniem odpadami lub czymś gorszym130 , albo przed 
demontażem i sprzedażą131 . 

130 „Qui hic mixerit aut cacavit, habeat deos superos et 
inferos iratos”;  CIL VI 13740 = ILS 8202.

Inskrypcje o charakterze klątwy cieszyły się wśród 
Rzymian pewną  popularnością. Znaleziono je m.in. w Pom-
pei na murach jednej ze świątyń (!), a także w galerii pro-
wadzącej do Łazienek Tytusa w Rzymie. Znana jest też ich 
obecność na nagrobkach położonych przy Via Appia [6, s. 
237], [7, s. 44] [5, s. 341]. Podróżni zmuszeni potrzebą zała-
twiali ją na poboczach dróg. Trafiali na ciągnące się wzdłuż 
nich cmentarze. Wiadomo też, że po zapadnięciu nocy w ich 
okolicy gromadziły się rzymskie ulicznice [8, s. 109]. Były 
to niestety najsłabsze strony przydrożnej lokalizacji rzym-
skich cmentarzy. Właściciele nagrobków, znając zagrożenie, 
umieszczali na nich inskrypcję o charakterze klątwy, starając 
się je choć w ten sposób zabezpieczyć przed zbezczeszcze-
niem.

Niszczenie nagrobków, kradzieże marmurów i płyt 
nagrobnych oraz odlewanych z brązu tablic, krzyży i liter, 
a także innych ozdób, to i dzisiaj znane zjawisko. Mimo upły-
wu przeszło 2 tysięcy lat nic się w tej materii nie zmieniło! 
Co znamienne, przez wiele lat w krajowych przepisach brak 
było wymogu projektowania ogólnodostępnych ustępów na 

Inskrypcja z columbarium Pomponiusza 
Hylasa (zbiorowego grobowca 

podziemnego, przeznaczonego na urny 
z prochami). Grobowiec zbudowano w 

pierwszej połowie I w. n.e. przy Via Appia. 
Użytkowano go do końca II w. n.e. [4, wyd. 

1983, s. 478, il. Nr 72] i [9,  s. 468].
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terenie cmentarzy. Przepis taki po raz pierwszy (sic!) został 
wprowadzony dopiero  rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą 
spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok 
i szczątków (Dz.U. nr 48 poz. 284). Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 
7, przy obliczaniu powierzchni cmentarza należy uwzględnić 
cyt.: „ogólnodostępne ustępy jeżeli nie zostały zapewnione 
poza terenem cmentarza, w jego bliskim sąsiedztwie”. A za-
tem, choć dopiero w roku 2008 powstały w kraju warunki 
pozwalające ograniczyć przydatność starej rzymskiej klątwy 
nagrobnej zaczynającej się od słów „Qui hic minxerit aut ca-
caverit ...”, to chyba lepiej, że nastąpiło to późno niż wcale. 
A tak na koniec, już mniej poważnie – dotychczas nie wie-
działem, że narobienie komuś na nagrobek to nic innego, jak 
kultywowanie jednej z najstarszych tradycji rzymskiego Im-
perium. Na szczęście, w miarę wzrostu dostępności ustępów 
publicznych, jej kontynuatorów jest dzisiaj coraz mniej.

                                   Ryszard  Chojnacki 
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku

Lp. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1.

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

15-09-2016 r. 
16:00 – 19:10 

Kalisz, 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2,  
ul. Rzemieślnicza 6 

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

2.

1. Wiązary dachowe – stare i nowe konstrukcje 
drewniane, remonty, wykonawstwo i projektowa-
nie 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

3.

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 

4.

1. Nowe kierunki rozwoju prefabrykacji  
w budownictwie.   

2. Wspólne ściany nośne – rozwiązania 
konstrukcyjne, aspekty prawno-techniczne.

29-09-2016 r.                                 
16:00 – 19:10                                                                            

Poznań,                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                               
1. .................................                                              
2. Zbigniew Augustyniak                                                                                       
Informacja:                                         
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61-853-68-05 wew. 333, 304         
biuro@cutob-poznan.pl      
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5.
Branża elektroinstalacyjna – SEP O. Kalisz 
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach linii 
wysokiego napięcia.

wrzesień 2016 r. 
10:00 

Kalisz, 
Fundacja Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25 

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

6.

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 

7.

1. Wykorzystanie energii słonecznej. Przykłady 
zastosowań PV i kolektorów słonecznych. 

2. Budownictwo energooszczędne i pasywne 
problemy technologiczne.

13-10-2016 r. 
16:00 – 19:10 

Poznań, 
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

8.

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

20-10-2016 r. 
16:00 – 19:10 

Piła, 
ul. Browarna 19

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

9. SITWM
Ochrona przyrody a Prawo wodne.

październik 2016 r. 
10:00 – 15:00 

Poznań, 
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

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

10.

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

październik 2016 r.
10:00 

Kalisz, 
Fundacja Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25 

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

11.

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 

12.

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 

13.

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

Organizator: WOIIB 
Wykładowcy:
Adwokacka Spółka Partnerska 
(Stawski Syty)
Informacja:
tel. 61-854-20-23 
irena.p@wkp.piib.org.pl 
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14.

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

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. 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 

16.

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                                            
telef. 61-853-68-05 wew. 333, 304         
biuro@cutob-poznan.pl

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

18.
Innowacyjne technologie nawierzchni drogowych.  
Zagadnienia materiałowe, środowiskowe, 
ekonomiczne i techniczne.

08.12.2016                                               
16:00 – 19:15                                             

Politechnika Poznańska   
Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska                            
ul. Piotrowo 5, sala 121

Organizator:                                                  
SITK                                                
Wykładowcy:                                                               
prof. Wojciech Grabowski                                                                                         
Informacja:                                                                           
tel. 61 853-68-05, wew. 43                 
tel. kom. 602 785 702           
poznan.sitk@gmail.com

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

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe  
i zaświadczenia o uczestnictwie. 

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: CUTOB-PZITB, 
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61-853-68-05 w. 333, 304, fax. 61-853-60-37, email: biuro@cutob-poznan.pl lub 
WOIIB, 60-602 Poznań ul. Dworkowa 14, tel. 61-854-20-23, 61-854-20-10, fax. 61-854-20-11, email: irena.p@wkp.piib.org.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

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

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

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

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

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






