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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Okres powakacyjny był bardzo in-
teresujący ze względu na prze-
kazanie przez Ministerstwo In-

frastruktury i Budownictwa do konsultacji 
społecznej projektu Kodeksu urbanistyczno-
-budowlanego wraz z uzasadnieniem. Jest to 
bardzo ważny projekt dotyczący bezpośrednio 
budownictwa. Projekt ten w sposób komplek-
sowy reguluje proces inwestycyjny, począwszy 
od działań w zakresie polityki przestrzennej 
na wszystkich szczeblach administracyjnych 
kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej 
na realizację, aż do finalnej budowy inwesty-
cji. Informacje w tej sprawie otrzymaliśmy  
3 października z bardzo krótkim terminem 
ustosunkowania się do tego projektu. Mogli-
śmy to dobrze przedyskutować, ponieważ 18 października mieliśmy zaplanowaną kon-
ferencję programową WOIIB pod hasłem: „Co pomaga, a co przeszkadza inżynierowi 
budownictwa w realizacji inwestycji budowlanych”. To była konferencja, podczas któ-
rej mogliśmy podyskutować i zebrać pierwsze uwagi do tego projektu. Nasze uwagi 
i propozycje zostały przekazane do PIIB. Konsultacje nad projektem KUB, ze względu 
na jego obszerność, zostały przedłużone do końca listopada. 

3 listopada 2016 r. otrzymaliśmy do wiadomości projekt Ustawy o zawodzie archi-
tekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych opracowany przez PIIB. 
Należy stwierdzić, że jeśli chodzi o zmianę przepisów prawa dotyczących budownictwa 
dzieje się w obecnym okresie bardzo dużo.

W dniach 8-10 września, tradycyjnie zorganizowaliśmy wspólnie z poznańskim od-
działem PZITB, XVIII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego, w ramach których odbyła 
się Konferencja Techniczna „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”.

30 września delegatura w Pile zorganizowała Wielkopolski Dzień Budowlanych. 
Mając na uwadzę trud włożony w przygotowanie tego spotkania, składam na ręce or-
ganizatorów wyrazy uznania i podziękowania. W trakcie Dnia Budowlanych miałem 
okazję w krótkim wystąpieniu przedstawić gościom i członkom naszego samorządu 
główne kierunki działalności Izby. Była też okazja do uhonorowania naszych członków 
odznaczeniami: Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczy-
pospolitej Polskiej” w uznaniu zasług za aktywne działanie oraz zaangażowanie w roz-
wój polskiej gospodarki, a także złotymi i srebrnymi Odznakami Honorowymi Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

7 października br. kaliski oddział PZITB, pod patronatem naszej Izby, zorganizował 
podsumowanie konkursu „Mister budownictwa Wielkopolski południowej”. Zwycięz-
ców nagrodzono pamiątkowymi pucharami. 

25 października WOIIB zorganizowała w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu V Konferencję naukowo-techniczną „Budow-
nictwo szpitalne – współczesne zagrożenia epidemiologiczne”. 

7 listopada, jak co roku, odbyły się warsztaty organizowane wspólnie z Wielko-
polską Okręgową Izbą Architektów pod nazwą „Projektowanie jako gra zespołowa”, 
podczas których omawiano proces powstawania Ośrodka Badawczego Poznańskiego 
Centrum Superkomputerowo–Sieciowego w Poznaniu.

W październiku i listopadzie odbyły się w delegaturach tradycyjne spotkania na-
szych członków z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej i nad-
zoru budowlanego.

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok i z tej okazji pragnę złożyć 
Koleżankom i Kolegom oraz Waszym Rodzinom życzenia, by przy świątecznym stole 
nie zabrakło spokoju, ciepła i rodzinnej atmosfery, a 2017 rok niósł ze sobą szczęście 
i pomyślność dla wszystkich i spełnił wszystkie Wasze marzenia. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB

inż. Włodzimierz Draber
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Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie

Patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Patronat medialny: Inżynier Budownictwa 

I dzień – 7.02.2017 r.
Kodeks urbanistyczno-budowlany jako rozwiązanie 

podstawowych problemów prawnych w budownictwie.

II dzień – 8.02.2017 r.
1. Zamówienia publiczne – co należałoby zmienić w ustawie.

2. Udział biegłych w procesie budowlanym.

Osoba do kontaktu: Agata Sinczykowska 
tel. 61 854 20 12; e-mail: efs@wkp.piib.org.pl

Wszystkim Koleżankom i Kolegom 
oraz Waszym najbliższym 

życzymy, by nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia były czasem spędzonym 

bez pośpiechu i bez trosk. 
Życzymy, by minęły w spokoju i radości 

wśród Rodziny, Przyjaciół, wszystkich bliskich 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 
życzymy Wam dużo zdrowia i szczęścia. 

Niech nie opuszcza Was pomyślność 
i niech spełnią się nawet najskrytsze marzenia.

Rada WOIIB
Rada Programowa Biuletynu
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18    października 2016 roku zorganizowano 
w Centrum Kongresowym Instytut Ochrony 
Roślin w Poznaniu przy ul. Węgorka Konfe-

rencję Programową WOIIB, której celem było udzielenie od-
powiedzi na pytania „Co  pomaga, a co przeszkadza w wyko-
nywaniu zawodu inżyniera budownictwa”. Była to realizacja 
wniosku z XV Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB zgłoszone-
go przez dwóch naszych członków: kol. Łukasza Gorgolew-
skiego i kol. Lecha Grodzickiego. Wniosek  o treści „Zjazd 
zobowiązuje Okręgową Radę WOIIB do organizacji corocz-
nej Konferencji Programowej WOIIB   w  terminie  krótszym 
niż 6 miesięcy przed kolejnym Zjazdem WOIIB. W konferen-
cji powinni brać udział: delegaci na Zjazd WOIIB, pozostali 
członkowie organów WOIIB, członkowie organów PIIB bę-
dący członkami WOIIB, w  tym delegaci na Zjazd Krajowy. 
Konferencja powinna mieć charakter otwarty dla członków 
WOIIB” został przyjęty przez tegoroczny zjazd WOIIB.  
Organizując konferencję, skorzystano z tematyki, jaka zosta-
ła zaprezentowana podczas XV Zjazdu Krajowego PIIB, tym 
bardziej, że temat wywołany przez prezesa PIIB Andrzeja 
Rocha Dobruckiego jest ciągle aktualny. 

Dodatkowym atutem do podjęcia szerokiej dyskusji pro-
gramowej był fakt, że krótko przed konferencją otrzymaliśmy 
z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do zaopiniowa-
nia projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Konfe-
rencja rozpoczęła się o godzinie 10:00. Otwarcia konferencji 
dokonał przewodniczący WOIIB, przedstawiając główną te-
matykę konferencji i jej organizację. Konferencję podzielono 
na trzy części: 

Pierwsza część – wprowadzenie w tematykę konferencji, 
podział na cztery panele dyskusyjne, tematykę poszczegól-
nych paneli, przedstawili prowadzący panele.

Druga część – obrady i dyskusja w  poszczególnych pa-
nelach: 

PANeL 1. Uwarunkowania prawne wykonywania zawodu 
inżyniera. Prowadzący: Łukasz Gorgolewski i Lech Grodzi-
cki.

W ramach tego panelu przedstawiono projekt Kodeksu 
Urbanistyczno-Budowlanego oraz dyskutowano nad: uwa-
runkowaniami prawnymi wykonywania zawodu inżyniera 
budownictwa, zakresem uregulowań dotyczących procesu 
budowlanego, sposobem jego stanowienia, kompletnością  
i spójnością.  Podejmowano sprawy różnych interpretacji 
przepisów przez urzędy architektoniczno-budowlane. Oma-
wiano wpływ uregulowań prawnych na przebieg procesu 
budowlanego. Dyskutowano o obowiązkach i prawach osób 
wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budowni-
ctwie oraz o relacjach z innymi uczestnikami procesu budow-
lanego. Poruszono również inne szczegółowe  zagadnienia 
dotyczące budownictwa. 

PANeL 2. Samorząd zawodowy inżynierów budowni-
ctwa. Zadania i rola samorządu dla środowiska zawodowego 
i społeczeństwa. Prowadzący: Jerzy Stroński i Piotr Stawicki.

W ramach tego panelu obrady poświęcono Samorządowi 
zawodowemu inżynierów budownictwa i odbyła się dysku-
sja nad: zadaniami i rolą samorządu dla środowiska zawo-
dowego i społeczeństwa, odpowiedzialnością (zawodową, 
dyscyplinarną, karną, cywilną i moralną) oraz postrzeganiem 
społecznym inżynierów budownictwa jako przedstawicie-
li zawodu zaufania publicznego, oczekiwaniami członków 
WOIIB i możliwościami ich spełnienia. 

Konferencja Programowa 
WOIIB 
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PANeL 3. Dopuszczenie do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. Kształcenie kadr dla 
budownictwa, praktyki zawodowe, nadawanie uprawnień 
budowlanych. Prowadzący: Daniel Pawlicki, Anna Gieczew-
ska, Andrzej Barczyński i Grzegorz Ratajczak.

W ramach tego panelu obrady poświęcono uprawnieniom 
budowlanym oraz doskonaleniu zawodowemu członków 
WOIIB i dyskusji nad dopuszczeniem do wykonywania sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie, kształ-
ceniu kadr dla budownictwa, wykonywaniu praktyk zawo-
dowych, szkoleniu członków WOIIB oraz jak uatrakcyjnić 
szkolenia, by były interesujące dla członków naszej Izby. 

PANeL 4. Uwarunkowania ekonomiczne wykonywania 
zawodu inżyniera budownictwa. Prowadzący: Włodzimierz 
Draber i Mirosława Ogorzelec.

W ramach tego panelu obradowano nad uwarunkowa-
niami ekonomicznymi wykonywania zawodu inżyniera bu-
downictwa i dyskusja toczyła się nad: zatrudnieniem i jego 
formami, wynagrodzeniami inżynierów i techników wykonu-

jących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz 
zamówieniami publicznymi.

Trzecia część – wspólne podsumowanie obrad w panelach 
i całościowe podsumowanie konferencji.

Była to pierwsza konferencja poświęcona ważnym spra-
wom i problemom zawodowym, które nurtują członków 
naszej Izby. Podczas obrad zjazdów okręgowych jest zbyt 
mało czasu, aby szczegółowo dyskutować na tematy nurtu-
jące członków naszego samorządu zawodowego. Uczestnicy  
konferencji wyrazili opinię, że powinna się ona odbywać co 
roku, ponieważ w trakcie obrad i dyskusji członkowie mogą 
się podzielić z innymi swoimi problemami, zgłosić swoje 
uwagi i spostrzeżenia związane z działalnością Izby. 

Obrady i dyskusja w trakcie konferencji może przyczynić 
się do wytyczenia nowych kierunków działania samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa oraz do podniesienia 
prestiżu naszego zawodu jako zawodu zaufania publicznego. 

inż. Włodzimierz Draber

Podsumowanie szkolenia  „Modelowanie informacji o budynku – 
wprowadzenie do technologii BIM” 

Zakończyło się bezpłatne szkolenie dla członków 
WOIIB pt. „Modelowanie informacji o budynku 
– wprowadzenie do technologii BIM”, organizo-

wane wspólnie przez Komisję ds. doskonalenia zawodowego  
i szkoleń oraz Sekcję Projektowania Zespołu ds. procesów 
budowlanych Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Składało się ono z wykładów wprowadzają-
cych, które odbyły się 30 marca br. w siedzibie WOIIB przy 
ul. Dworkowej w Poznaniu, oraz części praktycznej. Ta ostat-
nia odbywała się w laboratorium komputerowym  Instytutu 
Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska Politechniki Poznańskiej w formie trzech 
dwudniowych warsztatów, z zastosowaniem oprogramowa-
nia Autodesk Revit w technologii BIM. 

Pierwszy z nich, który odbył się w dniach 22-23 kwietnia 
br., przeznaczony był dla konstruktorów i drogowców. W na-
stępnym, w dniach 3-4 czerwca, uczestniczyli  instalatorzy 

branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Zwień-
czeniem szkolenia były warsztaty dla projektantów wszyst-
kich branż biorących udział w dwóch poprzednich, poświę-
cone współpracy międzybranżowej. 

Szkolenie było prowadzone przez prof. nadzw. Politech-
niki Poznańskiej dr hab. inż. Adama Glema z oraz mgr inż. 
Szymona Dorna z BIM Manufacture. Wzięło w nim udział 38 
osób reprezentujących budownictwo ogólne, instalacje sani-
tarne i elektryczne, budownictwo drogowe, telekomunikacyj-
ne i kolejowe. W warsztatach branżowych uczestniczyły 22 
osoby, a w  międzybranżowych 12 osób. Szkolenie zostało 
bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.  Uznano, że 
celowym byłoby szersze rozwijanie współpracy międzybran-
żowej (obejmującej również architektów) oraz prezentacja 
także narzędzi innych niż Autodesk Revit. 

Łukasz Gorgolewski
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30   września br. minister infrastruktury i budow-
nictwa skierował do konsultacji publicznych 
projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budow-

lany. Termin konsultacji wyznaczono do końca październi-
ka. Kodeks podzielony na siedem ksiąg zawierających 607 
artykułów. 

Projektodawcy zdecydowali się na wprowadzenie Kodek-
su za pomocą odrębnej ustawy: Przepisy wprowadzające Ko-
deks urbanistyczno-budowlany. Najistotniejszymi regulacja-
mi ustawy wprowadzającej będzie uchylenie ustaw, których 
obszar regulacyjny jest w całości przenoszony do Kodeksu 
(Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym). Częściowemu uchyleniu podlegać bę-
dzie ustawa o gospodarce nieruchomościami. Znaczne zmia-
ny dotyczyć będą również ustawy Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne oraz ok. 80 innych. Przewiduje się ustanowienie 
ok. 50 aktów wykonawczych do Kodeksu urbanistyczno-
-budowlanego, przy czym blisko 10 mają stanowić uchwały 
Rady Ministrów.

W porównaniu z ustawą Prawo budowlane nie ma w Ko-
deksie zapisów dotyczących:
– organów administracji architektoniczno-budowlanej 

i nadzoru budowlanego,
– samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
– odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
– przepisów karnych.

Projektodawcy zamierzają wprowadzić nową ustawę o or-
ganach administracji inwestycyjnej (dotychczas architekto-
niczno-budowlanej) i nadzoru budowlanego.

Przewidziano także wprowadzenie nowej ustawy o zawo-
dach architekta oraz inżyniera budownictwa. Ma ona m.in.:
– usystematyzować przepisy dotyczące osób pełniących sa-

modzielne funkcje techniczne w budownictwie,
– ujednolicić niespójne przepisy dotyczące odpowiedzialno-

ści zawodowej i dyscyplinarnej w budownictwie poprzez 
objęcie wspomnianych dwóch rodzajów odpowiedzialno-
ści wspólnym trybem postępowania,

– wzmocnić rolę samorządów zawodowych poprzez rozsze-

rzenie funkcji kontrolnej w zakresie wykonywania przez 
członków samodzielnych funkcji technicznych (w związku 
z planowanym w Kodeksie zwiększeniem ich obowiązków 
i kompetencji),

– zwiększyć aktywność samorządów zawodowych w egze-
kwowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej 
z nienależytym wykonywaniem zawodu,

– nałożyć obowiązek zapewnienia szkoleń dla członków 
(obecnie pomoc samorządu dla jego członka w podnosze-
niu kwalifikacji jest jedynie jego prawem),  

– usunąć wątpliwości co do konstytucyjności aktualnie obo-
wiązujących przepisów regulujących zakres uprawnień 
budowlanych z uwagi na zawarcie ich w rozporządzeniu, 
a nie w akcie prawnym w randze ustawy,

– uporządkować przepisy dotyczące specjalności, w jakich 
udzielane są uprawnienia budowlane.
Projektów tych aktów prawnych nie opublikowano i nie 

skierowano do konsultacji publicznych.
W efekcie dyskusja na temat kadłubowej ustawy Kodeks 

urbanistyczno-budowlany pełna jest pytań pozostających bez 
odpowiedzi. Izby inżynierów budownictwa, zarówno krajo-
wa jak i okręgowe, podjęły działania mające na celu przy-
gotowanie uwag do projektu. W ramach odbywającej się 18 
października 2016 r. Konferencji Programowej WOIIB w ca-
łości temu tematowi poświęcono panel dyskusyjny pt. Uwa-
runkowania prawne wykonywania zawodu inżyniera.

3 listopada br. w Warszawie w siedzibie PIIB odbyło się 
spotkanie Komitetu Programowego B-21 skupiającego samo-
rządy zawodowe, organizacje oraz stowarzyszenia naukowo-
-techniczne związane z branżą budowlaną. Na spotkaniu tym 
omówiono ogólne i szczegółowe uwagi naszego środowiska 
do projektu Kodeksu. Tych ostatnich, mimo krótkiego czasu 
przewidzianego na konsultacje, zebrano i zredagowano 535.  
Przekazano je wraz z uwagami ogólnymi do Ministerstwa In-
frastruktury i Budownictwa.

Zainteresowanych omawianymi dokumentami zapraszamy 
na stronę internetową WOIBB, gdzie znajdują się wszystkie 
materiały.                                                   Łukasz Gorgolewski

Konsultacje publiczne 
Kodeksu urbanistyczno-

budowlanego 
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7    listopada 2016 roku w siedzibie Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło 
się kolejne seminarium szkoleniowe dla rzeczo-

znawców budowlanych. Szkolenie przygotowała Sekcja ds. 
rzeczoznawstwa budowlanego, działająca w ramach Zespołu 
ds. Procesów Budowlanych. 

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
Część I 
Sprawozdanie z udziału rzeczoznawców w XVIII War-

sztatach Nadzoru Inwestycyjnego i XIV Konferencji Na-
ukowej Rewitalizacji Obszarów Zurbanizowanych oraz II 
Konferencji doktorantów IKAR 2016 w Wałczu oraz innych 
konferencjach, sprawy bieżące.

Część II 
Rewitalizacja balkonów i loggii w systemie BOLIX – pre-

zentacja przygotowana przez przedstawicieli firmy BOLIX..
Część III
Rewitalizacja obiektów zabytkowych z uwzględnieniem 

współczesnej wiedzy technicznej i materiałów napraw-
czych, izolacyjnych oraz odtwarzających firmy BAUMIT 
– prezentacja przygotowana przez przedstawicieli firmy 
BAUMIT.

Szkolenie otworzył, witając wszystkich obecnych, prze-
wodniczący Zespołu ds. Procesów Budowlanych Andrzej 
Mikołajczak.

W pierwszej części szkolenia przewodniczący Sekcji Rze-
czoznawstwa, edmund Przybyłowicz złożył sprawozdanie 
z udziału rzeczoznawców w XVIII Warsztatach Nadzoru 
Inwestycyjnego i XIV Konferencji Naukowej Rewitalizacja 
Obszarów Zurbanizowa-
nych oraz II Konferencji 
doktorantów IKAR 2016 
w Wałczu. Referent za-
poznał uczestników z te-
matyką konferencji oraz 
przedstawił najciekawsze 
referaty tam wygłoszone. 
Materiały zawierające treść 
wszystkich wystąpień kon-
ferencyjnych zostały prze-
kazane w wersji papiero-
wej do biblioteki Izby, co 
umożliwi zainteresowanym 

zapoznanie się z refe-
ratami szczegółowe.

P r z e d s t a w i o n o 
także relację z Kon-
ferencji Programowej 
WOIIB, która odbyła 
się 18 października r. 
w Poznaniu na temat: 
„Co pomaga, a co 
przeszkadza w wyko-
nywaniu zawodu inży-
niera budownictwa?” 

edmund Przyby-
łowicz przedstawił 
ponadto tematy-
kę V Konferencji Naukowo-Technicznej zorganizowanej 
25.10.2016 r. przez WOIIB na temat: „Budownictwo szpi-
talne - współczesne zagrożenia epidemiologiczne”. Mate-
riały z tej konferencji zostały przekazane uczestnikom szko-
lenia.

W czasie podsumowań i wolnych wniosków wymieniono 
poglądy na temat problemów prawnych działalności rzeczo-
znawstwa budowlanego w świetle obowiązujących przepisów, 
a w szczególności w kontekście planowanego wejścia w życie 
nowej ustawy: Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Referat drugi został przygotowany i wygłoszony przez 
Grzegorza Segerta i Przemysława Sieradzkiego - przedsta-
wicieli firmy BOLIX. Zapoznano uczestników z problemami 
związanymi z rewitalizacją balkonów i loggii. Zaprezento-

Seminarium szkoleniowe 
dla rzeczoznawców 

w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 

Edmund Przybyłowicz składa relację 
z przebiegu konferencji w Wałczu 

Uczestnicy seminarium
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa jako reprezentant samorządu za-
wodowego reprezentującego zawód zaufania 

publicznego wychodząc z założenia, że jednym z celów 
działania jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakre-
sie usług budowlanych, organizuje co dwa lata cykliczną 
konferencję naukowo-techniczną pt. „Budownictwo szpi-
talne”. W tym roku zorganizowano już V konferencję pod 
roboczym tytułem „Współczesne zagrożenia epidemiolo-
giczne”. Odbyła się ona 25 października 2016 r. w Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. 

Temat konferencji był wynikiem konsultacji z przedstawi-
cielami środowisk medycznych i budowlano-architektonicz-
nych przeprowadzonych w celu przybliżenia uczestnikom 
problemów z tym związanych i możliwościami ich rozwią-
zania. Założeniem programowym Konferencji było przedsta-
wienie spojrzenia na ten temat poprzez przedstawicieli świata 
medycyny, a następnie informacja inżynierów budownictwa 
i architektów o próbach rozwiązania nurtujących problemów 
od strony technicznej.

Zrealizowanie tak bogatego, a także interesującego pro-
gramu wymagało zaproszenia do wygłoszenia referatów 

wysokiej klasy specjalistów ze środowisk lekarskich, pie-
lęgniarskich, farmaceutycznych, architektów i inżynierów 
budownictwa.

Podczas konferencji wygłoszono trzynaście wykładów, 
dotyczących zarówno zagrożeń epidemiologicznych, budow-
nictwa szpitalnego, jak i praktycznych rozwiązań stosowa-
nych w szpitalach i w aptekach zapobiegających rozprze-

wano najnowsze technologie napraw balkonów i omówiono 
istotne dla trwałości robót detale wykonawcze.

Trzecia cześć szkolenia poświęcona była rewitalizacji 
obiektów zabytkowych z uwzględnieniem współczesnej 
wiedzy technicznej i materiałów naprawczych, izolacyjnych 
oraz odtwarzających. Prezentację przygotowali i zaprezento-
wali przedstawiciele firmy BAUMIT Maciej Iwaniec i Tade-
usz Zieliński. 

Problematyka podjęta w czasie wystąpienia:
 najczęstsze przyczyny destrukcji obiektów zabytkowych;
 ustalenie stanu elewacji obiektu:

– metody badania poziomu zawilgoceń,
– izolacja pozioma lub jej brak, rodzaje i możliwości,
– izolacja pionowa fundamentów- materiały i sposoby 

jej wykonywania,
– odwodnienie, drenaż, stan odprowadzenia wód opa-

dowych, opaski,
 zasady przy podejmowaniu decyzji o wymianie tynków; 
 kompleksowe, nowoczesne materiały naprawcze elewacji:

– materiały uszczelniające,

– tynki renowacyjne szerokoporowate WTA
– materiały trasowe,
– tynki wapienne i wapienno-cementowe lekkie,
– farby elewacyjne,
– impregnaty, grunty,
 sposoby naprawy i odtwarzanie detali sztukatorskich:
– szpachle sztukatorskie naprawcze,
– materiały do rekonstrukcji gzymsów i detalu,
– materiały do odlewów. 

Uczestnicy szkolenia otrzymali bogate katalogi prezentu-
jące szczegółowo technologie firm BOLIX i BAUMIT.

Seminarium szkoleniowe było bardzo wartościowe i po-
twierdziło potrzebę szkoleń specjalistycznych w tej grupie 
zawodowej. Przewodniczący Sekcji ds. rzeczoznawstwa bu-
dowlanego dr inż. edmund Przybyłowicz zaprosił na następ-
ne seminaria w roku następnym. 

Relacja: mgr inż. Piotr Żywica 
członek Sekcji Rzeczoznawstwa 
Zdjęcia:Mirosław Praszkowski

V Konferencja Naukowo-Techniczna 
„BUDOWNICTWO SZPITALNE” 

Wśród zaproszonych gości: wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego– Wojciech Jankowiak
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strzenianiu się mikroorganizmów, bakterii, wirusów i grzy-
bów coraz bardziej odpornych na wszelkie antybiotyki.

Konferencję rozpoczął wykład dr. n. med. Krzysztofa  
Kordela - prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, o szpita-
lach jako potencjalnych źródłach zakażeń. I to właśnie te-
matyka zakażeń i zagrożeń epidemiologicznych dominowała 
podczas konferencji. 

Dr hab. inż. arch.  
eugeniusz Skrzypczak, prof. 
UAP, przedstawił uczestnikom 
konferencji proces powstawa-
nia, od projektu poprzez reali-
zację do eksploatacji, Oddziału 
zakaźnego Szpitala Miejskiego 
im. J. Strusia przy ul. Szwaj-
carskiej w Poznaniu.

O współczesnych zagro-
żeniach epidemiologicznych 
w intensywnej terapii mówił 
dr n. med. Adam Miksta-
cki, Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii. 

Sposoby kontroli środo-
wiska pracy i procedury obo-
wiązujące w aptece szpital-
nej przedstawiono w wykła-
dzie przygotowanym przez  
dr n. farm. Hannę Jankowiak-
-Gracz, mgr farm. Doro-
tę Mańkowską i mgr farm.  
Joannę Królak.

Bardzo ciekawy wykład,  
poparty życiowym doświad-
czeniem na temat projektowa-
nia pomieszczeń z uwzględ-
nieniem ergonomii pracy pie-
lęgniarek przedstawiła mgr  
Teresa Kruczkowska przewodni-
cząca Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Poznaniu.

Kolejny wykład tech-
niczny przedstawił mgr inż.  
Zenon Makowski, który mówił 
na temat instalacji sanitarnych 
w obiektach służby zdrowia i po-
tencjalnych zagrożeniach epide-
miologicznych w przypadku nie-
stosowania właściwej eksploatacji 
tych instalacji.

W drugiej części konferen-
cji wystąpił dr n. med. Andrzej  
Trybusz z Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-epidemiologicznej 
w Poznaniu, który przedstawił 
techniczne uwarunkowania słu-
żące zapobieganiu wystąpienia 
zagrożeń epidemiologicznych 
w obiektach szpitalnych. Współ-
autorami tego referatu byli rów-
nież: mgr Katarzyna Jegiełek, mgr 
Marcin Nowak i mgr Karolina 
Magdziarz.

Kolejnym tematem konferen-
cji było podkreślenie znaczenia 
czystości gazów medycznych 
i sprzętu medycznego w przypad-
ku zagrożeń epidemią. Referat na 
ten temat przygotował i wygłosił 
Paweł Olejniczak z firmy BRe-
VITeR.

Na temat wentylacji i klima-
tyzacji, jako jednej z najważniej-
szych instalacji warunkujących 
utrzymanie właściwych parame-
trów sterylności, parametrów tem-
peraturowych i wilgotności oraz 
mających wpływ na zapobieganie 
potencjalnym zagrożeniom mikro-

biologicznym lub chemicznym mówił dr hab. inż. Mieczysław  
Porowski prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej. Wykład 
został przygotowany wspólnie z mgr inż. Wojciechem  
Porowskim. 
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Końcowe panele konferencji były 
przeznaczone między innymi dla 
sponsorów konferencji. O budow-
nictwie szpitalnym z perspektywy 
Generalnego Wykonawcy mówił 
mgr inż. Stanisław Świątek z firmy 
Budimex.

Natomiast o modernizacjach in-
stalacji przygotowania ciepłej wody 
użytkowej przy zastosowaniu ko-
lektorów słonecznych dla 12 zakła-
dów opieki zdrowotnej na terenie 
województwa mazowieckiego mó-
wiła przedstawiciel firmy envi-
rotech Sp. z o.o. mgr inż. Justyna 
Składnikiewicz.

 Bardzo ciekawy wykład na te-
mat projektowania, obowiązujących 
przepisów i rozwiązań technicznych 
oraz wyposażenia Centralnej Stery-
lizatorni przedstawił arch. Wojciech 
Masełkowski z firmy INFORMeR 
MeD. Sp. z o.o .

Jako ostatni, podsumowujący wy-
kład na konferencji przedstawił prof. 
dr hab. inż. Józef Jasiczak z Instytutu 
Konstrukcji Budowlanych Politech-
niki Poznańskiej. Mówił o ważności 
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych 
i technologii realizacji konstrukcji.

W dyskusji zwrócono uwagę 
na problem ochrony pożarowej obiektów służby zdrowia, 
na utrzymanie tych obiektów od strony technicznej i prze-

de wszystkim fachowej, na oddzielenie pomieszczeń tzw. 
brudnych od czystych - na co szczególnie uwagę zwracała 
przedstawicielka samorządu pielęgniarek. Podkreślono też 
konieczność ujmowania w projektach jednej kondygnacji 
technicznej, jako wytyczne dla projektantów szpitali. Na-
tomiast przy projektowaniu szpitali zakaźnych konieczność 
bezpiecznego oddzielenia chorych od różnych czynników ze-
wnętrznych. Ponadto w grupie projektowej architekt winien 
korzystać z porad fachowca, który ma opanowaną technolo-
gię postępowania z pacjentami w trakcie leczenia. Krytycznie 
wypowiedziano się na temat przetargów realizowanych jako 
zaprojektuj i wybuduj. Dla szpitalnictwa ta forma przetargu 
powinna być zabroniona. Najpierw powinien powstać pro-
jekt technologiczny szpitala, a następnie ogłoszony przetarg 
na wykonawstwo. Zwrócono uwagę na wykonywanie prób 
wszystkich instalacji technologicznych. Montaż instalacji ga-
zów medycznych mogą wykonywać tylko firmy z uprawnie-
niami w tym zakresie.

Zauważono że, z uwagi na postęp technologiczny w sprzę-
cie medycznym, projekty powinny być opracowane w spo-
sób umożliwiający późniejszą rozbudowę o nowoczesne sy-
stemy, w sposób jak najmniej inwazyjny. Szacuje się, że co 
10 lat sprzęt ten powinien być zmodernizowany. Wynika to 
między innymi ze zmian technologicznych, zmian w wypo-
sażeniu medycznym, w procedurach i standardach, z zużycia 
materiałów wykończenia i wyposażenia, a także ze zmian 
w normach sanitarno-epidemiologicznych.

W wyniku ożywionej dyskusji wielokrotnie podkreślano 
konieczność kontynuowania tej konferencji w cyklu dwulet-
nim.

Organizując konferencje naukowo-techniczne dotyczą-
ce szpitalnictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa realizuje jedną z naczelnych zasad etycznych 
w medycynie Primum non nocere – z łac. „Po pierwsze nie 
szkodzić”.

Relacja: Mirosława Ogorzelec, Jerzy Stroński
Zdjęcia: Mirosław Praszkowski

Jerzy Buśkiewicz
Andrzej Łaszkiewicz 

Władysław Maczyński
ZdzisławPiotrowski

Grażyna Pyzik
Zbigniew Rostkowski

Marian Sikora

Słupca
Trzcianka
Chodzież
Konin
Poznań
Gniezno
Leszno

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli:

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski

ŚP
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Już po raz dziesiąty Wielkopolska Okręgowa Izba In-
żynierów Budownictwa zorganizowała uroczystości 
Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. Tym razem go-

spodarzem była delegatura w Pile. 30 września 2016 r. do Za-
miejscowego Ośrodka Dydaktycznego UAM w Pile przyje-
chali uczestnicy Wielkopolskiego Dnia Budowlanych 2016. 
Na spotkanie przybyło ok. 220 osób z całej Wielkopolski. 

Wszystkich przybyłych serdecznie powitał, prowadzący 
część oficjalną uroczystości, kol. Apolinary Teleżyński, któ-
ry następnie poprosił przewodniczącego WOIIB Włodzimie-
rza Drabera o zabranie głosu.

 Przewodniczący WOIIB na wstępie 
swojego wystąpienia poprosił wszystkich 
o uczczenie minutą ciszy tych, którzy na 
zawsze odeszli z naszego grona. Następ-
nie powitał przybyłych gości a  wśród 
nich:
– Wojciecha Jankowiaka – wicemarszał-

ka  województwa wielkopolskiego,
– Piotra Pałczyńskiego, reprezentującego 

europosłankę Krystynę Łybacką,
– Katarzynę Ciołek, reprezentującą posła 

Krzysztofa Paszyka,
– Jarosława Gawrysiaka, reprezentujące-

go  posła Błażeja Pardę,
– Danutę Gawęcką – sekretarza Krajowej 

Rady PIIB,
– Pawła Łukaszewskiego – powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego dla 
miasta Poznania,

– Marka Szczęsnego – prezydenta Wielkopolskiej Izby Bu-
downictwa,

– Zenona Kierczyńskiego – prezesa Zarządu Wielkopolskiej 
Izby Budownictwa,

– Dariusza Muślewskiego – dyrektora projektu targów BUD-
MA, reprezentującego prezesa zarządu MTP – Przemysła-
wa Trawę,

– Aleksandrę Kornecką – sekretarza Okręgowej Rady Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby Architektów,

– Michała Sosińskiego – zastępcę dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Pile,

– Kazimierza Pawlickiego – prezesa oddziału poznańskiego 
SeP, reprezentującego prezesa NOT w Warszawie,

– Zbigniewa Augustyniaka – prezesa Zarządu  
CUTOB-PZITB,

– Jana Firlika – prezesa SITK RP w Poznaniu,
–  Bogdana Brescha – honorowego prezesa SITK RP w Po-

znaniu,
– Jędrzeja Czarnego – kierownika Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Poznaniu Oddział w Pile, reprezentującego Okrę-
gowego Inspektora Pracy w Poznaniu Stanisławę Ziółkow-
ską,

– Romana Chwaliszewskiego – kierownika Delegatury Wiel-
kopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Pile, 

– Krzysztofa Antoniewicza ze Związku Zawodowego BU-
DOWLANI z Zarządu Okręgu Poznańskiego,

Wielkopolski Dzień Budowlanych 
– Piła 2016 
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– Pana Marcina Mitka, re-
prezentującego dyrektora 
oddziału Urzędu Dozoru 
Technicznego w Poznaniu.
 Następnie Włodzimierz 

Draber krótko przedstawił naj-
ważniejsze działania WOIIB 
w 2016 r. Stwierdził, że Wiel-
kopolski Dzień Budowlanych 
jest wspólnym świętem ludzi, 
którzy na co dzień wzbogacają 
Wielkopolskę o nowe obiekty 
budowlane. Dzień ten jest też 
okazją do spotkania się ludzi 
zawodowo bardzo zajętych. 
Daje możliwość wymiany do-
świadczeń oraz jest czasem na 
serdeczne, koleżeńskie spot-
kania we własnym gronie. 

Życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom miłych chwil 
spędzonych podczas tegorocznego spotkania z okazji Wiel-
kopolskiego Dnia Budowlanych.

Wielkopolski Dzień Budowlanych jest bardzo dobrą oka-
zją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków naszej 
Izby.

Medal „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospo-
litej Polskiej” wręczyli: wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego Wojciech Jankowiak, przewodniczący WOIIB 
Włodzimierz Draber i Kazimierz Pawlicki. Odznaczenie ode-
brali: Wiesław Andrzej Buczkowski i Kazimierz Ratajczak.

Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa wręczyli: sekretarz PIIB - Danuta Gawęcka i przewod-
niczący WOIIB Włodzimierz Draber.

 ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Krzysztof Biernacki,

– Ryszard Jagła,
– Grażyna Kubaś,
– Tomasz Kulczyński,
– Mirosław Lisowski,
– edmund Marmur,
– edmund Przybyłowicz,
– Jakub Włodarczyk.
SREBRNE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Zbigniew Bartkowiak,
– Ryszard Białczak,
– Bogumił Chełkowski,
– Krzysztof Durczak,
– elżbieta Stakun,
– Jerzy Szczygielski,
– Apolinary Teleżyńki,
– Zenon Wzgarda.
Po części oficjalnej fantastyczną prelekcję o początkach 

Piły, jej historii, roz-
woju i współczesności 
wygłosił Roman Chwa-
liszewski – kierownik 
Delegatury Wielkopol- 
skiego Urzędu Ochro- 
ny Zabytków w Pile. Duża 
wiedza i swoboda wypo-
wiedzi prelegenta urzekła 
słuchaczy, którzy nagro-
dzili go długimi i gromkim 
brawami. 

Po części oficjalnej, 
w koleżeńskiej atmosferze 
potoczyły się nieformalne 
rozmowy.

Relacja i zdjęcia: 
Mirosław Praszkowski
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Nareszcie! Po wielu, wielu latach oczekiwania i sta-
rań znacznego grona Wielkopolan, doczekaliśmy 
się, że prastary Piastowski Zamek Królewski 

z wieżą znowu góruje nad Starówką Stołecznego Miasta Po-
znania.

W XII wieku został wzniesiony w stylu gotyckim, a póź-
niej, po zniszczeniach wojennych i pożarach, odbudowa-
ny w XVI w. z elementami renesansowymi. Dalsze wojny 
i pożary spowodowały, że od XVIII w. chylił się niestety ku 
upadkowi. W XIX w. zaborcze władze pruskie wykorzystu-
jąc dobrze zachowane elementy zamku i murów, świadomie 
dobudowały typowe budynki, aby tym samym zmienić histo-
ryczny charakter budowli, świadczący o polskości królew-
skiej siedziby w Poznaniu.

Walki o Poznań w 1945 r. dokonały ogromnego zniszcze-
nia Starówki, w tym także Zamku Królewskiego. W latach 
powojennych Zamek został częściowo odbudowany, ale 
czekał aż do początku XXI na pełną restytucję. Zawdzię-
czamy to inicjatywom społecznym, dzięki którym najpierw 
22 kwietnia 2002 r. powołano federację stowarzyszeń (19 
organizacji), a już 19 listopada 2002 r. Komitet Odbudo-
wy Zamku Królewskiego w Poznaniu. Dokonano wyboru  
9-osobowego zarządu pod przewodnictwem senatora dr. inż. 
Włodzimierza Łęckiego oraz 5-osobową komisję rewizyjną 
z poseł prof. Jadwigą Rotnicką jako jej przewodniczącą. Ko-
mitet Odbudowy Zamku 25 września 2004 r. uzyskał status 
organizacji pożytku publicznego. Umożliwiło to przyjmo-
wanie darowizn od osób fizycznych i prawnych i pozyski-
wanie pieniędzy w ramach 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych. W dalszej działalności komitetu źródłami 
przychodów była między innymi sprzedaż cegiełek i certyfi-
katów, książek i gadżetów.  W sumie zebrano ponad 1,5 mln 
zł, z czego w pełni sfinansowano wymaganą dokumentację 
odbudowy Zamku. Koszt odbudowy Zamku Królewskiego 

w Poznaniu zamknął się kwotą ok. 20 mln zł, nie licząc kosz-
tów wyposażenia i przygotowania ekspozycji muzealnej.

efektem 12-letniej działalności komitetu, a właściwie 
walki z wieloma przeciwnikami odbudowy, 3 maja 2011 r. 
(dokładnie o godz. 12:00, kiedy trykały się koziołki na wie-
ży Ratusza Poznańskiego) został wmurowany w wieży za-
mkowej AKT ReSTYTUCJI ZAMKU KRÓLeWSKIeGO 
W POZNANIU.

W grudniu 2013 roku zakończono roboty budowlane pro-
wadzone przez generalnego wykonawcę Zakład Budowlano-
-Sztukatorski Konserwacja Zabytków – Marian Domaniecki.

26 czerwca 2016 r., w 720 rocznicę koronacji Przemysła 
II na króla Polski, odbyło się oficjalne otwarcie Zamku Kró-
lewskiego, dokonane przez inwestora budowy – Muzeum 
Narodowe w Poznaniu. 

Udostępniono zwiedzają-
cym tylko kilka sal i wieżę. 
Prowadzone są nadal prace 
adaptacyjne i zagospodaro-
wanie pozostałych pomiesz-
czeń Zamku. 

Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budowni-
ctwa oczekiwała zakończe-
nia budowy i oficjalnego 
otwarcia Zamku, aby móc 
zorganizować konferencję 
na temat jego dziejów i aby 
móc go zwiedzić. Tym bar-
dziej, że wielu członków 
naszej Izby brało bezpośred-
ni udział w jego restytucji 
na etapach projektowania, 
budowy i nadzoru. Byli też 

ZAMEK KRÓLEWSKI W POZNANIU

Panorama Starówki Poznania z ZAMKIEM KRÓLEWSKIM. Autor zdjęcia: Karol Budziński 

Tuba zawierająca AKT EREK-
CYJNY zamurowana w wieży 

Zamku Królewskiego 
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członkami Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Po-
znaniu. Dostąpiliśmy zaszczytu, że już w dniu następnym,  
tj. 27 czerwca br., jako pierwsza zorganizowana grupa mo-
gliśmy obejrzeć z bliska Zamek Królewski oraz zwiedzić: 
SIeŃ, SALĘ GODŁA, LOCH WIĘZIeNNY I WIeŻĘ. 
W lochu obejrzeliśmy oryginalne trzynastowieczne cegły 
ułożone na tzw. palcówkę, a z wieży nacieszyliśmy wzrok 
pięknymi widokami miasta, a szczególnie Starówki. Na te-
mat historii i architektury zwiedzanych pomieszczeń opo-
wiedzieli nami członkowie Komitetu Odbudowy Zamku 
– historyk Andrzej Kaszubkiewicz i architekt Przemysław 
Wojciechowski. Zaś nt. procesu projektowania odbudowy 
na pytania zainteresowanych odpowiadał członek naszej 
Izby, w którego Pracowni Architektonicznej były realizo-
wane bądź koordynowane projekty odbudowy Zamku – mgr 
inż. Leszek Kaczorowski. Autorem projektu odbudowy Za-
mku Królewskiego w Poznaniu jest mgr inż. arch. Witold  
Milewski.

 Zwiedzanie Zamku zostało poprzedzone konferencją 
„Z DZIeJÓW ZAMKU KRÓLeWSKIeGO W POZNANIU”, 
zorganizowaną w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku 
w Poznaniu. Bardzo interesujący i pouczający referat wygłosił 
prezes Zarządu Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego  
w Poznaniu dr inż. Włodzimierz Łęcki. Godnym zapamięta-
nia, szczególnie dla Wielkopolan, są najważniejsze wydarze-
nia historyczne przedstawione w referacie.

 Poznań, jedno z najstarszych miast Polski, szczyci się bo-
gatą historią, sięgającą początków państwa polskiego. W X 
i XI w. należał do głównych ośrodków tworzącego się or-
ganizmu państwowego i pełnił funkcję grodu stołecznego. 
Dowodem tego są relikty palatium książęcego, z kaplicą 
wzniesioną wówczas przez księcia Mieszka I na Ostrowie 
Tumskim. W roku 1253 książę Przemysł I lokuje miasto na 
lewym brzegu Warty. Przeniósł wówczas swoją siedzibę 

z Ostrowa Tumskiego na wzniesienie (od strony wschod-
niej wznosi się w stosunku do poziomu Starego Rynku na 
wysokośś 15m) zwane MONS CASTReNSIS (dzisiaj Góra 
Przemysła) do wybudowanej ceglanej wieży mieszkalnej, 
z dziedzińcem otoczonym wałem z częstokołem. Ostatni ksią-
że wielkopolski z linii Piastów Przemysł II został po latach 
rozbicia dzielnicowego,królem Polski. Był synem Przemysła 
I i elżbiety córki księcia śląskiego Henryka Pobożnego. 
Urodził się 14 października 1257 roku w Poznaniu, kilka mie-
sięcy po śmierci swojego ojca. Jego wychowaniem zajmował 
się stryj Bolesław Pobożny, który w 1277 r. wydzielił mu 
dzielnicę poznańską. Po bezpotomnej śmierci stryja Przemysł 
II objął rządy w całej Wielkopolsce, prowadząc aktywną 
działalność polityczną. W Kępnie 15 lutego 1282 roku za-
warł układ z księciem gdańskim Mściwojem II, zapewniając 
sobie w przyszłości przejęcie Pomorza Gdańskiego. W 1287 
roku zawiązał w Słupsku sojusz z Mściwojem II i księciem 
zachodnio pomorskim Bogusławem IV przeciw margrabiom 
brandenburskim. Po rozbiciu dzielnicowym, dokonanym 
w 1138 roku przez księcia Bolesława Krzywoustego, które 
trwało prawie 200 lat, za panowania księcia wielkopolskie-
go Przemysła II narodziła się w Poznaniu idea zjednoczenia 
wszystkich ziem polskich. 

Przemysł II dążył do objęcia władzy w zjednoczonym kró-
lestwie. Przed 1280 rokiem, w miejsce wspomnianej wieży 
mieszkalnej wybudowanej przez ojca, rozpoczął budowę zamku 
godnego władcy państwa. Niepowodzeniem niestety zakończy-
ła się próba objęcia władzy przez Przemysła II w Małopolsce, 
którą przekazał mu w testamencie książe wrocławski Henryk 
Probus. Przemysł II, opuszczając Kraków w 1290 roku, zabrał 
z Wawelu insygnia koronacyjne, a mianowicie: berło, koronę, 
lancę – włócznię św. Maurycego z relikwią gwoździa z Krzyża 
Świętego, znajdujące się tam od czasów Bolesława Śmiałego, 
z myślą o przyszłej swojej koronacji. Objąwszy w 1294 r., po 

Uczestnicy konferencji pt. „Z dziejów Zamku Królewskiego w Poznaniu”                                                          Autor zdjęcia M. Praszkowski
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śmierci Mściwoja II, Pomorze 
Gdańskie stał się najpotężniej-
szym z książąt piastowskich. 
Z inspiracji arcybiskupa Jakuba 
Świnki 28 czerwca 1295 roku 
koronorował się w Gnieźnie 
na króla Polski. Fakt ten miał 
doniosłe znaczenie polityczne, 
gdyż koronacja stworzyła pod-
stawy do zjednoczenia ziem 
polskich i restytucji Królestwa. 
Z koronacją króla Przemysła II 
związane jest też powstanie pol-
skiego godła narodowego, herbu 
państwa - ORŁA BIAŁeGO. To 
z królewskiej pieczęci majesta-
towej Przemysła II wywodzi się 
nasze godło.

Niestety, król Przemysł II 8 lutego 1286 r. został zamordo-
wany w Rogoźnie przez brandenburczyków i planów zjedno-
czenia ziem polskich nie zrealizował.

Król Przemysł II spoczął w katedrze poznańskiej obok 
swojej drugiej żony Ryksy, w przygotowanym przez siebie 
grobowcu. Był trzykrotnie żonaty. Od 1123 r. z Ludgardą, 
córką Henryka I Pielgrzyma, księcia meklemburskiego, 
która zmarła w tajemniczych okolicznościach. Od 1295 r. 
z Ryksą, córką Waldemara, króla Szwecji, a od roku 1293 
z Małgorzatą córką Alberta III, margrabiego brandenburskie-
go. Z drugiego małżeństwa przyszła na świat córka Ryska 
elżbieta, wydana w 1303 r. za mąż za Wacława II króla 
Czech i Polski. Król Polski Przemysł II przeszedł do historii 
jako odnowiciel Królestwa Polskiego. 

Przedwczesna śmierć króla Przemysła II nie przerwała 
prac budowlanych pierwszego zamku królewskiego w Polsce. 
Kontynuowali je Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki. 
Zamek był najstarszą ufortyfikowaną rezydencją w Polsce. 
W późniejszych czasach przebywało tu wielu polskich i in-
nych władców.

W 1341 roku w katedrze poznańskiej król Kazimierz 
Wielki poślubił Adelajdę, córkę landgrafa heskiego, a wesele 
odbyło się w Zamku Królewskim.

W 1386 roku król Władysław Jagiełło z żoną Jadwigą tuż 
po ślubie złożyli tu swoją pierwszą wizytę. Później król na 
Zamku gościł jeszcze 35 razy.

W 1475 r. miała miejsce wizyta króla Kazimierza 
Jagiellończyka z żoną elżbietą i pięcioma synami oraz 1500 
osobowym dworem. 29 maja 1493 r. król Jan Olbracht przy-
jął hołd wielkiego mistrza krzyżackiego Hansa von Tieffena 
w wielkiej sali gotyckiej na piętrze Zamku. W 1513 r. wizyta 
króla Zygmunta Starego z żoną Barbarą Zapolyą. 

W 1574 r. pobyt Henryka Walezego w czasie podróży 
z Francji na koronację w Krakowie. W 1623 r. wizyta kró-
la Zygmunta III z żoną Konstancją i jego następcą-synem 
Władysławem IV. W 1657 r. na Zamku odbyła się narada wo-

Przemysł II - król Polski - 
obraz Jana Matejki     
Źródło: wikipedia.pl

Śmierć króla Przemysła II w Rogoźnie. 
Obraz J. Matejki w zbiorach Galerii Nowoczesnej w Zagrzebiu.   

Autor zdjęcia Zb. Szmidt

jenna króla Jana Kazimierza i hetmana Stefana Czarnieckiego 
przed wyprawą duńską. W tym miejscu trzeba koniecz-
nie przywołać wielkiego Polaka związanego z Zamkiem 
Królewskim i Poznaniem, a mianowicie Józefa Wybickiego 
(1747-1822). W 1765 r. rozpoczął on na Zamku praktykę są-
downiczą. W roku 1775, w wieku 28 lat otrzymał godność 
podwojewodziego poznańskiego.

W 1776 r. w Poznaniu wydał pierwsze swe większe dzieło 
„Myśli polityczne o wolności cywilnej”, w którym sformował 
program naprawy Rzeczpospolitej. Poza tym Józef Wybicki 
w 1791 r. wybrany został w sali ratusza na poznańskiego ple-

nipotenta miast wolnych na Sejm i jako pełnomocnik miasta 
Poznania brał aktywny udział w sesjach Sejmu Wielkiego 
w Warszawie. Nic więc dziwnego, że Poznań był bliski jego 
sercu, kiedy w 1797 r. wśród legionistów zaczął pisać „Pieśń 
legionów Polskich we Włoszech”.

Nieprzypadkowo więc Poznań, miejsce młodości Józefa 
Wybickiego, jako jedyne miasto polskie znalazło się w drugiej 
zwrotce najsłynniejszej polskiej pieśni. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, po ponad 120 latach zaborów, w roku 
1927 uznano „mazurka Dąbrowskiego” za hymn narodowy. 
Jest on, tak jak i godło narodowe, związany także z dziejami 
Zamku Królewskiego w Poznaniu, który przez stulecie był jed-
ną z najważniejszych rezydencji Polski. Nie ma więc chyba god-
niejszego miejsca w Polsce na MUZeUM GODŁA I HYMNU 
Polski niż w odbudowanym Zamku Królewskim w Poznaniu. 
O to wielokrotnie wnioskował Komitet Odbudowy Zamku 
Królewskiego w Poznaniu – „Nieraz marzenia się spełniają”.

Przewodniczący Zespołu ds. Informacji Technicznej 
i Integracji, mgr inż. Zenon Wośkowiak

b. Skarbnik Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego 
w Poznaniu
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11 sierpnia 
Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu WOIIB. Wybrano artykuły do publikacji w nr 3/2016 
Biuletynu.  

18 sierpnia Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

23 sierpnia Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych w sprawie wyjazdu technicznego do Francji.

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

2 września Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

5 września Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

8 – 10 września
W Wałczu odbyły się XVIII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego, w ramach których mieściła 
się Konferencja Techniczna „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”. Tematem wiodącym 
Konferencji była „Rewitalizacja i zagospodarowanie budowli fortyfikacyjnych”.

12 września Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego WOIIB.

13 września Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

13 września Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB. 

15 września
W delegaturze w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków Izby  na temat: Odpowiedzialność 
prawna (cywilnoprawna, karna, dyscyplinarna) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie.                                    

22 września Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.

22 września

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: 
1. Wiązary dachowe – stare i nowe konstrukcje drewniane, remonty, wykonawstwo i projektowanie  

z uwzględnieniem euro-kodów.  
2. Skuteczne impregnaty do drewna, betonów, murów i tynków – ochrona przed korozją biologiczną.

22 września
W delegaturze w Gnieźnie odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: Odpowiedzialność 
prawna (cywilnoprawna, karna, dyscyplinarna) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie.

23 września Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.       

26 września
Spotkanie Zespołu ds. Współpracy z WOIA w celu omówienia tematyki warsztatów „Projektowanie 
jako gra zespołowa”.

29 września
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, 

Wydarzyło się 
w naszej Izbie
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29 września
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

30 września
Delegatura w Pile zorganizowała uroczystości Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, w których 
wzięło udział ponad 220 członków z całej Wielkopolski. 

5 października
Przewodniczący WOIIB uczestniczył  w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice 
Poznańskiej

6 października
W delegaturze w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków Izby  na temat: Odpowiedzialność 
prawna (cywilnoprawna, karna, dyscyplinarna) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie.

11 października Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

11 października Posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

12 - 13 
października

Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji zorganizował Konferencję na temat powstawania 
„BALTIC TOWeR” z możliwością zwiedzenia powstającego obiektu. Zdjęcia z dachu budynku – 
widok zmodernizowanego Ronda Kaponiera – znajdują się na okładkach tego numeru Biuletynu.

13 października
W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat: 
1. Wykorzystanie energii słonecznej. Przykłady zastosowań PV i kolektorów słonecznych.
2. Budownictwo energooszczędne i pasywne problemy technologiczne.

18 października
WOIIB zorganizowała w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. 

Węgorka 20 Konferencję Programową WOIIB, której celem było udzielenie odpowiedzi na 
pytania „Co  pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”

20 października
W delegaturze w Pile odbyło się szkolenie dla członków Izby  na temat: Odpowiedzialność prawna 
(cywilnoprawna, karna, dyscyplinarna) osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie.                         

21 października
Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej odbyli szkolenie z mec. Jolantą Szewczyk.

21 października Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

25 października
WOIIB zorganizowała w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego  
w Poznaniu V Konferencję naukowo-techniczną „Budownictwo szpitalne – Współczesne zagrożenia 
epidemiologiczne”.

26 października
Przewodniczący WOIIB – Włodzimierz Draber i zastępca przewodniczącego WOIIB – Jerzy 
Stroński uczestniczyli w uroczystościach Jubileuszu 95-lecia MTP.

27 października
Posiedzenie Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń WOIIB w celu omówienia oferty 
szkoleń dla członków Izby na 2017 r.  

28 października
W delegaturze w Kaliszu odbyło się spotkanie członków WOIIB z przedstawicielami administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z powiatu kaliskiego.

28 października

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia nowych członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.
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IX warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa” 
Centrum Badawczego Polskiego Internetu 
Optycznego PCSS  w Poznaniu 

W e wrześniu 2015 roku, w Poznaniu przy ulicy Jana 
Pawła II, w sąsiedztwie kampusu Politechniki Poznańskiej, 
oddano do użytku kompleks obiektów Centrum Badawczego 
Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO). Jest ono bazą dla 
rozwoju badań i wdrożeń w zakresie infrastruktury elektro-
nicznej, technologii informacyjno komunikacyjnych oraz ich 
zastosowań praktycznych. Autorem koncepcji urbanistycz-
no-architektonicznej tego fragmentu miasta, położonego 
między Wartą a jeziorem Malta w bliskości Ostrowa Tum-
skiego, jest prof. dr hab. inż arch. Marian Fikus. Powstały 
na bazie tej koncepcji miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego narzucił sztywne ramy dla koncepcji obiek-
tów Centrum. Składa się ono z dwóch części. Najpierw we 
wrocławskiej pracowni Archimmodicus zaprojektowano 
Budynek Sal Technologicznych (BST). Część laboratoryjno-
-biurowa powstawała w systemie: zaprojektuj i wybuduj. 
Wykonanie projektu Generalny Wykonawca firma eiffage 
zleciła Pracowni Architektonicznej ewy i Stanisława Sipiń-
skich. Głównym projektantem była prof. dr hab. inż. arch. 
ewa Pruszewicz-Sipińska.

W obiektach CBPIO ma swoją siedzibę afiliowane przy 
Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Jest ono centrum ba-
dawczo-rozwojowym w zakresie sieci komputerowych no-
wych generacji i równocześnie dostawcą usług dużej mocy 
obliczeniowej, systemów archiwizacji i Internetu oraz usług 
sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim 
i lokalnym.

 7 listopada 2016 roku w Centrum Badawczym Polskie-
go Internetu Optycznego odbyły się IX warsztaty z cyklu 
„Projektowanie jako gra zespołowa”. Ich otwarcia dokonali 

wiceprzewodniczący WOIIB mgr inż. Jerzy Stroński i prze-
wodniczący WOIA mgr inż. arch. Krzysztof Frąckowiak. 
Następnie Damian Niemir, reprezentujący gospodarza, spe-
cjalista od wizerunku PCSS zaprosił do zwiedzania.

 Na początku pokazano jeden z poziomów Data Center 
w budynku BST. Opowiadał o nim pan Rafał Mikołajczak 
zastępca kierownika Pionu Komputerów Dużej Mocy PCSS, 
opiekujący się infrastrukturą techniczną tego obiektu. W sali 
o powierzchni 800 m kw. przewidziano miejsce dla usta-
wienia sześciu rzędów serwerów i macierzy. Część z nich 
pracuje w boksach z klasycznym chłodzeniem powietrzem. 
Zespół serwerów HPC o największej mocy obliczeniowej 
i mocy elektrycznej 0,5 MW chłodzony jest bezpośrednio 
cieczą wysokotemperaturową, która nawet przy tempera-
turze własnej 40˚C zapewnia chłodzenie. Ciepło odzyska-
ne z serwerowni jest wykorzystywane dla potrzeb budynku 
laboratoryjno-biurowego. W kompleksie znajduje się stacja 
transformatorowa o mocy 20 MW oraz agregat prądotwórczy 
dla zasilania rezerwowego o mocy 1 MW.  

 Kolejnym zwiedzanym miejscem było laboratorium 
wizualizacji tzw. cave. Nazwany tak dlatego, że jest to po-
mieszczenie w kształcie sześcianu, otwarte z jednej strony. 
Wszystkie ściany są ekranami. W jego wnętrzu uczestnicy 
warsztatów mogli, po założeniu specjalnych okularów i przy 
pomocy joysticka, poruszać się on-line w wirtualnej prze-
strzeni jednej z poznańskich ulic. 

 Ostatnim etapem wycieczki było kino wysokiej rozdziel-
czości 8K. Projekcja odbywa się zza ekranu równocześnie 
przy pomocy 12 projektorów. Wrażenie robi wielki szklany 
ekran. Jego montaż stanowił spore wyzwanie dla wykonaw-

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu. 
Foto. Maciej Fiszer

Warsztaty otwierają: wiceprzewodniczący WOIIB mgr inż. 
Jerzy Stroński i przewodniczący WOIA mgr inż. arch. Krzysztof 
Frąckowiak.  Foto. M .Praszkowski
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cy. Także dlatego, że opóźniona dostawa wymagała wybu-
rzenia kilku ścian dla dostarczenia go na miejsce instalacji. 
Centrum wyposażone jest zarówno w sprzęt umożliwiający 
projekcję jak i produkcję filmów.

Drugą część warsztatów stanowiła prezentacja projek-
tu części laboratoryjno-biurowej. Prowadził ją prof. dr hab. 
inż. arch. Stanisław Sipiński. Znamiennym było jego stwier-
dzenie, że jako architekci stanęli przed zadaniem zaprojek-
towania „pudła na kapelusze”. W ten sposób odniósł się do 
znajdujących się w obiektach zaawansowanych rozwiązań 
technologii informatycznej i ich dużej wartości. Koszt inwe-
stycji to ok. 100 mln złotych, z których znaczna część przy-
pada na wyposażenie. Unia europejska partycypowała w bli-
sko 90% kosztów.

Jednym z celów projektantów było stworzenie wygod-
nego miejsca dla innowacyjnej pracy twórczej. Zgodnie 
z życzeniami użytkowników zaprojektowano okna o dużej 
powierzchni. Mimo pełnej klimatyzacji wszystkich po-
mieszczeń, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pra-
cowników, zapewniono możliwość otwierania pojedyn-
czych okien w pomieszczeniach.

Z kolei o posadowienia budynku opowiadał kon-
struktor mgr inż. Ireneusz Osajda. Wymienił dwa 
podstawowe problemy podczas projektowania – speł-
nienie wymogów dotyczących osiadań oraz kontakt 
budynku sal technologicznych (BST) i budynku la-
boratoryjno-biurowego na styku dylatacyjnym. Pro-
jekt budynku BST powstał w innej pracowni i jego 
budowa rozpoczęła się kilka miesięcy wcześniej.  
W miejscu jego powstania natrafiono na ruiny daw-
nych fortyfikacji. Aby uniknąć efektu krawędzi tnącej 
między posadowieniem o sztywnym podparciu na ru-
inach a posadowieniem na gruncie, zastosowano swo-
isty materac. Była to półtorametrowa warstwa kwa-
lifikowanego kruszywa, odpowiednio zagęszczona, 
i zawinięta w kokon z geowłókniny. Dopiero na tym 
wykonano płytę fundamentową. Wielkość tego matera-

ca wykraczała na odległość 1,5 m poza obrys budynku. 
Projektując posadowienie budynku laboratoryjno-biuro-
wego, należało się z tym uporać. Dokonano tego przez 
nadwieszenie wspornikowe płyty fundamentowej. Na 
tak wykonstruowanej płycie, nieobciążającej materaca, 
stoi ściana przylegająca do dylatacji. 

Budynek laboratoryjno-biurowy jest posadowiony na 
palach, na których wykonano płytę fundamentową.

W pobliżu styku budynków, ze względu na przewie-
szenie, część pali, w odróżnieniu od pozostałych, musia-
ła być policzona na wyrywanie. Ze względu na wymogi 
dotyczące osiadania, w trakcie realizacji prowadzono 
regularnie precyzyjne pomiary. Ostatecznie, na skutek 
dodawania obciążenia w czasie budowy pale, zgodnie 
z założeniem, osiadły o 1 cm, co było spójne z osiada-
niem sąsiedniego budynku BST. 

W Centrum znajduje się zegar atomowy utrzymujący 
ciągły i stabilny czas z dużą dokładnością. Dla tego po-

mieszczenia wymagane obciążenie wynosiło 25 kN/m2, czyli 
pięć razy więcej niż np. dla centrum handlowego. Zaprojek-
towano posadowienie na oddzielnych niezależnych palach. 
Na wykonanej na nich płycie fundamentowej umieszczono 
wibroizolatory, a na nich płytę posadzkową. Po zwolnieniu 
i wyregulowaniu wibroizolatorów górna płyta została ustabi-
lizowana. Po zakończeniu prezentacji, jak to jest już w zwy-
czaju, uczestnicy warsztatów spotkali się z projektantami 
w kuluarach przy kawie.

Tegoroczne warsztaty były inne od poprzednich. Wyni-
kało to po części z faktu, że po raz pierwszy omawiany był 
obiekt realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj, a tak-
że dlatego, że tak istotnym elementem tego obiektu jest tech-
nologia. Pozostawiło to wśród uczestników pewien niedosyt 
– brakowało gry zespołowej. 

Łukasz Gorgolewski

Rafał Mikołajczak, zastępca kierownika Pionu Komputerów Dużej Mocy 
PCSS, oprowadza po części serwerowni. Foto. M. Praszkowski

O etapach powstawania projektu opowiadają (od prawej): prof. dr hab. 
inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. dr hab. inż. arch. Stanisław 

Sipiński i mgr inż. arch. Szymon Brzozowski.
Foto. M. Praszkowski
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42. Mister Budownictwa 
Wielkopolski Południowej
7 października, w Starej Przepompowni w Ostrowie 

Wlkp., członkowie i sympatycy Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa w Kaliszu 

obchodzili Dzień Budowlanych. Reprezentantom branży to-
warzyszyli samorządowcy i inwestorzy z regionu, bowiem 
podczas tego spotkania ogłaszano wyniki 42. konkursu o ty-
tuł „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 
2015”.

– Tak się składa, że 42. konkurs „Mister Budownictwa”, 
w naszym regionie przypada w 40. rocznicę utworzenia na-
szej organizacji, w ramach Federacji NOT w Kaliszu – ot-
wierając spotkanie, powiedział Tomasz Kulczyński, prezes 
PZITB w Kaliszu.

– Mister Budownictwa to jedna z odsłon Dnia Budowlanych 
– mówił Jerzy Stroński, zastępca przewodniczącego Rady 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 Laureatem 42. edycji konkursu został budynek dawnej 
przepompowni ścieków w Ostrowie Wielkopolskim, a właś-
ciwie jego adaptacja z przeznaczeniem na sale muzealne, klu-
bowe, siłownię i lokale mieszkalne. Inwestorzy, projektan-
ci i wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru odebrali puchary 

i dyplomy. Głównym projektantem była mgr inż.arch. Alina 
Kamińska. Generalnym wykonawcą firma PBO z Ostrowa 
Wielkopolskiego. Wyróżniono też najemców i projektanta 
wnętrz klubu „Stara Przepompownia”. Jury konkursu, pod 
przewodnictwem mgr. inż. Andrzeja Jaronia, przyznało też 
tytuły w poszczególnych rodzajach inwestycji.

I tak przyznano tytuł Mister Budownictwa za rok 2015 
w poszczególnych kategoriach:

  Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:
- Zespół budynków mieszkalnych z garażami w Kościelnej 

Wsi według projektu mgr. inż. arch. Konrada Idaszewskiego. 
Generalnym Wykonawcą, a jednocześnie Inwestorem była 
Firma Budowlana Marek Adamczak.
 Obiekty służby zdrowia:
- Budynek apteki w Ostrowie Wielkopolskim według 

projektu mgr inż. arch. Wiesława Motyla. Głównym wyko-
nawcą była firma Przemysław Zając „ARTIFeX” z Ostrowa 
Wielkopolskiego.
 Budynki administracyjno biurowe:
- Budynek biurowy ePROCO przebudowany i rozbudo-

wany z kotłowni w Ostrowie Wielkopolskim według projek-

Inwestor i wykonawcy adaptacji Przepompowni
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tu mgr. inż. arch. Wiesława Motyla. Generalnym wykonaw-
cą była Firma Budowlana PARTNeR z Topoli Małej koło 
Ostrowa Wlkp.
 Budynki przemysłowo-produkcyjne:
- Hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym 

DOMBUD w Odolanowie według projektu mgr. inż. arch. 
Mariusza Walczaka. Generalnym wykonawcą była firma 
Przedsiębiorstwo DOMBUD Sp. z o.o. z Odolanowa.
 Budynki przemysłowe produkcyjno-magazynowe:
- Budynek produkcyjno-magazynowy MTM INDU-

STRIeS w Kaliszu według projektu mgr. inż. arch. Tomasza 
Konopskiego. Generalnym wykonawcą była Firma Budo-
wlana Marek Antczak z Kalisza.
 Budynki rolnicze:
- Budynek inwentarski KURNIK w Lewkowcu wg projek-

tu mgr inż. Hieronima Przenicznego. Generalnym wykonaw-
cą było Przedsiębiorstwo „DOMBUD” Sp. z o.o. 
 Obiekty usługowo handlowe:
- Stacja paliw płynnych, gazu LPG z infrastruktu-

rą towarzyszącą w Turku według projektu mgr. inż. arch. 
Pawła Woźniaka. Obiekt został zrealizowany przez firmę 
„SIGNUM” - Przemysław Haraj z Poznania.
 Obiekty oświatowe:
- Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Ple-

szewie. Głównym architektem była mgr inż. arch. Izabela 
Walczak-Fiec. Głównym wykonawcą obiektu było Przed- 
siębiorstwo Budowlane STABOX Sp. J. Stanisław Tacz- 
kowski z Ostrowa Wielkopolskiego.
 Budownictwo wodne:
- Zapora czołowa zbiornika wodnego w Kobylej Górze. 

Właścicielem obiektu jest Wielkopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu rejonowego oddzia-
łu w Ostrowie Wlkp. Remont zbiornika wykonała firma 
ISOSYSTeM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubniewicach.

Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego – Konferencja 
Techniczna „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” 

– Wałcz 2016 

 Obiekty infrastruktury energetycznej:
- „Przestrzenne prefabrykaty betonowe dla urządzeń ener-

getycznych” budowane w całej Polsce. Generalnym wyko-
nawcą była firma ATLAS Sp. z.o.o.
 Obiekty Infrastruktury Teletechnicznej:
- Pasywne sieci optyczne (światłowodowe) układane 

w południowej Wielkopolsce. Generalnym wykonawcą była 
firma ATLAS Sp. z o.o.

Puchary i dyplomy Mister Budownictwa za rok 2015 przy-
znano również kierownikom budów oraz inspektorom nadzo-
ru nagrodzonych obiektów. Szczegółowy raport znajduje się 
na stronie internetowej WOIIB.

Jak co roku organizatorzy konkursu Mister Budownictwa 
Wielkopolski Południowej mogli liczyć na sponsorów. 

Wszystkim firmom i osobom nagrodzonym w KON-
KURSIe MISTeR BUDOWNICTWA WIeLKOPOLSKI 
POŁUDNIOWeJ za rok 2015 gratulujemy i życzymy rów-
nie wspaniałych projektów i realizacji w kolejnym 43. 
KONKURSIe.                                               

Mirosława Ogorzelec

W dniach 8-10 września 2016 roku w Wałczu 
odbyły się XVIII Warsztaty Nadzoru Inwesty-
cyjnego, w ramach których miała miejsce Kon-

ferencja Techniczna „Rewitalizacja obszarów zurbanizowa-
nych”. Tematem wiodącym konferencji była „Rewitalizacja 
i zagospodarowanie budowli fortyfikacyjnych”.

Konferencja tradycyjnie odbyła się w Centralnym Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich. W Konferencji udział wzięło 
162 uczestników, głównie z województw: wielkopolskiego, 
pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego z Panią 
dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geode-

zji prof. Wiesławą Głodkowską, a także byli przedstawiciele 
województwa śląskiego na czele z prof. Włodzimierzem Sta-
rosolskim oraz województwa podkarpackiego pod przewod-
nictwem profesora AGH Piotra Górskiego. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje uczestnictwo kolegów z Politechniki 
Lwowskiej, którym przewodniczył prof. Bogdan Nazarewicz. 
W obradach Konferencji uczestniczyło liczne grono członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na 
czele z przewodniczącym inż. Włodzimierzem Draberem.

Głównym organizatorem Konferencji był Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa, Zarząd Oddziału 
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w Poznaniu (któremu przewodniczy dr inż. edmund Przy-
byłowicz), w ramach którego działa Centrum Usług Tech-
niczno-Organizacyjnych w Budownictwie (CUTOB) pod 
przewodnictwem mgr. inż. Zbigniewa Augustyniaka.

W ramach Konferencji odbyły się cztery sesje, na których 
wygłoszono łącznie 21 referatów, a 8 kolejnych przewidzia-
nych było do dyskusji.

Przed Konferencją wydano drukiem materiały obejmują-
ce wszystkie zgłoszone referaty, które uprzednio podlegały 
recenzji. Wydana monografia pod redakcją prof. Wiesława 
Buczkowskiego oraz dr inż. Anny Szymczak-Graczyk liczy-
ła 472 strony. 

Referaty pogrupowane były w czterech rozdziałach:
Rozdział 1. Rewitalizacja i zagospodarowanie budowli for-
tyfikacyjnych
Rozdział 2. Rewitalizacja obiektów budowlanych
Rozdział 3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej
Rozdział 4. Problemy techniczne związane z rewitalizacją.

Pierwszą sesję poświęconą rewitalizacji i zagospodarowa-
niu obiektów fortyfikacyjnych poprowadzili prof. B. Naza-
rewicz wspólnie z prof. W. Buczkowskim. Bardzo ciekawe 
referaty w kolejności wygłaszali: Dr inż. Włodzimierz Łęcki, 
który omówił budowle obronne Poznania na przestrzeni wie-

ków oraz wskazał na podejmo-
wane działania rewitalizacyj-
ne. Drugi referat wygłosił prof. 
Jerzy Stiller, który przedstawił 
XIX-wieczne fortyfikacje Po-
znania, a trzeci mgr inż. arch. 
Przemysław Wojciechowski, 
który omówił problemy z od-
budową Zamku Królewskiego 
w Poznaniu i wskazał, że po-
dejmowane działania były cał-
kowicie zgodne z europejską 
praktyką konserwatorską.

Odnotować należy, że rów-
nież w ramach warsztatów, 
równolegle z Konferencją 
„Rewitalizacja obszarów zur-
banizowanych”, odbyła się II 
Konferencja IKAR 2016 dla 
doktorantów. W konferencji 
tej głównie wystąpili dokto-
ranci z Politechniki Poznań-
skiej, a z zapowiedzi dziekana 
Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Gospodarki Przestrzen-
nej wynika, że w przyszłym 
roku dołączą także doktoranci 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.

Na zakończenie trzeba pod-
kreślić, że były to trzy dni 
owocnie spędzone. Należy 

Wykład dr inż. W. Łęckiego
Foto. Z. Augustyniak

Referat wygłasza prof.  
Jerzy Stiller.
Foto.  D. Dymarczyk

W podsumowaniu tej sesji głos zabrali: starosta wałecki – Bogdan 
Waszkiewicz oraz przewodniczący Rady Miasta Wałcza – Zdzisław 
Ryder. Foto. D. Dymarczyk

Kolejne sesje prowadzili: 
dr inż. Włodzimierz Łęcki
 i dr inż. Anna Szymczak-
-Graczyk

Prof. Wiesława Głodkowska 
,dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej, Środowiska i Geodezji 
Politechniki Koszalińskiej, oraz 
prof. Jerzy Bykowski – dziekan 
Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu 
Foto Z. Augustyniak

Prof. Wojciech Tschuschke – 
dyrektor Instytutu  Geoinżynie-
rii UP w Poznaniu oraz dr inż. 
Edmund Przybyłowicz – Prze-
wodniczący Oddziału Poznań-
skiego PZITB
 Foto.  Z Augustyniak

W pierwszym rzędzie od prawej: inż. Włodzimierz Draber, dr inż. 
Daniel Pawlicki, dr inż. Edmund Przybyłowicz oraz prof. Krzysztof 
Zieliński 
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Wystąpienia sponsorów. Pokaz systemów dachowych firmy Bauder.
Foto. Dariusz Dymarczyk

Podczas warsztatów mieliśmy 
również przyjemność wysłuchać 
referatu prof. Włodzimierza Sta-
ropolskiego pt. „Pewne szczegól-
ne zagadnienia w projektowaniu 
konstrukcji żelbetowych”.

podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
zorganizowania warsztatów: 
komitetowi naukowemu 
i organizacyjnemu, auto-
rom referatów, sponsorom, 
a w szczególności twórcy 
warsztatów i wielokrotne-
mu organizatorowi mgr. 
inż. Zbigniewowi Augusty-
niakowi. Należy mieć  
nadzieję, że równie udane 
będą kolejne warsztaty, któ-
re zostaną zorganizowane 
w Wałczu w 2017 roku.

 Wiesław Buczkowski

Wielkopolski Inżynier   Budownictwa
Marian Walczak - Inżynier powinien służyć ludziom.

Mgr inż. MARIAN 
WALCZAK urodził się 
w  Ostrowie  Wielko-
polskim  i  tu  ukończył 
I Męskie Liceum Ogól-
nokształcące,  zdając w 
1965  r.    egzamin ma-
turalny. W tym samym 
roku  rozpoczął  studia 
na Wydziale Budowni-
ctwa  Lądowego  Poli-
techniki  Poznańskiej, 
które ukończył w 1970 

roku, uzyskując dyplom mgr. inż. budownictwa lądowego 
w specjalności – budownictwo mieszkalne i przemysłowe.
W latach 1971–1977 pracował w Ostrowskim Przed-

siębiorstwie Budownictwa Ogólnego na stanowiskach: 
majster, kierownik budowy i kierownik grupy robót.
W 1974 r. uzyskał uprawnienia budowlane do kiero-

wania robotami budowlanymi.
W 1975 r. wyjechał z grupą  pracowników na kontrakt 

do Libii, gdzie pełnił funkcję kierownika grupy robót przy 
budowie ferm K700.
W latach 1978–1982 był dyrektorem ds. technicznych 

w Kombinacie Budownictwa Komunalnego w Kaliszu, w 
skład którego wchodziły Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Komunalnego z: Kalisza, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, 
Jarocina, Kępna i Sycowa.

Wielkopolski Inżynier  

Od marca 1982 r. do 1994 r. pełnił funkcję dyrektora 
naczelnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego 
w Ostrowie Wielkopolskim. Nadzorował realizację robót 
remontowych na terenie miasta i powiatu, zarówno bu-
dynków mieszkalnych, jak i zakładów produkcyjnych, sie-
ci kanalizacyjnych i ciepłowniczych oraz dróg i ulic.
W 1990 r. uzyskał uprawnienia budowlane w zakresie 

projektowania, a w 1996 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy 
budowlanego. W 1998 r. zdobył również uprawnienia bu-
dowlane w zakresie konserwacji zabytków.
Od 1994 r., po przejściu na rentę, nadal pracuje za-

wodowo jako: inspektor robót budowlanych i projektant 
oraz weryfikator projektów budowlanych, a  także  jako 
rzeczoznawca budowlany, wykonując opinie i ekspertyzy 
na zlecenie podmiotów prawnych i sądów jako stały bie-
gły sądowy.
Od 1971 r. jest członkiem Polskiego Związku Inżynie-

rów i Techników Budownictwa. Od 1980 r. działał w Za-
rządzie Oddziału Kaliskiego, pełniąc różne funkcje, m.in. 
od 2002 r. do 2016 r. był przewodniczącym Zarządu Od-
działu Kaliskiego PZITB.
Związany z WOIIB od początku  jej  istnienia. Był w 

grupie inicjatywnej tworzącej podstawy Izby na terenie 
południowej Wielkopolski. W czasie pierwszej kadencji 
był zastępcą przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscy-
plinarnego, a od II kadencji jest członkiem Rady WOIIB.
Żonaty, dwójka dorosłych dzieci i jak z dumą podkre-

śla czworo wnucząt (dwie wnuczki i dwóch  wnuków).
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  Mirosław Praszkowski
Co zdecydowało, że został pan inżynierem budownictwa?
Marian Walczak
Gdy kończyłem liceum, miałem wielki dylemat związany 

z moim przyszłym zawodem. Zastanawiałem się, czy wybrać 
studia archeologiczne, by badać to co nasi przodkowie daw-
no, dawno temu stworzyli, czy też zająć się samemu tworze-
niem trwałych śladów swojego istnienia na ziemi. Archeo-
logia bardzo mnie pociągała, ale jednak wybrałem Wydział 
Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej. Moż-
liwość tworzenia nowych obiektów: budynków, dróg i mo-
stów była dla mnie bardziej atrakcyjna. Zwyciężyła możli-
wość tworzenia czegoś nowego, a i zarazem trwałego. 

Bardzo miło wspominam czasy studenckie. Przez pięć 
lat mieszkałem w akademiku, w którym rozwijało się pięk-
ne życie studenckie. Mieliśmy wspaniałą paczkę przyjaciół 
i wspieraliśmy się wzajemnie podczas nauki i w wolnych 
chwilach. To było dla mnie cenne doświadczenie życiowe.

Na początku III roku studiów, na Politechnice pojawili się 
przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych, by studentom 
zaoferować stypendium fundowane. Skorzystałem z okazji 
i dzięki podpisanej umowie z Przedsiębiorstwem Budowni-
ctwa Ogólnego w Ostrowie Wielkopolskim, przez kolejne 
trzy lata miałem duże wsparcie finansowe. Dodatkowym atu-
tem był fakt, że w tym przedsiębiorstwie czekał na mnie etat 
po skończeniu studiów.

W 1970 r. ukończyłem studia na Politechnice Poznańskiej, 
uzyskując dyplom mgr. inż. budownictwa lądowego w spe-
cjalności – budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe.

 M.P.
Jak wyglądały początki pracy młodego inżyniera?
Marian Walczak
Na początku swojej drogi zawodowej spotkałem świet-

nych inżynierów budownictwa z wieloletnim doświadcze-
niem, którzy wprowadzali mnie w arkana zawodu. Byli to: 
mgr inż. Leopold Wiklicki i inż. Aleksander Klupś. To dzię-
ki ich doświadczeniu i dobrym radom rozwijałem się zawo-

dowo. Zaczynałem od stanowiska majstra, przez kierownika 
budowy, aż do kierownika grupy robót. 

W latach 1971–1977, pracując w Ostrowskim Przedsię-
biorstwie Budownictwa Ogólnego, uczestniczyłem w po-
wstawaniu m.in.:
– zakładu stolarskiego DĄB w Ostrowie Wlkp. oraz w roz-

budowie Browaru w Ostrowie Wlkp.;
– zajezdni autobusowej dla autobusów miejskich w Ostrowie 

Wlkp.;
– osiedli mieszkaniowych: składającego się z budynków 

dziesięciopiętrowych przy ul. Dębińskiego i pięciokon-
dygnacyjnych przy ulicach: Raszkowskiej, Manifestu Lip-
cowego i Strzeleckiej.
W 1974 roku uzyskałem uprawnienia wykonawcze do 

kierowania robotami budowlanymi. 
W 1975 r. wraz z grupą  pracowników wyjechałem na 

kontrakt do Libii, gdzie pełniłem funkcję kierownika grupy 
robót przy budowie fermy K700. Były to specjalistyczne 
gospodarstwa rolne obejmujące 50 ha ziemi. Wyposażone 
w 4-pokojowe zabudowania mieszkalne, zabudowania go-
spodarcze, wiatę na sprzęt typu kombajn rolniczy, traktor 
oraz zbiornik na wodę. Takie fermy otrzymywali rdzenni Li-
bijczycy.

  M.P.
Bardzo dynamiczny start zawodowy. Jak dalej potoczyły 

się pańskie losy?
Marian Walczak
Po powrocie z kontraktu w Libii w 1976 r. rozpoczą-

łem pracę w Kombinacie Budownictwa Komunalnego 
w Kaliszu. W latach 1978–1982 pełniłem funkcję dy-
rektora ds. technicznych. W skład Kombinatu wchodzi-
ły Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego z: Ka-
lisza, Ostrowa, Krotoszyna, Jarocina, Kępna i Sycowa. 
I znów uśmiechnęło się do mnie szczęście, stawiając na mo-
jej drodze: dr. inż. Mieczysława Woźniaka i mgr. inż. Zyg-
munta Bocha. W swoich działaniach zawodowych wiele sko-
rzystałem z ich rad i doświadczenia. Do moich zadań m.in. 
należało koordynowanie robót budowlanych wszystkich 
przedsiębiorstw. Wtedy realizowaliśmy budowy: budynków 
mieszkalnych, zakładów przemysłowych, obiektów użytecz-
ności publicznej oraz sieci ciepłowniczej, kanalizacji desz-
czowej i sieci kanalizacji. Do tego dochodził bardzo szeroki 
zakres prac remontowych tego typu obiektów na terenie by-
łego województwa kaliskiego.

Po rozwiązaniu Kombinatu, od marca 1982 do 1999 
roku, pełniłem funkcję dyrektora naczelnego Przedsiębior-
stwa Remontowo-Budowlanego w Ostrowie Wielkopolskim. 
Nadzorowałem całość robót remontowych na terenie miasta 
i powiatu. W tym czasie realizowaliśmy wiele prac remonto-
wych budynków mieszkalnych, zakładów przemysłowych, 
sieci kanalizacyjnych i sieci ciepłowniczych oraz remonty 
dróg i ulic.

Uprawnienia projektowe uzyskałem w 1990 roku. A od 
1996 roku posiadam tytuł rzeczoznawcy budowlanego. 

Inżynier powinien dokładnie sprawdzać wszystkie wyliczenia 
projektowe.
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W 1998 r. zdobyłem również uprawnienia budowlane w za-
kresie konserwacji zabytków.

Od przejścia na rentę w 1999 r. nadal jestem aktywny za-
wodowo jako inspektor robót budowlanych i projektant oraz 
weryfikator projektów. Jako rzeczoznawca budowlany wy-
konuję opinie i ekspertyzy techniczne na zlecenie podmio-
tów prawnych i sądów, będąc stałym biegłym sądowym. 

W 2009 roku przeszedłem na emeryturę. Od 2009 r. pra-
cuję na pół etatu jako projektant i inspektor nadzoru w firmie 
„CONSBUB. PRACOWNIA PROJeKTOWA - Łukasz Gar-
czarek”.

Przez cały czas swojej pracy zawodowej pracowałem 
również jako projektant  w Terenowym Zespole Usług Pro-
jektowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Zespole Usług 
Technicznych NOT w Kaliszu. 

W 1990 roku ukończyłem na Politechnice Wrocławskiej 
studia podyplomowe z „Technologii i organizacji remontów, 
modernizacji i rekonstrukcji obiektów budowlanych”, a na 
Uniwersytecie Łódzkim „Studium biznesu i marketingu” 
w 1993 roku.

W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budowni-
ctwa działam od początku jej istnienia. Na terenie południo-
wej Wielkopolski współtworzyłem struktury organizacyjne 
samorządu zawodowego. W trakcie I kadencji funkcjono-
wania Izby byłem zastępcą przewodniczącego Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego. Od II kadencji jestem członkiem 
Rady WOIIB. Przez dwie kadencje byłem również opieku-
nem delegatury w Kaliszu.

 M.P.
Którą z realizacji uważa Pan za swoje największe osiąg-

nięcie zawodowe?
Marian Walczak
Wszystkie moje realizacje, poza kontraktem w Libii, po-

wstawały w południowej Wielkopolsce. Tworzyłem w regio-
nie, z którego się wywodzę, i wszystkie są mi bardzo bliskie. 

Myślę, że dam jednak pierwszeństwo budowie pierw-
szych w Ostrowie Wielkopolskim dziesięciopiętrowych 
wieżowców. To było duże wyzwanie zawodowe dla młode-
go inżyniera, jakim wtedy byłem. To był również wyraźny 
symbol i znak mojej zawodowej działalności. Coś widoczne-
go pozostawiałem po sobie. To był duży zastrzyk adrenaliny 
w trakcie realizacji, ale również ogromne uczucie satysfakcji 
zawodowej.

Kolejne osiedla mieszkaniowe na terenie Ostrowa Wlkp. 
i Kalisza dołączają do tej klasyfikacji. Powstały, by służyć 
ludziom. Uważam, że działania inżynierów budownictwa po-
winny służyć ludziom.

Teraz dla mnie wyzwaniem jest współpraca przy realiza-
cji elektrowni wiatrowych o różnej wysokości wież turbin: 
od 100 do 200 m na terenie powiatu kaliskiego i ostrowskie-
go (Wysocko, Raszków, Odolanów, Granowiec, Raczyce). 
Współpracuję z firmą eNeRCON, która stawia takie turbiny. 
Jest to bardzo ciekawe doświadczenie zawodowe. Dotych-
czas sprawowałem nadzór nad powstawaniem 14 elektrowni 

o wysokości 100 m i 3 turbiny o wysokości 200 m, które po-
wstały w Granowcu i Raczycach. Była ostatnia elektrownia 
wiatrowa o wysokości 200 m oddana w Polsce w czerwcu 
tego roku przed zmianą ustawy.

 M.P.
Co jest pańskim życiowym sukcesem?
Marian Walczak
Moim największym życiowym sukcesem jest moja rodzi-

na. Jednak największy udział w tym sukcesie ma moja żona 
Bożena. To dzięki Jej zaangażowaniu i umiejętnej organiza-
cji dnia codziennego mogłem realizować swoja pasję budow-
laną. To na Jej barkach spoczywała codzienna, domowa rze-
czywistość, w tym wychowanie naszych dzieci. Córka i syn 
ukończyli studia, ale ekonomiczne, nie budowlane, mają 
swoje rodziny. To wszystko jest zasługą codziennych działań 
żony. Za to jestem mojej żonie bardzo wdzięczny. Do kom-
pletu dodam, że mamy czworo wnucząt!

 M.P.
Czym zajmuje się Pan w wolnych chwilach?
Marian Walczak
Wolne chwile to pojęcie bardzo względne. Gdy nie mam 

zawodowych obowiązków, to działam społecznie. Do pracy 
społecznej namówił mnie mgr inż. Szczepan Mikurenda.

Od 1971 r. jestem członkiem Polskiego Związku Inżynie-
rów i Techników Budownictwa, a od 1980 r. działam w Za-
rządzie Oddziału Kaliskiego PZITB, pełniąc różne funkcje. 
Od 2002 roku byłem przewodniczącym Oddziału Kaliskiego 
PZITB przez 4 kolejne kadencje. 

W 1974 r., w ramach naszego oddziału PZITB powo-
łaliśmy do życia konkurs MISTeR BUDOWNICTWA 
WIeLKOPOLSKI POŁUDNIOWeJ. Celem konkursu było 
propagowanie najlepszych realizacji budowlanych, najnowo-
cześniejszych rozwiązań technicznych zastosowanych w bu-
downictwie, a przede wszystkim uhonorowanie ludzi dobrej, 
rzetelnej roboty budowlanej z naszego regionu. Poczynając 
od inwestorów, projektantów, przez konstruktorów, na wy-
konawcach skończywszy. Pomysłodawcami tego konkursu 
byli mgr inż. Hieronim Przeniczny i inż. Jan Czabański. Za-
angażowałem się w organizację tego konkursu od początku 
jego istnienia. Najpierw poprzez pracę w komisji konkurso-
wej, oceniającej zgłaszane realizacje, a później już jako je-
den z głównych organizatorów. 

 M.P.
Czym się pan interesuje?
Marian Walczak
Zawodowo nadal interesują mnie różne rozwiązania tech-

niczne stosowane w budownictwie i związane z tym wyzwania.
Prywatnie bardzo lubię odpoczywać przy poznawaniu 

naszej historii. Szczególnie lubię okres panowania Piastów 
i Jagiellonów. Muszę się przyznać, że zamiłowanie do hi-
storii zaszczepił we mnie profesor z mojego liceum. Był to 
młody nauczyciel, który lubił historię i potrafił nas, uczniów 
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nią zarazić. I tak mi zosta-
ło do dziś. Pasja historyczna 
przydaje mi się również za-
wodowo, gdy mam odrestau-
rować jakiś budynek. Często 
bywa, że są to stare kościoły 
i wtedy przydaje się wiedza 
o zasadach budowania takich 
obiektów w danym wieku. Dla 
mnie wolne chwile to podróże 
w czasie.

A jak już jestem przy po-
dróżach – to bardzo lubię wy-
cieczki rowerowe. Dzięki nim 
jeszcze lepiej poznaję najbliż-
szą i dalszą okolicę. Poznaję 
zabytki, nowoczesne budow-
nictwo, przyrodę. Z siodełka 
roweru widać więcej i lepiej. 
Można w każdej chwili się za-
trzymać, by podziwiać. Świat 
przemyka dużo wolniej. Moż-
na dostrzec szczegóły, które 
zza szyb samochodowych są 
niewidoczne.

W okresie zimowym moją pasją jest jazda na nartach. 
Uwielbiam ten szum wiatru w uszach, wolność i piękno 
przyrody obok. Tę pasję zaszczepiłem już moim wnukom. 
Lubią z dziadkiem szusować po górach. Czuję wtedy satys-
fakcję, czuję się spełniony życiowo. 

 M.P.
Proszę dokończyć zdanie: Współczesnego inżyniera bu-

downictwa powinna cechować…
Marian Walczak
Inżyniera budownictwa, jako przedstawiciela zawodu 

zaufania publicznego, powinna cechować przede wszyst-
kim rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków. 
Do tego powinna dojść jeszcze wyrozumiałość w stosunku 
do partnerów procesu budowlanego i ogólnie pojmowana 
uprzejmość.

Rzetelność – precyzyjne wykonywanie swoich obowiąz-
ków i branie odpowiedzialności za ich skutki.

Dokładność – wyliczeń projektowych, jak i realizacja 
wszystkich etapów procesu inwestycyjnego.

Wyrozumiałość – umiejętność partnerskiego porozumie-
nia się z architektem, inwestorem i z innymi osobami biorą-
cymi udział w realizacji procesu budowlanego. Zrozumienie 
dla każdego z uczestników.

Myślę, że każdy inżynier powinien rozszerzać swoją wie-
dzę specjalistyczną. Z moich obserwacji wynika, że młodzi 
inżynierowie pojawiają się na placach budów z nie zawsze 
kompletną i ugruntowaną wiedzą. Zapatrzeni w multimedia 
czasem nie potrafią posłużyć się suwakiem logarytmicznym 
przy wykonaniu jakiś obliczeń. 

Z drugiej strony, kierownik budowy jest obciążony 
ogromną ilością dokumentów, zestawień i innych wyliczeń, 
które zabierają mu czas na pełne kontrolowanie tego, co się 
dzieje na budowie, tego, za co ponosi odpowiedzialność za-
wodową i prawną.

 M.P.
Proszę dokończyć zdanie. Bardzo chciałbym …
Marian Walczak
Zawodowo: bardzo chciałbym aby zdrowie na tyle mi do-

pisywało, żebym mógł kolejnym zastępom młodych inżynie-
rów przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. 

Prywatnie: chciałbym móc spędzać więcej czasu ze swo-
im wnukami by przekazać im te wartości, którymi w życiu 
sam się kieruję, by wiedzieli, co to znaczy miłość do Ojczy-
zny, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków i odpowie-
dzialność za swoje czyny, ale również za swoje słowa. 

Zwiedziłem z rodziną prawie całą europę. Byłem również 
w Chinach w trakcie powstawania obiektów olimpijskich. 
Zwiedziłem budowę stadionu „Ptasie gniazdo”, która zrobiła 
na mnie duże wrażenie. 

Pozostało mi jeszcze jedno marzenie do zrealizowania. 
Bardzo chciałbym zwiedzić Brazylię. Lubię piłkę nożną, a to 
kraj, w którym narodziło się najwięcej talentów i legend pił-
karskich. Brazylia – wielki kraj, pełen kontrastów i wspania-
łej przyrody. Mam nadzieję, że będzie mi dane ją odwiedzić. 

Mirosław Praszkowski
Życzę by wszystkie Pańskie  marzenia się spełniły. 
Dziękuję za rozmowę.

Z  wnukiem na nartach czuję satysfakcję 
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W  znowelizowanym Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 7 grudnia 2012 r.. w sprawie ro-
dzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468) został wprowa-
dzony zapis o następującej treści:

„§ 1 Dozorowi technicznemu podlegają następujące ro-
dzaje urządzeń technicznych:

pkt 1 lit. j rurociągi przesyłowe i technologiczne, w części 
stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów 
ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecz-
nych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod 
nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej 
większej niż DN 25, wyprodukowane lub przebudowane po 
16 lipca 2002 r., przeznaczone do:
– gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpusz-

czonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla 
których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej 
temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara”.
Cytowany powyżej zapis z przedmiotowego rozporządzenia 

Rady Ministrów jest niejasny i rodzi wiele kontrowersji oraz 
niedomówień. Dowodem na to jest fakt, że obecnie w Polsce 
funkcjonują dwie różne interpretacje tego zapisu, tzn.: 

Dozorowi technicznemu podlegają rurociągi przesyłowe 
i technologiczne:
 – w całości (takie stanowisko prezentują środowiska zwią-

zane z lobby UDT),
 – jedynie w części stanowiącej urządzenia techniczne w ro-

zumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, czyli 
tylko urządzenia techniczne związane z tymi rurociągami, 
np. odwadniacze, filtry itp. (takie stanowisko prezentuje 
m.in. NIK oraz środowiska związane z branżą gazowniczą, 
górnictwem nafty i gazu).
 Ad 1) – interpretacja pierwsza (gazociągi przesyłowe 

i technologiczne podlegają pod UDT w całości).
Jeżeli założymy, że rurociągi przesyłowe i technologicz-

ne podlegają dozorowi technicznemu w całości, to taka in-
terpretacja omawianego zapisu jest niezgodna z przepisami 
unijnymi i krajowymi, tzn. z: 

1. Ustawą Prawo budowlane
a) „Rurociągi przesyłowe i technologiczne” są w rozumie-

niu przepisów art. 3 pkt 1, lit. b) i pkt 3) ustawy „budowlami 
stanowiącymi całość techniczno-użytkową wraz z instalacja-
mi i urządzeniami”, i w związku z tym jako obiekty budow-
lane nie mogą podlegać dozorowi technicznemu.

Aspekty prawne i techniczne dotyczące 
poddania gazociągów przesyłowych 

i technologicznych Dozorowi Technicznemu

b) W rozumieniu przepisu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo bu-
dowlane: „urządzenia budowlane” są urządzeniami technicz-
nymi związanymi z obiektem budowlanym (w tym z budow-
lą), zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu takiego 
jak np. rurociąg przesyłowy i technologiczny, zgodnie z jego 
przeznaczeniem – i w związku z tym nie powinny podlegać 
dozorowi technicznemu, z wyjątkiem odpowiednich urzą-
dzeń technicznych wyszczególnionych w zmienionym prze-
pisie § 1 przedmiotowego rozporządzenia RM z 07 grudnia 
2012 r. zgodnie z powyższą propozycją.

c) Przepisy Prawa budowlanego nie nakładają na orga-
ny Administracji Architektoniczno-Budowlanej i na organy 
Nadzoru Budowlanego obowiązku żądania dokonywania 
uzgodnień z UDT. W przypadku konieczności uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego inwestor 
jest zobowiązany do zawiadomienia o zakończeniu budowy 
i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w celu zajęcia 
stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budow-
lanego z projektem budowlanym, jedynie Państwową In-
spekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną (art. 56 ustawy 
Prawo budowlane), a w szczególnych sytuacjach także In-
spekcję Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Pracy.

d) W załączniku powyższej ustawy Prawo budowlane ru-
rociągi przesyłowe oraz sieci takie, jak gazowe i ciepłowni-
cze, zaliczane są do obiektów budowlanych Kategorii XXVI.

2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie za-
sadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów 
urządzeń ciśnieniowych.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 
r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnienio-
wych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2005 nr 
263 poz. 2200) wyłącza się rurociągi z urządzeń ciśnienio-
wych. Wynika to z zapisu podanego w § 2 pkt 1:

„wyłącza się rurociągi przesyłowe składające się z ruro-
ciągu lub układów rurociągów, przeznaczone do przesyła-
nia dowolnego płynu lub substancji do lub z instalacji (na 
lądzie lub wodzie), licząc od ostatniego elementu odcinają-
cego w granicach instalacji łącznie z tym elementem, wraz 
z wszystkimi przyłączonymi urządzeniami przeznaczonymi 
specjalnie dla rurociągów przesyłowych. Wyłączenie nie ma 
zastosowania do standardowych urządzeń ciśnieniowych, 
takich jak urządzenia stosowane w stacjach redukcyjnych 
ciśnienia lub w stacjach sprężania. (np. filtry, inne zbiorniki, 
suwnice itd.).”
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3. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfi-
kacji Środków Trwałych 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 
r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, rurociągi prze-
syłowe do transportu m. in. gazu i ropy naftowej oraz innych 
produktów chemicznych zaliczone zostały do grupy 2. (obiek-
ty inżynierii lądowej i wodnej), a nie do grupy 6. dotyczącej 
urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 242 z 2010 r.)

 Uwaga: Rurociągi przesyłowe oraz sieci instalacyjne, 
w tym gazowe są obiektami budowlanymi i w związku z tym 
podlegają pod regulacje wynikające z Ustawy Prawo budow-
lane.

4. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20 
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
(Dz.U.02.100.90)

Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 7 grudnia 2012 r. właściwy minister powinien wydać roz-
porządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowia-
dać gazociągi. Tymczasem zgodnie z Rozporządzeniem Pre-
zesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (Dz.U.02.100.90) dwa różne akty 
prawne nie mogą regulować odrębnie tego samego zagadnie-
nia. Mając to na uwadze, Ministerstwo Gospodarki nie będzie 
mogło wydać takiego rozporządzenia, skoro te same kwestie 
zostały już wcześniej uregulowane w Rozporządzeniu w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sie-
ci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z 2001 r.)

Uwaga: W samym rozporządzeniu RM jest zapis niemoż-
liwy do spełnienia.

5. Dyrektywą ciśnieniową Parlamentu i Rady Ue 
Zgodnie z art. 1 pkt 3.1 Dyrektywy Ciśnieniowej  

97/23/We Parlamentu europejskiego i Rady nr 97/23/We 
z dnia 29 maja 1997r. „w sprawie zbliżenia przepisów praw-
nych państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnie-
niowych” gazociągi wyłącza się z Dyrektywy Ciśnieniowej 
(odnosi się ona między innymi do standardowych urządzeń 
ciśnieniowych takich, jakie znajdują się w stacjach redukcji 
ciśnienia lub stacjach kompresyjnych).

 Uwaga: Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 
2012 r. w obecnej postaci traktuje gazociągi jako urządzenia 
ciśnieniowe, co jest niezgodne z aktualnymi wytycznymi Ue 
oraz nie definiuje pojęcia „standardowe urządzenia ciśnie-
niowe”, które stosowane jest w cyt. wyżej Dyrektywie Ue.

6. Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę europejską 
Zgodnie z art. 86 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę 

europejską zakazuje się państwom członkowskim We, w od-
niesieniu do przedsiębiorstw publicznych i przedsiębiorstw, 
którym przyznają prawa specjalne lub wyłączne, wprowadza-
nia lub utrzymywania jakichkolwiek środków sprzecznych 
z normami wytyczonymi w Traktacie. Oznacza to, że państwa 
członkowskie nie mogą ani popierać, ani nakładać na takie 
przedsiębiorstwa obowiązku stanowiącego nadużycie pozycji 
dominującej, ograniczającego konkurencję.

Uwaga: Zapisy zawarte w przedmiotowym Rozporządze-
niu Rady Ministrów nadają specjalne uprawnienia UDT, co 

stanowi w rozumieniu art. 86 cyt. Wyżej Traktatu UWe nad-
użycie pozycji dominującej tych przedsiębiorstwa.

Reasumując, można stwierdzić, że przyjęcie opcji prefe-
rowanej przez UDT, t.j. że dozorowi technicznemu podlega-
ją rurociągi przesyłowe i technologiczne w całości, prowadzi 
do „kolizji” z podstawowymi przepisami unijnymi i krajo-
wymi. A więc taka interpretacja omawianego zapisu Rozpo-
rządzenia jest nie do przyjęcia z punktu prawnego. 

Polska od 2005 roku jest członkiem Unii europejskiej, 
stąd obowiązują nas przepisy unijne. Traktowanie rurocią-
gów jako zbiorników ciśnieniowych byłoby precedensem 
w skali państw należących do Ue.

Ad 2) – interpretacja druga (gazociągi przesyłowe i tech-
nologiczne podlegają pod UDT w części stanowiącej urzą-
dzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze 
technicznym)

Jeżeli założymy, że rurociągi przesyłowe i technologiczne 
są objęte dozorem technicznym jedynie w części, to oznacza, 
że UDT podlegają wyłącznie urządzenia techniczne (urzą-
dzenia standardowe), które zgodnie z przepisami ustawy 
o dozorze technicznym są związane z rurociągami przesyło-
wymi i technologicznymi zamontowanymi na tych rurocią-
gach.

Gdyby ustawodawca chciał objąć gazociągi w całości, na-
pisałby w cytowanym Rozporządzeniu „§ 1 Dozorowi tech-
nicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicz-
nych: 

– pkt 1 lit. j rurociągi przesyłowe i technologiczne wraz 
z urządzeniami technicznymi w rozumieniu przepisów usta-
wy o dozorze technicznym itd”.

Taka interpretacja tego zapisu (gazociągi przesyłowe 
i technologiczne podlegają w części, a nie w całości) jest 
zgodna z oceną NIK zawartą w Informacji dot. wyników 
kontroli w sprawie sprawowania dozoru przez UDT pkt 3.2.9 
– pismo KGP/41013/07 z maja 2008 r, w którym stwierdzo-
no, iż przywołany przepis:

§ 1 pkt 1 lit. j Rozporządzenia Rady Ministrów nie jest 
jednoznaczny i wzbudza wątpliwości. Jednak wynika z nie-
go, że dozorowi technicznemu nie podlegają całe gazociągi, 
lecz jedynie ich części stanowiące urządzenia techniczne. 
W związku z tym, według opinii NIK brak jest podstawy 
prawnej do objęcia dozorem technicznym gazociągów, tak 
jak to w praktyce stosowane jest przez UDT, który traktuje je 
jako urządzenia techniczne. 

Wnioski końcowe: 
Na podstawie powyższych przesłanek można stwierdzić: 
Z obowiązujących przepisów unijnych i krajowych wy-

nika, że dozorowi technicznemu UDT podlegają wyłącznie 
urządzenia techniczne (standardowe) związane z gazociąga-
mi przesyłowymi i technologicznymi.

Brak podstaw prawnych do objęcia dozorem technicznym 
rurociągów (gazociągów) przesyłowych i technologicznych 
przez UDT. 

Bezpieczeństwo budowanych w Polsce gazociągów jest 
zapewnione w sposób wystarczający przez istniejący porzą-
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W pozostałej części należy pozostawić treść przedmioto-
wego przepisu § 1 pkt 1 lit. j w dotychczasowym niezmienio-
nym brzmieniu.

Zmiana zapisu w omawianym Rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów pozwoli na zakończenie trwającego od 2002 roku 
sporu pomiędzy UDT i branżą gazowniczą, z korzyścią dla 
odbiorców gazu (przejęcie gazociągów przez UDT spowo-
duje podwyżkę cen gazu) oraz dla całego procesu inwesty-
cyjno-budowlanego (uproszczenie procedur i skrócenie cza-
su trwania tego procesu); przy zachowaniu bezpieczeństwa 
publicznego i niezawodności pracy gazociągów przesyło-
wych i technologicznych.

Andrzej Barczyński, Doradztwo Gaz-Energia 
Joanna Jastrząbek

dek prawny, tj. przepisy Prawa budowlanego i Prawa ener-
getycznego oraz poprzez stosowanie ustaleń wynikających 
z Polskich Norm harmonizowanych obecnie z europejskimi 
oraz ze standardami wydanymi przez Izbę Gospodarczą Ga-
zownictwa. Nadzór nad prawidłową i bezpieczną realizacją 
wszystkich obiektów budowlanych, w tym rurociągów prze-
syłowych i technologicznych, pełnią Operatorzy sieci gazo-
wych oraz właściwe organy nadzoru budowlanego. 

W celu usunięcia wszelkich wątpliwości co do interpreta-
cji „§ 1 pkt 1 lit. J rozważanego Rozporządzenia Rady Mini-
strów proponuje się zmienić ten zapis na:

§ 1 pkt 1 lit. j: urządzenia techniczne, które zgodnie 
z przepisami ustawy o dozorze technicznym są związane 
z rurociągami przesyłowymi i technologicznymi, przezna-
czone itd”.

Komentarz do znowelizowanych 
przepisów  dot. budowy

 altan działkowych

W ustawie Prawo budowlane (Pb) nigdy nie zde-
finiowano w sposób jednoznaczny pojęcia al-
tany działkowej. Taka szczegółowa definicja 

altany działkowej została okre-
ślona dopiero w znowelizowa-
nej ustawie z 13 grudnia 2013 
r. o rodzinnych ogrodach dział-
kowych, zwanej dalej ustawą 
o ROD (Dz.U. z 2013 r., poz. 40 
ze zmianami w Dz.U. z 2015 r., 
poz. 528).

Zgodnie z nowym przepisem 
art. 2 pkt 9a tej ustawy o ROD, 
który wszedł w życie z dniem 30 
kwietnia 2015 r. – altana dział-
kowa to:

„wolno stojący budynek re-
kreacyjno-wypoczynkowy lub 
inny obiekt budowlany spełniają-
cy taką funkcję, położony na te-
renie działki w rodzinnym ogro-
dzie działkowym, o powierzchni 
zabudowy do 35 m2 oraz o wy-
sokości do 5 m przy dachach 
stromych i do 4 m przy dachach 

płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się 
tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie 
przekracza 12 m2”.
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Cytowana wyżej definicja altany działkowej nie określa 
żadnych warunków  w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-
-materiałowych i architektonicznych dotyczących altany, 
która może być obiektem budowlanym w postaci budynku, 
budowli lub obiektu małej architektury.

Altanę działkową, spełniającą wymagania wynikające 
z powyższej definicji, można budować jedynie na odpowied-
niej działce, przez którą należy rozumieć według definicji 
określonej w art. 2 pkt 2 cyt. wyżej ustawy jako: „podstawo-
wą jednostkę przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego, 
której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą 
zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie 
prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji”.

Obszary przeznaczone na cele ROD, składające się nie 
tylko z poszczególnych działek, ale także z wyposażonego 

w infrastrukturę ogrodową terenu ogólnego służącego do 
wspólnego korzystania przez działkowców, stanowią tere-
ny zielone podlegające ochronie przewidzianej  w ustawie 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz w przepisach dot.
yczących ochrony przyrody i ochrony środowiska. 

Zgodnie z przepisami określonymi w art. 29 ust.1 pkt 4 
oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane budowa al-
tan działkowych, o których mowa w ustawie o ROD, nie wy-
maga nie tylko pozwolenia na budowę, ale także dokonania 
zgłoszenia właściwemu  organowi.

Inwestor powyższego obiektu nie jest więc zobowiązany do 
zapewnienia opracowania projektu budowlanego i do powoła-
nia kierownika budowy zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane.

Altany działkowe nie podlegają także geodezyjnemu  wy-
znaczeniu w terenie przez uprawnionego geodetę, a po ich 
wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

Ponadto lokalizacja altan działkowych nie jest ustalana 
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego (mpzp) oraz decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu (WZ). Powyższe uwagi i przepisy 
dotyczą także budowy obiektów gospodarczych na terenie 
rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). 

Jeżeli jednak budowa altany wymaga wykonania ro-
bót budowlanych o wysokim stopniu skomplikowania lub 
w przypadku występowania bardzo niekorzystnych warun-
ków gruntowych, to wówczas inwestor takiej altany powi-
nien zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane  
zapewnić nadzór nad jej budową przez osoby o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych.    

Ustanowienie prawa do korzystania z działki następuje na 
podstawie pisemnej umowy dzierżawy działkowej  zawartej 
pomiędzy Stowarzyszeniem Ogrodowym (SO) a pełnoletnią 
osobą fizyczną, która staje się na mocy tej umowy działkow-

cem  zobowiązanym do używania działki 
zgodnie z jej przeznaczeniem oraz prze-
strzegania regulaminu ROD uchwalanego 
przez SO, którym jest przeważnie Polski 
Związek Działkowców (PZD), a także 
do uiszczania opłat ogrodowych. Do po-
wyższej dzierżawy działkowej stosuje sie 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w za-
kresie dotyczącym dzierżawy. 

Działkowiec jest członkiem właści-
wego Stowarzyszenia Ogrodowego (np. 
PZD), które posiada osobowość prawną 
oraz jest samodzielną i samorządną orga-
nizacją społeczną, działającą na podstawie  
Statutu, uchwalonego przez Delegatów 
SO i przepisów ustawy ROD. 

W Polsce zdecydowana większość 
działkowców jest członkami PZD, któ-
ry z dniem 19 stycznia 2014 r. stał się na 

mocy art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy ROD, Stowarzyszeniem 
Ogrodowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwiet-
nia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).

Statut Stowarzyszenia Ogrodowego określa między inny-
mi sposób prowadzenia ewidencji działek oraz tryb uchwala-
nia i zmieniania Regulaminu ROD, który jest aktem obowią-
zującym nie tylko działkowców i użytkowników ROD, ale 
także wszystkie inne osoby przebywające na obszarze ROD. 

Zgodnie z Regulaminem ROD, podstawą budowy, wypo-
sażenia i urządzenia terenów przeznaczonych na cele ROD 
jest plan zagospodarowania ROD zatwierdzony przez Pre-
zydium Okręgowego Zarządu SO, który może szczegółowo 
określać miejsce usytuowania wolno stojącej altany dział-
kowej na konkretnej działce użytkowanej przez działkowca 
i jednocześnie inwestora.

Regulamin ROD określa procedury związane z budową 
altany ogrodowej oraz dopuszczalne parametry altany zgod-
nie z jej ustawową definicją i minimalną odległość od grani-
cy działki, która powinna wynosić 3 m. 
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O zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany, 
działkowiec powinien powiadomić pisemnie Zarząd ROD, 
załączając rysunek określający jej powierzchnię zabudowy, 
wysokość i usytuowanie względem granic działki.

W przypadku stwierdzenia, że altana budowana jest z na-
ruszeniem przepisów Regulaminu Zarząd ROD ma prawo 
wstrzymać budowę oraz zobowiązać działkowca do usunię-
cia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej alta-
ny lub jej części, w przypadku gdy tych naruszeń prawa nie 
można usunąć w inny sposób.

Należałoby tutaj przyjąć jednak zasadę, że taka rygory-
styczna ingerencja Zarządu ROD powinna nastąpić tylko 
w przypadku prowadzenia robót budowlanych w sposób 
istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych 
w projekcie zatwierdzonym przez właściwe Stowarzyszenie 
Ogrodowe (SO) oraz w przepisach prawa, w tym techniczno-
-budowlanych. 

Przed podjęciem decyzji o częściowej rozbiórce altany 
w celu doprowadzenia jej do stanu zgodnego  z przepisami 
powinno się dokonać oceny, czy rozbiórka części altany jest 
możliwa pod względem techniczno-konstrukcyjnym i nie 
spowodowałaby zagrożenia dla nośności i bezpiecznego 
użytkowania pozostałej części altany. Przeważnie altany są 
murowanymi parterowymi obiektami budowlanymi, z ko-
minkiem i poddaszem użytkowym oraz z piwnicami posia-
dającymi okienka piwniczne. Bardzo rzadko zdarza się, aby 
altany działkowe, nawet te przekraczające dopuszczalne 
parametry, stwarzały jakąś niedopuszczalną uciążliwość dla 
otoczenia lub powodowały zagrożenie dla środowiska.  

Jeżeli jednak altana zostanie wybudowana lub rozbudo-
wana w sposób rażąco naruszający przepisy prawa, pomi-
mo sprzeciwu ze strony Zarządu ROD, to w takim skrajnym 
przypadku Zarząd może zgłosić ten fakt do właściwego orga-
nu nadzoru budowlanego, którego potwierdzenie naruszenia 
prawa może stanowić podstawę do ewentualnego rozwiąza-
nia umowy dzierżawy działkowej, zgodnie z przepisami art. 
13 i 36 ust. 3 ustawy o ROD.

Wówczas działkowiec ma prawo zgodnie z art. 37 usta-
wy o ROD wytoczyć powództwo w sądzie powszechnym 
o uznanie powyższego wypowiedzenia umowy za bezsku-
teczne albo o przywrócenie prawa do działki na poprzed-
nich warunkach w terminie 30 dni od dnia doręczenia pis-
ma wypowiadającego umowę. W wyniku postępowania  
cywilno-prawnego sąd może uznać, że naruszenia przepi-
sów przy budowie altany nie mają charakteru rażącego lub 
stwierdzić, że rozbiórka części altany nie jest możliwa ze 
względów techniczno-budowlanych z powodu np.  trwałego 
powiązania jej konstrukcji z pozostałą częścią altany, która 
spełnia przepisy prawa. 

Zgodnie z orzecznictwem Sądów Administracyjnych, wy-
nikającym między innymi z wyroku NSA z 2 października 
1998 r., sygn. IV SA 1758/96, roboty budowlane  (w tym ro-
boty związane z budową altan działkowych), których rozpo-
częcie nie wymaga pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, 
nie mają cech samowoli budowlanej, do likwidacji której 

uprawnione są organy nadzoru budowlanego i w związku 
z tym rezultat tych robót, o ile powoduje negatywne konse-
kwencje dla osób trzecich i ich nieruchomości kwalifikuje 
się jako szkoda w rozumieniu przepisów Kodeksu cywil-
nego, do naprawienia której właściwa jest wyłącznie droga 
przed sądami powszechnymi.

Przeważnie jednak organy nadzoru budowlanego stosu-
ją w stosunku do altan działkowych, naruszających nawet 
w sposób mało istotny wymagania wynikające z ich defini-
cji, bardzo restrykcyjne procedury określone w art. 48 i art. 
49 ust.1 ustawy Prawo budowlane, które  dotyczą obiektów 
budowlanych wybudowanych bez wymaganego pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia. 

Tryb określony w cytowanych wyżej przepisach, zwią-
zany jest ściśle z tzw. postępowaniem legalizacyjnym, które 
może zakończyć się zalegalizowaniem samowolnie wybu-
dowlanego obiektu budowlanego, wyłącznie po uzyskaniu 
od właściwego organu gminy, zaświadczenia o zgodności 
budowy z ustaleniami obowiązującego mpzp albo decyzji 
o warunkach zabudowy (WZ) w przypadku braku mpzp  oraz 
po uiszczeniu bardzo wysokiej opłaty legalizacyjnej, której 
najniższa kwota wynosi 25 tys. zł, a więc jest porównywalna 
ze średnią wartością odtworzeniową altany działkowej.

Takich warunków legalizacyjnych działkowiec nigdy nie 
jest w stanie spełnić w stosunku do altany wybudowanej 
w sposób przekraczający dopuszczalne parametry, a w szcze-
gólności w zakresie uzyskania wymaganego zaświadczenia, 
którego żadne organy gmin nie mogą wydać, gdyż przepisy 
o planowaniu przestrzennym nie dotyczą ustalania warun-
ków zabudowy dla altan działkowych na terenie ROD.

Niespełnienie przez działkowca powyższych nierealnych 
i fikcyjnych w stosunku do altan warunków stanowi dla or-
ganu nadzoru budowlanego podstawę do wydania nakazu 
rozbiórki altany działkowej lub jej części na podstawie art. 
48 ust.1 ustawy Pb, w związku z brakiem możliwości speł-
nienia w wyznaczonym terminie obowiązków określonych 
w ust. 3 art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy Pb, które, jak wyżej wyka-
zano, nie powinny odnosić się do altan działkowych.   

Prowadzenie w ten sposób postępowania administracyjne-
go narusza zasadę określoną w art. 8 Kpa, która zobowiązuje 
organy administracji publicznej do prowadzenia postępowa-
nia w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy 
publicznej.    

Przy ewentualnym rozstrzyganiu przez organy nadzoru 
budowlanego spraw związanych z wybudowaniem altany 
działkowej lub jej rozbudową w sposób istotnie odbiegający 
od ustaleń i warunków określonych w projekcie zatwierdzo-
nym przez właściwe Stowarzyszenie Ogrodowe (SO) oraz 
w przepisach, powinny mieć zastosowanie  przepisy art. 50 
i art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 51 ust. 3 ustawy Pb, określające 
tzw. tryb naprawczy dot. innych przypadków niż określo-
nych w art. 48 ust.1 lub w art. 49b ust.1 tej ustawy. 

opracował: Przemysław Grzegorz Barczyński, WOIIB
rzeczoznawca budowlany i członek 

Komisji P.-R. PIIB
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Komunikat Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego

 dla miasta Poznania dla właścicieli, zarządców 
i użytkowników obiektów budowlanych 

dotyczący zagrożeń, mogących występować 
podczas sezonu grzewczego, 

związanych z ulatnianiem się tlenku węgla

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwon-
ny, niewidoczny i śmiertelnie trujący gaz. Powsta-
je, gdy brakuje niezbędnego dopływu powietrza 

do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalają-
ce substancje organiczne, na przykład: olej, węgiel, drewno 
lub gaz ziemny. Brak dopływu powietrza spowodowany jest 
najczęściej szczelnie zamkniętymi oknami i kratkami wenty-
lacyjnymi, co ma chronić przed zimnem i zapewnić zmniej-
szenie zużycia opału, a bardzo często jest powodem tragedii.

Równie niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia są 
niesprawne urządzenia gazowe, piece i kominki. Zasadni-
cze znaczenie dla ich prawidłowego działania ma stan tech-
niczny przewodów kominowych–dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych. Niedrożny przewód dymowy lub spali-
nowy powoduje wzrost ilości tlenku węgla, a przy niskich 
temperaturach, gdy ciężkie, zimne powietrze opada na dół, 
może dojść do zjawiska ciągu wstecznego, czyli do sytuacji, 
w której dym zamiast wydostawać się kominem na zewnątrz 
–pompowany jest do mieszkania. Powodem większości tra-
gedii są niesprawne urządzenia (na przykład piecyki typu 
„junkers”), niedrożne przewody kominowe, zbyt szczelne 
okna czy też zasłonięte kratki wentylacyjne.

Jak zatem uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? Oto katalog 
niezbędnych czynności: 

1. sprawdzajmy stan techniczny wszystkich urządzeń 
grzewczych zarówno tych do ogrzewania mieszkania, jak 
i wody - nie tylko przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

2. co najmniej raz w roku dokonajmy przeglądu stanu 
technicznego instalacji gazowych oraz przewodów dymo-
wych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę powierz-

my osobom posiadającym niezbędne uprawnienia budow-
lane lub kwalifikacje, na przykład mistrzowi w rzemiośle 
kominiarskim–w zakresie sprawdzenia przewodów dymo-
wych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wen-
tylacyjnych.

3. starajmy się zapewnić jak największy dopływ powie-
trza do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń, w których 
znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym (metan 
lub propan-butan), ciekłym (olej, benzyna) lub stałym (drew-
no, koks, węgiel).

4. nie zamykajmy kratek wentylacyjnych i otworów na-
pływowych powietrza, a także otworów w drzwiach łazie-
nek.

5. nie uszczelniajmy okien.
6. nie ogrzewajmy mieszkań kuchenkami gazowymi.
7. zaopatrujmy się w czujniki tlenku węgla.
8. niezwłocznie wymieniajmy niesprawne urządzenia 

grzewcze oraz elementy przewodów kominowych - na nowe 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone 
przez producenta znakiem Ce (produkt bezpieczny, nie za-
grażający życiu!).

9. nie majstrujmy samodzielnie przy urządzeniach grzew-
czych i instalacjach, korzystajmy z usług specjalistów – za-
wsze, gdy zaobserwujemy coś niepokojącego.

10. nudności lub zawroty głowy to pierwsze objawy za-
trucia tlenkiem węgla–nigdy ich nie lekceważmy, natych-
miast przewietrzmy mieszkanie i udajmy się do lekarza.

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Poznania
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Było Biuro mające w nazwie 
Poznańskie 

Są okresy i daty, które umożliwiają  spojrzenie 
wstecz i bardzo często zachęcają do przeprowa-
dzenia analizy czasów minionych z bieżącą rzeczy-

wistością. Pamięć ludzka jest jednak zawodna i nie zawsze 
potrafi ustalić nawet najbardziej interesujące fakty i wyda-
rzenia. Stąd rejestracja tych faktów i wydarzeń w postaci za-
pisów trwałych pozwala na zachowanie autentyzmu zaszło-
ści oraz pamięci osób, które zaszłości te tworzyły.

Na przypomnienie zasługują jednostki projektowe zlo-
kalizowane w Poznaniu, które spełniały trudne zadania w  
zaspokajaniu potrzeb przygotowania dokumentacji projek-
towych na rzecz inwestorów realizujących nowoczesne in-
westycje oparte na wymogach i poziomie o najwyższej skali 

trudności. Jednym z nich było Poznańskie Biuro Projektów 
Dróg i Mostów–TRANSPROJeKT Poznań, które działa-
ło w latach 1967–2006. Przytoczona w niniejszym artykule 
Kronika Biura posiada szczególne uzasadnienie, ponieważ 
obejmuje okres burzliwego rozwoju drogownictwa na terenie 
całej Polski.

Dynamika postępu rekonstrukcji sieci dróg państwowych, 
zwłaszcza na terenie regionu wielkopolskiego spowodowa-
ła, że 1 grudnia 1967 roku zostaje powołany Zespół Tere-
nowy, którego zadaniem było opracowywanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych na budowę, przebudowę i mo-
dernizację dróg oraz  małych mostów na terenie wojewódz-
twa poznańskiego i miasta Poznania, głównie dla potrzeb 

Autostrada A-2 na odcinku Słupca – Konin
Foto. TRANSPROJEKT Poznań
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Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Poznaniu 
(WZDP, obecnie poznański oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad). Organizacyjnie Zespół Tere-
nowy posiadał charakter rozwojowy i stanowił część składo-
wą Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu 
Drogowego i Lotniczego, przemianowanego w lutym 1970 
roku na Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg, Mostów 
i Lotnisk.

Organizację i kierownictwo Zespołem powierzono inż. 
Janowi Kieperszy, ówczesnemu naczelnikowi Wydziału 
Budowy WZDP-u w Poznaniu. Pierwszymi pracownika-
mi i założycielami, łącznie z kierownikiem inż. Kieperszą 
i starszym projektantem mgr  inż. Kazimierzem Jakubiakiem 
było 7 osób. Początkowo Zespół dzierżawił pomieszczenie 
w budynku WZDP przy ulicy Gajowej 6, jednakże zapotrze-
bowanie na prace projektowe i wzrost liczby pracowników 
spowodowały, że już w czerwcu 1969 roku przystąpiono do 
budowy, częściowo własnymi silami, tymczasowego baraku 
jako siedziby Zespołu przy ulicy Dolna Wilda oraz rozpoczę-
to starania o lokalizację i budowę własnego biurowca  przy 
ulicy Chłapowskiego w Poznaniu. 

W lutym 1970 roku Zespół w całości przeprowadził się do 
budynku przy ul. Dolna Wilda.

1 stycznia  1970 r. zespół uzyskał status Pracowni Tereno-
wej, w dalszym ciągu podlegającej CBS i PDM i L w War-
szawie. W tym czasie pracownia składała się z  z 4 Zespołów 
Drogowych, 2 Zespołów Mostowych i 1 Zespołu Budow-
lanego. Korzystna koniunktura dla rozwoju drogownictwa 
w Polsce, a w tym duże zapotrzebowanie na prace projekto-
we spowodowało, że do lutego 1971 roku Pracownia rozrasta 
się do Zespołu Pracowni w Poznaniu.

W sierpniu 1972 roku Zespół Pracowni opuszcza barak 
przy ul. Dolna Wilda i wprowadza się, po uzyskaniu Decyzji 
WZDP, do baraków po Rejonie eksploatacji Dróg Publicz-
nych przy ulicy Krauthofera nr 18. Pozwala to na dalszy roz-
wój  Zespołu Pracowni, który we wrześniu 1975 roku liczył 
81 osób.

W grudniu 1975 roku długoletnie założenia zapowiada-
jące powołanie niezależnego biura zostały zrealizowane i  
19 grudnia 1975 roku Zarządzeniem Ministra Komunikacji 
zostaje powołane Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mo-
stów – TRANSPROJeKT Poznań.

Nadmienić należy, że dwa miesiące wcześniej bo 30 
września 1975 roku, zostaje odwołany na emeryturę do-
tychczasowy kierownik Zespołu Pracowni inż. Jan Kieper-
sza, a na jego miejsce zostaje powołany, z nominacji Mini-
stra Komunikacji,  inż. Andrzej Zielazkowski, który od 01  
marca 1976 do 31 maca 1977 roku będzie pełnić funkcję 
dyrektora Biura.

 Po przejściu inż. A. Zielazkowskiego do pracy partyj-
nej w Pile, dyrektorem Biura zostaje 6 lipca 1977 r. z no-
minacji ministra komunikacji, mgr inż. Kazimierz Jaku-
biak, jeden z pierwszych założycieli Zespołu Terenowego 
oraz długoletni kierownik Pracowni Drogowo-Mostowej.

 Jednocześnie trwały prace projektowe i prawne, które 
pozwoliły, że w kwietniu 1975 roku przystąpiono do budo-
wy biurowca przy ul. Chłapowskiego. Budowa trwała 2 lata 
i w październiku 1977 roku nastąpił protokolarny odbiór bu-
dynku dla Poznańskiego Biura Projektów Dróg i Mostów  - 
TRANSPROJeKT Poznań.

Do grudnia 1979 roku głównym obszarem działania Biura 
był w zasadzie teren zarządzany przez Dyrekcję Okręgową 
Dróg Publicznych w Poznaniu i w Zielonej Górze, jednak za 
zgodą Ministerstwa Komunikacji, sprawującego nadzór nad 
przedsiębiorstwem, prace projektowe były prowadzone na 
obszarze całego kraju. W grudniu 1979 roku w Biurze, koń-
czącym 4 lata samodzielnej działalności oraz 12 lat swego  
istnienia, było zatrudnionych 123 pracowników.

W roku 1979 rozpoczęto pierwsze prace projektowe bu-
dowy Trasy Średnicowej i Poznańskiego Szybkiego Tram-
waju (PST) wraz z estakadą nad doliną Bogdanki.

Działalność Poznańskiego Biura Projektów Dróg i Mo-
stów „TRANSPROJeKT” Poznań w latach 1990-2001.

Na początku 1990 roku z powodu choroby, uniemożliwia-
jącej dalszą aktywną działalność, z zajmowanego stanowiska 
ustąpił dyrektor mgr inż. Kazimierz Jakubiak.

18 kwietnia 1990 roku, po wygraniu konkursu przygoto-
wanego przez Radę Pracowniczą Biura Projektów i Urząd 
Wojewódzki, będący wtedy organem założycielskim, stano-
wisko Dyrektora TRANSPROJeKT-u Poznańskiego, będą-
cym przedsiębiorstwem państwowym, objął mgr inż. Jerzy 
Wrzesiński, który w latach 1968 – 1972 był także pracowni-
kiem Biura. 

Dyrektor natychmiast zareagował na wprowadzone uwa-
runkowania gospodarcze i po przeprowadzeniu procesu 
prywatyzacyjnego Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mo-
stów – „TRANSPROJeKT” Poznań zostało przekształcone 
1 marca 1992 r. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
przejmując wszystkie zobowiązania przedsiębiorstwa pań-
stwowego. Sama Spółka została zawiązana 06 grudnia 1991 
roku przez 47 wspólników (w tym 2 pracowników posiadało 
udział większościowe). Cały znaczny majątek Biura odda-
ny Spółce w leasing na 10 lat, dzięki dobremu zarządzaniu 
i umiejętnemu pozyskiwaniu zleceń, został spłacony już po 
4 latach.

 Przewidując decyzje gospodarcze w kraju w dziedzinie 
drogownictwa, kadra pracownicza i usprzętowienie Biura 
zostały przygotowane do poziomu pozwalającego na wy-
konanie projektów drogowo-mostowych o najwyższej skali 
trudności i na przystąpienie, jako jedno z pierwszych biur 
projektowych w Polsce, do realizacji programu budowy au-
tostrad natychmiast w momencie jego ogłoszenia, tj. w roku 
1994.

 W latach 1990-2001 Biuro, oprócz znaczących projektów 
drogowo-mostowych, wykonało projekty budowy autostrad 
o łącznej długości około 700 km, poprzez wszystkie stadia 
dokumentacji, uzyskując silną pozycję na rynku krajowym 
i uznanie u kontrahentów zagranicznych.
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Estakada Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na doliną rzeki Bogdanki. (Foto. Z materiałów TRANSPORJEKT Poznań)

Do znaczących opracowań należą:
 współpraca z firmą MAYReDeR CONSULT – Linz, 

Austria i B.B. eNTeS – Istambuł, Turcja, przy  opracowaniu 
„Feasibility Study” budowy autostrady A-2 odc. Świecko – 
Poznań – Koło długości 280 km –  zlecenie S.A. „AUTO-
STRADA WIeLKOPOLSKA”, Poznań 1992/1993.
 Dla Zamawiającego – AGeNCJI BUDOWY I eKS-

PLOATACJI AUTOSTRAD:
Materiały do wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyj-

nych dla:
Autostrady A-2 na odcinku Świecko-Poznań-Września,
Autostrady A-4 na odcinku Tarnów-Rzeszów-Przemyśl 

i Korczowa (granica z Ukrainą),
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
Dokumentacja do decyzji o ustaleniu lokalizacji autostra-

dy oraz Projekt Wstępny dla:
Autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa – Wrocław,
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia,
Autostrady A-4 na odcinku  Gliwice – Katowice;
Autostrady A-4 na odcinku  Katowice – Kraków;
Autostrady A-2 na odcinku Świecko (granica państwa)-

-Poznań i Poznań-Września – Konin.

 Projekt budowlany i wykonawczy Autostrady A-4 – 
obejście Katowic, odcinek Batorego-Mikołowska finanso-
wanej przez PHARe.
 Projekt budowlany i wykonawczy budowy autostrady 

A-2 – obejście Poznania , odcinek Komorniki – Krzesiny, 
wraz z przebudową istniejącego ujęcia wody w Dębinie i bu-
dowy nowego ujęcia w Sowińcu. Inwestycja finansowana 
przez PHARe.(1999 – październik 2001 roku) 

Głównym Projektantem tego zadania, jak również szere-
gu innych odcinków autostradowych, był mgr inż. Piotr Ku-
czyński
 Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A-2, od-

cinek Września – Konin (dostosowanie istniejącego odcinka 
do obowiązujących parametrów autostradowych i warunków 
płatności) wykonywany dla koncesjonariusza tj. Autostrady 
Wielkopolskiej S.A. Zleceniodawca A-2 Bau Development 
(w okresie od lutego 2000 –do  października 2001 r.).
 Dla Dyrekcji Szybkiego Tramwaju.
Projekt budowlany i wykonawczy w wersji ostatecznej – 

„Poznański Szybki Tramwaj” (PST) na odcinku Most Tea-
tralny – Piątkowo, długości 7,3 km.. Głównym Projektantem 
i projektantem układu torowego był inż. Stanisław Olech.
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Puszcza Zielonka i jej otulina poprzecinane są siecią 
dróg. Najczęściej to drogi o nawierzchni wykona-
nej z materiałów naturalnych, przyjaznych środo-

wisku. Najmniej inwazyjnymi w środowisku leśnym są drogi 
o nawierzchniach gruntowych, żwirowych i brukowych.  Do 
budowy tych ostatnich stosowano kiedyś brukowce nieobro-
bione, obrobione i płytowane [1, s. 43]. Dziś tego rodzaju 
nawierzchni prawie się nie wykonuje. Najczęściej to uzupeł-
nienia lub rekonstrukcja nawierzchni dawnych ulic i dróg, 
w otoczeniu obiektów zabytkowych (np. w staromiejskich 
dzielnicach miast lub na dziedzińcach dawnych  zamków). 
W Puszczy Zielonce do wykonywania nawierzchni dróg 
kamiennych wykorzystywano brukowce nieobrobione, zna-
ne powszechnie pod nazwą kamieni polnych [2, s. 22-25],  
[3, s. 34-36]. Z zasady kamieni tych nie nazywamy piękny-
mi. Czy słusznie?

UKRYTE PIĘKNO 
PUSZCZAŃSKICH DRÓG  

MINERAŁY, SKAŁY I BRUKOWCE 
Znajdującą się w stanie stałym zewnętrzną strefę Ziemi 

sięgającą od jej powierzchni aż do powierzchni nieciągło-
ści sejsmicznej Mohorovičića, nazywamy skorupą ziemską. 
Jej grubość jest zróżnicowana. Na obszarach kontynentów 
wynosi średnio około 30 km, chociaż lokalnie może wzra-
stać nawet do 70 km. Skorupa podoceaniczna jest znacznie 
cieńsza i miejscowo osiągać może tylko ok. 5-6 km.[4, s.25]. 
Zbudowana jest ze skał, w skład których wchodzi jeden lub 
niewielka zwykle liczba (kilka, znacznie rzadziej kilkana-
ście) pospolitych minerałów. Pierwsze nazywamy skałami 
prostymi, monomineralnymi (np. kalcyt), drugie nazywamy 
złożonymi, polimineralnymi (np. granit). Minerały zawar-
te w skałach najczęściej są związkami chemicznymi takich 
pierwiastków jak: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na i K, czyli pier-
wiastków, które ilościowo przeważają w skorupie ziemskiej. 

„Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.”
                                                                      Przykazanie X z dekalogu św. Franciszka

Od 1997 roku- do października 2001 r. Biuro pełniło 
funkcję Głównego Koordynatora Polskiego Zespołu Kon-
sultantów przy opracowywaniu dokumentacji przetargowych 
w ramach Programu Transportowego dla PHARe, Umowa 
nr: SFR 96/13, prowadzonego przez COWI–Dania. W roku 
1995 Biuro stało się członkiem FIDIC przez SIDiR (Mię-
dzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów). Zostało 
również zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Doradców 
w Brukseli DGIA pod numerem 22 251. W roku 2000 uzy-
skało certyfikat ISO 9001.

W okresie 1990–2001 r. Biuro zatrudniało średnio  
90 pracowników o różnych przyzwyczajeniach i tempera-
mentach, tworzących jednak zespół zgrany, oddany firmie 
i o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Należy nadmienić, że przy realizacji projektów, a zwłasz-
cza projektów autostradowych, Biuro współpracowało z licz-
nymi branżowymi biurami projektowymi oraz z uczelniami 
i pracownikami naukowymi.

W sierpniu 2001 r., po rezygnacji Jerzego Wrzesińskie-
go, stanowisko Dyrektora Firmy zostało powierzone dr. 
inż. Grzegorzowi Ratajczakowi, dotychczasowemu kie-
rownikowi Mostowych Zespołów Projektowych. W latach  
2001-2004, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, Biuro opracowało Projekt Budowlany 
i Wykonawczy autostrady A-2 na odcinku Koło-Dąbie o dłu-
gości 18,1 km oraz autostrady A-4 Zgorzelec–Krzyżowa.

W listopadzie 2005 roku firma Scott Wilson Kirkpatrick 
& Co.Ltd. zawarła z głównymi udziałowcami umowę za-
kupu większości udziałów w Spółce „TRANSPROJeKT” 
Poznań. Do końca grudnia 2005 roku firma Scott Wilson 
wykupiła od pozostałych wspólników wszystkie udziały. 
Kadra Biura weszła w skład pracowników firmy Scott Wil-
son. Tak zakończyła się historia Biura mającego w nazwie  
POZNAŃSKIe, które odegrało znaczącą rolę w rozwoju 
drogownictwa w Polsce.

Jerzy Wrzesiński
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„Miałam suknię boską” – połączenie bieli, czerni i różu.  Fot. Ryszard Chojnacki

„101 Dalmatyńczyków”. Fot. Ryszard Chojnacki

Z tego powodu nazywane są pierwiastkami skałotwórczymi. 
Do najważniejszych minerałów wchodzących w skład skał 
należą: kwarc (SiO2), skalenie występujące pod postaciami 
ortoklazu (K2O · Al2O3 · 
SiO2) i plagioklazu, kalcyt 
(Ca CO3), a także amfibole 
i mika. W skład plagioklazu 
wchodzą dwa związki: albit 
(Na2O3 · Al2O3 · 6SiO2) 
i anortyt (CaO · Al2O3 · 
2SiO2). Skład chemiczny 
skał, zwłaszcza skał złożo-
nych, polimineralnych, jest 
bardzo zmienny i nie jest 
możliwe ścisłe określenie 
go jednym wzorem che-
micznym. Zatem skały tego 
samego rodzaju mogą mieć 
różny skład chemiczny, a te 
które nawet mają ten sam 
skład, mogą mieć różny wy-
gląd,  w tym barwę i połysk, 
a także  różne właściwości 
fizyczne i chemiczne. Ska-
ły, będące występującymi 
w wielkich masach zespoła-
mi minerałów, dzielimy pod 
względem sposobu ich po-
wstawania na trzy zasadni-

cze grupy: skały magmowe, 
skały osadowe i skały prze-
obrażone (metamorficzne).

W budownictwie dro-
gowym do budowy na-
wierzchni brukowej wy-
korzystuje się kamienie 
pochodzenia naturalnego, 
o wysokości około 15–18 
cm, przy czym powinny 
mieć górną powierzch-
nię w miarę płaską. [5,  
s. 43]. Brukowce należy 
posortować według rodzaju 
skał z jakich są zbudowa-
ne. Poszczególne odcin-
ki nawierzchni układa się 
z jednorodnego materiału. 
Brukowiec powinien mieć 
strukturę drobnoziarnistą, 
bez widocznych pęknięć 
i żył. Powinien też cha-
rakteryzować się co naj-
mniej dużą wytrzymałoś-
cią na ściskanie (Rc ≥ 120 

MPa). Według innych źródeł  
[1, s. 80] wytrzymałość brukowca na ściskanie powinna 
być nie mniejsza niż 127,5  MPa.  Te wymogi wskazują, że 
na brukowce nie nadają się krajowe skały osadowe i więk-
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szość skał przeobrażonych (metamorficznych). Spośród 
krajowych skał na brukowce należy zatem wybierać granity 
(Rc= 122 MPa), bazalty (Rc= 194 MPa), melafiry (Rc= 125 
MPa), diabazy (Rc= 191 MPa) i sjenity (Rc= 144,5 MPa). 
Dane te ustalone zostały w drodze badań na reprezentatyw-
nych próbkach skał pochodzących z krajowych złóż [6].  
Rozrzut wyników badań wytrzymałości na ściskanie tych 
samych skał pochodzących z różnych źródeł może być bar-
dzo znaczny. Dotyczy to także skał pochodzących z tego 
samego kamieniołomu. [7, s. 34].                     

Kamienie polne wykorzystywane do budowy dróg jako 
brukowce nieobrobione to fragmenty skał. Są pozostałością 
po obecności lodowca. Te okruchy skalne, toczone nieraz 
przez setki kilometrów przez lodowiec, nabrały zaokrąglo-
nych, choć najczęściej nadal nieregularnych kształtów. Ka-
mienie polne ze względu na przypadkowość ich pochodzenia 
rzadko umożliwiają budowę jednorodnej pod względem ro-
dzaju skał drogi. Jak się dalej przekonamy, jest to jej ukry-
tym swojego rodzaju bogactwem.

WALORY ESTETYCZNE MINERAŁÓW I SKAŁ
Ukształtowany jeszcze w okresie starożytności i powią-

zany z postawą transcendentalną, tradycyjny mit abstrakcyj-
nego i oderwanego od życia piękna absolutnego,  coraz bar-
dziej odchodzi w zapomnienie. Sformułowane w roku 1750 
przez niemieckiego filozofa Aleksandra Gotlieba Baumgar-
tena podstawy estetyki jako nauki o wrażeniach zmysło-
wych (o odbieraniu określonych bodźców i przekształcaniu 
ich w energię procesu nerwowego) wywoływanych przez 

dzieła sztuki i przyrody  
[8, s. 12, przyp. 4] dowo-
dzą, że nie istnieje jakaś 
jedna ogólna i uniwersalna 
definicja piękna. Nie ist-
nieje jakieś niezmienne, 
ustalone raz na zawsze jego 
pojęcie i powszechnie obo-
wiązujący wzorzec. Piękno, 
ocena jego wartości i poj-
mowanie postrzegane jest 
współcześnie w kategoriach 
estetycznych, których rola 
w tym zakresie jest zmien-
na. Piękno percypujemy 
i formułujemy zmysłami. 
Jest pojęciem względnym, 
gdyż wraz ze zmianą ka-
tegorii estetycznych nasze 
zmysły inaczej odbierają te 
same bodźce, wywołując 
przy tym odmienność na-
szej oceny i wartościowania 
piękna.

Jak już zauważył Baum-
garten, sformułowane przez niego podstawy estetyki odno-
szą się tak do dzieł sztuki, jak i do dzieł (wytworów) przyro-
dy. Takimi wytworami przyrody nieożywionej są minerały 
i zbudowane z nich skały. Możemy zatem do oceny i war-
tościowania ich piękna stosować właściwe im kategorie este-
tyczne, takie jak np. kształt czy własności optyczne minera-
łów. 

Wyróżnikami piękna minerałów w postaci krystalicznej 
jako wytworów natury są ich własności  fizyczne, takie jak 
np. kształt wyznaczony ścianami, ostrymi krawędziami i na-
rożami, czy charakterystyczna, dla każdego minerału inna,  
symetria. Biorąc pod uwagę wzrokowy charakter percepcji 
piękna minerałów, istotnymi ich wyróżnikami są także ich 
niektóre własności optyczne. Tymi, które możemy ocenić 
w trakcie badań makroskopowych i przyjąć za  wyróżniki 
piękna, są więc: barwa, połysk, przezroczystość, załamanie 
światła i luminescencja. Piękno minerałów możemy oceniać, 
(wartościować) dla każdej z tych kategorii estetycznych od-
dzielnie, jak i dla wszystkich łącznie.  

Przechodząc od piękna minerałów do piękna skał, których 
te pierwsze są składnikami, można powiedzieć, że wyznacz-
nikami piękna skał jest piękno wchodzących w ich skład mi-
nerałów, tworzących łącznie swoisty obraz (sic!) skały. Dla 
piękna tego obrazu ma też znaczenie budowa skały: jej struk-
tura i tekstura. Struktura określa wielkość, stopień wykształ-
cenia i formę składników skały, tekstura natomiast określa 
sposób ułożenia tych składników w skale. [7, s.33]. Wszyst-
kie te cechy razem wzięte są przedmiotem naszej wzrokowej 
oceny walorów estetycznych skały, często ujmowanych nie-

„Czarna piękność”. Fot. R. Chojnacki
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słusznie pod jednym wspólnym mianownikiem określanym 
ogólnikowo w rozumieniu potocznym jako barwa kamienia.

 CEL, ZAKRES I METODYKA PRACY  
Celem pracy jest wstępne przedstawienie walorów este-

tycznych skał, z których zbudowane są nawierzchnie wy-
branych dróg kamiennych w Puszczy Zielonce, jak również  
zbudowanie pierwszych podwalin pod otwarty katalog skał 
pochodzących z dróg w tej 
puszczy. Zakłada się, że 
w przyszłości, po posze-
rzeniu prac o badania ma-
kroskopowe skał, katalog 
ten będzie obiektem wy-
stawy fotograficznej.

Pracami objęto wy-
brane losowo fragmenty 
nawierzchni brukowej 
dwóch dróg. Główny na-
cisk w pracy położono na 
udostępnienie czytelniko-
wi piękna ukrytego w ska-
łach, z których zbudowano 
nawierzchnie dróg, a nie 
na ich charakterystykę pod 
względem petrograficz-
nym, która będzie przed-
miotem odrębnych badań. 
Podczas pracy nad zagad-
nieniem przyjęto meto-
dykę stosowaną podczas 
identyfikacji minerałów 
i przedstawioną w pracy 
[9, s. 29-35] 

MIEjSCA, CZAS I SPOSÓB POBRANIA PRÓBEK 
Na obiekty badawcze wybrałem dwie drogi wiodą-

ce przez Puszczę Zielonkę i będące już wcześniej obiek-
tami badań podbudowy tych dróg [2]. Pierwsza wiedzie 
z Owińsk do leśniczówki w Potaszach, druga z Głęboczka 
do Boduszewa. Wybór brukowców do poboru próbek z na-
wierzchni obydwu dróg przeprowadziłem losowo z całej 
szerokości jezdni, na odcinku nie przekraczającym kilku 
metrów. Z wybranych brukowców pobrałem próbki. Po-
nieważ nie dysponowałem młotkiem geologicznym, nie po-
zostało mi nic innego jak posłużyć się zwykłym młotkiem 
o wadze ok. 1000 g. Niestety, młotek ten musiałem dwu-
krotnie naprawiać, gdyż podczas uderzeń w kamienie dwu-
krotnie złamałem drewniany trzonek. Do wydobywania 
odspojonych próbek ze szczelin wykorzystywałem metalo-
wy, płasko zakończony przecinak. Mniejsze kawałki skał 
odłamywałem metalowymi cęgami. Podczas czynności po-
bierania próbek używałem plastikowych okularów ochron-
nych. Drobne odpryski kamieni wielokrotnie odczułem na 
całym ciele. Niewątpliwie prawdziwy młotek geologiczny, 

pozwolił by mi oszczędzić sobie tego rodzaju doznań. Ka-
mienie, z których pobrałem już próbkę skały oznaczałem 
farbą w sprayu koloru jaskrawo żółtego. Aby kontrolować 
kolejność pobieranych próbek, każdą pobraną próbkę wkła-
dałem do oddzielnego woreczka foliowego wraz z kartką 
z oznaczonym na niej numerem próbki. Po pobraniu każ-
dej próbki wykonywałem zdjęcie badanego kamienia wraz 
z jego otoczeniem w celu ułatwienia określania jego loka-

„Namiętność”.  Fot. R. Chojnacki

lizacji w badanym odcinku drogi. Każde kolejne zdjęcie 
przedstawiało kolejny kamień, z którego pobrano próbkę, 
jak również i wszystkie inne wcześniej oznaczone kamie-
nie. Tym samym na następujących po sobie zdjęciach widać 
w jakiej kolejności pobierano próbki. Pozwala to identyfi-
kować pobraną próbkę z konkretnym kamieniem, z którego 
ją pobrano. Próbki transportowałem w niewielkim plecaku. 
Po puszczy poruszałem się rowerem. Powyższe prace zo-
stały przeprowadzone latem 2014 roku.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU SKALNEGO
Po rozpakowaniu próbek, które niejednokrotnie były za-

nieczyszczone ziemią, poddawałem je myciu i oczyszczaniu. 
Ponieważ wszystkie próbki były bardzo twardymi skałami, 
po wstępnym namoczeniu ich  w letniej wodzie dla rozpusz-
czenia przywartej do nich ziemi, z każdej próbki starannie 
usunąłem pozostałą ziemię miękką szczotką. Po wyszczotko-
waniu próbek dodatkowo spłukałem je wodą, po czym pod-
dałem naturalnemu suszeniu, nie eksponując ich na działanie 
promieni słonecznych.
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W listopadzie minęło dokładnie 48 lat od powo-
łania w Poznaniu Klubu Dziennikarzy Studen-
ckich. Kluby takie powstały również w sied-

miu innych środowiskach akademickich w Polsce. Projekt 
powołania klubów skupiających dziennikarzy studenckich 
powstał w wyniku rozwoju amatorskiego ruchu dziennikar-
skiego wśród studentów. Oceniano wtedy, że około tysiąca 
osób w środowisku akademickim w Polsce zajmowało się 
dziennikarstwem prasowym (publikacje w czasopismach stu-
denckich i prasie lokalnej), radiowym (radiowęzły w domach 
studenckich) oraz fotografią prasową. W swoim założeniu 
kluby dziennikarzy studenckich miały być miejscem wymia-
ny doświadczeń i poglądów, a w szczególności miały służyć 
doskonaleniu umiejętności dziennikarskich.

Poznańskie środowisko akademickie stanowiło w tym 
czasie ważny ośrodek na mapie polskiego dziennikarstwa 

studenckiego. Poza prężnie działającą przy Radzie Okręgo-
wej ZSP Studencką  Agencją Informacyjną (SAI) i szere-
giem uczelnianych radiowęzłów miały tu siedziby agencje 
takich pism studenckich, jak „ITD”, Tygodnik Studencki 
„Politechnik” i „Nowy Medyk”. Tak więc w Poznaniu były 
obecne wszystkie ogólnopolskie czasopisma studenckie. 
Przedstawicielstwa „ITD” i „Nowego Medyka” sprowadzały 
się do istnienia tzw. punktów korespondencyjnych. Spowo-
dowane to było stosunkowo niedawnym „wyjściem w teren” 
tych czasopism. Niemniej jednak Andrzej Narożny jako ko-
respondent „ITD” i Tomasz Sulikowski jako korespondent 
„Nowego Medyka” robili wiele, aby wiadomości z poznań-
skiego środowiska akademickiego trafiały na łamy wymie-
nionych czasopism.

Nieco inaczej było z Tygodnikiem Studenckim „Politech-
nik”. Pismo to, sięgające swoją tradycją aż do roku 1930, 

Obrazki sprzed pół wieku 
STUDENCKIE MEDIA

DOKUMENTACjA FOTOGRAFICZNA
Poszczególne próbki odpowiednio przygotowa-

nych skał, w zależności od ich walorów kolorystycz-
nych eksponowałem na próbę na różnokolorowych tłach, 
w celu jak najefektowniejszego wyeksponowania skały. 
W tym samym celu stosowałem zmienną ich ekspozycję 
względem źródeł światła, jakim było naturalne i dla celów 
porównawczych sztuczne oświetlenie. eksponaty fotogra-
fowałem aparatem firmy PeNTACON marki PRAKTICA 
model LM16-Z21S, przy wykorzystaniu opcji automatycz-
nego ustawiania parametrów zdjęcia i dodatkowo funkcji 
„makro”. W trakcie prac wykonałem 68 zdjęć, z których 22 
zachowałem dla celów dokumentacyjnych. Ostatecznie dla 
celów obecnego artykułu wybrałem zdjęcia przedstawiające 
skały pochodzące z drogi wiodącej z Owińsk do leśniczówki 
w Potaszach, wykonane 30 sierpnia 2014 r. [10]. Przy ich 
wyborze kierowałem się nie tyle chęcią pokazania budowy 
geologicznej skał, z których zbudowane są puszczańskie 
brukowce, ile ich zróżnicowanym pięknem. Pod zdjęciami 
zamieszczam proponowane nazwy pobranych próbek okru-
chów skalnych. Prawda, że są piękne?

                                                Ryszard Chojnacki
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na początku lat 60. XX w. przekształciło się z czasopisma 
Politechniki Warszawskiej w ogólnopolski tygodnik studen-
tów uczelni technicznych. W roku 1962 na Politechnice Po-
znańskiej powstał punkt korespondencyjny „Politechnika”, 
kierowany przez B. Onyszczuka. Jak w 1965 roku przejmo-
wałem od R. Barańskiego funkcję kierownika, istniał już Od-
dział Redakcji, składający się z kilku studentów politechniki. 
Postanowiliśmy, w poszukiwaniu dobrych autorów, szerzej 
wyjść w środowisko poza politechniczne. Udało nam się 
związać z oddziałem studentów uniwersytetu i innych po-
znańskich uczelni. Znacznie wzrosła liczba naszych publika-
cji ukazujących się na łamach „Politechnika”. Pismo stawało 
się popularne w całym poznańskim środowisku studenckim.

W tym czasie „Politechnik” podejmował ogólnopolskie 
dyskusje na różne tematy.  Każdy z oddziałów pisma przy-
gotowywał tekst, w którym rozwijano tezy, opublikowanego 
wcześniej, dyskusyjnego artykułu. Duże uznanie zyskały publi-
kacje o etyce inżyniera. Podejmowano również tematy lżejsze. 
Pamiętam dyskusję o moralności wakacyjnej studentów. Jeden 
z autorów zasugerował, że niektóre studentki, szczególnie Aka-
demii Medycznej, zdają egzaminy, oddając się egzaminatorom. 
Na odzew nie trzeba było długo czekać. Nasza redakcja otrzy-
mała zaproszenie na spotkanie ze studentkami medycyny w ich 
akademiku przy ul. Wawrzyniaka. Początkowo wrogo nasta-
wiona sala powoli się uspakajała. Ostatecznie napięcie rozłado-
wała wypowiedź anonimowej studentki z głębi sali:

– Zaraz wszystkie egzaminy przez łóżko, jedno zaliczenie 
to nic takiego.

W 1968 roku Po-
znański Oddział TS 
„ P O L I T E C H N I K ” 
wspólnie z Radą Okrę-
gową ZSP i przy po-
mocy Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich 
zorganizował Studen-
ckie Seminarium Pra-
sowe, na które zgłosiło 
się kilkadziesiąt osób 
ze wszystkich poznań-
skich uczelni. Zajęcia 
prowadzone były przez 
dziennikarzy poznań-
skiej prasy, radia i tele-
wizji. Obejmowały one 
historię, stan obecny 
i perspektywy rozwo-
jowe prasy polskiej, 
formy warsztatu dzien-
nikarskiego, technikę 
drukarską oraz prawo 
prasowe. Studenckie 
Seminarium Prasowe 

nie tylko wzbogaciło 
wiedzę dziennikarską działających już studentów, ale przy-
ciągnęło wielu nowych, chętnych do pracy w studenckich 
środkach przekazu.

Na początku listopada 1968 roku w pomieszczeniach 
nowo przeniesionej z ul. Żydowskiej Rady Okręgowej ZSP 
odbyło się spotkanie powołujące Klub Dziennikarzy Studen-
ckich w Poznaniu. Pamiętamm, że podczas spotkania, któ-
re prowadziłem, wytypowaliśmy na członków założycieli  
14 osób. Jak wynika z moich notatek z tamtego okresu chcie-
liśmy postawić na elitarność i przyjmować do klubu tylko 
dobrych studentów-dziennikarzy, legitymujących się okre-
śloną liczbą publikacji. Z kronikarskiego obowiązku należy 
odnotować, że pierwszym przewodniczącym Zarządu Klubu 
został długoletni działacz ZSP, korespondent „ITD” Andrzej 
Narożny. Na jego zastępcę wybrano sekretarza redakcji Po-
znańskiego Oddziału „TS POLITECHNIK” – Henryka Byl-
kę. Klub rozpoczął swoją działalność. Na cotygodniowych 
spotkaniach dyskutowano o warsztacie dziennikarskim, 
omawiano ważniejsze publikacje o środowisku akademi-
ckim, przymierzano się do innych form działalności.

Po kilku miesiącach wyjechałem z Poznania, podej-
mując pracę zawodową w innym mieście. Moje kontakty  
z KDS-em rozluźniły się. Część dziennikarzy-studentów, 
podobnie jak ja, po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę 
zawodową, traktując dziennikarstwo jako kształcącą przy-
godę życia. Część przeszła na stałe do pracy w  środkach 
masowego przekazu.

Marek Adamiec

Ok. 1968 rok. Autor wspomnień przegląda Tygodnik Studencki „Politechnik”.
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w I kwartale 2017 roku
Lp. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie – aktualne problemy prawne 
zawodu zaufania publicznego.                             

2. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów na projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową. 

26-01-2017 r.                                      
16:00-19:10                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB  
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
telef. 61-853-68-05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                

2.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie –  aktualne problemy prawne 
zawodu zaufania publicznego.                             

2. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów na projektowanie,   
nadzór inwestorski i kierowanie budową. 

09-02-2017 r.                                       
11:00 - 14:10                                                                            

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła 
ul. Tumska 15

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
telef. 61-853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl       

3.

Branża ogólnobudowlana – PZITB   
 1. Samodzielne funkcje techniczne  

 w budownictwie – aktualne problemy prawne 
zawodu zaufania publicznego.                               

2. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów na projektowanie,   
nadzór inwestorski i kierowanie budową. 

16-02-2017 r.                                  
16:00 - 19:10                                                                            

Konin                                           
Konińskie Centrum 

Edukacyjne, 
ul. Mickiewicza 11

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
telef. 61-853-68-05  wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

4.

Branża ogólnobudowlana – PZITB   
1. Samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie – aktualne problemy prawne 
zawodu zaufania publicznego.                               

2. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów na projektowanie,   
nadzór inwestorski i kierowanie budową. 

23-02-2017 r.                                 
16:00 - 19:10                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr. 2 
ul. Rzemieślnicza 6

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
telef. 61-853-68-05  wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

5.

Branża elektroinstalacyjna - SEP O. Kalisz
Sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania 
odbiorców z cieci krajowej, dotrzymanie 
wskaźników SAIFI i SAIDI.

luty 2017 r.                                            
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 

ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                

Informacje: telef. 62-765-85-33

6.

1. Kominy, kominki, przewody łączące je ze  
sobą. Przepisy prawne, warunki techniczne, 
bhp, ppoż.  

2. Inteligentne okładziny ścian zewnętrznych         

16-03-2017 r.                                     
16:00-19:10                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB  + PZITS                                  

Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
telef. 61-853-68-05  wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl



7.

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

23-03-2017 r.                                         
09:00                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB

 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                        
SEP O/Poznań                                   
Wykładowcy:                                                                 
Informacja:                                         

Elżbieta Pokrywka                                           
tel. 61-853-65-14

8.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie – aktualne problemy prawne 
zawodu zaufania publicznego.                               

2. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – 
sporządzanie umów na projektowanie,  
nadzór inwestorski i kierowanie budową. 

23-03-2017 r.                                 
16:00 – 19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
telef. 61-853-68-05  wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                      

9.

Branża elektroinstalacyjna – SEP O. Kalisz                                                                     
Nowatorskie rozwiązania oświetlenia dla 
bezpiecznego, przyjemnego i zrównoważonego 
otoczenia (system SHUFFLE,  SMART – 
CITY). Nowe doświadczenia w projektowaniu 
oświetlenia drogowego z wykorzystaniem opraw 
LED. Energooszczędne rozwiązania LED  
w oświetleniu drogowym.

marzec 2017 r.                                             
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 

ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                

Informacje: telef. 62-765-85-33

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia  
o uczestnictwie. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: 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 …….............................................…………………….

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