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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Za nami trzeci rok czwartej kaden-
cji WOIIB i w tym roku jesienią 
będziemy wybierać nowych dele-

gatów na kolejny zjazd sprawozdawczo-wy-
borczy. 4 kwietnia 2017 roku obradował – 
XVI Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Podczas Zjazdu podsumowano działalność 
naszego samorządu zawodowego. Ocena działalności Izby wypadła pozytywnie, 
o czym świadczą głosowania nad sprawozdaniami wszystkich organów i udzie-
lone Radzie WOIIB absolutorium. W czasie obrad zatwierdzono Plan pracy oraz 
uchwalono Budżet WOIIB na 2017 rok. 

Nasz Zjazd zaszczycili zaproszeni goście, między innymi: Wojciech Jankowiak 
– wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Piotr Florek – senator Rzeczy-
pospolitej, Ryszard Zaczyński – reprezentujący europosłankę Krystynę Łybacką, 
Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm Rzeczypospolitej, prof. dr hab. inż. Tomasz Ło-
dygowski – rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasz Mróz – dziekan Wy-
działu Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Zbigniew 
Kledyński – wiceprezes PIIB, Prezydenta Miasta Poznania reprezentował Andrzej 
Nowicki, oraz wielu znamienitych Gości współpracujących z WOIIB. 

16 marca odbyła się w Warszawie konferencja przygotowana przez PIIB pt. 
„Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem 
zaufania społecznego”. Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, podsumowując przebieg 
konferencji,  podkreślił, że inicjatywa ta spotkała się z uznaniem zarówno osób 
uczestniczących w konferencji, jak i  środowiska budowlanego. Zagadnienia zwią-
zane z etyką zawodową mają dla inżynierów budownictwa szczególne znaczenie, 
zwłaszcza, że wykonują zawód zaufania publicznego.  Jest to priorytet dla naszych 
dalszych działań. Przesłanie konferencji będzie realizowane i rozwijane w kolej-
nych latach działalności naszego samorządu zawodowego. 

W  kwietniu, maju i czerwcu, jak co roku, spotkamy się w delegaturach na ze-
braniach z członkami naszej Izby oraz z przedstawicielami administracji architek-
toniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Pierwsze zebranie odbyło się już 
28 kwietnia w Gnieźnie. Wnioski wynikające z tych zebrań delegaci WOIIB będą 
mogli przedstawić na Krajowym Zjeździe PIIB w Warszawie, który odbędzie się 
w dniach 23-24 czerwca 2017 roku. 

2017 rok jest szczególnym rokiem, ponieważ w tym roku obchodzimy Jubile-
usz 15-lecia powstania WOIIB. Jubileusz ten przypada w maju, ale będziemy go 
obchodzić 29 września 2017 roku, łącznie z Wielkopolskim Dniem Budowla-
nych. Szczegóły dotyczące tych obchodów przedstawimy w następnym Biuletynie 
WOIIB. 

W dniach 20-22 marca delegacja WOIIB odbyła roboczą wizytę we Francuskiej 
Federacji Budownictwa w Nancy. Celem tej wizyty było zacieśnienie dalszej współ-
pracy pomiędzy naszymi izbami i ustalenie planu działania na lata następne. W trak-
cie naszego pobytu wręczyliśmy zaproszenia na nasz Jubileusz 15-lecia przedstawi-
cielom Francuskiej Federacji Budownictwa. Zaproszenia zostały przyjęte. 
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INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

i 

WIELKOPOLSKIEGO 
DNIA BUDOWLANYCH

29 września 2017 r. o godz. 15:00
w Sali Ziemi na terenie MTP

Uroczystość poprzedzi msza święta odprawiona 
w Farze Poznańskiej o godz. 13:00.

W maju rozpoczynamy w naszej Izbie egzaminy na uprawnienia budowlane, 
a w czerwcu nastąpi uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowla-
nych nowym adeptom sztuki budowlanej. 

W dniach 23-27 maja Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 
tradycyjnie wraz z poznańskim oddziałem SEP, współorganizuje  konferencje tech-
niczne podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2017.

 Kwiecień, maj i czerwiec to okres dużej aktywności WOIIB i w związku z tym 
zapraszam naszych członków do szerokiego udziału w organizowanych przez nas 
wydarzeniach. 

Z okazji zbliżającego się sezonu urlopowego życzę Koleżankom i Kolegom do-
brego wypoczynku. 

 Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB

inż. Włodzimierz Draber
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XVI  Zjazd  WOIIB 

Prezydium Zjazdu

XVI Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa w Poznaniu rozpoczął swo-
je obrady 4 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Cen-

trum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. 
Delegaci zebrali się, by podsumować działalność wszystkich 
organów, komisji i zespołów działających w Izbie w 2016 
roku oraz  nakreślili kierunki działania w ostatnim roku IV 
kadencji samorządu. Podczas obrad Zjazdu zaplanowano 
wybory uzupełniające dwóch osób do składu Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydium Zjaz-
du przewodniczył mgr inż. Lech Grodzicki.

Na 175 uprawnionych delegatów w Zjeździe udział wzię-
ło 133, co stanowiło 76% wszystkich delegatów. 

Przewodniczący okręgowej rady WOIIB Włodzimierz 
Draber przywitał delegatów oraz przybyłych gości honoro-
wych, wśród których byli m.in.:
  Wojciech Jankowiak – wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego;
 Piotr Florek – senator RP;
  Ryszard Zaczyński, który reprezentował europosłankę 

Krystynę Łybacką;
 prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechni-

ki Poznańskiej;
 prof. Zbigniew Kledyński – wiceprezes Polskiej Izby Inży-

nierów Budownictwa;
 prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz – dziekan Wydziału Bu-

downictwa i Inżynierii Środowiska PP;
 Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB;

 Andrzej Nowicki – zastępca dyrektora Wydziału Urbani-
styki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, który repre-
zentował Prezydenta Miasta Poznania oraz Piotra Sobcza-
ka – dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UM 
w Poznaniu;
 Marek Szczęsny – prezydent Rady Wielkopolskiej Izby 

Budownictwa;
 Krzysztof Frąckowiak – przewodniczący Rady Wielkopol-

skiej Okręgowej Izby Architektów RP;
 Paweł Łukaszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego dla miasta Poznania;
 Jan Lemański – prezes zarządu oddziału PZITS w Pozna-

niu;
 Jan Firlik – prezes zarządu oddziału SITKom w Poznaniu;
 Kazimierz Pawlicki – prezes zarządu oddziału SEP w Po-

znaniu, przewodniczący Rady FSNT NOT w Poznaniu;
 Maciej Ostrowski – prezes regionalnej rady oddziału Kra-

jowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu.
W wystąpieniach gości Zjazdu padło wiele ciepłych słów 

pod adresem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Piotr Florek – senator 
RP – podkreślił wagę Zjaz-
du jako najważniejszego or-
ganu Izby, który dokonuje 
oceny wydarzeń minionego 
roku i ustanawia cele do re-
alizacji w 2017 roku. Pod-
kreślił również, że jest to już 
XVI Zjazd WOIIB. Stwier-
dził, że wśród wielu czyn-
ników, które wpływają na 

funkcjonowanie całej branży budowlanej, znajduje się długo 
oczekiwany Kodeks Architektoniczno-Budowlany i że ma 
nadzieję,  iż zostanie on wprowadzony zgodnie z obietnica-
mi ministra i przyniesie wymierne korzyści dla całej branży 
budowlanej. Życzył delega-
tom owocnych obrad.

Wojciech Jankowiak – 
wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego – zwrócił 
uwagę na dalszy dynamiczny 
rozwój budownictwa w Wiel-
kopolsce. W rozwoju tym 
podkreślił rolę inżynierów 
budownictwa, dobrze przygo-
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towanych do działania zawodowego fachowców, skupionych 
w WOIIB. To dzięki pracy wielkopolskich inżynierów nasz 
region tak pięknie się rozwija. Ważna jest współpraca pomię-
dzy samorządem województwa i samorządem zawodowym. 
Wskazał, że ceni sobie tak dobrą współpracę dla dobra i  przy-
szłości Wielkopolski. Życzył delegatom owocnych obrad, 
które przełożą się na dynamiczny rozwój Izby.

Prof. dr hab. inż. Tomasz 
Łodygowski – rektor Poli-
techniki Poznańskiej – pod-
kreślił, że od wielu lat trwa 
bardzo dobra współpraca po-
między PP a WOIIB, za któ-
rą serdecznie podziękował. 
Cytując fragment wypowie-
dzi marszałka Jankowiaka, 
że władze samorządowe wo-
jewództwa wysoko oceniają 
pracę inżynierów skupio-
nych w WOIIB, stwierdził, 
że jest to również powód do dumy dla Politechniki. Wielu 
członków Izby jest przecież absolwentami Uczelni. Liczy na 
to, że wnioski wypływające z obrad XVI Zjazdu będą rów-
nież związane z działalnością edukacyjną PP, co pozwoli 
jeszcze bardziej zacieśnić współpracę. Liczy również na to, 
że nowe wnioski zjazdowe położą jeszcze większy nacisk na 
aktywizację zawodową młodych inżynierów budownictwa. 
Życzył delegatom owocnych obrad.  

Marek Szczęsny – prezy-
dent Wielkopolskiej Izby Bu-
downictwa – na wstępie po-
dziękował za dotychczasową 
dobrą współpracę pomiędzy 
Izbami. Stwierdził, że WIB 
zintensyfikuje swoje dzia-
łania, by studenci PP mogli 
odbywać praktyki zawodowe 
w dobrych wielkopolskich 
przedsiębiors twach.WIB 
wraz z WOIIB włącza się w 
działania edukacyjne przy-
szłych inżynierów budow-
nictwa, które realizuje PP.  
Życzył delegatom owocnych 
obrad oraz życzył spokoj-
nych i zdrowych Świąt.

Ryszard Zaczyński, re-
prezentujący europosłąnkę 
Krystynę Łybacką, odczytał 
pismo adresowane na ręce 
przewodniczącego WOIIB, 
w którym podziękowała za 

kolejny rok owocnej pracy członków WOIIB w całym pro-
cesie budowlanym. XVI Zjazd samorządu zawodowego in-
żynierów różnych branż zawodowo związanych z budowni-
ctwem jest doskonałym czasem do wymiany doświadczeń 
zdobytych podczas realizacji rozmaitych projektów. Jest też 
czasem na realizację formalnych przedsięwzięć związanych 
z funkcjonowaniem samorządu.  W imieniu Krystyny Łyba-
ckiej wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę. 

Krzysztof  Frąckowiak – 
przewodniczący Rady WOIA 
RP – podziękował za do-
tychczasową bardzo dobrą, 
wręcz modelową, współpracę 
pomiędzy Izbami dla dobra 
członków dla dobra całego 
procesu budowlanego. Ży-
czył na kolejny rok działal-
ności Izby wielu sukcesów, 
owocnych obrad podczas 
XVI Zjazdu i wielu pozy-
tywnych efektów podjętych 
decyzji.  

Prof. dr hab. inż. Tomasz 
Mróz – dziekan Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska PP – podzię-
kował za zaproszenie go na 
Zjazd jako dziekana Wydzia-
łu. Występuje w podwój-
nej roli: dziekana Wydziału 
i członka Izby. Wyraził swoje 
zaniepokojenie przygotowy-
wanymi zmianami w syste-
mie kształcenia przyszłych 
inżynierów budownictwa. Pokreślił rolę i aktywność wielu 
członków Izby działających w Komisji ds. jakości kształce-
nia, która została powołana do życia na Wydziale Budow-
nictwa i Inżynierii Środowiska. Życząc owocnych obrad 
podczas tego Zjazdu, wyraził nadzieję, że podczas kolejnych 
zjazdów wśród aktywnych delegatów będzie większa repre-
zentacja młodych inżynierów.

Kazimierz Pawlicki – 
prezes zarządu poznańskie-
go oddziału SEP – życzył 
delegatom owocnych obrad 
oraz podjęcia uchwał, które 
przyniosą najwięcej korzyści 
całemu samorządowi inży-
nierów budownictwa. Po-
dziękował za dotychczasową 
dobrą współpracę.
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Jan Lemański – prezes 
zarządu poznańskiego od-
działu PZITS – przekazał de-
legatom życzenia owocnych 
obrad. Z racji wieloletniej 
działalności w komisjach eg-
zaminacyjnych na uprawnie-
nia budowlane podzielił się 
kilkoma refleksjami na ten 
temat. Na przykładzie PZITS 
zaproponował dyskusję nad 
zmianami zakresu uprawnień. Jaki powinien być kształt 
nadawanych uprawnień? Jak usprawnić przygotowanie za-
wodowe przystępujących do egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane?

Andrzej Nowicki – za-
stępca dyrektora Wydziału 
Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta Poznania, 
reprezentujący Prezydenta 
Miasta Poznania oraz dyrek-
tora Wydziału Urbanistyki 
i Architektury UM w Pozna-
niu – podziękował za zapro-
szenie na XVI Zjazd. Pod-
kreślił, że wszystkie działania 
WOIIB są dostrzegane przez władze Poznania i pogratulo-
wał ich efektów władzom oraz członkom Izby. Życzył de-
legatom, by byli dalej dumni z uprawiania zawodu zaufania 
publicznego, a kierownictwu Izby, by dalej po wielkopolsku 
kierowała działaniami samorządu. Życzył owocnych obrad.

Prof. Zbigniew Kle-
dyński – wiceprezes PIIB 
– zauważył, że każdy 
zjazd jest ważny z punktu 
widzenia funkcjonowania 
samorządu. XVI Zjazd 
WOIIB podsumowuje 
trzeci rok działania wy-
branych władz i organów 
statutowych. Powinien on również wypracować dobre decy-
zje na podsumowanie w przyszłym roku 4-letniej kadencji. 

Podsumował podjęcie na XV Zjeździe PIIB szerokiej dys-
kusji na temat „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywa-
niu zawodu inżyniera budownictwa?”. Wnioski z tej dyskusji 
pozwoliły Izbie lepiej ustosunkować się do przedstawionego 
we wrześniu 2016 r. projektu Kodeksu Architektoniczno-
-Budowlanego. 

 Nadal trwa dyskusja i prace nad ustawą o wykonywaniu 
zawodu inżyniera budownictwa.

Przypomniał również o konferencji dotyczącej etyki za-
wodu inżyniera budownictwa, która odbyła się w marcu 
2017 r. 

Poinformował delegatów o postępie prac przy remoncie 
i adaptacji zakupionego budynku na siedzibę Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Liczy na poparcie izb okręgo-
wych przy szeroko rozumianym wsparciu Krajowej Rady 
w te działania. 

Na zakończenie pogratulował delegatom i wszystkim 
członkom WOIIB zaangażowanym w jej sprawne funkcjo-
nowanie dotychczasowej, trzyletniej działalności. Życzył, by 
poczucie satysfakcji towarzyszyło im na zakończenie tej ka-
dencji samorządu zawodowego.

Przewodniczący okręgowej rady WOIIB – Włodzimierz 
Draber złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady 
w 2016 r. Skarbnik WOIIB – Kazimierz Ratajczak, skróto-
wo wyjaśnił zasady wyliczeń realizacji budżetu w 2016 r. 
Zabezpieczono wszystkie wydatki statutowe i nie naruszono 
rezerwy budżetowej.

Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działalności 
w 2016 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium 
Okręgowej Radzie WOIIB. 

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Andrzej 
Mikołajczak – przedstawił delegatom „Program działalności 
na 2017 rok”, a skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu 
na 2017 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB 
na 2017 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2017 rok”. 

Następnie delegaci wybrali do składu Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej: Mirona Ma-
ciejewskiego i Mirosława Sztubę.

Podczas XVI Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci 
przyjęli 6 wniosków: 1 wniosek dotyczący szkoleń i dosko-
nalenia zawodowego, 3 wnioski dotyczące gospodarki finan-
sowej WOIIB i 2 wnioski do rozpoznania i realizacji przez 
Okręgową Radę WOIIB. 

Kończąc XVI Zjazd, przewodniczący WOIIB inż. Wło-
dzimierz Draber serdecznie podziękował delegatom za ak-
tywność i przekazane wnioski oraz pojęte uchwały. Poinfor-
mował delegatów, że 29 września 2017 r. w Sali Ziemi na 
terenie MTP obędą się uroczystości z okazji XV-lecia funk-
cjonowania samorządu zawodowego połączone z Wielko-
polskim Dniem Budowlanych. Serdecznie zaprosił wszyst-
kich delegatów do wzięcia udziału w uroczystościach.

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski
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Sprawozdanie OKR dotyczy okresu od 01.01.2016 r. 
do 31.12.2016 r. oraz niektórych prac Komisji do-
tyczących przygotowań do XVI Zjazdu z początku 

2017 roku. Sprawozdanie Finansowe Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa, które zgodnie z pkt. 
2.1 Polityki Rachunkowości WOIIB jest sporządzane za lata 
obrotowe, dotyczy okresu od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
Okręgowa Komisja Rewizyjna badając realizację budżetu 
i finansów oraz innych działań WOIIB, ograniczyła się do 
tego okresu. Wyjątek dotyczy realizacji uchwał, które OKR 
badała w okresie między XV a XVI Zjazdem. 

Na XIII Zjeździe WOIIB w 2014 r. został wybrany prze-
wodniczący i członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
Od XIII Zjazdu WOIIB Okręgowa Komisja Rewizyjna po 
ukonstytuowaniu się pracowała w następującym składzie:

1. Wojciech Białek – Poznań, Przewodniczący,
2. Anna Maria Kołłątaj – Piła, Wiceprzewodnicząca,
3. Urszula Bartkowska – Murowana Goślina, Sekretarz,
4. Ryszard Białczyk – Gniezno, członek.
5. Rajmund Jakuszkowiak – Leszno, członek,
6. Wiktor Liszczyński – Gostyń, członek,
7. Andrzej Kulesa – Konin, członek.
W 2016 roku, po XV Zjeździe, OKR odbyła 4 posiedze-

nia oraz w 2017 roku w okresie przygotowań do XVI Zjazdu 
3 posiedzenia. W posiedzeniach OKR kilkakrotnie uczest-
niczył przewodniczący Rady WOIIB, udzielając informacji 
i wyjaśnień. Z każdego posiedzenia sporządzano protokół, 
który po zatwierdzeniu przez członków OKR podczas na-
stępnego posiedzenia, przekazywany był przewodniczącemu 
Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W trakcie posiedzeń OKR podejmowano uchwały za-
twierdzające wyniki kontroli przeprowadzonych przez ze-
społy kontrolne OKR oraz uchwały w sprawie odznaczeń 
honorowych PIIB dla członków WOIIB. OKR podjęła także 
uchwałę o wystąpieniu do XVI Zjazdu WOIIB z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie za okres spra-
wozdawczy (2016 rok). Członkowie OKR zajmowali się 
także planem pracy OKR, tematyką i procedurami kontroli, 

SPRAWOZDANIE
z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

uaktualnianiem składów zespołów kontrolnych, termina-
rzem posiedzeń, sprawozdaniami przewodniczącego OKR 
z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady WOIIB i posiedzeń 
Okręgowej Rady, omawianiem centralnych szkoleń oraz in-
nymi sprawami organizacyjnymi. Niezależnie od posiedzeń 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej odbywały się posiedzenia 
zespołów kontrolnych w celu przedyskutowania i opisania 
wyników kontroli oraz przygotowania propozycji uchwał na 
posiedzenia OKR.

Przewodniczący OKR lub w jego zastępstwie wiceprze-
wodnicząca OKR uczestniczyli z głosem doradczym we 
wszystkich posiedzeniach Rady i Prezydium Rady WOIIB. 
Wiceprzewodnicząca OKR uczestniczyła 24.01.2017 r. 
w naradzie – szkoleniu zorganizowanym przez Krajową Ko-
misję Rewizyjną w Warszawie. 

Członkowie OKR WOIIB brali udział, jak corocznie, 
w szkoleniu zorganizowanym przez KKR dla organów kon-
trolnych PIIB, tym razem w dniach od 29 września do 1 paź-
dziernika 2016 r. w Mielnie. 

Najważniejsze zagadnienia poruszane na ww. szkoleniach 
omawiano podczas posiedzeń OKR i dyskutowano o nich 
z przewodniczącym Rady WOIIB. 

Z ważniejszych tematów, które były przedmiotem tych 
szkoleń i dyskusji, warto wymienić: merytoryczne szkolenia 
z zakresu prawa i rachunkowości, regulaminów i procedur 
dotyczących kontroli sprawowanej przez OKR, funkcjono-
wania Izby, a także odpowiedzialności (w tym karnej) człon-
ków OKR i innych organów Izby za prawidłowe wywią-
zywanie się ze swoich obowiązków wynikających z pracy 
w tych organach. 

Należy podkreślić, że wszyscy członkowie OKR WOIIB 
uczestniczyli bardzo aktywnie w szkoleniach i w pracach 
Komisji, a sporadyczne nieobecności na posiedzeniach OKR 
były usprawiedliwione. 

Podstawową działalnością OKR w okresie sprawozdaw-
czym, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-
rządach zawodowych architektów oraz inżynierów budow-
nictwa, Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
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i regulaminem okręgowych komisji rewizyjnych, była kon-
trola WOIIB między zjazdami, a w szczególności kontrola 
realizacji uchwał zjazdu.

Przeprowadzono 9 kontroli:
1. Kontrola w zakresie rozliczania delegacji. 
2. Kontrola Biura Rady WOIIB.
3. Kontrola Zespołu WOIIB ds. Procesów Budowlanych.
4. Kontrola Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB.
5. Kontrola Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej.
6. Kontrola Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
7. Kontrola realizacji uchwał XV Zjazdu.
8. Kontrola realizacji uchwał Prezydium Okręgowej Rady 

WOIIB i uchwał Rady WOIIB.
9. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2016 r.
W składzie zespołów kontrolnych pracowali wszyscy 

członkowie OKR, przy czym każdorazowo przewodniczą-
cym zespołu był Przewodniczący lub Wiceprzewodnicząca 
OKR.

Wyniki kontroli zostały szczegółowo opisane w Proto-
kołach z ww. kontroli Nr 1 do 9/IV/3/2016-2017 (czwarta 
kadencja, trzeci rok), które wraz z przyjętymi uchwałami 
zostały dostarczone Przewodniczącemu Okręgowej Rady 
WOIIB i Przewodniczącemu KKR. Poniżej przedstawiono 
w skrócie najważniejsze zagadnienia wynikające z kontroli. 
1. Kontrola w zakresie rozliczania delegacji nie stwier-

dziła uchybień w tym zakresie. Rozliczenia były do-
konywane zgodnie z regulaminem finansowym PIIB 
i uchwałami Okręgowej Rady WOIIB. 

2. Kontrola biura Rady WOIIB również jest pozytywna. 
Wnioski z tej kontroli są mniejszej wagi, lecz ich rea-
lizacja, zdaniem OKR, usprawni działalność WOIIB. 
Chodzi tu przede wszystkim o zwiększenie kontroli 
funkcjonalnej przez Biuro Rady i opiekunów delega-
tur nad delegaturami. 

 Ogólna ocena pracy Biura Rady WOIIB, tak jak w po-
przednich latach, jest pozytywna.

3. Kontrola Zespołu ds. Procesów Budowlanych wyka-
zuje dużą przydatność działań tego zespołu dla członków 
WOIIB. Praca tego zespołu przebiega prawidłowo, zgod-
nie z regulaminem i planem pracy zespołu.

4. Kontrola Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, nie usto-
sunkowując się do merytorycznych rozstrzygnięć OSD, 
wykazała właściwy tryb załatwiania przez OSD zgłasza-
nych spraw. OKR nie wnosi żadnych uwag do pracy Sądu.

5. Kontrola Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, nie ustosunkowując się do merytorycznych 
decyzji OROZ, wykazała właściwy tryb załatwiania zgła-
szanych spraw. OKR nie wnosi żadnych uwag do pracy 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

6. Kontrola Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB. 
 Zespół kontrolny OKR nie stwierdził żadnych nieprawid-

łowości w działalności Okręgowej Komisji Kwalifika- 
cyjnej. 

 Rozliczenia finansowe są zgodne z aktualnie obowiązu-
jącymi zasadami gospodarki finansowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Szczegóły dotyczące wyników finanso-
wych działalności komisji, jak i danych dotyczących 
działalności merytorycznej opisano dokładniej w pro-
tokole nr 6 OKR. OKK od lat przeprowadza dwie sesje 
egzaminacyjne rocznie, które poprzedzone są wnikliwą 
analizą dokumentów osób ubiegających się o uprawnie-
nia budowlane (kwalifikacje). Biorąc pod uwagę ilość 
osób, które corocznie ubiegają się o uprawnienia (śred-
nio ponad 400), KK ma sporo pracy. Zmieniające się 
uregulowania prawne dotyczące uprawnień utrudniają 
i komplikują pracę komisji, zarówno na etapie kwalifi-
kacji, jak i egzaminów. Komisja kwalifikacyjna jest od-
powiedzialna za podstawowe obowiązki WOIIB, a jej 
praca i kontakty ze środowiskiem związanym z branżami 
budowlanymi współtworzą opinię o całej WOIIB. Praca 
tej komisji jest więc ważna i musi być odpowiedzialna. 
Według opinii OKR, na podstawie przeprowadzonych 
kontroli, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna dobrze wy-
wiązuje się ze swoich obowiązków. 

7. Kontrola Realizacji uchwał XV Zjazdu WOIIB. 
 Realizacja uchwał XV Zjazdu została szczegółowo przed-

stawiona i opisana w dokumencie przygotowanym na 
XVI Zjazd pt. „Sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB 
z działalności w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grud-
nia 2016 r.”

 Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdza, że uchwały XV 
Zjazdu WOIIB skierowane do Okręgowej Rady WOIIB 
zostały zrealizowane. Szczegółowe informacje dotyczące 
sposobu realizacji uchwał znajdują się w protokole kon-
troli nr 7. 

8. Kontrola Realizacji uchwał Okręgowej Rady WOIIB 
i Prezydium Rady. 

 Zespół kontrolny OKR nie wnosi uwag dotyczących reali-
zacji uchwał Rady i Prezydium Rady WOIIB.

 Podjęte uchwały Prezydium Rady WOIIB zostały zaak-
ceptowane w formie uchwał Rady WOIIB do realizacji.

 Uchwały Prezydium Rady i Rady WOIIB są zrealizowa-
ne.

9. Kontrola budżetu i finansów WOIIB za 2016 rok zosta-
ła przeprowadzona w lutym i marcu 2017 r. przez OKR po 
sporządzeniu przez główną księgową panią Hannę Koź-
lińską Sprawozdania Finansowego WOIIB za rok 2016 
i po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta pana Macieja 
Ostrowskiego (nr ewid. 5248 w rejestrze Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów) z podmiotu uprawnionego do ba-
dania sprawozdań finansowych Idea Audyt Spółka z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu.

 Niezależnie od ww. dokumentów OKR korzystała z do-
kumentów i informacji uzyskanych od: Przewodniczące-
go Okręgowej Rady WOIIB inż. Włodzimierza Drabera, 
Skarbnika WOIIB mgr. inż. Kazimierza Ratajczaka, dy-
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rektor Biura WOIIB mgr inż. Balbiny Koniecznej oraz 
głównej księgowej mgr Hanny Koźlińskiej.
Na podstawie ww. dokumentów i wyjaśnień OKR 

stwierdza, co następuje: 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 spełnia 

wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 tekst 
jednolity).

Również zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie fi-
nansowe za rok 2016 nie budzi żadnych formalnych zastrze-
żeń, co zostało stwierdzone w Dokumentacji z Badania Spra-
wozdania Finansowego za rok 2016. 

Przychody netto ze składek i opłat egzaminacyjnych 
oraz inne przychody statutowe w 2016 roku wyniosły 
4 431 087,27 zł i były wyższe niż w roku 2015 o 18 511,00 
złotych.

Koszty działalności operacyjnej WOIIB w 2016 roku 
wyniosły 3 801 147,25 zł i były wyższe niż w roku 2015 
o 173 165,04 zł.

W 2016 roku w porównaniu z rokiem 2015 nastąpił 
wzrost przychodów z tytułu składek członkowskich i opłat 
wpisowych z 3 371 939,97 zł do 3 444 323,17, czyli o kwotę 
72 383,20 zł (o 2,1%). W roku 2015 wzrost do roku 2014 
wynosił 0,81%. 

Różnica – spadek w przychodach między 2015 a 2016 
rokiem nastąpił w pozycji „opłaty za postępowania kwali-
fikacyjne i egzaminacyjne”. W 2015 roku przychody z tego 
tytułu były o 54 888,00 zł wyższe i wyniosły 982 088,00 zł 
a w roku 2016 – 927 200,00 zł (spadek o 5,9%). 

Koszty działalności operacyjnej w 2016 r. wzrosły 
o kwotę 173 165,04 zł. Najwięcej wzrosły wynagrodzenia 
o 152 617,60 zł i wyniosły w roku 2016 – 1 946 164,14 zł. 
W roku 2015 pozycja w Rachunku zysków i strat: wyna-
grodzenia (na które składają się ryczałty, ekwiwalenty, wy-
nagrodzenia etatowe oraz umowy cywilnoprawne) wzrosły 
o kwotę 255 282,11 zł w stosunku do roku 2014. W sumie 
tak znaczny wzrost wynagrodzeń w okresie dwóch lat winien 
spowodować dokładną analizę całego systemu wynagrodzeń 
w kontekście średnich płac na rynku zatrudnienia oraz bieżą-
cy monitoring i kontrolę w tym zakresie. Chodzi o to, żeby 
płace były godziwe a z drugiej strony, żeby nie były zbyt wy-
górowane. Pozostałe pozycje przychodów i kosztów są po-
równywalne do poprzednich lat. 

Zysk netto na całokształcie działalności WOIIB w 2016 
r. to kwota 730 767,33 zł i był niższy niż w 2015 roku, kie-
dy wynosił 878 095,42 zł. 

Wynik finansowy ogółem za 2016 rok wynosi 
730 767,33 zł, a nadwyżka finansowa, którą definiuje się 
jako sumę zysku netto i amortyzacji, wynosi 946 143,91 
zł. Z punktu widzenia ekonomicznego wyniki te są bar-
dzo dobre, tak jak w poprzednich latach. Należy jed-
nak pamiętać, że generowanie zysku nie jest podstawo-
wym celem działalności WOIIB, co OKR powtarza już 
w czwartym swoim sprawozdaniu rocznym.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. po stro-
nie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 567 780,83 zł. 
W 2015 r. suma ta wynosiła 12 766 421,51 zł. W bilansie 
tym na szczególną uwagę zasługuje znaczny wzrost w ak-
tywach w stosunku do bilansu na 31.12.2015 r., środków 
pieniężnych o 987 530,95 zł, z 5 534 986,85 zł do kwoty 
6 522 517,80 zł, które tym samym zwiększają aktywa obro-
towe, a w pasywach znaczny wzrost do roku 2015 funduszy 
własnych o kwotę zysku netto za rok obrotowy 2016. Obec-
nie kapitał (fundusz) własny, powiększony o zysk netto 
roku 2016 wynosi 11 448 336,60 zł. 

W ocenie OKR sytuacja majątkowa i finansowa 
WOIIB jest bardzo dobra i nie występują w związku 
z tym żadne istotne zagrożenia dla kontynuacji działalno-
ści w dającej się przewidzieć przyszłości.

Wpływy do budżetu w 2016 roku wyniosły 4 371 523,17 
zł i były prawie identyczne jak w roku 2015 (o 7 617,20 zł 
wyższe niż w 2015 r.) i zostały przekroczone w stosunku do 
planu wpływów o kwotę 454 523,17 zł. Planowane wpływy 
głównie zostały przekroczone w pozycjach wpływy ze skła-
dek członkowskich i opłat wpisowych o kwotę 237 323,17 zł 
i opłat za postępowania kwalifikacyjne i egzaminacyjne 
o kwotę 217 200,00 zł.       

W stosunku do 2015 r. wpływy do budżetu WOIIB 
w 2016 r. z tytułu składek członkowskich i wpisowego były 
wyższe o 72 383,20 zł, to jest o 2,1%, jednak opłaty za po-
stępowania kwalifikacyjne i egzaminacyjne w ostatnim roku 
były z kolei niższe o kwotę 54 888,00 zł, to jest o 5,9%. Glo-
balnie wykonanie wpływów do budżetu WOIIB za 2016 
rok należy ocenić pozytywnie.

Wykonanie wydatków budżetowych WOIIB w 2016 
roku wyniosło 3 517 121,80 zł. W 2015 roku wyniosło 
3 381 501,56 zł. Wzrost w 2016 r. w porównaniu z 2015 
wynosi 135 620,30 zł, przy planie wydatków budżetowych 
3 917 000,00 zł. Tak więc niezrealizowana (zaoszczędzona) 
kwota wydatków budżetowych w stosunku do planu wynio-
sła 399 878,20 zł. 

Należy zaznaczyć, że w kilku pozycjach budżetowych 
występuje przekroczenie, ale w większości pozycji były 
oszczędności. Oszczędności w pozycjach kosztów admini-
stracyjnych, utrzymaniowych, kosztów łączności, mediów 
itp. są korzystne dla realizacji budżetu, natomiast koszty 
(wydatki) związane z działalnością na rzecz członków lub 
sprawnego funkcjonowania WOIIB są niekorzystne lub na-
wet szkodliwe. Na specjalną uwagę zasługuje kilka pozycji 
Budżetu, których niewykonanie wpływa raczej niekorzyst-
nie na bieżącą i przyszłą działalność WOIIB lub na postrze-
ganie Izby przez jej członków, kandydatów na członków 
i społeczeństwo. Skrajnymi przykładami mogą być: niewy-
korzystanie pozycji budżetowej III. 4 Inwestycje sprzętowe, 
oprogramowanie i wyposażenie (w tym wymiana ksero i wy-
miana oprogramowania Windows XP) w wys. 50 000,00 zł, 
niepełne wykorzystanie kwoty zaplanowanej na doskonalenie 
zawodowe i szkolenia w budżecie na rok 2016 - wykorzy-
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stanie tylko w 66,67% (pozostała niewykorzystana kwota na 
szkolenia to 126 644,87 zł), niepełne wykorzystanie zaplano-
wanej kwoty na kontakty zagraniczne – pozostało 30 224,52 
zł, koszty remontów – niewykorzystana kwota 30 000,00 zł. 

Niektóre pozycje niezrealizowanych zadań występowały 
już we wcześniejszych latach. Działania, które tworzą wy-
datki budżetowe są ustalone przez uchwały Zjazdu, i tak jak 
wszystkie inne, winny być zrealizowane przez Okręgową 
Radę WOIIB. 

Niewykonanie niektórych pozycji budżetu w okresie mię-
dzy Zjazdami musi mieć przyczyny obiektywne i uzasad-
nione i winny być wyjaśnione na następnym Zjeździe, tak 
jak realizacja innych uchwał. Oczywiście nie dotyczy to 
nieznacznych różnic w wykonaniu budżetu, tylko większych 
rozbieżności. Szansę na wykorzystanie pieniędzy pozosta-
łych mogą dać inicjatywy w zakresie działań statutowych 
w ciągu roku, dotyczące zakresu działań i lepszego wyko-
rzystania budżetu. Warunkiem jest jednak bieżący i ciągły 
monitoring budżetu oraz pełna informacja i dyskusja na fo-
rum Okręgowej Rady WOIIB i Prezydium Okręgowej Rady. 
Niektóre z tych pozycji oczywiście można wytłumaczyć, 
ale ogólnie szkoda, że nie wykorzystano tych pieniędzy. Są 
to bowiem zadania statutowe, a więc wykorzystanie po-
szczególnych pozycji budżetu jest obowiązkiem ich dys-
ponentów. Oczywiście są pojedyncze pozycje budżetu za-
leżne od zdarzeń zewnętrznych, które trudno przewidzieć 
dysponentom budżetu. Opisane oszczędności poszczegól-
nych pozycji Budżetu winny być przeanalizowane w trybie 
roboczym przez prezydium Rady i Radę WOIIB, a wnioski 
wykorzystane przy ocenie pracy poszczególnych pracowni-
ków i komórek organizacyjnych oraz planowaniu i realizacji 
budżetu w następnych latach.    

Wnioski końcowe.
1. Wynik finansowy netto na całokształcie działalności WOIIB 

za rok obrotowy 2016 jest dodatni i wynosi 730 767,33 zł.

2. Wykonanie Budżetu WOIIB za rok budżetowy 2016 
po stronie wpływów wynosi 4 431 087,27 zł, a po stro-
nie wydatków 3 517 121,80 zł. W globalnym wymiarze 
wykonanie Budżetu po stronie wpływów należy ocenić 
pozytywnie, a po stronie wydatków wyciągnąć wnioski 
z niedoskonałości przy planowaniu i realizacji budżetu na 
następne lata. 

3. OKR WOIIB uważa, że po osiągnięciu bardzo wysokich 
wyników finansowych w latach od 2012 do 2016, sytu-
acja finansowa i podstawy ekonomiczne WOIIB są tak 
dobre, że należałoby dalej doskonalić i rozszerzać dzia-
łalność statutową i ewentualnie podjąć nowe działania 
na rzecz członków. W 2015 roku podjęto kilka nowych 
inicjatyw i zintensyfikowano niektóre działania. Działania 
te spowodowały, że budżet został zrealizowany w więk-
szym stopniu niż poprzedni. Kierunek ten należałoby kon-
tynuować. Ewentualne decyzje dotyczące nowych inwe-
stycji winny być poprzedzone szczegółowym rachunkiem 
opłacalności i uzasadnieniem merytorycznym ich potrzeb 
(model biznesowy). 

4. Według opinii OKR, mimo widocznego postępu 
WOIIB nadal nie wykorzystuje w pełni zadyspono-
wanych w planie budżetu środków dla prowadzenia, 
rozwijania i udoskonalania działalności statutowej, co 
jest zasadniczym celem i obowiązkiem samorządu za-
wodowego. 

5. Na podstawie dokumentów księgowych, opinii i raportu 
Biegłego Rewidenta OKR stwierdza, że sprawozdanie fi-
nansowe WOIIB za 2016 rok przedstawia rzetelnie i czy-
telnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji ma-
jątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego WOIIB 
oraz jest zgodne z przepisami prawa i statutu. Sprawo-
zdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z usta-
wą o rachunkowości, własną polityką rachunkowości 
oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych. Informacje zawarte w rocznym spra-

wozdaniu finansowym wskazują, że WOIIB na-
dal nie wykorzystuje w pełni możliwości finan-
sowych w celu realizacji zadań statutowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, zapo-
znania się z opinią i raportem biegłego rewiden-
ta, udziału w posiedzeniach Rady i Prezydium 
Rady WOIIB, stwierdza się, że WOIIB jest 
dobrze zorganizowana, jej organy statutowe 
oraz powołane przez Okręgową Radę WOIIB 
komisje i zespoły działają prawidłowo. Okrę-
gowa Komisja Rewizyjna podjęła Uchwałę nr  
6/IV/3/OKR.WOIIB/16/17 o wystąpieniu do 
XVI Zjazdu WOIIB o udzielenie absolutorium 
Okręgowej Radzie WOIIB za 2016 r. 

Poznań, marzec 2017 r.

„Non omnis moriar” – 
Nie wszystek umrę.

Horacy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 22 kwietnia 2017 roku,

zmarł nagle nasz Przyjaciel, Kolega

inż. Jerzy Gawroniak
wieloletni sekretarz Rady Programowej Biuletynu

Wielkopolskiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa.
Swoim zaangażowaniem i pracą  wspierał działania 

samorządu zawodowego wielkopolskich inżynierów budownictwa.

RODZINIE I BLISKIM
wyrazy głębokiego współczucia składają członkowie

 Rady Programowej Biuletynu i Rady WOIIB.
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16 marca br. Polska Izba Inżynierów Budowni-
ctwa, w ramach obchodów 15-lecia utworze-
nia samorządu zawodowego, zorganizowała 

konferencję dotyczącą odpowiedzialności i zaufania w za-
wodach zaufania publicznego pt.: „Etyka i odpowiedzialność 
zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufa-
nia społecznego”.

– Cały proces inwestycyjny opatrzony jest stosownymi 
przepisami prawa, wytycznymi, normami i rozporządzenia-
mi, ale nad tym wszystkim panuje zasada bardziej ogólna. 
Wynika ona z faktu, że jesteśmy zawodem zaufania publicz-
nego. Każdy, kto do nas zwraca się z problemem ma prawo 
oczekiwać, że odpowiedź nasza będzie udzielona w jak naj-

Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa 

– fundamentem zaufania społecznego

lepszej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i w zgodzie 
z zasadami zawartymi w naszym Kodeksie zasad etyki zawo-
dowej członków PIIB – powiedział Andrzej Roch Dobrucki, 
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, otwierając 
konferencję. – Nie mamy wątpliwości, że podnoszenie efek-
tywności działania naszego samorządu zawodowego na co-
raz wyższy poziom jest potrzebą naszego zawodu.

Na konferencję PIIB przybyli m.in.: Andrzej Adamczyk, 
minister infrastruktury i budownictwa; Tomasz Żuchowski, 
wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budowni-
ctwa; Stanisław Piotrowicz, przewodniczący sejmowej Ko-
misji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Stanisław Żmijan,  

dokończenie na str. 12
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Robocza wizyta delegacji WOIIB
w Nancy

W dniach 20-22 marca tego roku delegacja naszej 
Izby w składzie: przewodniczący Rady WOIIB 
– Włodzimierz Draber, zastępca przewodniczą-

cego Rady WOIIB – Jerzy Stroński i przewodniczący Zespo-
łu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB – Krzysztof Pięta, 
przebywała w Nancy z wizytą roboczą na zaproszenie BTP 

Grand Est Nancy. Naj-
ważniejszym punktem 
wizyty było spotkanie 
z BTP Epinal, w któ-
rym ze strony fran-
cuskiej uczestniczyli: 
Sylvie Tuaillon, Daniel 
Virion i  J.M Barbier. 

Przedstawiciele BTP 
Epinal zapoznali dele-
gację naszej Izby z ak-
tualną sytuacją w sek-
torze budownictwa we 
Francji oraz ze zmia-
nami organizacyjnymi 
w ramach federacji bu-
dowlanych.

W wyniku przedsta-
wionych zmian doszło 
do pewnego ogranicze-
nia samodzielności fe-
deracji lokalnych BTP, 
które zostały silniej 
włączone w strukturę 
GRAND EST z sie-
dzibą w Nancy.  Prze-
wodniczący lokalnych 

(powiatowych) federacji BTP zostali wiceprzewodniczący-
mi BTP GRAND EST, a nowym przewodniczącym został  
JM Schaffner.  

Strona francuska podkreśliła, że wprowadzone zmiany or-
ganizacyjne nie będą miały wpływu na współpracę z naszą 
Izbą. Ustalono również harmonogram wymiany uczniów ze 

Członkowie delegacji WOIIB u Wicemera Nancy Sylvie Petiot.

zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruk-
tury; Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
oraz przedstawiciele samorządów zawodów zaufania pub-
licznego, uczelni, organizacji budowlanych i firm.

Szeroka relacja z konferencji znajduje się na stronie PIIB 
pod adresem: 

https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualno-
sci-96/3112-2017-03-20-12-44-08  

Na podstawie PIIB 

OD REDAKCJI.
Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem wyni-

ków sondażu internetowego „Etyka i odpowiedzialność 
zawodowa inżynierów budownictwa w czasach złożo-
nych przemian politycznych i gospodarczych”, któ-
re były szeroko przedstawiane podczas Konferencji.  
Omówienie wyników ankiety internetowej znajduje  
w dziale KOMENTARZE tego numeru Biuletynu.
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22 maja 2017 roku w siedzibie Okręgowej Rady 
Adwokatów w Poznaniu odbyło się czternaste 
spotkanie przedstawicieli samorządów zawo-

dowych zawodów zaufania publicznego z terenu wojewódz-
twa wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczył jako gość 
poseł klubu Nowoczesnej Marek Ruciński. 

W programie spotkania tematem wiodącym była „Rola 
samorządów zawodowych w inicjowaniu oraz opracowaniu 
aktów prawnych”. Temat ten przedstawiony został przez 
adwokat Ewę Habryn-Chojnacką, Wicedziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Poznaniu. 

Na przykładzie działalności samorządów adwokatów 
przedstawiono bazę legislacyjną uprawniającą do opiniowa-
nia, a także kierunki przyjęte w tym działaniu oraz zasadę, 
że należy opiniować, jeżeli jest taka możliwość. W ramach 
naczelnej Rady Adwokackiej działa Komisja Legislacyjna, 
która również wydaje opinie. 

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele większości sa-
morządów przedstawiając sytuację jaka występuje w róż-

Wielkopolskie Porozumienie 
Samorządów Zawodowych 

nych izbach, podkreślając, że opiniowanie jest niezbędne 
w ich działalności. 

Drugie wystąpienie, adwokata Wojciecha Wizy, doty-
czyło postępowania dyscyplinarnego w samorządach. Autor 
przedstawił problem działania rzeczników i sądów dyscy-
plinarnych. Wysunął tezę o ewentualnym oddzieleniu tych 
organów od struktur samorządów, co nie zostało w dyskusji 
zaakceptowane, bowiem uczestnicy spotkania stwierdzili, że 
jest to próba osłabienia roli samorządów zawodowych. 

Z sali padła propozycja zorganizowania konferencji mają-
cej na celu uświadomienie społeczeństwu rolę jaką spełniają 
samorządy zawodowe oraz ich służebna funkcja wobec oby-
wateli. Poszczególne Izby maja się zastanowić nad formu-
łą konferencji i do kogo mają być kierowane postulaty jej 
uczestników.  

Następne spotkanie ma się odbyć w siedzibie Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w październiku 2017 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński

szkół zawodowych z Gniezna i Ar-
che oraz wizytę licznej grupy człon-
ków WOIIB w Nancy w październi-
ku tego roku.

Delegacja  WOIIB została przy-
jęta przez Wicemera Nancy Syl-
vie Petiot, która zapoznała naszych 
przedstawicieli z pracą  urzędu Mera 
Nancy oraz oprowadziła po pięknych 
pomieszczeniach zabytkowego bu-
dynku merostwa - dawnego pałacu 
naszego króla Stanisława Leszczyń-
skiego. W spotkaniu brał udział  kon-
sul honorowy Polski w Nancy Cze-
sław Bartela.

Kończąc  wizytę, delegacja na-
szej Izby zwiedziła wytwórnię okien 
w Metz, której rodowód sięga polskie-
go Krotoszyna.

Krzysztof  Pięta
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14 lutego Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

16 lutego

W siedzibie delegatury WOIIB w Koninie odbyło się szkolenie dla członków na temat:  
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.        

17 lutego
Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu WOIIB, podczas którego wybrano materiały do Biulety-
nu nr 1/2017 (54).

20 lutego Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

23 lutego

W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków na temat:  
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.        

28 lutego
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.

07 marca Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

09 marca Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.        

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

14 marca Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

15 marca
Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji zorganizował konferencję „Poznański system kanali-
zacji”.        

16 marca

W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:
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 marca
Przedstawiciele WOIIB uczestniczyli w Warszawie w konferencji zorganizowanej przez PIIB pt.: 
„Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecz-
nego”.

17 marca
OKK zakończyła przyjmowanie wniosków osób powtórnie przystępujących do egzaminu na upraw-
nienia budowlane.

17 marca
Udział przedstawicieli WOIIB w spotkaniu na Politechnice Poznańskiej poświęconemu ustalaniu 
programów nauczania kierunków studiów związanych z budownictwem.

Wydarzyło się 
w naszej Izbie
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20 marca
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia transgranicznych członków.

20–22 marca Delegacja WOIIB przebywała w Nancy z wizytą roboczą na zaproszenie BTP Grand Est Nancy.  

24 marca
Udział przedstawicieli WOIIB w zorganizowanej przez WIB konferencji „Roger Sławski i jego 
epoka”.    

27 marca Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

29 marca Udział przewodniczącego w Zjeździe Sprawozdawczym WOIA.

30 marca
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:
Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świet-
le obowiązujących przepisów prawa.        

31 marca Udział przewodniczącego WOIIB w XXIV Zjeździe Sprawozdawczym Pielęgniarek i Położnych.

04 kwietnia Obradował XVI Zjazd Sprawozdawczy WOIIB.

06 kwietnia

W siedzibie delegatury WOIIB w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków na temat:
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.        

06 kwietnia
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:
Prawo autorskie, ubezpieczenia w aspekcie likwidacji szkód OC oraz wybrane zagadnienia z Prawa 
zamówień publicznych.        

07 kwietnia Członkowie OSD i OROZ odbyli szkolenie specjalistyczne z p. mec. Jolantą Szewczyk.

10 kwietnia Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

11 kwietnia OKK zakończyła kwalifikację wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.

19 kwietnia Posiedzenie Zespołu Kwalifikacyjnego OKK w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

20 kwietnia
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:  
Projektowanie sieci telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych – warsztaty z wykorzysta-
niem programu TelSat firmy TELEKOM-TELMOR.        

20 kwietnia
W siedzibie delegatury WOIIB w Gnieźnie odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
Prawo autorskie, ubezpieczenia w aspekcie likwidacji szkód OC oraz wybrane zagadnienia z Prawa 
zamówień publicznych.        

20 kwietnia
W siedzibie delegatury WOIIB w Pile odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone w roku  2016 i 2017. 
2. Filozofia sukcesu w budownictwie a kariera zawodowa.

24 kwietnia Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.

26 kwietnia
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.

27 kwietnia
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:
1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i drewnianych.
2. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz.

27 kwietnia
W siedzibie delegatury WOIIB w Gnieźnie odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świet-
le obowiązujących przepisów prawa.        
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Lechosław Bartkowiak 
Jan Kijak 

Tomasz Klimek
Bogusław Osiński
Tadeusz Warmux

 

Słupca
Poznań
Poznań
Poznań
Luboń
 

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
odeszli Koledzy:

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

ŚP

28 kwietnia
W siedzibie delegatury WOIIB w Gnieźnie odbyło się zebranie naszych członków z Administracją 
Architektoniczno-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury.

28 kwietnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

08 maja Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB.

09 maja Posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

09 maja Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

09 maja Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady WOIIB.

10 maja
W siedzibie delegatury WOIIB w Pile odbyło się zebranie naszych członków z Administracją Archi-
tektoniczno-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury.

11 maja 
W siedzibie delegatury WOIIB w Gnieźnie odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone w roku  2016 i 2017. 
2. Filozofia sukcesu w budownictwie a kariera zawodowa.

11 maja
W siedzibie delegatury WOIIB w Lesznie odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
Prawo autorskie, ubezpieczenia w aspekcie likwidacji szkód OC oraz wybrane zagadnienia z Prawa 
zamówień publicznych.        

11 maja 
W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świet-
le obowiązujących przepisów prawa.        

11 maja 
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
BIM w budownictwie – efektywne projektowanie. Najnowocześniejsze rozwiązania przeznaczone 
dla współczesnego budownictwa.

12 maja
W delegaturze WOIIB w Lesznie odbyło się zebranie naszych członków z Administracją Architek-
toniczno-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury.

16 maja
W delegaturze WOIIB w Kaliszu odbyło się zebranie naszych członków z Administracją Architek-
toniczno-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury.

18 maja
W delegaturze WOIIB w Koninie odbyło się zebranie naszych członków z Administracją Architek-
toniczno-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury.
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Rozważania o etyce

16 marca br. Polska Izba Inżynierów Budowni-
ctwa, w ramach obchodów 15-lecia utworze-
nia samorządu zawodowego, zorganizowała 

konferencję dotyczącą odpowiedzialności i zaufania w za-
wodach zaufania publicznego pt.: „Etyka i odpowiedzialność 
zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania 
społecznego”. Wydarzenie to było okazją do chwili refleksji. 
Szczególnie dla mnie, rzecznika odpowiedzialności zawodo-
wej, czyli tego, który nie tylko jak każdy członek Izby po-
winien przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie zasad etyki 
zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
ale również w niektórych przypadkach ocenia, czy nie nastą-
piło ich naruszenie przez członków naszej Izby. 

Rozważania należałoby zacząć od określenia, co kryje 
się pod pojęciem etyka. W sensie potocznym jest to ogół 
norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś 
zbiorowość społeczną. Służą one jako punkt odniesienia dla 
oceny i regulacji postępowania, dla integracji grupy wokół 
pewnych wartości. W aspekcie normatywnym etyka zajmuje 
się ustalaniem, co jest moralnie dobre, a co złe oraz wyzna-
czaniem, na podstawie przyjętych ocen i związanych z nimi 
powinności, norm moralnie pozytywnego postępowania. Tak 
pojmowaną etykę można nazwać etyką ogólną. Obowiązuje 
ona każdego członka społeczeństwa.

Oprócz tych ogólnych wskazań – wartości, powinności 
i uprawnień moralnych – istnieją również pewne wartości 
i normy szczegółowe, wynikające ze specyfiki poszczegól-
nych zawodów i społecznych stosunków zawodowych. Zbiór 
norm moralnych określających postępowanie przedstawi- 
cieli danego zawodu, nazywany etyką zawodową, najczęś-
ciej spisany jest w formie kodeksu etycznego danego zawo-
du. W takim rozumieniu jest etyką normatywną i jako taka 
stara się opisać wzór osobowy wykonującego dany zawód, 
cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce za-
wodowej, czyli akceptowany społecznie ideał, oraz typowe 
konflikty etyczne mogące pojawić się podczas jego wyko-
nywania. 

Uznaje się, że normy etyki zawodowej są albo powtórze-
niem norm etyki ogólnej, albo konkretyzacją etyki ogólnej 
w odniesieniu do danej grupy zawodowej. Zwykle kodeksy 
zawierają obydwa elementy. Tak też rzecz ma się z Kodek-
sem zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa.

Etyka zawodowa może być w konflikcie z zasadami etyki 
ogólnej. Przykładem może być konflikt interesów dotyczący 
lojalności kierownika budowy (jako osoby pełniącej samo-
dzielną funkcję techniczną w budownictwie) wobec inwesto-

ra (uczestnika procesu budowlanego) i lojalności kierownika 
budowy (jako pracownika) wobec wykonawcy (pracodawcy).

Naruszenie norm etyki wiąże się z odpowiedzialnością. 
Rodzi się pytanie: w jakim zakresie naruszenie Kodeksu za-
sad etyki zawodowej PIIB powoduje odpowiedzialność i ja-
kiego rodzaju jest to odpowiedzialność. W przypadku norm 
etyki ogólnej mamy najczęściej do czynienia z wartościami 
moralnymi (aksjologicznymi) i odpowiedzialnością moralną, 
natomiast w zakresie norm zawodowych (deontologicznych) 
z powinnościami zawodowymi stanowiącymi normę prawną 
i wynikającą stąd odpowiedzialnością prawną. Nie oznacza 
to, że normy zawodowe pozbawione są cech wartości moral-
nych. Członek samorządu naruszający normy moralne pod-
lega odpowiedzialności moralnej (ocenie), a czasami także 
prawnej, wynikającej z innych przepisów prawa niż ustawa 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar-
chitektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2016 poz. 
1725), natomiast w przypadku naruszenia norm zawodowych 
podlega sankcjom prawnym wynikającym z tej ustawy.

I tak np. wymuszenie pierwszeństwa przejazdu w ruchu 
drogowym narusza normy etyki ogólnej i może być ukarane 
mandatem. Natomiast fakt, że kierujący pojazdem był człon-
kiem PIIB powoduje, że jest negatywnie oceniany moralnie 
przez środowisko, natomiast mimo że naruszył art. 2. pkt 2. 
Kodeksu zasad etyki zawodowej:

„Członek izby pamięta o konsekwencjach swojej działal-
ności, licząc się z zagrożeniami bezpieczeństwa, życia, zdro-
wia i dobra ludzi” – nie podlega z tego tytułu odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej (czyli odpowiedzialności prawnej).

Na marginesie, należy zwrócić uwagę na interpretację po-
jęcia „odpowiedzialność zawodowa” w aspekcie moralnym 
i prawnym. W pierwszym przypadku jest to odpowiedzial-
ność moralna osoby wykonującej zawód inżyniera budowni-
ctwa, natomiast w drugim jest to odpowiedzialność prawna 
osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budowni-
ctwie, wynikająca z przepisów art.  95 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn.
zm.).

Rodzi się też pytanie, czy naruszeniem tychże zasad jest 
nieetyczne postępowanie członka PIIB w sytuacji, kiedy wy-
korzystuje swoje wykształcenie zawodowe, ale nie w związ-
ku z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie? Na 
pewno, ale różna może być odpowiedzialność. 

Bezwzględnie takie zachowanie podlega odpowiedzial-
ności i ocenie moralnej, ale nie podlega automatycznie od-
powiedzialności prawnej (w tym wypadku dyscyplinarnej). 
Poniższy przykład pomoże to wyjaśnić.
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Większość kolizji drogowych spowodowana jest nad-
mierną prędkością, niedostosowaniem prędkości do 
warunków drogowych, czy też niezachowaniem bez-
piecznej odległości, czyli z niestosowaniem w praktyce 
podstawowej znajomości praw fizyki. Trudno nie zgodzić 
się z twierdzeniem, że wiedza ta wchodzi w zakres wy-
kształcenia zawodowego osób uprawnionych do pełnie-
nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Czy to oznacza, że wszystkich sprawców kolizji drogowych 
popełnionych z wymienionych powodów, a będących człon-
kami naszej Izby, winniśmy karać dyscyplinarnie? Oczywi-
ście, że nie. 

W art. 8 ustawy o samorządach zawodowych wskaza-
no, że do zadań samorządów zawodowych należy w szcze-
gólności ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej 
przestrzeganiem. Z kolei w art. 31 przekazano Krajowemu 
Zjazdowi uprawnienia do uchwalenia zasad etyki zawodo-
wej.  Dalej art. 41 pkt. 2 tej ustawy nakazuje członkom Izby 
przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Wynika z tego, że ustawodawca uznał, że zasady etyki za-
wodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
różnią się od zasad etyki ogólnej, czy też od zasad innych 
grup zawodowych. Tym, co wyróżnia i jednocześnie upraw-
nia do przynależności do naszego samorządu zawodowego, 
jest zdolność do pełnienia samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (poparta posiadaniem stosownych 
uprawnień budowlanych). Zatem o zawinionym niespełnie-
niu lub nienależytym spełnieniu powinności zawodowych 
stanowiących normę prawną (w zakresie kodeksu etyki za-
wodowej) i powodującym odpowiedzialność prawną (dy-
scyplinarną zgodnie z art. 45 ustawy) można mówić jedynie 
wtedy, kiedy są to czynności zawodowe, które z mocy prawa 
wymagają posiadania uprawnień budowlanych. W świetle 
powyższego, od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączo-
ne są takie czynności jak np.:

 – pełnienie funkcji biegłego sądowego (który jest powo-
ływany przez prezesa sądu i podlega odrębnym przepisom, 
nie wymagającym od niego posiadania uprawnień budowla-
nych);

 – opracowywanie opinii technicznych lub ekspertyz poza 
sytuacjami wskazanymi jednoznacznie w przepisach prawa, 
kiedy do ich sporządzenia wymagane są uprawnienia bu-
dowlane (nawet wtedy, kiedy zamawiający wymaga od au-
torów posiadania takich uprawnień) oraz z wyłączeniem tych 
sporządzanych przez rzeczoznawców budowlanych;

 – prowadzenie działalności gospodarczej (nawet wów-
czas, jeżeli w jej ramach wykonywane są samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, np. projektant będący 
właścicielem pracowni projektowej nie odpowiada dyscypli-
narnie w związku z projektem, w którym nie występuje jako 
projektant; także właściciel firmy budowlanej, członek na-
szej Izby, będący wykonawcą, nie ponosi odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, jeżeli nie był na tej budowie projektantem, 
kierownikiem budowy czy też inspektorem nadzoru; podob-

nie członek naszego samorządu stający do przetargu z ofertą 
o rażąco niskiej cenie, mimo że postępuje nagannie moralnie 
nie może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej).

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 45 ust. 2 
ustawy o samorządach zawodowych od odpowiedzialności 
dyscyplinarnej wyłączone są czyny podlegające odpowie-
dzialności zawodowej, określone w art. 95 ustawy Prawo bu-
dowlane oraz czyny podlegające odpowiedzialności porząd-
kowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

W ubiegłym roku do Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej WOIIB wpłynęła skarga od właści-
ciela firmy wykonawczej, który w ramach zawartej z in-
westorem umowy cywilno-prawnej o wykonanie robót 
budowlanych był zobowiązany do zapewnienia kierownika 
budowy. W związku z tym zatrudnił na tym stanowisku, 
na podstawie umowy o pracę, osobę posiadającą stosow-
ne uprawnienia budowlane.  Osoba ta zgodnie z wymoga-
mi ustawy art. 41 ust. 4. pkt. 1 Prawa budowlanego złożyła 
oświadczenie na piśmie o przejęciu obowiązku kierowania 
budową i zaświadczenie o przynależności do PIIB oraz doko-
nała odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. W trakcie 
budowy okazało się, że interesy wykonawcy i inwestora są 
rozbieżne. Przed odbiorem inspektor nadzoru inwestorskiego 
zakwestionował jakość wykonanych robót i sporządził listę 
usterek. Kierownik budowy zgodził się z opinią inspektora. 
Na wiadomość o tym właściciel firmy wykonawczej odebrał 
kierownikowi budowy służbową komórkę oraz kluczyki od 
samochodu firmowego i rozwiązał z nim umowę o pracę 
w trybie natychmiastowym z powodu ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków pracowniczych. Następnie zło-
żył skargę na pracownika, członka naszej izby, do Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Powołał 
się przy tym na Kodeks zasad etyki zawodowej członków 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na rozdział 4. Rela-
cje pomiędzy członkiem izby a jego zleceniodawcą i praco-
dawcą, gdzie w punkcie 4 zapisano: „Jako powiernik swo-
jego zleceniodawcy lub pracodawcy członek izby powinien 
zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane 
z realizowanym zadaniem. Jeżeli uznaje za celowe ujawnie-
nie takich informacji, powinien uzyskać na to zgodę”.

W opisanej sytuacji kierownik budowy jako osoba pełniąca 
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie zajął stano-
wisko zgodne ze stanem faktycznym i interesem inwestora.

Członek PIIB, wykonując samodzielne funkcje technicz-
ne w budownictwie: projektanta, inspektora nadzoru inwe-
storskiego, kierownika budowy lub kierownika robót, repre-
zentuje lub działa na rzecz inwestora, spełniając funkcje, do 
których tenże nie posiada stosownej wiedzy i przygotowania 
zawodowego. Nie ma przy tym znaczenia, kto i w jakiej for-
mie zatrudnia lub jest zleceniodawcą dla członka naszej Izby. 

W tej sytuacji rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie 
dopatrzył się naruszenia zasad etyki zawodowej i nie zna-
lazł podstaw do wszczęcia postępowania w zakresie odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej. Z punktu widzenia etycznego 
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zachowanie kierownika budowy jest zgodne z punktem 3 
rozdziału Kodeksu:

„W przypadkach, gdy okoliczności wymagają podejmo-
wania decyzji w sytuacji konfliktu interesów jako osoba ob-
darzona zaufaniem swego zleceniodawcy lub pracodawcy, 
w rozstrzyganych przez siebie sprawach, powinien postępo-
wać otwarcie i bezstronnie” i zasługuje na szczególne uzna-
nie, gdyż podejmował je, ryzykując utratę pracy.

Tak na marginesie, moim zdaniem, określenie strony re-
lacji jako „zleceniodawcy lub pracodawcy” w tytule i treści 
rozdziału zostało sformułowane w Kodeksie niezręcznie. 
W większości przypadków relacje opisane w rozdziale 4. 
Kodeksu etyki dotyczą stosunku między inwestorem a po-
zostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Odpowiednio 
dotyczy to zarządcy lub właściciela obiektu i członka naszej 
izby wykonującego kontrolę stanu technicznego obiektu 
budowlanego (o ile do jej wykonania wymagane jest po-
siadanie stosownych uprawnień budowlanych). Praktycznie 
jedynie w przypadku rzeczoznawcy budowlanego relacja ta 
mogłaby dotyczyć zleceniodawcy. Natomiast relacje łączące 
pracodawcę i pracownika reguluje Kodeks pracy.

W mniemaniu pracodawcy, jego pracownik w chwi-
li zwolnienia przestał pełnić funkcję kierownika budowy. 
Dlatego złożył on kolejną skargę, tym razem dotyczącą 
dysponowania dziennikiem budowy i dokonywania w nim 
wpisów przez kierownika budowy po rozwiązaniu stosun-
ku pracy. Świadczy to jednoznacznie o nieznajomości lub 
niezrozumieniu przepisów prawa przez pracodawcę. Roz-
wiązanie stosunku pracy na stanowisku kierownika budowy 
nie skutkuje automatycznie zaprzestaniem pełnienia przez 
zwolnionego funkcji kierownika budowy w rozumieniu usta-

wy Prawo budowlane. Zaprzestanie pełnienia funkcji kie-
rownika budowy przed jej zakończeniem wymaga złożenia 
oświadczenia na piśmie, o rezygnacji z obowiązku kierowa-
nia budową, poprzedzonego dokonaniem stosownego wpisu 
w dzienniku budowy.

Wśród wniosków pojawiających się na zjazdach krajo-
wych i dotyczących zmian w zapisach kodeksu zasad etyki 
zawodowej są te, których zamiarem jest kodyfikowanie za-
sad etyki ogólnej, jako norm prawnych. Mogłoby to pro-
wadzić do sytuacji, w której zapisy te stałyby się martwym 
prawem z powodu trudności jednoznacznego udowodnienia 
w postępowaniu dyscyplinarnym naruszenia tych zasad. 
Przykładem może być próba wprowadzenia do kodeksu 
etycznego rażącego zaniżania cen w przetargach. Pomijając 
fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest sa-
modzielną funkcją techniczną w budownictwie, to już samo 
wykazanie zastosowania niskiej ceny jest praktycznie nie 
do udowodnienia w postępowaniu wyjaśniającym, mimo że 
w odczuciu środowiska jest to postępowanie nieetyczne.

Co zrobić, jeżeli członek Izby narusza normy etyki ogól-
nej tak jak w powyższym przypadku? Naruszenie normy mo-
ralnej powinno podlegać odpowiedzialności moralnej. Śro-
dowisko inżynierów budownictwa może i powinno wyrazić 
swoją negatywną ocenę takiego nagannego postępowania i ją 
upublicznić. Infamia, utrata dobrego imienia lub ostracyzm 
są silnymi środkami, skutecznie powstrzymującymi od na-
ruszania norm etycznych w przyszłości. Z drugiej strony na-
leży upowszechniać zachowania, które mogą być wzorcami 
postępowania, takie jak w przytoczonym przykładzie, kiedy 
kierownik budowy postąpił etycznie, ryzykując utratę pracy.

Łukasz Gorgolewski

W kwietniu br. do Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej WOIIB wpły-
nął prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w 

Poznaniu, podtrzymany przez Sąd Okręgowy, dotyczący 
członka naszej izby. Zarzucono mu, że pełniąc samodzielną 
funkcję techniczną w budownictwie, jako kierownik budo-
wy podpisał oświadczenie o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-
lenia na budowę oraz przepisami i w ten sposób poświadczył 
nieprawdę co do okoliczności posiadającej znaczenie praw-
ne, tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 kk.

Sąd uznał go winnym i skazał na karę:
– pozbawienia wolności na okres dziesięciu miesięcy, wa-

runkowo zawieszonej na okres 2 lat tytułem próby,
– grzywny w wymiarze 1000 zł
oraz środek karny w postaci zakazu wykonywania samo-

dzielnych funkcji w budownictwie na okres jednego roku 
od daty uprawomocnienia się wyroku.

Oznacza to, że przez okres jednego roku nie może on wy-
konywać nie tylko funkcji kierownika budowy, ale również 
inspektora nadzoru czy projektanta. Ponadto w przypadku 
uznania go winnym popełnienia jakiegokolwiek przestęp-
stwa w okresie dwóch lat, kara pozbawienia wolności zo-
stanie odwieszona. Sądy coraz częściej traktują inżynierów 
budownictwa nie tylko jako wykonujących zawód zaufania 
publicznego, ale także jako funkcjonariuszy publicznych. 
Dlatego zanim ulegniemy namowom inwestora zastanówmy 
się, czy warto. Inwestor zwykle na końcu mówi, że on się na 
tym nie znał i po to zatrudnił kierownika budowy, inspektora 
nadzoru lub projektanta. Naprawdę warto w tym momencie 
zastanowić się, czy nie lepiej zrezygnować z pełnienia funk-
cji. Wówczas jedyną stratą może być utracony zarobek.

Łukasz Gorgolewski

Inżynierze, zanim podpiszesz – pomyśl 
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W pięknie odrestaurowanym budynku Concordia 
Design w Poznaniu odbyła się 12 październi-
ka 2016 r. kolejna konferencja zorganizowana 

przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budowni-
ctwa w Poznaniu. Tym razem, z cyklu „Historia i Przyszłość 
Budownictwa Wielkopolski”, której tematem był XX-wiecz-
ny budynek kina „Bałtyk” w Poznaniu i powstający w jego 
miejscu „BAŁTYK-TOWER-POZNAŃ”. 

BAŁTYK – TOWER – POZNAŃ
masza Cyprysiaka. Po przerwie kawowej uczestnicy konfe-
rencji zwiedzili budowę, podziwiając z ostatniej kondygnacji 
panoramę Poznania – przedstawioną na okładce Biuletynu 
Nr 4/2016 - grudzień 2016 r. Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

Warto przypomnieć ciekawą historię nieistniejącego już 
budynku Pocztowej Kasy Oszczędności z kultowym kinem 
„Bałtyk”. Projektantem budynku był warszawski architekt 

Juliusz Zalewski, który wykonał dwa projekty 
obiektu. Pierwszy przewidywał na parterze wielką 
halę kasową i biura, a na wyższych kondygnacjach 
mieszkania dla pracowników PKO. Bryła budyn-
ku w pierwotnej koncepcji miała klasyczną, monu-
mentalną formę. Projekt nie został przyjęty przez 
inwestora do realizacji. Drugi projekt przewidy-
wał zmiany funkcjonalne w przyziemiu budynku. 
W miejsce hali kasowej i biur architekt zaprojek-
tował bardzo dużą salę kinową na 1000 miejsc 
z zapleczem techniczno-biurowo-kasowym. Ar-
chitekturę budynku zmienił i nawiązał do archi-
tektury znajdujących się naprzeciwko, po drugiej 
stronie ul. Bukowskiej, budowli targowych.

Zbliżająca się Powszechna Wystawa Krajo-
wa zdopingowała inwestora do szybkiej budowy. 
Pocztowa Kasa Oszczędności wykupiła teren 
i zburzyła stojącą na nim jednopiętrową kamie-
nicę. Prace budowlane prowadzono w czasie 
największych mrozów na przełomie 1928/1929 

r. Był to duży sukces zawodowy wykonawcy budynku op-
arty na odważnym i nowatorskim pomyśle. Budowa trwała 
6 miesięcy, pomimo że nie stosowano w owym czasie dzi-
siejszych maszyn przyspieszających prace i środków che-
micznych niwelujących działanie mrozu. Tak pisze w swo-
ich wspomnieniach o realizacji omawianego budynku arch. 
inż. Władysław Czarnecki w książce „TO BYŁ TEŻ MÓJ 
POZNAŃ”. Budynek oddano do użytkowania równocześnie 
z PWK-ą, której uroczyste otwarcie przez Prezydenta RP 
prof. Ignacego Mościckiego odbyło się 16 maja 1929 r. Po-
wszechna Wystawa Krajowa trwała do 30 września 1929 r. 
Przemówienie zamykające wygłosił Prezydent Stołecznego 
Miasta Poznania Cyryl Ratajski. W trakcie wystawy, część 
pomieszczeń parteru, zmienionych później na sklepowe, 
spełniało funkcje bankowe. Od strony ul. Bukowskiej funk-
cjonowała cukiernia i śniadalnia oraz cukiernia „Europa” 
z dekoracjami malarskimi autorstwa poznańskiego malarza 
Ignacego Wremble. I, jak pisał „Kurier Poznański” – z efek-
towną i niezwykłą instalacją elektryczną. Mieszkania urzęd-

Budynek Concordia Design w Poznaniu. Foto. M. Praszkowski

Program konferencji przewidywał wygłoszenie przez dr 
Emilię Kiecko referatu o dawnym budynku Pocztowej Kasy 
Oszczędności, w którym funkcjonowało przez kilkadziesiąt 
lat kino „Bałtyk”, oraz kolejnego referatu o budowanym ak-
tualnie wieżowcu, którego autorami byli:

– mgr inż. arch. Karol Olechnicki (architektura budynku),
– mgr inż. Olgierd Rutnicki (konstrukcja budynku),
– mgr inż. Bartosz Nowakowski (elewacja budynku).
Ilość chętnych do uczestniczenia w konferencji przeszła 

wszelkie oczekiwania organizatorów. Już w pierwszym dniu 
zapisu, zgłosiło swój udział 80 osób, a ostatecznie, łącznie 
z osobami zwiedzającymi budowę w następnym dniu, tj. 15 
października, prawie 200 osób.

Po wysłuchaniu drugiego referatu odbyła się bardzo oży-
wiona dyskusja panelowa z autorami projektu. Między refe-
ratami uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień na temat 
realizowanego wieżowca przedstawiciela Inwestora Sophia 
Sp. z o.o. mgr. inż. Tomasza Frycza oraz kierownika Projek-
tu Generalnego Wykonawcy – PORR S.A. – mgr. inż. To-
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nicze charakteryzowały się różną wielkością (od „kawaler-
skich” do pięciopokojowych apartamentów) i standardem. 
Dla potrzeb PWK-i kilka z nich wykorzystanych zostało na 
biura komisarza rządu Karola Bertoniego i kilku ministerstw 
zaangażowanych w organizację wystawy. 

W przyziemiu budynku 8 lipca 1929 roku zainaugurowało 
działalność kino nazwane „STYLOWE”, które było bardzo 
reprezentacyjne i było jednym z największych w Poznaniu. 
Bardzo efektowny wystrój głównej sali mogącej pomieścić na 
parterze, balkonie i w lożach ok. 1000 osób, był dziełem Sta-
nisława Raczyńskiego i Jana Marcina Szancera. Międzywo-
jenny Poznań był miastem miłośników kina. Był w czołów-
ce krajowej, jeśli chodzi o frekwencję kinową i liczbę miejsc 
w kinoteatrach na 1000 mieszkańców. Działalność kina „Sty-
lowego” było bardzo krótka. Podobnie jak inne poznańskie 
kinoteatry odczuło ono skutki kryzysu gospodarczego końca 
lat 20. XX w. Nie ominęły go także wypadki losowe. Wiosną 
1932 roku wybuchł w nim duży pożar. W tym samym roku 
przejął je na krótko Teatr Nowy, by po przy-
stosowaniu wnętrza ulokować tam „Komedię 
Muzyczną” wystawiającą rewie i operetki.

Od 16 grudnia 1933 roku kolejnym zarząd-
cą kina stało się Towarzystwo Czytelni Ludo-
wych. Wyświetlane w „Kinie Oświatowym” 
(taką nazwę przyjęło) filmy służyć miały nie 
tylko kształceniu, ale i rozrywce. Bilety były 
tanie, udzielano na nie dodatkowych zniżek, 
a nawet rozdawano darmowe wejściówki dla 
różnych stowarzyszeń i organizacji społecz-
nych. Mimo takiej bezinteresowności zarząd-
cy kina, funkcjonowało ono aż do wybuchu 
wojny, wspierając też finansowo Towarzy-
stwo Budowy Szkół Powszechnych. W latach 
wojny kino nie było czynne.

Budynek PKO, choć zdewastowany, 
szczęśliwie ocalał z pożogi wojennej. 6 paź-
dziernika 1945 roku zostało już uruchomione 
w nim kino pod nazwą „BAŁTYK”. 

Pod tą nazwą funkcjonowało przez kilkadziesiąt lat, wpi-
sując się trwale w pamięć poznaniaków. Warto podkreślić, 
że do „Bałtyku” chodziło się nie zawsze na filmy, ale często 
w celach towarzyskich. Stało się kultowym kinem, szczegól-
nie dla braci studenckiej, która często musiała po bardzo za-
wyżonej cenie kupować bilety od „koników”.

Po wojnie zmienił się nieco kształt budynku. Zamurowa-
no okna poddasza i zabudowano tarasy. Przeprowadzono 
między innymi prace wzmacniające konstrukcję budynku, 
jak i dokonano dużej modernizacji pomieszczeń kina wraz 
z poprawą akustyki sali kinowej. W latach 60. XX w. „Bał-
tyk” uzyskał znaczący element, można powiedzieć „identy-
fikacji wizualnej”, a mianowicie kolorowy neon autorstwa 
Antoniego Rzyskiego i Mieczysława Skrobackiego.

W latach powojennych nie zmieniały się zasadniczo funk-
cje budynku. Górne kondygnacje nadal były zajęte przez 33 
mieszkania, a na parterze obok kina funkcjonowały też skle-

py, między innymi księgarnia i „Cepelia”, oraz lokale ga-
stronomiczne – bar „Bałtycki”, a później bar mleczny „Przy-
smak”. W ostatnich latach swojego funkcjonowania budynek 
ten znajdował się w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej, zaś samo kino dzierżawio-
ne było przez Instytucję Filmową Film-Art. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych XX w. pojawił się plan, aby budynek, 
którego stan techniczny był bardzo zły, wyburzyć i w jego 
miejsce wybudować kompleks biznesowy z hotelem. I tak 
się stało. W listopadzie 2003 roku rozpoczęła się jego roz-
biórka. Część działki, na której znajdował się budynek kina, 
zajmuje obecnie budynek hotelu Sheraton, a na pozostałym 
terenie powstaje 17-piętrowy wieżowiec.

Po trwających kilka lat pracach koncepcyjnych i projekto-
wych ostatecznie będzie miał 17 kondygnacji nadziemnych 
układających się w nieregularną, górującą nad centrum mia-
sta bryłę, która z każdego punktu (strony) wygląda inaczej. 
Bardzo intrygująca bryła wyzwala u oglądającego ją różne 

emocje i skojarzenia. Za całość koncepcji architektonicz-
nej odpowiada znana na świecie holenderska pracownia 
MVRDV, pod kierownictwem Natalie de Vries, w koopera-
cji z polskim biurem NO Natkaniec Olechnicki Architekci 
Sp. z o.o. Przy pracach konstrukcyjnych współpracuje mgr 
inż. Olgierd Rutnicki – AKON Sp. j.

Budowę rozpoczęto 26 listopada 2014 r. i na placu budo-
wy zakopano „kapsułę czasu”, w której znalazł się też film   
„Poznań, w centrum dziś i za 50 lat” – przygotowany przez 
Monikę Gościniak i Natalię Liput, studentki School of Form. 
Zakończenie budowy przewiduje się na wiosnę 2017 r.

„Bałtyk-Tower-Poznań” – dane techniczne:
– wysokość do dachu – 67 m,
– kondygnacji nadziemnych – 17,
– kondygnacji podziemnych – 3,
– powierzchnia całkowita – 25 000 m2,
– powierzchnia biurowa – 12 000 m2,

W konferencji uczestniczyło prawie 200 osób. Foto. M. Praszkowski
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– powierzchnia handlowa – 1350 m2,
– koszt budowy – ok. 150 mln zł.
Dwie najniższe kondygnacje przeznaczone są pod lokale 

handlowo-usługowe, a dwie najwyższe to restauracje i kame-
ralny hotel. W kondygnacjach podziemnych będzie funkcjo-
nował parking dla ok. 200 samochodów osobowych.

Zaprojektowana jest bardzo nietypowa elewacja budynku, 
której producentem jest znana poznańska firma POZ-BRUK 
Sp. z o.o.

„Bałtyk-Tower” budowany jest obok starej drukarni Con-
cordia i hotelu Sheraton. Między tymi budynkami powstaje 
„podwórko”, które ma łączyć aktywne życie biznesowe i to-
warzyskie z ambitnym planem wydarzeń plenerowych spek-
takli, wystaw, projekcji filmowych w planowanym kinie let-
nim ograniczonym powyższymi budynkami. Planowana jest 
kawiarnia i miejsca do rekreacji.

W latach powojennych „BAŁTYK” stopniowo stworzył 
wokół siebie legendę, której częścią były nie tylko odbywa-
jące się tam wydarzenia filmowe, ale też rola, jaką on pełnił 
w zwykłym życiu poznaniaków. Do legendy przeszedł nie-
zwykły neon zdobiący niegdyś jego budynek. Wielu miesz-
kańców miasta, i chyba nie tylko oni, chciałoby znowu go uj-
rzeć na budowanym wieżowcu lub w jego otoczeniu. Patrząc 
na rozbłyskującą kopię neonu „Bałtyk”, z nostalgią mogliby-
śmy przywołać miłe wspomnienia z tego kultowego miejsca. 
Wszak pod neonem „Bałtyk” wielu z nas umawiało się na 
randki i spotkania z przyjaciółmi. Może znowu to miejsce 
stanie się kultowe. Przyszłość pokaże.

Zenon Wośkowiak
Przewodniczący

Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji

Model Baltic Tower. Foto. M. Praszkowski

Baltic Tower – widok od Ronda Kaponiera.
Foto M. Praszkowski
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Nowy, ponad 18-kilometrowy, 
odcinek drogi ekspresowej S5 
pomiędzy węzłami „Gniezno 

Południe” i „Mieleszyn” został przekazany 
do ruchu na dwa miesiące przed terminem 
i skutecznie wyprowadza ruch tranzytowy 
z miasta Gniezna. To dalsza część wybudo-
wanego już w 2012 roku 35-kilometrowego 
odcinka od autostrady A2 do węzła „Gnie-
zno Południe”.

Korzystne warunki atmosferyczne i ła-
godne zimy pozwoliły na sprawne prze-
prowadzenie wszystkich prac. Podmiotami 
odpowiedzialnymi za inwestycję były: Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Poznaniu jako zamawiający, 
konsorcjum firm Budimex S.A. (Lider) oraz 
Ferrovial Agroman S.A. jako wykonawca ro-
bót. Nadzór inwestycyjny sprawowała firma 
Lafrentz Polska Sp. z o.o. Inwestycja realizo-
wana przez poznański oddział GDDKiA koń-
czy się na granicy województwa kujawsko- 
-pomorskiego. Dalszy etap realizuje obecnie 
bydgoski oddział GDDKiA.

Umowę podpisano 3 grudnia 2014r. Wy-
konawca miał 22 miesiące na ukończenie re-
alizacji (nie wliczając okresów zimowych od 
15 grudnia do 15 marca). Koszt inwestycji to 
ponad 500 mln zł, z czego część stanowi do-
finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Od początku maja wyjeżdżając z Poznania, 
dojedziemy trasą ekspresową nie tylko do wę-
zła „Gniezno Południe”, lecz aż za Gniezno, 
gdzie na węźle „Mieleszyn” zjedziemy na 
obecną drogę krajową nr 5. Ta zaś jest w trakcie przebudowy 
do parametrów drogi ekspresowej. W drugiej połowie 2019 r. 
planowane jest oddanie dalszych odcinków S5, aż do połącze-
nia z autostradą A1 w okolicach Grudziądza.

Droga ekspresowa S5 na odcinku Żnin – Gniezno przy-
czyni się w docelowym układzie drogowym do zapewnienia 
sprawnego połączenia autostrady A1 Gdańsk – Katowice 
z autostradą A2 Poznań – Warszawa i za jej pośrednictwem 
z drogami ekspresowymi S11 oraz S5 do Wrocławia. 

Dwujezdniowa ekspresowa droga uwalnia historyczne mia-
sto Gniezno od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym 
tranzytem umożliwia szybką i bezpieczną podróż. Nowa, po-

Kolejny odcinek drogi 
ekspresowej S5 już otwarty 

nad 18-kilometrowa trasa ekspresowa, jest doskonale skomu-
nikowana z innymi, kluczowymi dla miasta drogami poprzez 
węzły Mieleszyn, Gniezno Północ i Kłecko. Komunikację 
lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo 
ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowa-
niem 19 obiektów inżynierskich: 4 mostów w ciągu drogi S5, 
5 wiaduktów w ciągu S5, 9 wiaduktów nad S5 i 1 przejścia dla 
zwierząt. Wybudowane zostały dwa miejsca obsługi podróż-
nych, powstały urządzenia związane z ochroną środowiska, 
a także urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, oświetlenie i sprawne odwodnienie jezdni. 

 Opracowanie i zdjęcia: GDDKiA w Poznaniu



W piątek, 31 marca 2017 roku, w Zespole Szkół 
Budowlano-Energetycznych w Ostrowie 
Wielkopolskim odbył się konkurs pod nazwą  

„Budownictwo – to nas kręci!” z udziałem 21 uczniów 
z czterech gimnazjów powiatu ostrowskiego. Najliczniej-
szą grupę, 10 osób, stanowili uczniowie Gimnazjum nr 4 
w Ostrowie Wielkopolskim z opiekunem mgr. inż. Jarosła-
wem Gębusiem, pozostali to: czterej uczniowie z Gimna-
zjum Publicznego w Gorzycach Wielkich z opiekunką mgr 
Alicją Wenzel, trzej ucznio-
wie z Gimnazjum im. Armii 
Krajowej w Raszkowie z sie-
dzibą w Pogrzybowie z opie-
kunką mgr  Zuzannną Nizio  
i  czterej uczniowie z Pub-
licznego Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II Spół-
dzielni Oświatowej w Ostro-
wie Wielkopolskim.

Impreza była przede 
wszystkim formą zabawy, 
rozrywki intelektualnej dla 
stworzenia atmosfery zdro-
wej rywalizacji i szlachet-
nego współzawodnictwa 
w znajomości symbolicznej 
wiedzy uczniów szkół gim-
nazjalnych zainteresowanych  
dziedziną architektury i bu-
downictwa. Organizatorzy, 
nauczyciele przedmiotów 
zawodowych budowlanych, 
określili główne cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowania młodzieży architekturą i bu-

downictwem,
– zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień,
– promocja uzdolnień i pasji młodzieży,
– promocja architektury i budownictwa naszego miasta i re-

gionu. 
Wicedyrektor Szkoły mgr inż. Iwona Brzoza przywitała 

wszystkich gości, podziękowała uczniom i ich opiekunom za 
przystąpienie do konkursu. Na imprezę przybyli:
– mgr inż. Marian Walczak, przedstawiciel Polskiego Związ-

ku Inżynierów i Techników Budownictwa,  Oddział w Ka-
liszu,

– mgr inż. Mirosław Karolak, przedstawiciel Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu.
W ciągu 60 minut uczestnicy konkursu rozwiązywali ze-

staw zadań w formie testu wielokrotnego wyboru i przenosili 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Dostarczone wraz z zapy-
taniem informacje umożliwiły wskazanie prawidłowej odpo-
wiedzi z zakresu rozpoznawania:

Konkurs budowlany 
rozstrzygnięty 

– prostych elementów i detali architektonicznych naszego 
miasta i regionu,

– podstawowych elementów charakterystycznych dla obiek-
tów budowlanych,

– materiałów budowlanych, 
– sprzętu, narzędzi i środków transportu budowlanego,
– wymiarów rysunkowych i ich przekształceń.

Jury konkursu pracowało w  czteroosobowym składzie: 
wicedyrektor ZSB-E mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke, na-
uczycielka przedmiotów budowlanych i współorganizatorka 
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konkursu mgr inż. Ewa Wegner i dwie opiekunki uczestni-
ków mgr Alicja Wenzel i  mgr Zuzannna Nizio. Konieczne 
było dodatkowe rozstrzygnięcie, w formie pisemnej, pomię-
dzy dwoma uczestnikami o równym, najwyższym wyniku. 

W trakcie prac jury nad rozstrzygnięciem konkursu 
uczestnicy zostali podjęci poczęstunkiem, po czym młodzież 
ZSB-E przedstawiła krótki program artystyczny złożony 
z części kabaretowej i występu wokalistek, z udziałem ucz-
niów klas pierwszych technikum. 

W tym samym czasie przygotowane zostały dyplomy 
(przez współorganizatorkę konkursu mgr inż. Ewę Szymań-
ską) dla wszystkich uczestników i ich opiekunów. Następnie 
ogłoszone zostały wyniki konkursu. 

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie:
1. Hubert Zimniak – Gimnazjum im. Armii Krajowej 

w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie, Pogrzybów 1a,
2. Wiktoria Graj – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana 

Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopol-
skim, Waryńskiego 29,

3. Weronika Pałat – Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielko-
polskim, ul. Krotoszyńska 171.
W podsumowaniu konkursu wicedyrektor ZSB-E mgr 

inż. Iwona Brzoza, wraz z przedstawicielami sponsorów, 
wręczyła dyplomy i nagrody laureatom oraz wszystkim 

uczestnikom,  wyrażając nadzieję, że będą oni w przyszłości 
uczniami naszej Szkoły. Impreza przebiegała w atmosferze 
emocji związanych z rywalizacją, w połączeniu z wrażenia-
mi z pobytu gimnazjalistów w naszej Szkole i radosnym na-
strojem, pogłębionym dzięki staraniom uczniów ZSB-E oraz 
wiosennemu wystrojowi auli, przygotowanemu przez opie-
kunów i uczniów klas architektury krajobrazu.  

Sponsorami nagród rzeczowych dla zwycięzców i pozo-
stałych uczestników konkursu byli:
– Starosta Ostrowski,
– Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
– Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowlano-Energe-

tycznych,
– Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

w Poznaniu,
– Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

Oddział w Kaliszu,
– Centrum Budowlane FENIKS.

Organizatorzy konkursu składają podziękowania za 
wsparcie w postaci przekazanych środków finansowych, al-
bumów tematycznie związanych z budownictwem i upomin-
ków, które umożliwiły obdarowanie wszystkich uczestników 
tego przedsięwzięcia. 

Ewa Wegner i Ewa Szymańska
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Celem badań sondażowych było poznanie opinii 
i postaw środowiska inżynierów budownictwa 
różnych specjalności wobec wybranych aspektów 

zachowań przedstawicieli środowiska budowlanych w za-
kresie etyki i odpowiedzialności zawodowej. Dodatkowym 
celem było poznanie opinii środowiska inwestorów, zarówno 
z branż biznesowych, jak i administracji wobec określonych 
w ankiecie aspektów zachowań przedstawicieli środowi-
ska budowlanych w zakresie etyki i odpowiedzialności za-
wodowej. Z zaproszeniem do sondażu, przeprowadzonego 
przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, zwrócono się 
do ponad 90 tysięcy inżynierów budownictwa, co jest naj-
większym tego typu badaniem w Europie. Pomoc w dotarciu 
do respondentów ze środowiska administracji samorządowej 
udzielił Związek Miast Polskich, a środowisko biznesowe 
zostało zaproszone do badań przez Krajową Izbę Gospodar-
czą, Konfederację Lewiatan i Klub Integracji Europejskiej. 

Internetowy Sondaż przeprowadzono w okresie luty – ma-
rzec 2017 r. Ankieta obejmowała: dla inżynierów budow-
nictwa 12 pytań zamkniętych, po 8 wariantów odpowiedzi 
w każdej kategorii. Ankieta dla inwestorów składała się z 8 
pytań, a dla administracji samorządowej z 5 pytań zamknię-
tych (z wariantami odpowiedzi do czterokrotnego wyboru 
wobec każdego pytania).

Wyniki sondażu zostaną przedstawione na Ogólnopol-

OD REDAKCJI:
Poniżej przedstawiamy Państwu Podsumowanie sondażu internetowego „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inży-

nierów budownictwa w czasach złożonych przemian politycznych i gospodarczych”. Autorem sondażu był dr Leszek 
Mellibruda. Materiał prezentujemy za zgodą autora i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zapraszamy do lektury.

skiej Konferencji pt. Etyka i odpowiedzialność zawodowa in-
żynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego 
16 marca 2017 roku w Warszawie.

W sondażu wzięły udział łącznie 3852 osoby, w tym 3735 
inżynierów budownictwa, członków Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, 67 inwestorów ze środowiska biznesu 
oraz 50 osób z administracji samorządowej. Grupę inżynie-
rów budownictwa stanowiło 461 kobiet (12,3%) oraz 3274 
mężczyzn (87,7%). Wśród przedstawicieli biznesu było 25 
kobiet (38,5%) oraz 40 mężczyzn (61,5%). Rozkład wieku 
uczestników sondażu ukazuje Tabela nr 1:

Przedział 
wiekowy

Inżynierowie 
budownictwa

Przedstawiciele 
biznesu

25-35 22% 16,9%
36-45 22,8% 21,5%
46-55 11,9% 13,8%
56-65 27,6% 27,7%

pow.65 15% 20%

Wśród inżynierów budownictwa najliczniejszą grupę sta-
nowili projektanci (26,2%), a najmniej liczną byli reprezentan-
ci rzeczoznawców (2,4%). Szczegółowy rozkład procentowy 
według specjalności zawodowej prezentuje Tabela nr 2:
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Specjalność zawodowa 
inżynierów budownictwa

Liczebność 
grupy

Procent 
(%)

Inspektor nadzoru 784 21%
Kierownik budowy 727 19,5%
Kierownik robót 441 11,8%
Manager 316 8,5%
Pracownik 105 2,8%
Projektant 978 26,2%
Rzeczoznawca 90 2,4%
Właściciel 294 7,9%

WYNIKI
Za najważniejsze dla budowania zaufania społecznego 

zawodu inżyniera budownictwa respondenci najczęściej 
uznawali uczciwość i dbałość o przejrzystość relacji w ukła-
dach biznesowych z inwestorem i kooperantem (61,1%) 
oraz wysoką kulturę osobistą, przejawiającą się między 
innymi w przestrzeganiu norm i zasad współżycia społecz-
nego (57%). Najrzadziej wybieraną składową wizerunku 
inżyniera budującego zaufanie społeczne były zachowania 
wspierające pozytywne wartości i Kodeks Etyczny Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa w różnych sytuacjach 
zawodowych i pozazawodowych (24,3%). Podobnie niski 
wskaźnik wyborów uzyskała odpowiedź opisująca składo-
wą wizerunku inżyniera jako dbałość o kulturę wypowiedzi 
i języka używanego w sytuacjach zawodowych (26,7%). Na 
uczciwość i dbałość o przejrzystość relacji  w układach bi-
znesowych z inwestorem i kooperantem najczęściej zwra-
cali uwagę managerowie (75,9%), a najrzadziej projektanci 
(57,5%) oraz kierownicy budowy (57,6%). Na szczególnie 
ważne dla budowania zaufania społecznego cechy osobo-
wości inżyniera, takie jak sumienność, ugodowość, uprzej-
mość, towarzyskość zwracali uwagę najczęściej rzeczo-
znawcy (54,4%) a najrzadziej managerowie (36,3%). Wśród 
inwestorów częściej na cechy osobowości zwracali uwagę 
przedstawiciele administracji samorządowej (50%), a naj-
rzadziej przedstawiciele biznesu  (30,8%). Na uczciwość 
i dbałość o przejrzystość relacji w układach biznesowych 
z inwestorem częściej niż inżynierowie (61,1%) zwracali 
uwagę przedstawiciele administracji samorządowej (76%) 
oraz ludzie z biznesu (69,2%).

Wszystkie grupy respondentów najczęściej podkreślały 
potrzebę większej troski ze strony inżynierów i całej bran-
ży budowlanych o wizerunek zawodowy, co przejawiało się 
w odsetkach odpowiedzi przekraczających 50% z wszyst-
kich udzielonych (inżynierowie 64,8%; ludzie z bizne-
su 64,6% i administracja 50%). Najczęściej inżynierowie 
(56,3%) zwracali uwagę na to, iż praca inżyniera budowni-
ctwa jest niedoceniana, głównie przez brak rzetelnej wiedzy 
na temat istoty ich działań i umiejętności. Najrzadziej na ten 
aspekt zwracali uwagę przedstawiciele administracji (30%). 
Podobnie częściej inżynierowie (33%) niż inne grupy zwra-
cali uwagę na fakt, iż zawód inżyniera jest mało ceniony 
i często uszkadzany przez niesprawiedliwe opinie mediów 

i niezadowolonych klientów. Najczęściej podkreślali obec-
ność tego zjawiska projektanci (64,2%) i inspektorzy nad-
zoru (56,6%).

Wśród czynników stanowiących zagrożenie dla wizerun-
ku zawodu inżyniera budownictwa najczęściej wymieniano 
opinie niezadowolonych klientów (42,1%) oraz stereotypy 
społeczne i nagminną skłonność Polaków do narzekania 
(37,8%). Trzecim w kolejności wyborów czynnikiem uszka-
dzającym lub zniekształcającym pozytywny obraz zawodu 
inżyniera budownictwa było niedocenianie przez inżynierów 
dbałości o własny wizerunek i odbiór społeczny, wynikający 
często z niskiego poziomu rozumienia postaw innych ludzi, 
szczególnie w sytuacjach trudnych (35%). Osoby z biznesu 
(59%) częściej niż inżynierowie podkreślały w tym zakresie 
opinie niezadowolonych klientów, odbiorców usług budow-
lanych oraz postawy i opinie rozczarowanych lub roszcze-
niowych inwestorów. Na stereotypy i skłonność Polaków do 
narzekania szczególnie często zwracali uwagę inspektorzy 
nadzoru (42,6%), a najrzadziej rzeczoznawcy (32%).   

Oceniając poziom konfliktowości i rywalizacji w branży 
budowlanej w okresie ostatnich 3 lat inżynierowie najczęś-
ciej podkreślali zaostrzanie się rywalizacji między firmami  
jako źródło konfliktów (45,7%), jednocześnie stwierdzając, 
że poziom konfliktowości w środowisku budowlanych po-
zostaje na tym samym, mało zmienionym poziomie od 3 lat 
(36%). Kierownicy robót (38,5%) częściej niż inne grupy 
zawodowe,  zwracają uwagę na fakt, iż poziom konflikto-
wości w ostatnim okresie wyraźnie się zwiększył. Podob-
nego zdania są właściciele (32,9%) i kierownicy budów 
(33,7%). Pozytywne przejawy rywalizacji miedzy ludźmi 
w branży częściej dostrzegają rzeczoznawcy (18,8%) i in-
spektorzy nadzoru (15,1%). Najrzadziej pozytywne aspekty 
rywalizacji wymieniają projektanci (10,1%) i kierownicy 
robót (10,4%).

Najczęściej spośród głównych celów działalności inży-
nierów budownictwa, zapisanych w Kodeksie Etyki Za-
wodowej PIIB, wymieniana jest pamięć o konsekwencjach 
działalności inżyniera, licząca się z zagrożeniem bezpie-
czeństwa, dobra i zdrowia ludzi (63,3%). Na drugim miej-
scu, jeśli chodzi o częstotliwość odpowiedzi, plasuje się 
kierowanie się dobrem publicznym i zasadami uczciwości 
zawodowej i osobistej (59,4%). Najczęściej na ten aspekt 
głównych celów działalności zwracali uwagę managerowie 
(76,2%) oraz projektanci (73,7%).

Do postaw i zachowań etycznych, które są najczęściej 
naruszane, pomijane i  ignorowane w branży budowlanej, 
inżynierowie zaliczyli brak dbałości o ustawiczne pod-
noszenie swojego poziomu wiedzy i umiejętności zawo-
dowych oraz mała troska o rozwój zawodowy młodszych 
współpracowników i partnerów (46,7%) oraz mała dbałość 
o godność oraz honor zawodu wraz z małym zaangażowa-
niem w przeciwdziałanie obniżania się jego rangi i auto-
rytetu (41,3%). Rzeczoznawcy (12,2%) i właściciele firm 
(12,9%) częściej niż inne grupy zawodowe zwracają uwagę 
na pilnowanie obowiązku posiadania ważnego ubezpiecze-
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nia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 
wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie. Najrzadziej na ten aspekt 
naruszania postaw etycznych zwracali uwagę managerowie 
(5,7%).

Wśród najczęściej wymienianych przez inżynierów 
przyczyn zachowań nieetycznych znalazła się mała znajo-
mość prawa, przepisów i zapisów Zasad Etyki Zawodowej 
inżynierów (48,3%) oraz kultura organizacyjna niektó-
rych firm i przedsiębiorstw, w których pomijane są na co 
dzień aspekty etycznego zachowania się ludzi (46,3%). Na 
małą znajomość prawa najczęściej zwracali uwagę rzeczo-
znawcy (55,5%), a najrzadziej kierownicy robót (41%). 
Egocentryzm, narcyzm, nadmierna dominacja i inne cechy 
niedojrzałej osobowości inżyniera, jako źródło zachowań 
nieetycznych, najczęściej było wymieniane w grupie rzeczo-
znawców (48,8%) oraz przez kierowników budów (47,3%), 
a najrzadziej przez managerów (34%), którzy najczęściej 
zwracali uwagę na słabą odporność na stres (33,5%). Przy-
zwolenie społeczne i łatwość usprawiedliwiania zachowań 
nieetycznych przez innych ludzi najczęściej wymieniali 
managerowie (55,7%) oraz kierownicy robót (49%), a naj-
rzadziej właściciele firm (37%), którzy częściej wskazywali 
na sytuacje pokus, premedytacji lub manipulacji ze strony 
innych ludzi (32,6%). 

Problem korupcji i sytuacji korupcjogennych w budow-
nictwie z różnych powodów jest trudny do obiektywnej 
oceny. Jednak na podstawie własnych intuicji inżynierowie 
najczęściej (52,8%) wskazywali na fakt, iż obecnie sytua-
cje korupcjogenne bardziej opierają się na wykorzystywaniu 
układów personalnych wśród decydentów, niż na tradycyj-
nym przekupstwie polegającym na wręczaniu łapówek. We 
wszystkich grupach wiekowych uzyskano podobny odsetek 
tej odpowiedzi. Podobnego zdania są najczęściej (46,2%) 
przedstawiciele biznesu. Na korupcjogenność układów per-
sonalnych  wśród decydentów częściej zwracają uwagę ko-
biety (zarówno w biznesie – 64%, jak i wśród inżynierów 
-59%) niż mężczyźni (inżynierowie 52%, w biznesie 35%). 
Ciekawym jest najniższy z wszystkich odpowiedzi odsetek 
we wszystkich grupach dotyczący stwierdzenia, że problem 
korupcji obecnie nie istnieje w budownictwie. Na układy 
personalne decydentów najczęściej zwracali uwagę mana-
gerowie (62%) oraz projektanci (55,6%). Wśród tych, któ-
rzy wybrali odpowiedź, iż w okresie ostatnich 3 lat problem 
korupcji zwiększył się w branży budowlanej, częściej od 
innych specjalizacji byli rzeczoznawcy (12,2%) oraz właś-
ciciele firm (10,8%). Zaobserwowano związek poziomu 
wykształcenia z oceną zmniejszania się korupcji w branży 
budowlanej w okresie ostatnich 3 lat – im wyższe wykształ-
cenie, tym niższy odsetek wyboru tej odpowiedzi (wykształ-
cenie zawodowe -75%; średnie - 30% i wyższe - 21,8%).

Ponad połowa (56,9%) inżynierów budownictwa nie mia-
ła możliwości zapoznania się z pracą Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej PIIB.  Wśród czynników szcze-
gólnie istotnych dla budowania prestiżu oraz wzmacniania 

zachowań etycznych i zaufania społecznego, najczęściej 
wymieniano potrzebę  częstszego i w większym stopniu 
prezentowania działalności Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej na łamach miesięcznika PIIB „Inżynier Budow-
nictwa” oraz na stronie internetowej PIIB (37%). Ponad 1/3 
respondentów podkreślała przez częstotliwość swoich od-
powiedzi (32,3%), że Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej jako organ PIIB jest ważnym czynnikiem budowania 
zaufania społecznego zawodu przez spełnianie funkcji kon-
troli, wyjaśniania i w uzasadnionych przypadkach oskar-
żania osób łamiących prawo i zasady Kodeksu Etycznego 
PIIB. Niemal co dziesiąty inżynier budownictwa wskazywał 
(9,3%)  na to, że działalność Rzeczników Odpowiedzialno-
ści Zawodowej budzi nieufność w środowisku branżowym 
i jest źródłem plotek oraz niesprawdzonych domysłów 
i pomówień. 15,3% inżynierów zwracało uwagę na fakt, iż 
Rzecznicy w zbyt małym stopniu korzystają z możliwości 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) przez 
podejmowanie działań mediacyjnych czy arbitrażowych lub 
zbyt rzadko kierują sprawy do specjalistów w tym zakresie.

Dla ponad 40% inżynierów poczucie odpowiedzialności 
zawodowej inżyniera budownictwa było trudne do zdefinio-
wania i oceny ze względu na wielkie różnice indywidualne 
miedzy inżynierami oraz specjalnościami w obrębie branży 
budowlanej (40,2%). Ponad 1/3 inżynierów poczucie od-
powiedzialności zawodowej oceniła na średnim poziomie, 
przejawiającym się m.in. „skokowym zaangażowaniem” 
w sprawy, projekty i relacje z inwestorami, co często wy-
nika z różnego poziomu korzyści materialnych. Przedsta-
wiciele biznesu (39%) częściej niż inżynierowie (28,4%) 
stwierdzają, iż poczucie odpowiedzialności zawodowej 
wśród inżynierów budownictwa jest na takim samym po-
ziomie jak w większości innych branż w polskim biznesie. 
Niemal 1/5 respondentów stwierdziła, że poczucie odpowie-
dzialności zawodowej inżyniera budownictwa cechuje wy-
soki lub bardzo wysoki poziom, wyrażający się m.in. w tro-
sce o profesjonalizm, respektowanie zasad i norm etycznych 
na każdym kroku w działaniach zawodowych inżyniera.

Wśród źródeł kryzysu wzajemnego zaufania inżyniero-
wie najczęściej wymieniają nieufność wobec partnerów 
biznesowych (inwestorów), wynikającą z negatywnych do-
świadczeń z przeszłości (47,8%), oraz niski poziom zaufa-
nia w relacjach biznesowych wobec partnerów i inwestorów 
(46,4%). Inżynierowie (28%), częściej niż ludzie z biznesu 
(14%), jako źródło kryzysu wzajemnego zaufania wskazu-
ją na małe zaufanie do siebie i niepewność co do własnej 
przyszłości i powodzenia zawodowego. Ciekawą obserwa-
cją jest fakt większej częstotliwości wyboru przez inżynie-
rów (11,1%), niż w grupie biznesmenów (9%), odpowiedzi 
świadczących o tym, że źródłem kryzysu zaufania może 
być w sytuacjach biznesowych bezgraniczne zaufanie do 
członków rodzin, przyjaciół i innych bliskich osób. Nieuf-
ność wobec przełożonych i właścicieli najczęściej podkre-
ślali kierownicy robót (41%), a najrzadziej właściciele firm 
(21,4%) oraz projektanci (26,6%). Ograniczone zaufanie 
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przejawiające się w nadmiernej kontroli podkreślali najczęś-
ciej kierownicy robót (27,4%).

Inżynierowie budownictwa najczęściej pojęcie solidar-
ności zawodowej wiążą ze zjawiskiem wzrostu oczekiwań 
wśród właścicieli i managerów w branży budowlanej wobec 
współpracowników oraz większej lojalności wobec firmy 
i przełożonych (51,5%). Jednocześnie 47,4% inżynierów 
stwierdza, że w branży budowlanej obserwuje się brak so-
lidarności zawodowej. Ponad 1/3 respondentów uważa, że 
w okresie ostatnich 3 lat wyraźnie maleje poczucie „zdro-
wej” solidarności zawodowej wśród inżynierów.

Przedstawiciele administracji samorządowej i biznesu byli 
proszeni o wyrażenie swojej opinii na temat środowiska inży-
nierów budownictwa. Wśród najczęściej udzielanych odpo-
wiedzi dominują opinie krytyczne. 46% ludzi z administracji 
i 43,1% wypowiedzi ludzi z biznesu zauważało, że niektóre 
zachowania inżynierów pozostawiają wiele do życzenia. Po-
nad 1/3 respondentów zwraca uwagę, że niektórzy inżyniero-
wie odbiegają od standardów i oczekiwań inwestorów (36% 
administracja, 32,2% biznes). Ponad 1/3 ludzi z biznesu nie 
ma zastrzeżeń do poczucia odpowiedzialności i solidności 
inżynierów, podczas gdy taką opinię podziela jedynie18% lu-
dzi z administracji. Środowisko inżynierów budownictwa to 
solidni specjaliści budzący zaufanie do swoich kompetencji – 
taką opinię podziela 14% ludzi z administracji i 15,4% biznes-

menów. Na dużą dbałość o wysokie standardy zawodowe oraz 
zachowania etyczne inżynierów budownictwa  zwraca uwagę 
8% ludzi z administracji i 7,7% biznesmenów.

WNIOSKI KOŃCOWE
1. Uczciwość i dbałość o przejrzystość relacji w układach bi-

znesowych jest najważniejszą składową wizerunku inży-
niera budującego zaufanie społeczne do zawodu.

2. Wizerunek zawodowy inżynierów budownictwa wymaga 
większej troski ze strony samych inżynierów i całej bran-
ży budowlanej.

3. Społeczne opinie na temat zawodu inżyniera budownictwa 
nie oddają często najważniejszych aspektów jego pracy 
i zaangażowania – ponad 1/3 wypowiedzi we wszystkich 
grupach podkreślała, iż praca inżynierów jest często nie-
doceniana przez inwestorów.

4. Inżynierowie budownictwa uważają, że największym za-
grożeniem dla ich pozytywnego wizerunku są opinie nie-
zadowolonych klientów oraz stereotypy społeczne, w tym 
skłonność Polaków do narzekania.

5. Konflikt interesów przy zawieraniu umów pomiędzy in-
westorem a wykonawcą (firmą inżynierską), dotyczący 
relacji pomiędzy ceną i jakością, jest częściej dostrzegany 
jako zagrożenie pozytywnego obrazu zawodu inżyniera 
przez ludzi z biznesu niż przez samych inżynierów.
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W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku port-
fele studenckie, tak jak gospodarka narodowa, 
były „cieniutkie”. Trwał przecież – jak określili 

to późniejszy historycy – siermiężny socjalizm gomułkowski. 
W środowisku akademickim, tak jak w całym kraju, 
nie było widać rażących różnic. Dominowała szarość. 
Nie tylko na ulicach, ale również w ubiorze. Dużą inwen-
cją wykazywały się studentki, wymyślając swoje kreacje 
w oparciu o ubrania dostępne na bazarach i zakupione w pań-
stwowych sklepach. O ubieraniu się w komisach można było 
pomarzyć. Podstawowym dochodem przeciętnego studenta 
było stypendium. Starczało ono zwykle na opłacenie akade-
mika i wyżywienia w studenckiej stołówce. Pozostałe koszty 
utrzymania pokrywane były przez rodziców. Nie oznacza to, 
że studenci sami nie szukali możliwości zarabiania pienię-
dzy, szczególnie w okresie wakacji i wolnych dni w czasie 
roku akademickiego.

W 1961 roku powstała – istniejąca do dzisiaj – Studen-
cka Spółdzielnia Pracy „AKADEMIK”, która pozyskiwała 
zlecenia na dorywcze prace i przekazywała je studentom do 
wykonania. Na ogół były  to prace porządkowe i rozładun-
kowe. Pamiętam, jak wraz z trzema kolegami dostaliśmy 
zlecenie na rozładunek wagonu z miałem węglowym. Nas 

Obrazki sprzed pół wieku

STUDENCKIE PORTFELE

  6. Rywalizacja miedzy firmami w branży budowlanej wy-
raźnie się zaostrza, powodując konflikty i inne nieko-
rzystne zjawiska.

 7. Najczęściej naruszanymi postawami i zachowaniami 
etycznymi są: brak stałego podnoszenia własnej wiedzy 
i umiejętności przez inżyniera oraz zbyt mała dbałość  
o godność i honor własnego zawodu.

  8. Głównymi powodami zachowań nieetycznych w środo-
wisku budowlanym są: mała znajomość prawa, przepisów 
i Kodeksu Etycznego oraz kultura organizacyjna niektó-
rych firm pomijająca aspekty etyczne zachowań ludzkich, 
jak również egocentryzm, narcyzm, nadmierna dominacja 
i inne cechy niedojrzałej osobowości inżyniera. 

  9. Poziom korupcji w branży budowlanej nie zmienił się za-
sadniczo w ostatnim okresie – najbardziej korupcjogen-
ne w sektorze budownictwa są układy personalne wśród 
decydentów.

10. Praca Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej jest 
słabo rozpoznawana przez inżynierów, członków PIIB i 
wymaga większej popularyzacji w fachowych wydawni-
ctwach i na portalu PIIB.

11. Nieufność środowiska budowlanego wobec inwestorów 
budują głównie negatywne doświadczenia z przeszłości 
– istnieje potrzeba działań edukacyjno-profilaktycznych 
w tym zakresie.

12. Poczucie braku solidarności w branży budowlanej może 
przyczyniać się do nasilania zachowań nieetycznych 
lub/i spadku odporności na sytuacje pokusy.

13. Znaczny odsetek ludzi z administracji i biznesmenów 
wyraża krytyczne opinie pod adresem inżynierów bu-
downictwa – istnieje potrzeba przygotowania strategii 
działań zorientowanych na zmianę niektórych zachowań 
inżynierów budownictwa i wzmocnienie standardów za-
wodowych w relacjach z inwestorami.

dr Leszek Mellibruda

było czterech, a miału węglowego ponad 30 ton. Na począt-
ku było bardzo sympatycznie. Staliśmy na górze wagonu 
i zsuwaliśmy łopatami miał na rampę kolejową. Z biegiem 
czasu miału ubywało, a my znajdowaliśmy się coraz niżej. 
Należało wsuwać łopatę w miał i przerzucać urobek przez 
coraz wyższą ścianę wagonu. Na końcu było najgorzej. Peł-
na wysokość wagonu, do tego zmęczenie, bąble na rękach 
i wygląd górników. Oczywiście nie było odzieży ochronnej. 
Na szczęście zleceniodawca – a były to, jeśli pamięć mnie 
nie myli – Poznańskie Zakłady Mięsne, miały prysznice dla 
pracowników. Niestety nasz wysiłek nie został finansowo 
doceniony. Pamiętam, że otrzymaliśmy po kilkadziesiąt zło-
tych na osobę. Takie były cenniki.

Czekając w „AKADEMIKU” na przydział zleceń, można 
było usłyszeć wiele interesujących opowieści o wykonywa-
niu różnorodnych prac. Zapamiętałem jedną z tych historii. 
Jeden ze studentów zgodził się pozować studentom Wyższej 
Szkoły Plastycznej na zajęciach z rysunku odręcznego. Do-
póki rysowano jego portret z nagim torsem wszystko było 
w porządku. Przyszła jednak pora na męski akt. Rysujące 
studentki zapowiedziały mu, że nie wytrwa długo. Rzeczy-
wiście, po rozpoczęciu pozowania wszystkie zaczęły wpatry-
wać się w jeden punkt. Jego męskość zaczęła działać nieza-



leżnie od jego woli. Po kilku minutach podobno zakończył 
pozowanie, uciekając z sali zajęć.

Przypominam sobie inne zlecenie – demontaż oświetlenia 
poznańskiego ratusza. Nasza praca polegała na znoszeniu, 
odłączonych wcześniej, reflektorów z wieży ratuszowej na 
poziom parteru. Windy oczywiście nie było, a stare wojsko-
we reflektory nie były wcale lekkie. Wtedy po raz pierwszy, 
mimo kilkuletniego pobytu w Poznaniu, zobaczyłem w akcji 
poznańskie koziołki. Mogliśmy oglądać je również z wnętrza 
wieży, podziwiając mechanizm ich działania. 

Nie było możliwości, jak dwadzieścia lat później, oficjal-
nego wyjazdu do prac sezonowych na Zachód. Sporadyczne 
wówczas wyjazdy do rodziny wiązały się z podejmowaną 
tam pracą dorywczą. Były to prace przy zbieraniu płodów 
rolnych lub prace budowlane. Studenci zatrudniani byli z re-
guły „na czarno”. Pamiętam, jak zazdrościliśmy jednemu 
z kolegów, który na wakacje wyjeżdżał do rodziny do Fran-
cji i tam pracował w biurze projektów jako kreślarz. Zasta-
nawiał się nawet, czy po studiach na stałe tam nie wyjechać.

Fakt istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich 
stwarzał dodatkowe miejsca pracy dla studentów. Na ogół 
były to prace związane z urządzaniem wystroju poszczegól-
nych pawilonów narodowych. Nieco wyższą konkurencją 
była praca w czasie trwania targów w charakterze obsługi. 
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Tutaj największe szanse miały dziewczęta oraz studenci zna-
jący języki obce. Tamtejsze MTP miały zupełnie inny cha-
rakter niż obecnie. Pawilony były przypisane określonym 
państwom, które przedstawiały swój dorobek  w różnych 
dziedzinach gospodarki. Była to swoistego rodzaju konfron-
tacja Wschodu z Zachodem. Pawilony Związku Radzieckie-
go i Stanów Zjednoczonych były tego najlepszym przykła-
dem. Wielkim powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły 
się kolorowe prospekty reklamowe rozdawane  w poszcze-
gólnych pawilonach. Trwała niepisana walka, kto zbierze 
ich najwięcej. Szczególnie cenne były kolorowe prospekty 
zachodnich koncernów samochodowych.

Dość popularnym sposobem zarabiania pieniędzy było 
udzielanie korepetycji uczniom szkół średnich. Studenci po-
litechniki obstawiali zwykle takie przedmioty jak matematy-
ka i fizyka, na które był zawsze popyt. Była to jednak praca 
wymagająca skupienia i systematyczności.

Wszystkie te formy zarobkowania pozwalały na zwięk-
szenie samodzielności finansowej studenta. Pozwalały rów-
nież na trochę luksusu, takiego jak pójście na przysłowiową 
kawę. Nie było wówczas tylu pokus rozrywkowych na mie-
ście. Było po prostu biednie, a życie, także studenckie, było 
dzieleniem biedy.

Marek Adamiec
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Rodzaje i liczba kontroli problemowych przeprowadzonych przez pracowników 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w latach 2010–2016

Rodzaj kontroli 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Reklamy 36 54 52 42 106 126 86

Obiekty na terenie
Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych

18 24 4 1 16 25 23

Place zabaw i gier 15 29 15 22 29 28 9

Place budowy 169 80 22 34 85 103 35

Stan techniczny 
kamienic

0 0 8 81 94 151 119

Stan techniczny
obiektów użyteczności
publicznej

107     
w tym: 

47 handlu 
i usług 

+ 40 dróg 
gminnych, 
7 strzelnic 
13 innych 
obiektów

              42
w tym:  

20 handlu 
i usług, 

10 obiektów  
sportowych,  

12  hoteli

            33 
w tym: 

32 stacje, 
puby,  

dyskoteki 
oraz 

stadion miejski 

18 63 45
w tym: 

14 obiektów 
handlu 

i 
gastronomii

11

RAZEM 345 229 134 198 393 478 283

WSTĘP
Wydzielenie nadzoru budowlanego z administracji ogól-

nobudowlanej w 1999 roku miało na celu powołanie inspek-
cji, której głównym zadaniem będzie prowadzenie kontroli 
przestrzegania i stosowania prawa w budownictwie.  

Realizacją tych zamierzeń miały się zająć powiatowe 
i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego, a efektem 
tych działań miało być w szczególności zwiększenie bezpie-
czeństwa użytkowników obiektów budowlanych i ukrócenie 
zjawiska samowoli budowlanych, a generalnie zaprowadze-
nie porządku prawnego w budownictwie.

Nadzór budowlany, jako samodzielna i rządowa inspek-
cja, działa w Polsce już 18 lat. Warto zatem pokusić się o od-
powiedź na pytanie: czy spełnia swoją rolę? Generalnie tak, 
aczkolwiek roli instytucji, która powinna koncentrować 

się na pracy w terenie, a więc prowadzić kontrole pre-
wencyjne, zapobiegające negatywnym zjawiskom w bu-
downictwie – nadzór budowlany niestety nie wypełnia 
w wystarczającym i oczekiwanym przez społeczeństwo 
zakresie. 

Pomimo tego, że w latach 1999-2002 pełniłem funkcję 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego i miałem zaszczyt współorganizować nadzór bu-
dowlany w województwie wielkopolskim, to z oczywistych 
względów nie będę oceniał inspekcji wojewódzkiej, a skon-
centruję się na spostrzeżeniach dotyczących skali i możliwo-
ści działań prewencyjnych inspekcji, którą kieruję obecnie, 
już od 10 lat, a więc Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego dla Miasta Poznania. 

Działania prewencyjne 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Poznania

 gwarantem zapewnienia budowlanego porządku
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KONTROLE PREWENCYJNE – PROBLEMOWE
Od momentu objęcia przeze mnie funkcji Powiatowego In-

spektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, ogromny 
nacisk, z całym zespołem, kładziemy na realizację jak najwięk-
szej liczby działań o charakterze prewencyjnym – podejmowa-
nych z naszej inicjatywy. Od początku 2007 roku prowadzimy 
systematyczne kontrole sposobu utrzymania i stanu techniczne-
go różnych kategorii obiektów budowlanych, a także kontrole 
legalności zrealizowanych robót oraz kontrole prawidłowości 
przebiegu prac na placach budowy. Pomimo ogromnej liczby 
spraw bieżących (odbiory zakończonych inwestycji, interwen-
cje mieszkańców Poznania, udział w akcjach związanych  z za-
grożeniem bezpieczeństwa użytkowników obiektów budow-
lanych, które uległy uszkodzeniom w wyniku np. awarii bądź 
pożarów) – co roku przeprowadzamy prawie 300 (średnia 
z lat 2010-2016) kontroli tematycznych, uwzględniających 
aktualne i największe budowlane problemy występujące 
w Poznaniu. Problemy te najczęściej dotyczą: 

- złego stanu technicznego obiektów, w tym najstarszych 
poznańskich kamienic, oraz nienależytego wywiązywania 
się ze swoich obowiązków przez właścicieli lub zarządców 
obiektów budowlanych;

- chaosu budowlano-urbanistycznego wywołanego plagą 
nielegalnie montowanych reklam oraz stawiania, gdzie tylko 
jest miejsce i bez pozwolenia, niewielkich obiektów gastro-
nomicznych, tzw. budek z kurczakami;

- samowolnie budowanych bądź rozbudowywanych 
obiektów budowlanych, 

- nieprawidłowości na placach budowy, często związa-
nych z uciążliwościami towarzyszącymi realizacji obiektów 
usytuowanych w zwartej zabudowie.

Szczegółowe dane, dotyczące rodzajów i liczby kontroli 
problemowych, przeprowadzanych systematycznie przez po-
znański nadzór budowlany na przestrzeni ostatnich siedmiu 
lat, przedstawia tabela na stronie 32.

UDZIAŁ KONTROLI PREWENCYJNYCH 
W KONTROLACH OGÓŁEM

Co roku przeprowadzamy łącznie prawie 1300 kontroli. 
To średnia liczba kontroli przeprowadzonych w latach 2010–
2016. Nieco ponad 1000 kontroli stanowią kontrole realizo-
wane na wniosek inwestorów (np. zakończenia budowy) lub 
innych osób (np. zgłoszenia samowoli budowlanych, czy też 
złego stanu technicznego obiektów), natomiast liczba kon-
troli prewencyjnych wynosi rocznie około 300.

Z punktu widzenia tej, jakże ważnej, sfery działalności 
nadzoru budowlanego, dotyczącej zapobiegania negatyw-
nym zjawiskom w budownictwie, przy nieustannych proble-
mach kadrowych, należy ocenić tę liczbę jako zadowalającą. 
Z powyższej analizy wynika bowiem, że 23% ogółu kon-
troli przeprowadzanych przez naszą inspekcję to kon-
trole prewencyjne, a więc będące reakcją na największe 
problemy z jakimi stykamy się w Poznaniu. Kontrole te 
realizowane są z naszej inicjatywy.

UWARUNKOWANIA KADROWE
Kierowany przeze mnie inspektorat prowadzi rocz-

nie 3530 spraw. To średnia z lat 2010 – 2016. Na jedne-
go, merytorycznego pracownika inspektoratu w 2016 
roku przypadało prowadzenie prawie 200 spraw. 
W działalności inspektoratu zdecydowanie dominują po-
stępowania zainicjowane wnioskami bądź interwencjami 
mieszkańców Poznania, radnych miejskich i osiedlowych,   

Liczba kontroli ogółem przeprowadzonych 
przez pracowników Inspektoratu 

w latach 2010-2016

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liczba
kontroli

1280 1304 1327 1266 1275 1213 1266

LICZBA KONTROLI

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

LICZBA KONTROLI

2010     2011    2012     2013     2014    2015    2016

Liczba spraw prowadzonych przez pracowników
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 dla Miasta Poznania w latach 2010-2016

Rok
Liczba spraw 

prowadzonych ogółem 
w danym roku

Liczba spraw 
przypadających na 

jednego pracownika

2010 3422 149

2011 3221 146

2012 3510 153

2013 3559 162

2014 3448 157

2015 3752 171

2016 3823 192
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a także przekazane przez inne urzędy lub wydziały, czy też 
jednostki miejskie. Sporą liczbę stanowią sprawy przekaza-
ne do załatwienia przez władze miasta Poznania i inne orga-
ny nadzoru budowlanego. Z analizy prezentowanej poniżej 
tabeli wynika, że systematycznie wzrasta liczba spraw przy-
padających na jednego pracownika poznańskiej inspekcji. 
Oczywiście spowodowane jest to zmniejszaniem się liczby 
pracowników i wzrostem liczby załatwianych spraw. 

WNIOSKI
Od 2008 roku systematycznie zmniejsza się liczba pra-

cowników inspektoratu. W 2008 roku było nas 31, aktual-
nie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Poznania zatrudnionych jest 25 pracowników. 

2010        2011         2012         2013         2014         2015        2016

Możliwości zwiększenia aktywności w zakresie kon-
troli prewencyjnych, przy porównywalnym pozio-
mie liczby spraw i postępowań administracyjnych 
prowadzonych w ostatnich latach na wniosek na-
szych klientów, wyczerpały się. Doszliśmy do ścia-
ny. W obecnym stanie kadrowym, i to pomimo 
ogromnego wsparcia finansowego i rzeczowego ze 
strony samorządu miasta Poznania  – nie mamy 
możliwości zwiększenia zakresu działalności pre-
wencyjnej. 

Do tej pory działania o charakterze prewencyjnym, 
w postaci kontroli problemowych, w dużym zakresie 
prowadzone były w soboty lub po zakończeniu regu-
laminowego czasu pracy inspektoratu. Spowodowane 
to było zarówno natłokiem spraw bieżących, jak i ko-

niecznością dotrzymania terminów załatwiania spraw zgło-
szonych przez naszych klientów. Niestety, w okresach dużej 
absencji pracowników inspektoratu, niezmiernie trudno jest 
nam dochować terminowego kalendarza załatwianych spraw. 
Spraw, które w większości postępowań kończą się decyzjami 
administracyjnymi. Łącznie z postanowieniami  –  wydajemy 
ich co roku około 1100.

Ufam, że planowana reforma organizacyjna nadzoru 
budowlanego pozwoli nowym inspektoratom, w więk-
szym niż dotychczas zakresie, zapobiegać budowlanym 
zagrożeniom, zamiast naprawiać ich skutki. 

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania

Rok (stan na 
31 grudnia)

Liczba 
pracowników

Liczba pracowników 
z uprawnieniami budowlanymi

Liczba pracowników 
merytorycznych

Liczba pozostałych 
pracowników

Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty

2010 27 25,60 10 9,875 23 22 4 3,6

2011 27 25,97 11 10,875 22 21,37 5 4,6

2012 28 25,97 11 10,875 23 21,37 5 4,6

2013 27 25,57 11 10,875 22 20,97 5 4,6

2014 27 25,43 11 10,875 22 20,83 5 4,6

2015 27 25,55 11 11 22 20,95 5 4,6

2016 25 24,20 11 11 20 19,6 5 4,6

Stan zatrudnienia 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania 

w latach 2010–2016
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

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

1.

1. Stany przedawaryjne konstrukcji żelbetowych, 
konstrukcyjne sposoby ich wzmacniania           
wg wskazań eurokodów.

2. Zaprawy do wzmacniania, uszczelniania 
i naprawy konstrukcji żelbetowych.

22-06-2017 r.                                
16:00 - 19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

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

biuro@cutob-poznan.pl                       

2.
Odpowiedzialność inżynierów pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
w świetle obowiązujących przepisów prawa.

22-06-2017 r.                                  
16:00 - 19:10                                                                            

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, al. 1 Maja 9
 - sala konferencyjna

Organizator: 
WOIIB                         

Wykładowcy: 
 mec. Jolanta Szewczyk 

- Radca Prawny PIIB                          
Informacje:  

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl  

3.

Branża elektroinstalacyjna – SEP O/Kalisz             
Zastosowanie aparatów i urządzeń 
zabezpieczających stosowanych w sieciach 
przemysłowych.

czerwiec 2017 r.                                  
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 

ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                
Informacje: 

 tel. 62 765 85 33

4.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

07-09-2017 r.                                        
11:00 - 14:10                                                                            

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła,
 ul. Tumska 15

Organizator:                                                  
WOIIB 

 Wykładowcy:                                                 
Adwokacka Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
Informacja:

 tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

5.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
inżynierów budownictwa.

07-09-2017 r.                                
14:00 - 19:00                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
WOIIB                                 

 Wykładowcy:                                                
 Maria Tomaszewska 

- Ergo Hestia.                                                                                                                                          
 Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        
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6.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

14-09-2017 r.                                  
16:00 - 19:10                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Rzemieślnicza 6

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                 
Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

7.

1. Zasady projektowania i odbioru rusztowań do 
wykonania robót budowlanych. 

2. Deskowania wielkoformatowe  do konstrukcji 
żelbetowych – nowatorskie rozwiązania.

21-09-2017 r.                                
16:00 - 19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                    
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

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

biuro@cutob-poznan.pl                       

8.

Branża elektroinstalacyjna – SEP O/Kalisz
Rozdzielnice wnętrzowe SN w izolacji gazowej 
lub powietrznej do rozdziału energii elektrycznej 
we wnętrzowych oraz kontenerowych stacjach 
transformatorowych. Wymagania aktualnych 
norm.

wrzesień  2017 r.                                  
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 

ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                
Informacje: 

tel. 62 765 85 33

9.
Najistotniejsze zmiany w ustawie o wyrobach 
budowlanych, jakie obowiązują od  1 stycznia 
2017 r. 

05-10-2017 r.                                         
15:30 -19:00                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
WOIIB                                 

Wykładowcy:                                               
mgr inż. Dariusz Zgorzalski                                                                                                                                       

Informacja:                                                                                     
tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl                        

10.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

05-10-2017 r.                                 
16:00 - 19:10                                                                          

Leszno                                                        
Zespół  Szkół Rolniczo- 

Budowlanych im. „Synów 
Pułku”, ul. 1 Maja nr 1

- aula szkoły 

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                 
Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

11.

1. Zielone dachy – nowe rozwiązania materiałowe 
i konstrukcyjne. Mykologia – wybrane 
zagadnienia.     

2. Przyczyny zgrzybiania budynków i metody ich 
zwalczania

12-10-2017 r.                                         
16:00 - 19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                    
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

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

biuro@cutob-poznan.pl                       

12.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

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

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
WOIIB               

Wykładowcy:                                                 
Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        
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13.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
inżynierów budownictwa.

19-10-2017 r.                                         
14:00 - 19:00                                                                         

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, al. 1 Maja 9 - 
sala konferencyjna

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:               
 Maria Tomaszewska 

- Ergo Hestia.                                                                                                                                          
Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

14.

Branża elektroinstalacyjna – SEP O/Kalisz
Źródła  zasilania  urządzeń przeciwpożarowych. 
Ochrona przeciwporażeniowa  urządzeń, których 
funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 
Tymczasowe instalacje elektryczne rozwijane 
przez jednostki  ochrony przeciwpożarowej 
w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej.                                                         

październik  2017 r.                                  
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości,

 ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                

Informacje: 
tel. 62 765 85 33

15.
Dobre praktyki gospodarowania wodami 
w świetle przepisów Prawa Wodnego oraz 
w świetle uwarunkowań środowiskowych.

październik  2017 r.                                       
10:00 - 15:00                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
SITWM                                                             

Informacja:                                                        
mgr inż. Cezary Siniecki                                       

tel. 692 440 701                      

16.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

09-11-2017 r.                                         
16:00 - 19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                 
Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

17.

1. Budownictwo energooszczędne – pasywne. 
Problemy technologiczne instalacji i urządzeń 
elektrycznych.  

2. Wpływ kształtu budynku na straty ciepła.

16-11-2017 r.                                         
16:00 - 19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB + SEP                           

Wykładowcy:                                                                                                                                           
Informacja:                                         

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

biuro@cutob-poznan.pl                       

18.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

16-11-2017 r.                                         
16:00 - 19:10                                                                          

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, al. 1 Maja 9 
- sala konferencyjna

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                 
Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

19.

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

22-23.11.2017 r.                                       
09:00                                                                           

Poznań                                      
Centrum Kongresowe IOR,                    

ul. W. Węgorka 20

Organizator:                                        
SEP O/Poznań                                   
Wykładowcy:                                                                 
Informacja:                                                                                 

Biuro SEP – tel. 61 853 65 14
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20. Hydraulika rzek nizinnych. 

listopad 2016                               
10:00 - 15:00                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
SITWM                                                             

Informacja:                                                       
mgr inż. Cezary Siniecki                          

tel. 692 440 701                      

21.

1. Nawierzchnie z kostki brukowej. Warunki 
techniczne wykonania, odwodnienia  dużych 
powierzchni. 
2. Posadzki przemysłowe. Metody naprawy 
posadzek: lastrykowych, ceramicznych 
i betonowych

07-12-2017 r.                                         
16:00 - 19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                         
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

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

biuro@cutob-poznan.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.

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
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