
nr 3/2017 (56) SIERPIEŃ 2017

POZNAŃ



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2017 (56)

2 www.woiib.org.pl

Wielkopolska Okręgowa Izba 
 Inżynierów Budownictwa (WOIIB)

60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14

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

ROZ, OSD tel. 61-854-20-13
Sprawy członkowskie tel. 61-854-20-14

strona internetowa: www.woiib.org.pl
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

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

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

Delegatury terenowe WOIIB:

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

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

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

od wtorku do czwartku 12:00-16:00

Dyżury w siedzibie WOIIB
Z-ca przewodniczącego 

Rady Wielkopolskiej OIIB:
mgr inż. Andrzej  Mikołajczak

w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 pok. 3
mgr inż. Jerzy Stroński

w każdą środę w godz. 15:00-16:00 pok. 3

Przewodniczący  Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej

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

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
mgr inż. Łukasz  Gorgolewski

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

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

Ośrodek Informacji Technicznej
 tel. 61-854-20-23

ISSN 1732-4289

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budowni-
ctwa działa już 15 lat. Pierwszy Zjazd Założycielski naszej 
Izby odbył się w maju 2002 roku na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich. W trakcie tego Zjazdu dele-
gaci wybrali organy Izby, a przewodniczącym samorządu 
został Marian Krzysztofiak – przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego WOIIB. Jubileusz 15-lecia będziemy 
obchodzić razem z Dniem Budowlanych we wrześniu bie-
żącego roku.

15 maja przewodniczący centralnych i okręgowych władz Izby Architektów RP 
i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się w siedzibie MIB, żeby dyskuto-
wać o odpowiedzialności zawodowej, etyce zawodowej i projektowanym przez MIB 
Kodeksie urbanistyczno-budowlanym oraz o wzmocnieniu samorządów zawodo-
wych. Organizatorami tego spotkania z samorządami byli: wiceminister Tomasz Żu-
chowski i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer. Głównymi tematami 
tego spotkania były: rola samorządu zawodowego oraz rozwiązywanie problemów 
związanych z wykonywaniem zawodu i dbanie o standard etyczny członków izb.  

W kwietniu i maju, jak co roku, spotkaliśmy się w delegaturach na zebraniach 
z członkami naszej Izby oraz z przedstawicielami administracji architektoniczno-
-budowlanej i nadzoru budowlanego. Wnioski z tych spotkań to propozycje, jakie 
powinniśmy wziąć pod uwagę w dalszej działalności naszej Izby.

W dniach 23-24 czerwca br. odbył się XVI Zjazd Krajowy PIIB. Wnioski i po-
stulaty dotyczyły obowiązującego prawa oraz spraw związanych z wykonywaniem 
zawodu. Spraw, które intrygują nasze środowisko. Debacie przysłuchiwali się przed-
stawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nad-
zoru Budowlanego. 

26 i 27 czerwca 2017 r., w Centrum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, wspól-
nie  z Polskim Komitetem Geotechniki byliśmy współorganizatorami Międzynarodo-
wej Konferencji Geotechnicznej. 

30 czerwca uroczyście wręczyliśmy 234 osobom decyzje o nadaniu uprawnień 
budowlanych po sesji wiosennej 2017 r. 

W dniach od 7 do 9 września br. odbędzie się XIX Konferencja w Wałczu, pod-
czas której, jak zawsze, odbędą się warsztaty nadzoru budowlanego oraz omawiane 
będą tematy dotyczące rewitalizacji obiektów budowlanych. 

Po raz drugi w tym roku organizujemy Konferencję Programową WOIIB, w ter-
minie krótszym niż 6 miesięcy przed kolejnym zjazdem WOIIB. W konferencji 
powinni wziąć udział: delegaci na zjazd WOIIB, pozostali członkowie organów 
WOIIB, członkowie organów PIIB będący członkami WOIIB, w tym delegaci na 
zjazd krajowy. Konferencja będzie miała charakter otwarty dla członków WOIIB.  
Odbędzie się 24 października 2017 roku, o godz. 10:00, w Centrum Kongresowym 
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, przy ul. Węgorka 20. 

W IV kwartale odbędą się zebrania wyborcze delegatów na kolejny Zjazd Sprawo-
zdawczo-Wyborczy WOIIB. Terminy zebrań zostaną ustalone w najbliższym czasie. 

W listopadzie, wspólnie z architektami, zorganizujemy warsztaty „Projektowanie 
jako gra zespołowa”. 

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

Z koleżeńskim pozdrowieniem                                 Przewodniczący Rady WOIIB
                                                                                           inż. Włodzimierz Draber
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WIELKOPOLSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
zaprasza 29 września 2017 r. o godz. 15:00 

do Sali Ziemi na terenie MTP.
Uroczystość poprzedzi Msza Święta odprawiona 

w Farze Poznańskiej o godz. 13:00

II Konferencja Programowa woIIB

24 października 2017 roku, o godz. 10.00, w Centrum Kongresowym In-
stytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Węgorka 20, odbędzie się już II 
Konferencja Programowa WOIIB.

Idea organizowania konferencji została zapoczątkowana na naszym Zjeź-
dzie sprawozdawczym 12 kwietnia 2016 roku. W trakcie tego Zjazdu zgłoszo-
no wniosek, który przypomnę w pełnym brzmieniu: „Zjazd zobowiązuje OR 
WOIIB do organizacji corocznej Konferencji Programowej WOIIB w terminie 
krótszym niż 6 miesięcy przed kolejnym Zjazdem WOIIB. W konferencji po-
winni brać udział: delegaci na Zjazd WOIIB, pozostali członkowie organów 
WOIIB, członkowie organów PIIB będący członkami WOIIB, w tym delegaci 
na Zjazd Krajowy. Konferencja powinna mieć charakter otwarty dla członków 
WOIIB”. Przypomnę również, że autorami tego wniosku było dwóch naszych 
członków: kol. Łukasz Gorgolewski i kol. Lech Grodzicki. Wniosek został 
przyjęty. 

I Konferencja Programowa WOIIB odbyła się 18 października 2016 roku. 
Podczas obrad starano się odpowiedzieć na pytania: „Co pomaga, a co prze-
szkadza w wykonywaniu zawodu Inżyniera budownictwa?”.  

Podczas II Konferencji Programowej będziemy dyskutować na dwa tematy: 
1. Etyka zawodowa i szkolenie członka WOIIB.
2. Działalność WOIIB w ramach komisji i zespołów poza organami statuto-

wymi.
Mam nadzieję, że frekwencja będzie większa niż poprzednio, ponieważ z te-

matyki II Konferencji Programowej wynika, że będziemy dyskutować o żywot-
nych sprawach dotyczących członków  naszej Izby oraz zastanowimy się nad 
tym: 

– co zmienić w działalności powołanych komisji i zespołów w naszej Izbie?
– co wprowadzić nowego lub z czego zrezygnować w naszej działalności? 
W związku z tym serdecznie zapraszam do udziału w II Konferencji Progra-

mowej WOIIB. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na 
stronie internetowej WOIIB. 

Przewodniczący Rady WOIIB 
    inż. Włodzimierz Draber

wYBorY DeLegaTÓw na ZjaZD!
Od 7 listopada do  7 grudnia 2017 r. w siedzibie WOIIB 

w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14  oraz w siedzibach delegatur w: 
Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile 

odbędą się obwodowe zebrania wyborcze 
przed XVII Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym.
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Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa – cz. II

Krótka historia
2012 – 2017 

O początkach powstania Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa i pierwszych 
10 latach jej działalności szczegółowo pisałem 

w Biuletynie WOIIB nr 2/2012 (35) z maja 2012 roku na 
stronach: 9-25. Zainteresowanych pełną informacją z lat 
2002-2012 odsyłam do tego numeru Biuletynu.

Opis wydarzeń, które miały miejsce w minionym pię-
cioleciu działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa, będę kontynuował od początku 2012 
roku. Zapraszam na krótką historię WOIIB w latach 2012-
2017.

2012 rok

24-25.01.2012 r. – Dni Inżyniera Budownictwa. Wiel-
kopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa bardzo 
starannie przygotowała się do Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich BUDMA. Tradycyjnie już przygotowała 
ciekawą ofertę wykładów podczas Dni Inżyniera Budow-
nictwa. Pierwszy dzień – 24.01.2012 r. – poświęcony był 
energetyce jądrowej i możliwościach jej rozwoju w Polsce. 
25 stycznia tematem wiodącym był rozwój dróg w Wiel-
kopolsce jako szansa rozwoju regionu. Sesje wykładowe 
prowadził przewodniczący Rady WOIIB –  mgr inż. Jerzy 
Stroński. 

 25 stycznia 2012 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej PIIB. Przybyłych na 
obrady serdecznie powitał przewodniczący Rady WOIIB – 
Jerzy Stroński.

Prezes PIIB – Andrzej R. Dobrucki serdecznie pogratu-
lował WOIIB sprawnie zrealizowanych warsztatów podczas 
Dni Inżyniera – BUDMA 2012 z bardzo ciekawą, aktualną 
dla całej gospodarki kraju tematyką prelekcji.

W trakcie obrad Rady Krajowej skarbnik PIIB – Andrzej 
Jaworski omówił realizację budżetu PIIB w 2011 roku. Na-
stępnie R. Dobrowolski poinformował  o terminach tego-
rocznych zjazdów okręgowych oraz przedstawił stan prac le-
gislacyjnych  zmierzających do ograniczenia ilości zawodów 
regulowanych z 380 do ok. 140.

Rada Krajowa przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
uchwały Prezydium Krajowej Rady z 11 stycznia 2012 r., 
dotyczącej zawarcia umowy generalnej obowiązkowego 
ubezpieczenia OC członków izby z STU Ergo-Hestia S.A. 

Od stycznia 2012 r. nowa opłata dla członków z tego tytułu 
wynosi 83 zł i jest o 13 zł niższa od poprzedniej stawki.

27 marca 2012 r. o godz. 10:00 rozpoczął swe obrady 
XI Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
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wództwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, posłowie 
wielkopolscy: Bożena Szydłowska, Kilion Munyana, Maciej 
Banaszak, Architekt miasta Poznania – Andrzej Nowak, któ-
ry reprezentował prezydenta m. Poznania, dyrektor Wydzia-
łu Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Ewa 
Ślęzak, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Je-
rzy Witczak oraz prezes PIIB – Andrzej Roch Dobrucki.

Przewodniczący Rady WOIIB – Jerzy Stroński przedsta-
wił w skróconej formie historię powstawania samorządu za-

wodowego inżynierów budownictwa w Wielkopolsce oraz 
omówił podstawowe zadania, jakie stoją przed Izbą.

Po wystąpieniu przewodniczącego Rady WOIIB głos 
zabrali zaproszeni goście. Wojewoda wielkopolski – Piotr 
Florek  pogratulował Izbie pięknego Jubileuszu. Stwierdził 
również, że z dużym uznaniem obserwuje, jak prowadzona 
przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budowni-
ctwa działalność przyczynia się do kształtowania wizerunku 
zawodowego wielkopolskich inżynierów budownictwa jako 
zawodu zaufania publicznego. Podkreślił liczne kontakty ze 
środowiskiem branżowym i naukowym oraz organizowane 
przez WOIIB szkolenia i konferencje naukowe, które przy-
czyniają się do nieustannego wzrostu kompetencji zawodo-
wych i profesjonalizacji inżynierów.

Wyróżnił Izbę medalem im. Witolda Celichowskiego – 
pierwszego wojewody poznańskiego w II Rzeczpospolitej.

Inżynierów Budownictwa. Na 182 uprawnionych delegatów 
w Zjeździe wzięło udział 129, co stanowiło 70,88% wszyst-
kich delegatów. 

Honorowymi gośćmi Zjazdu byli: wojewoda wielkopol-
ski – Piotr Florek, dyrektor Wydziału Infrastruktury Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego – Ewa Ślęzak,  dyrektor 
MTP BUDMA – Violetta Pastwa, wiceprezes  PIIB – mgr 
inż. Stefan Czarniecki, prodziekan Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska PP – dr hab. inż. Tomasz Mróz,  
przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów – Krzysztof Frąckowiak, przewodniczący Zarządu 
Oddziału SITWM – Cezary Siniecki, przewodniczący Za-
rządu Oddziału SEP – Kazimierz Pawlicki, prezes Oddziału 
SITK w Poznaniu – Bogdan Bresch.

Przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB – Jerzy Stroński 
złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady w 2011 r. 

Skarbnik WOIIB – Kazimierz Ratajczak zreferował rozli-
czenie budżetu Izby w 2011 r. 

Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działalności 
w 2011 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium 
Okręgowej Radzie WOIIB. 

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Włodzi-
mierz Draber przedstawił delegatom program działalności 
na 2012 rok, a skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu 
na 2012 r. Po krótkich wyjaśnieniach delegaci zatwierdzili 
„Program działalności WOIIB na 2012 rok” oraz uchwalili 
„Budżet WOIIB na 2012 rok”.

Podczas XI Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci 
przyjęli 8 wniosków, które zostały pogrupowane tematycz-
nie: 7 wniosków do Krajowej Rady PIIB oraz 1 wniosek do 
realizacji przez Okręgową Radę Izby. 

21 maja 2012 r., w dziesiątą rocznicę powstania w Wiel-
kopolsce samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 
w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o godz. 17:00 
rozpoczęły się główne uroczystości związane z Jubileuszem.

 

Do Auli przybyli  członkowie Izby z Poznania i powiatów 
okołopoznańskich a także wszystkich delegatur, przedsta-
wiciele izb okręgowych oraz zaproszeni goście, m.in.: wo-
jewoda wielkopolski – Piotr Florek, Wicemarszałek Woje-
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Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, który serdecznie 
gratulując Jubileuszu dziesięciolecia, podkreślił rolę i zna-
czenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
w rozwoju zawodowym. Dzięki działalności Izby pozytyw-
nie zmienia się wizerunek inżynierów tej grupy zawodowej 
wśród mieszkańców Wielkopolski. Samorząd, organizując 
różne konferencje naukowo-techniczne, dba o rozwój zawo-
dowy swoich członków, ale również propaguje nowoczesne 
rozwiązania techniczne w budownictwie, w różnych dziedzi-
nach życia społecznego. 

Andrzej Nowak, Architekt miasta Poznania, w swoim 
wystąpieniu przybliżył początki powstawania samorządów 
zawodowych. To w jego gabinecie odbywały się pierwsze 
spotkania z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 
Izby – doc. dr. inż. Marianem Krzysztofiakiem i konsultacje 
związane z tworzeniem zalążków nowego samorządu.  Był 
przekonany o słuszności wprowadzonych zmian i koniecz-
ności utworzenia samorządu. Stwierdził, że przekonanie to 
nie było powszechne. W innych województwach pojawiały 
się wówczas wątpliwości, czy powołane samorządy dadzą 

sobie radę, czy należy przekazywać im sprawy związane 
z nadawaniem uprawnień budowlanych, bo to są przecież 
decyzje administracyjne itd. Celem było stworzenie w Wiel-
kopolsce samorządów zawodowych w sposób bezkonflikto-
wy, wręcz modelowy dla reszty kraju. Patrząc na późniejszy 
rozwój wydarzeń jestem przekonany, że się to udało. 

Następnie głos zabrali: prof. dr hab. inż. Tomasz Łody-
gowski – rektor elekt Politechniki Poznańskiej, prezes Za-
rządu Oddziału PZITS w Poznaniu – Jan Lemański w imie-
niu wszystkich stowarzyszeń naukowo-technicznych, które 
tworzyły Izbę, Prezydent Wielkopolskiej Izby Budownictwa 
– Marek Szczęsny oraz prezes Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa – Andrzej Roch Dobrucki.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego nr 185 z dnia 9 maja 2012 r., na 
podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet-
nia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach 
i odznaczeniach, za wzorowe i wyjątkowo sumienne wyko-
nywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, na 

wniosek Wojewody Wielkopolskiego złotym medalem „Za 
długoletnią służbę” odznaczeni zostali:

– Jerzy Zbigniew Adaszewski,
– Danuta Małgorzata Gawęcka,
– Balbina Katarzyna Konieczna,
– Marian Krzysztofiak,
– Tadeusz Łuka,
– Mirosława Ogorzelec,
– Bogdan Olejniczak.
Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej za „Zasługi dla 

Województwa Wielkopolskiego” z 9 maja 2012 r. i uchwa-

łą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1889/2012  
z 10 maja 2012 r. na wniosek Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, za szczególne zasługi dla 
rozwoju budownictwa w Wielkopolsce oraz działalność na 
rzecz tworzenia i rozwoju samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa, Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego – Wojciech Jankowiak wręczył Odznakę Honoro-
wą za „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”:
– Włodzimierzowi Draberowi,
– Czesławowi Gruchotowi,
– Grzegorzowi Ratajczakowi,
– Kazimierzowi Ratajczakowi,
– Piotrowi Zabierkowi.

Na wniosek Rady Kra-
jowej Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa, 
decyzją Kapituły Odznaki 
Honorowej za „Zasługi 
dla Województwa Wielko-
polskiego” z 9 maja 2012 
roku i uchwałą Zarządu 
Województwa Wielkopol-
skiego nr 1889/2012 z 10 
maja 2012 r. Odznakę Ho-
norową otrzymała Wiel-
kopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa.

Koncert zespołu „Af-
fabre Concinui” uświet-
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nił Jubileusz X-lecia powstania Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Artyści w porywający spo-
sób zaprezentowali uczestnikom wybrane utwory z muzyki 
klasycznej, standardów jazzowych oraz znane utwory z mu-
zyki popularnej. Mistrzowskie wręcz wykonanie „Bolera” 
Maurice’a Ravela, kończące  program występu zespołu, 
zachwyciło uczestników spotkania. Długie i gorące brawa 
wyrażające uznanie dla kunsztu artystów spowodowały, że 
„Affabre” wykonał jeszcze kolejne utwory na bis. 

28 września 2012 r., od godz. 13:00 w Ostrowskim Cen-
trum Kultury rozpoczęły się uroczystości Wielkopolskiego 
Dnia Budowlanych. Marian Walczak przywitał prezydenta 
miasta Ostrowa Wlkp. – Jarosława Urbaniaka.

Przewodniczący Rady WOIIB Jerzy Stroński przywitał 
wszystkich przybyłych na uroczystości Wielkopolskiego 
Dnia Budowlanych, a szczególnie gości honorowych.

Szczególnie serdecznie powitał Koleżanki i Kolegów, 
którzy przybyli na uroczystości Wielkopolskiego Dnia Bu-
dowlanych.

Jerzy Stroński w krótkim wystąpieniu poinformował ze-
branych o największych osiągnięciach Izby w minionym 
roku. Jest to rok szczególny dla samorządu zawodowego in-
żynierów budownictwa – to już 10 lat funkcjonowania i jego 
rozwoju. Obecnie WOIIB liczy prawie 10,5 tys. członków. 
Co roku ponad 400 młodych inżynierów otrzymuje decyzje 
o nadaniu uprawnień budowlanych. 

Izba posiada również własną siedzibę, która zapewnia 
sprawną organizację szkoleń specjalistycznych dla członków 
oraz administracyjne i archiwizacyjne zabezpieczenie funk-
cjonowania biura.

Przewodniczący WOIIB serdecznie podziękował człon-
kom Komitetu Organizacyjnego uroczystości 10-lecia Izby 
oraz wszystkim pracownikom administracyjnym biura za 

pomoc w przygotowaniu i sprawnej realizacji tego przedsię-
wzięcia.

Jerzy Stroński życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom 
samych sukcesów zawodowych przy realizacji kolejnych 
przedsięwzięć budowlanych w następnych latach. Zaprosił 
na spotkanie koleżeńskie po części oficjalnej.

Po wystąpieniach gości nadszedł czas uhonorowania naj-
bardziej zasłużonych członków Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

Izba, jako samorząd zawodowy, została uhonorowana 
Złotą Odznaką „Zasłużony dla budownictwa”.

Taką samą odznaką został wyróżniony przewodniczący 
Rady WOIIB – Jerzy Stroński, a odznaczenia wręczył prezy-
dent Ostrowa Wlkp. – Jarosław Urbaniak.

Odznaczenia resortowe otrzymali:
„Za zasługi dla budownictwa”:
 – Tomasz Ciekański,
 – Aleksander Szymkowiak.
„Za zasługi dla energetyki”:
 – Roman Jabłoński,
 – Andrzej Mikołajczak.
Złote odznaki honorowe otrzymali: Wojciech Białek, Mi-

chał Rakowski, Grzegorz Ratajczak, Edward Szczechowiak, 
Elżbieta Zbytniewska. 

Srebrne odznaki otrzymało 25 członków WOIIB.
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

została wyróżniona przez Zarząd Krajowy Związku Zawo-
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dowego „Budowlani” Złotym medalem 120-lecia Ruchu Za-
wodowego Budowlanych. Medal wręczył przedstawiciel Za-
rządu Krajowego ZZ „Budowlani” – Krzysztof Antoniewicz, 
przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego ZZ „Budowlani”.

10 października 2012 r. w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się III Kon-
ferencja Naukowo-Techniczna: „Budownictwo szpitalne. 
Wymogi budowlane, medyczne i prawne a bezpieczeństwo 
pacjenta”.

Honorowy patronat naukowy objęli: prof. dr hab. Jacek 
Wysocki – J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu i prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – J.M. Rektor Politech-
niki Poznańskiej.

Konferencję wspólnie poprowadzili: dr n. med. Adam 
Mikstacki i mgr inż. Jerzy Stroński. 

W III Konferencji Naukowo-Technicznej: „Budownictwo 
szpitalne. Wymogi budowlane, medyczne i prawne a bez-
pieczeństwo pacjenta” udział wzięło 140 osób. Była bardzo 
liczna reprezentacja przedstawicieli administracji szpitali, 
lekarzy odpowiedzialnych za rozbudowę i rozwój placówek 
służby zdrowia od Zielonej Góry, poprzez Wielkopolskę, aż 
po Szczecin.

Przebieg konferencji pokazał, że omawiane tematy były 
precyzyjnie dobrane i spotkały się z żywym przyjęciem od-
biorców. III Konferencja naukowo-techniczna „Budowni-
ctwo szpitalne” spełniła założenia organizatorów.

22 grudnia 2012 r. zmarł doc. dr inż. Marian Krzysztofiak. 
Był inicjatorem i głównym organizatorem Izby reprezentującej 
samorząd zawodowy inżynierów budownictwa na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego. To On zainicjował wczesną wios-
ną 2001 r. spotkanie w gabinecie Architekta Wojewódzkiego 
Andrzeja Nowaka, ustalając, że zostanie powołany  Komitet 
Organizacyjny Izby, co stało się faktem 25.06.2001 r. W skład 
Komitetu weszli przedstawiciele sześciu stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych, reprezentujących zawody budowlane.

Marian Krzysztofiak został przewodniczącym tego Komi-
tetu i w ciągu roku doprowadził do zwołania 18 maja 2002 r.  
I Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa.

 Podczas I Zjazdu WOIIB 
został wybrany przewodniczą-
cym Rady Okręgowej WOIIB 
i w ciągu czteroletniej kadencji 
Izby doprowadził do stworze-
nia struktur zapewniających 
sprawne funkcjonowanie sa-
morządu zawodowego w ciągu 
następnych kadencji.

W drugiej i trzeciej kaden-
cji Izby był członkiem Rady 
WOIIB, a także przewodni-
czącym Rady Programowej 
Biuletynu Informacyjnego, 
wnosząc wiele cennych uwag 
i spostrzeżeń oraz wywierając wpływ na kształt tego czaso-
pisma. Działał również aktywnie w Zespole ds. Współpracy 
z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów, jako że archi-
tektura, a szczególnie architektura obiektów sakralnych, była 
jego wielkim hobby.

Został pochowany na cmentarzu w Środzie Wielkopol-
skiej 28 grudnia 2012 roku.

2013 rok
 W dniach 29-30.01.2013 r., podczas MTP BUDMA 

2013, odbyły się Dni Inżyniera, które zostały zorganizowane 
przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budowni-
ctwa we współpracy z MTP pod patronatem Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

Pierwszy dzień – 29.01.2013 r. był poświęcony procesom 
inwestycyjnym w budownictwie w okresie spowolnienia go-
spodarczego.

Przewodniczący Rady WOIIB – Jerzy Stroński – powi-
tał przybyłych gości: Janusza Żbika – Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, Roberta Dziwińskiego – Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, Jacka Szera – zastępcę Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, Krzysztofa Antczaka – 
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dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa, Józefa Rackiego – posła RP, Andrzeja Byrta – preze-
sa MTP, Andrzeja Rocha Dobruckiego – Prezesa PIIB.

Jerzy Stroński poprosił ministra Janusza Żbika o zabra-
nie głosu. Pan minister Żbik przedstawił przebieg procesów 
legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów Prawa bu-
dowlanego.

Minister powiedział następnie, że Polska obecnie znajdu-
je się w okresie przejściowym pomiędzy kolejną fazą dopły-
wu środków unijnych na rozwój gospodarki. Mamy do czy-
nienia z okresem spowolnienia gospodarczego. Przedstawił 
planowane krajowe środki budżetowe, m.in.: 10 mld € na 
rozwój dróg, 5 mld € na rozwój kolei, 10 mld € na budowni-
ctwo niskoemisyjne.

Drugi dzień – 30.01.2013 r. – w całości poświęcony był 
budownictwu kolejowemu. Moderatorem tego dnia był Bog-
dan Bresch – prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji. Dzięki współpracy 
WOIIB z SITK można było zaproponować uczestnikom  
7 bardzo atrakcyjnych tematów specjalistycznych, związa-
nych z rozwojem budownictwa kolejowego oraz samych ko-
lei na terenie Wielkopolski.

 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady XII 
Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, by podsumować działalność 
wszystkich organów, komisji i zespołów działających w Iz-
bie oraz nakreślić kierunki do działania w kolejnym roku 
funkcjonowania samorządu. 

Na 179 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło 
udział 127, co stanowiło 70,95% wszystkich delegatów. 

Delegatów oraz przybyłych gości honorowych przywitał 
przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB Jerzy Stroński. Po-
informował o śmierci: pierwszego przewodniczącego Okręgo-
wej Rady Izby – doc. dr inż. Mariana Krzysztofiaka, członka 
rady – Piotra Zborowskiego członka okręgowego sądu dyscy-
plinarnego – Henryka Szabelskiego. Zmarł również dyrektor 
biura PIIB – Andrzej Orczykowski. Pan Jerzy Stroński popro-
sił zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów.

Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działalności 
w 2012 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium 
Okręgowej Radzie WOIIB. 

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Włodzi-
mierz Draber przedstawił delegatom Program działalności 
na 2013 rok, a skarbnik Izby przedstawił propozycję bu-
dżetu na 2013 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalno-
ści WOIIB na 2013 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 
2013 rok”.

Jednym z punktów programu były wybory uzupełniające 
do składu okręgowej rady oraz do okręgowego sądu dyscy-
plinarnego.

Nowymi członkami okręgowej rady WOIIB zostali: Anita 
Karcz i Łukasz Gorgolewski. 

Piotr Żabierek, w wyniku głosowania, uzupełnił skład 
okręgowego sądu dyscyplinarnego.

Podczas XII Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci 
przyjęli 2 wnioski: jeden skierowano do Krajowej Rady PIIB 
oraz jeden wniosek do realizacji przez okręgową radę Izby. 

 27 września 2013 r., już po raz siódmy, w Wielkopol-
skiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Budowlanych. Tym razem inżynie-
rów i techników budownictwa z terenu Wielkopolski za-
prosiły Koleżanki i Koledzy z delegatury Izby w Gnieźnie. 
Głównym animatorem przedsięwzięcia była Jolanta Pan-
kowska. 

O godz. 14:00 przedstawicieli Izby z Poznania i wszyst-
kich delegatur w Katedrze Gnieźnieńskiej powitał wicepre-
zydent miasta Gniezna – Rafał Spachacz. Podkreślił rolę in-
żynierów i techników budownictwa w rozwoju Gniezna, jak 
i wielu innych miast, poprzez trwałe  ślady zawodowej dzia-
łalności. Życząc wielu pięknych wrażeń z pobytu w Gnieź-
nie, zaprosił na krótki koncert muzyki poważnej.

Jerzy Stroński, przewodniczący Rady Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w krótkim wy-
stąpieniu poinformował zebranych o największych osiągnię-
ciach Izby w minionym roku. Obecnie WOIIB liczy prawie 
10,5 tys. członków. Co roku ponad 400 młodych inżynierów 
otrzymuje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Za-
apelował do parlamentarzystów o rozwagę przy podejmowa-
niu propozycji deregulacji kolejnych samorządów zawodo-
wych przedstawionej przez ministra sprawiedliwości. 
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Jerzy Stroński życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom 
samych sukcesów zawodowych przy realizacji kolejnych 
przedsięwzięć budowlanych w następnych latach. Następnie 
zaprosił na spotkanie koleżeńskie po części oficjalnej.

Następnie głos zabrał wojewoda wielkopolski – Piotr Flo-
rek, który podkreślił wagę działań zawodowych techników 
i inżynierów budownictwa. Stwierdził, że dzięki ich zaanga-
żowaniu, wysokiej specjalizacji zawodowej mogły powstać 
obiekty budowlane, drogowe, mostowe, które dzisiaj służą 
wszystkim Wielkopolanom. Dzięki temu cały region spraw-
niej funkcjonuje i jest nowocześniejszy. Życzył wszystkim 
wielkopolskim budowlańcom pomyślnie zakończonych rea-
lizacji budowlanych przy szybkiej gratyfikacji finansowej ze 
strony inwestorów.

Senatorowie RP: Andżelika Możdżanowska i Piotr Grusz-
czyński we wspólnym wystąpieniu podkreślali rolę samorzą-
du zawodowego inżynierów budownictwa w rozwoju branży 
budowlanej. Stwierdzili, że WOIIB jest przykładem otwar-
tego, sprawnie działającego samorządu, który dba o rozwój 
zawodowy swoich członków, a także stara się właściwie 
zabezpieczać i reprezentować ich interesy wśród władz cen-
tralnych i lokalnych oraz samorządowych. Zadeklarowali 
dalsze wspieranie działań samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa w Senacie RP w pracach legislacyjnych. 
W dowód uznania dla działalności WOIIB wręczyli Jerzemu 
Strońskiemu „Medal Senatu RP”.

Tadeusz Stręk, dyrektor ZSP nr 3 w Gnieźnie, w swoim 
wystąpieniu podkreślił ogromną rolę organizatorską WOIIB 
przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy szkołą a Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w Arche we Francji. Dzięki 
ogromnej pomocy organizacyjnej i wsparciu od kilka lat trwa 
coroczna wymiana młodzieży obu szkół i wspólna realizacja 
projektów budowlanych. Podziękował WOIIB za wsparcie 
i opiekę oraz życzył wszystkim wielkopolskim budowlań-
com wielu sukcesów zawodowych. 

Po wystąpieniach gości nadszedł czas uhonorowania naj-
bardziej zasłużonych członków Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

Odznaczenia resortowe wręczali: wojewoda wielkopolski 
Piotr Florek i przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński.

 Medal „Za zasługi  dla  budownictwa” otrzymali:
– Zbigniew Bigoszewski,
– Tomasz Ciekański,
– Józef Cieśla,
– Klemens Janiak,
– Waldemar Kaczmarek,
– Mieczysław Kolecki,
– Tomasz  Kulczyński,
– Edmund Marmur,
– Aleksander Szymański,
– Zenon Wośkowiak.
Medal „Zasłużony dla drogownictwa” otrzymała Elżbie-

ta Zbytniewska.
Medal „Za zasługi  dla  energetyki” otrzymał Ryszard 

Białczyk.
MEDALE KORONACYJNE Jolencie Pankowskiej 

i Jerzemu Strońskiemu wręczył wiceprezydent  miasta Gnie-
zna Rafał Spachacz.

MEDALE 1000-lecia ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIE-
Go z rąk wiceprezydenta  miasta Gniezna Rafała Spachacza  
i Grzegorza Ostacha – dyrektora wydziału inwestycyjno-
-technicznego UM w Gnieźnie otrzymali:

– Zbigniew Bigoszewski,
– Tadeusz  Hoppe,
– Krzysztof Pięta,
– Stanisław Piotrowski,
– Błażej Rozmarynowicz.

Jerzy Stroński wręczył Odznaki Honorowe Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

Złote odznaki honorowe otrzymali:
– Wiesław Buczkowski,
– Lech Grodzicki,
– Czesław Gruchot,
– Bogdan Olejniczak,
– Edward Szczechowiak,
– Marian Walczak,
– Piotr Żabierek.

Srebrne odznaki otrzymało 27 członków WOIIB.
Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Ste-
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fan Granatowicz wręczył przewodniczącemu WOIIB Jerze-
mu Strońskiemu MEDAL im. PROFESORA JÓZEFA 
WĘGLARZA przyznany w dowód uznania Wielkopolskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

2014 rok

Od 11 do 14 marca 2014 r. odbywały się MTP BUD-
MA 2014. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa bardzo starannie przygotowała się do tegorocz-
nej BUDMY. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa, tradycyjnie już, przygotowała ciekawą ofertę 
wykładów podczas Dni Inżyniera Budownictwa, nad który-
mi patronat honorowy objęła Polska Izba Inżynierów Bu-
downictwa.

Pierwszy dzień – 11 marca – poświęcony był zmianom 
w przepisach dotyczących budownictwa. W Sali zielonej pa-
wilonu nr 3 zebrało się ponad 200 osób zainteresowanych 
zmianami legislacyjnymi. Na tę sesję przybyli również po-
słowie z sejmowej Komisji Infrastruktury: Stanisław Żmi-
jan (przewodniczący), Józef Racki (wiceprzewodniczący), 
Andrzej Adamczyk (wiceprzewodniczący) i Jerzy Polaczek, 
a także poseł Adam Szejnfeld – przewodniczący sejmowej 
Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji. 

12 marca – w drugim Dniu Inżyniera Budownictwa, 
pierwszy wykład o „Budownictwie na terenach zalewowych 
w aspekcie występujących powodzi” wygłosił Jerzy Witczak 
- Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlane-
go. Stwierdził m.in., że obiektem, który radykalnie zmienił 
zagadnienie ochrony przeciwpowodziowej na rzece Warcie 
i który niewątpliwie oddziałuje na zagospodarowanie tere-
nów zalewowych jest zbiornik wodny ,,Jeziorsko”, oddany 
do użytkowania w latach 80. XX wieku. Omówił znaczenie 
zbiornika „Jeziorsko” i polderów zalewowych w ochronie 
przeciwpowodziowej na przykładzie powodzi i podtopień 
w latach 1997-2010.

„Uwarunkowania konstrukcyjne przy projektowaniu Bi-
blioteki Raczyńskich w Poznaniu” omówił Piotr Pachowski 
z Biura Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP. Ilustrując 
zdjęciami kolejne etapy tworzenia różnych rozwiązań kon-

strukcyjnych, zarówno w fazie projektowania, jak i w czasie 
budowy, zaprezentował nowatorskie podejście do budowy 
obiektu, którym jest biblioteka, m.in. na przykładzie rozwią-
zań związanych z oświetleniem naturalnym i sztucznym we-
wnątrz budynku, umiejscowieniem magazynów na ostatnim 
piętrze i wynikających stąd konsekwencji konstrukcyjno-
-budowlanych.

Bogdan Bresch – prezes poznańskiego oddziału Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
przedstawił referat „Budynki dworców kolejowych, ich rola 
i funkcja w przeszłości i obecnie”, którego współautorem 
był również  Roman Biniszkiewicz – dyrektor oddziału go-
spodarowania nieruchomościami PKP w Poznaniu. Na przy-
kładach dworców kolejowych w Wielkopolsce, jak również 
w innych częściach kraju, omówił zakresy prac związanych 
z rewitalizacją budynków dworcowych i przystosowaniem 
ich do nieraz całkiem nowej roli użytkowej. W części koń-
cowej swojego wystąpienia opowiedział o etapach realizacji 
poznańskiego dworca – Zintegrowanego Centrum Komuni-
kacyjnego.

8 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady XIII 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okręgo-

wej Izby Inżynierów Budownictwa, by podsumować pra-
cę wszystkich organów, komisji i zespołów działających 
w Izbie, wybrać przewodniczącego okręgowej rady Izby, 
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przewodniczących organów oraz członków rady okręgowej 
i członków organów, a także delegatów na zjazd PIIB w IV 
kadencji. W dalszej części Zjazdu delegaci nakreślili kierun-
ki działania w kolejnym roku funkcjonowania samorządu. 

Zaproszenia do wzięcia udziału w Zjeździe wysłano do 
180 delegatów wybranych podczas jesiennych spotkań wy-
borczych. Na 180 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzię-
ło udział 168, co stanowiło 93,33% wszystkich delegatów. 

Przewodniczący rady okręgowej WOIIB – Jerzy Stroński 
przywitał delegatów oraz przybyłych gości honorowych. 

Serdecznie przywitał przybyłego na zjazd prezesa PIIB – 
Andrzeja Rocha Dobruckiego.

Przewodniczący okręgowej rady WOIIB – Jerzy Stroński 
złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady w 2013 r. 
Następnie skarbnik Izby – Kazimierz Ratajczak omówił roz-
liczenie realizacji budżetu w 2013 r. 

Przewodniczący organów Izby złożyli sprawozdania 
z działalności tych organów w 2013 roku. W konkluzji 
sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej zawarto zapis 
uchwały OKR o wystąpieniu z wnioskiem do delegatów  
XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego o udzielenie ab-
solutorium ustępującym władzom Izby.

Delegaci przyjęli wszystkie sprawozdania i udzielili abso-
lutorium okręgowej radzie Izby.

W ł o d z i m i e r z 
Draber przedstawił 
delegatom program 
dz ia ła lnośc i  na 
2014 rok, a skarb-
nik Izby przed-
stawił propozycję 
budżetu na 2014 r. 
Delegaci zatwier-
dz i l i  „P rog ram 
działalności WOIIB 
na 2014 rok” oraz 
uchwalili „Budżet 
WOIIB na 2014 
rok”. 

W dalszej części zjazdu odbyły się wybory: przewodni-
czącego okręgowej rady, przewodniczących organów, skła-
du okręgowej rady, składów osobowych organów oraz de-
legatów na krajowy zjazd PIIB. I tak w wyniku głosowania 
zostali wybrani:
– przewodniczącym okręgowej rady WOIIB – inż. Włodzi-

mierz Draber;
– przewodniczącym okręgowej komisji kwalifikacyjnej – 

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski;
– przewodniczącym okręgowego sądu dyscyplinarnego – 

mgr inż. Lech Grodzicki;
– przewodniczącym okręgowej komisji rewizyjnej – mgr inż. 

Wojciech Białek;
– okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej – 

koordynatorem – mgr inż. Łukasz Gorgolewski.
W dalszej części Zjazdu delegaci wybrali skład organów 

statutowych. W skład Rady Okręgowej weszli (lista wg al-
fabetu):

1. Walenty Adamczewski,
2. Zbigniew Bigoszewski,
3. Krystyna Chocianowicz,
4. Elżbieta Chorąży,
5. Maciej Dąbrowski,
6. Jerzy Franczyszyn,
7. Danuta Gawęcka,
8. Stefan Granatowicz,
9. Klemens Janiak,
10. Anita Karcz,
11. Mirosław Karolak,
12. Tadeusz Łuka,
13. Andrzej Mikołajczak,
14. Roman Napierała,
15. Mirosława Ogorzelec,
16. Krzysztof Pięta,
17. Jolanta Popławska,
18. Edmund Przybyłowicz,
19. Grzegorz Ratajczak,
20. Kazimierz Ratajczak,
21. Jerzy Stroński,
22. Edward Szczechowiak,
23. Marian Walczak,
24. Andrzej Wojciechowski,
25. Zenon Wośkowiak,
26. Anna Wróblewska,
27. Maciej Zdziabek,
28. Zenon  Zgarda,
29. Jerzy Zielonacki.
W skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej weszli (lista 

wg alfabetu):
1. Andrzej Barczyński,
2. Zbigniew Bartkowiak,
3. Tomasz Ciekański,
4. Anna Gieczewska,
5. Roman Jabłoński,
6. Zygmunt Jagła,
7. Seweryn Kaczmarek,
8. Mirosław Lisowski,
9. Renata Makowska,
10. Daniel Pawlicki,
11. Roman Pilch
12. Stefan Wawrzków,
13. Piotr Żabierek.
W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej weszli (lista wg  

alfabetu):
1. Urszula Bartkowska,
2. Ryszard Białczyk,
3. Rajmund Jakuszkowiak,
4. Anna Kołłątaj,
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5. Andrzej Kulesa,
6. Wiktor Liszczyński.
Do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego weszli (lista wg 

alfabetu):
1. Zbigniew Bryłka,
2. Zbigniew Głuszak,
3. Waldemar Kaczmarek,
4. Mieczysław Kolecki,
5. Zdzisław Kowalski,
6. Tomasz Kulczyński,
7. Maria Maciejewska,
8. Edmund Krzysztof Marmur,
9. Tadeusz Jan Pawlak,
10. Mirosław Węcłaś,
11. Jakub Włodarczyk,
12. Bogdan Zastawny.
Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodo-

wej zostali wybrani (lista wg alfabetu):
1. Józef Cieśla,
2. Kamila Lach-Jaskuła,
3. Ryszard  Jagła,
4. Grażyna  Kubaś,
5. Robert Krupa.
Delegatami WOIIB na Krajowy Zjazd zostali wybrani (li-

sta wg alfabetu):
1. Andrzej Barczyński,
2. Ryszard Białczyk,
3. Krystyna Chocianowicz,
4. Włodzimierz Draber,
5. Danuta Gawęcka,
6. Łukasz Gorgolewski,
7. Rajmund Jakuszkowiak,
8. Klemens Janiak,
9. Żaneta Krysztofiak,
10. Andrzej Mikołajczak,
11. Mirosława Ogorzelec,
12. Henryk Orzełek,
13. Daniel Pawlicki,
14. Daniel Przybylski,
15. Jerzy Stroński,
16. Janusz Śniedziewski,
17. Zenon Wośkowiak,
18. Anna Wróblewska.
Podczas XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 

WOIIB delegaci przyjęli 5 wniosków skierowanych do Kra-
jowej Rady PIIB, jeden wniosek dotyczący szkoleń i dosko-
nalenia zawodowego do realizacji przez Izbę oraz 5 wnio-
sków do realizacji przez okręgową radę Izby. 

26 września 2014 r. 
w ośrodku szkoleniowo-
-wypoczynkowym WI-
TYNG w Mikorzynie 
koło Konina, już po raz  
8, z okazji Wielkopolskie-
go Dnia Budowlanych, 
spotkali się członkowie 
Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Tym razem orga-
nizatorem była delegatura 
Izby w Koninie. 

Wszystkich przybyłych 
serdecznie powitał prowadzący część oficjalną uroczystości 
Kol. Maciej Dąbrowski, który następnie poprosił przewodni-
czącego WOIIB – Włodzimierza Drabera o zabranie głosu.

Włodzimierz Draber na  wstępie swojego wystąpienia po-
prosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy Koleżanki i Ko-
legów, którzy na zawsze odeszli z szeregów samorządu. Na-
stępnie powitał Koleżanki i Kolegów oraz gości. 

Włodzimierz Draber krótko przypomniał najważniej-
sze wydarzenia z życia Izby od początku roku. Przedstawił 
główne cele do realizacji w IV kadencji działania samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa.

Na zakończenie stwierdził, że Wielkopolski Dzień Bu-
dowlanych jest okazją do spotkania się ludzi zawodowo bar-
dzo zajętych, ale także daje możliwość wymiany doświad-
czeń oraz jest czasem na serdeczne, koleżeńskie kontakty 
we własnym gronie. Jest to wspólne święto ludzi, którzy na 
co dzień wzbogacają Wielkopolskę o nowe obiekty przemy-
słowe, budynki, rozwiązania komunikacyjne i infrastruktu-
rę techniczną. Życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom 
miłych chwil spędzonych podczas tegorocznego spotkania 
z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.

Wielkopolski Dzień Budowlanych to okazja do uhonoro-
wania najbardziej zasłużonych członków naszej Izby.

Medal „Za zasługi dla budownictwa” Józefowi Cieśli 
wręczali: starosta powiatu konińskiego Małgorzata Waszak 
i przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber.
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Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa wręczali: sekretarz PIIB Danuta Gawęcka i przewodni-
czący WOIIB Włodzimierz Draber.

SREDRNE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Marek Diering
– Lech Karwowski,
– Józef Tarczewski,
– Roman Żywica.
ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Walenty Adamczewski,
– Iwona Dąbrowska,
– Jerzy Franczyszyn,
– Mirosław Karolak,
– Jerzy Tykociński,
– Piotr Żywica.
Medale „Za zasługi dla miasta Konina” wręczali: wice-

prezydent miasta Konina Marek Waszkowiak i przewodni-
czący WOIIB Włodzimierz Draber. Odznaczenia otrzymali:

– Jan Chorbiński,
– Iwona Dąbrowska,
– Ryszard Kwieciński,
– Mirosława Pik,
– Grzegorz Świderski.
Prezydent miasta Gniezna Jacek Kowalski uhonorował: 

Daniela Pawlickiego i Zenona Wośkowiaka „Medalem pa-
miątkowym wybitym z okazji 1000-lecia Zjazdu Gnieź-
nieńskiego” a wręczał je przewodniczący WOIIB i przed-
stawiciel Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Witold Gądek.

16 października 2014 r. odbyła się, w Centrum Kongre-
sowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, IV Konferencja „Budownictwo szpi-
talne”, która otrzymała podtytuł „Nowoczesne technologie 
a oszczędność energii”, pod patronatem rektorów Uniwersy-
tetu Medycznego prof. dr hab. Jacka Wysockiego i Politech-
niki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego. 
Patronat medialny objęła regionalna telewizja WTK . 

Konferencję prowadzili wspólnie: dr n. med. Adam Miks-
tacki z ramienia Uniwersytetu Medycznego i mgr inż. Jerzy 

Stroński z ramienia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa. Prowadzący wyrazili uznanie z po-

wodu dużego zainteresowania tematyką konferencji wśród 
sfer medycznych, jak i budowlanych czy architektonicznych, 
czego dowodem była dobra frekwencja, wynosząca ponad 
170 osób z terenu całej zachodniej Polski. Budującym był 
fakt, że wśród uczestników było dużo przedstawicieli szpita-
li powiatowych, wojewódzkich czy specjalistycznych. 

Podczas konferencji wygłoszono 11 referatów. 

2015 rok

W dniach 10-13 marca 2015 r. Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Międzynarodowymi 
Targami Poznańskimi, pod patronatem honorowym Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa i pod patronatem medialnym 
„Inżyniera Budownictwa”, zorganizowała Dni Inżyniera, 
które odbyły się 10 i 11 marca w Sali Zielonej pawilonu nr 3.

Pierwszego dnia  – 10 marca – prawie 200 osób przyby-
ło, by poznać planowane zmiany w nowelizacji Prawa bu-
dowlanego oraz Ustawy o wyrobach budowlanych. Trzecim 
tematem tego dnia były Pozacenowe kryteria oceny ofert 
w zamówieniach publicznych o prace projektowe oraz w za-
mówieniach „Zaprojektuj i buduj”.

11 marca – drugiego Dnia Inżyniera podczas Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich BUDMA 2015, w spotkaniach 
wzięło udział ponad 120 osób, których powitał Włodzimierz 
Draber – przewodniczący WOIIB. Następnie przekazał pro-
wadzenie obrad Jerzemu Strońskiemu – zastępcy przewodni-
czącego WOIIB.

14 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady XIV 
Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa. 

Delegatów oraz przybyłych gości honorowych przywi-
tał Włodzimierz Draber, przewodniczący okręgowej rady 
WOIIB. Wśród gości byli: Piotr Florek – wojewoda wiel-
kopolski, prof. Zbigniew Kledyński – wiceprezes PIIB, dr 
hab. inż. Andrzej Glema – prodziekan Wydziału Budowni-
ctwa i Inżynierii Środowiska PP, Jerzy Witczak – Wielko-
polski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marek 
Szczęsny – prezydent rady Wielkopolskiej Izby Budowni-
ctwa, Stanisława Ziółkowska – Okręgowy Inspektor Pracy 
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w Poznaniu, Ewa Pawlicka-Garus – wiceprzewodnicząca 
rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz prze-
wodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT.

Włodzimierz Draber, przewodniczący rady WOIIB zło-
żył delegatom sprawozdanie z działalności rady w 2014 r.  
Kazimierz Ratajczak, skarbnik WOIIB, przedstawił sposób 
realizacji budżetu w 2014 r. 

Wszystkie organy statutowe Izby przedstawiły swoje 
sprawozdania, łącznie z okręgową komisją rewizyjną, która 
wystąpiła do zjazdu z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
okręgowej radzie WOIIB.

W wyniku głosowania zjazd udzielił absolutorium. 
Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Andrzej 

Mikołajczak przedstawił delegatom program działalności na 
2015 rok, a skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu na 
2015 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB 
na 2015 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2015rok”.

Podczas XIV Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci 
przyjęli 3 wnioski: 1 dotyczący szkoleń i doskonalenia zawo-
dowego oraz 2 wnioski do realizacji przez okręgową radę Izby. 

18 września 2015 r. do Ośrodka SADYBA w Boszko-
wie Letnisku koło Włoszakowic w powiecie leszczyńskim 
przyjechali uczestnicy Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. 
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa już 
po raz dziewiąty zorganizowała obchody tego święta. Tym 

razem gospodarzem była delegatura w Lesznie. Na spotkanie 
przybyło ponad 300 osób z całej Wielkopolski. 

Wszystkich serdecznie powitał prowadzący część oficjal-
ną uroczystości kol. Klemens Janiak, który następnie popro-
sił przewodniczącego WOIIB – Włodzimierza Drabera o za-
branie głosu.

Przewodniczący WOIIB  na  wstępie swojego wystąpienia 
poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy tych, którzy na 
zawsze odeszli z naszego grona. Następnie powitał przyby-
łych gości

Przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber krótko 
przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia Izby od po-
czątku 2015 roku.

Powiedział, że Wielkopolski Dzień Budowlanych jest 
wspólnym świętem ludzi, którzy na co dzień wzbogacają 
Wielkopolskę o nowe obiekty, rozwiązania komunikacyjne 
i infrastrukturę techniczną. Dzień ten jest okazją do spotka-
nia się ludzi zawodowo bardzo zajętych, ale także daje moż-
liwość wymiany doświadczeń oraz jest czasem na serdeczne, 
koleżeńskie kontakty we własnym gronie. 

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

Wielkopolski Dzień Budowlanych to okazja do uhonoro-
wania najbardziej zasłużonych członków naszej Izby.

Medal „Za zasługi dla budownictwa” wręczyli: wicewo-
jewoda Dorota Kinal i przewodniczący WOIIB Włodzimierz 
Draber. Uhonorowani tym medalem zostali:

– Mieczysław Kolecki,
– Krzysztof Pięta,
– Aleksander Szymkowiak,
– Jerzy Zielonacki.
Odznaki honorowe „Za zasługi dla rozwoju gospodarki 

Rzeczypospolitej Polskiej” wręczyli: wicewojewoda Doro-
ta Kinal i przewodniczący WOIIB Włodzimierz Draber. Od-
znaki honorowe otrzymali: 

– Wojciech Białek,
– Danuta Gawęcka,
– Łukasz Gorgolewski,
– Stefan Granatowicz,
– Lech Grodzicki,
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– Andrzej Mikołajczak,
– Mirosława Ogorzelec,
– Daniel Pawlicki,
– Kazimierz Ratajczak.
Dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji wręczyli 

wicewojewoda Dorota Kinal i przewodniczący WOIIB Wło-
dzimierz Draber. Dyplomy otrzymali: 

– Wojciech Białek,
– Danuta Gawęcka,
– Stefan Granatowicz,
– Lech Grodzicki,
– Andrzej Mikołajczak,
– Mirosława Ogorzelec,
– Daniel Pawlicki,
– Michał Rakowski,
– Kazimierz Ratajczak,
– Jerzy Stroński,
– Zenon Wośkowiak.
Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budowni-

ctwa wręczyli: sekretarz PIIB Danuta Gawęcka i przewodni-
czący WOIIB Włodzimierz Draber.

SREDRNE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Wacław Czub,
– Krzysztof Rabiega,
– Mieczysław Szukała.
ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali: 
– Urszula Bartkowska,
– Tomasz Ciekański,
– Józef Cieśla,
– Henryk Grabowski,
– Stefan Granatowicz,
– Roman Jabłoński,
– Zygmunt Jagła,
– Waldemar Kaczmarek,
– Mieczysław Kolecki,
– Anna Kołłątaj,
– Wiktor Liszczyński,
– Maria Maciejewska,
– Mirosław Węcłaś.

2016 rok

 19 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie 
Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków 
WOIIB w następującym składzie:

– Andrzej Mikołajczak – przewodniczący,
– Henryk Grabowski – członek,
– Roman Jabłoński – członek,
– Bogdan Klimczak – członek,
– Karol Piekarczyk – członek,
– Piotr Pospieszny – członek,
– Michał Rakowski – członek,
– Jakub Sąsiadek – członek.
Realizując uchwałę XIII Zjazdu sprawozdawczo-wybor-

czego, na podstawie uchwały Rady WOIIB nr 130/15 z dnia 
15 grudnia 2015 r., powołano Zespół ds. Ochrony i Doradz-
twa Zawodowego Członków Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, w celu realizacji zadań statu-
towych przewidzianych w ustawie o samorządach zawodo-
wych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Do zadań Zespołu należy:
1. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia 

ochrony zawodowej członkom Izby,
2. doradztwo zawodowe w sprawach zgłoszonych przez 

członków Izby w zakresie nie objętym kompetencjami dzia-
łających w Izbie: Zespołu ds. procesów budowlanych oraz 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zespół podejmuje swe 
działania na wniosek zainteresowanego członka Izby lub 
z inicjatywy własnej.

W dniach 2-5 lutego 2016 r. odbyły się Międzynarodowe 
Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2016, natomiast 
tradycyjnie już Dni Inżyniera Budownictwa, organizowane 
przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budowni-
ctwa, przy współudziale Międzynarodowych Targów Po-
znańskich i Instytutu Techniki Budowlanej, odbywały się 
w dniach 2 i 3 lutego. 

Pierwszy dzień obrad poświęcony był przede wszystkim 
omówieniu zmian w regulacjach prawnych dotyczących 
procesu budowlanego, które zostały obszernie przedsta-
wione przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego. Wykład 
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ministra Żuchowskiego jako inaugurujący Dni Inżyniera 
Budownictwa wywołał ogromne zainteresowanie wśród 
społeczności budowlanej będącej uczestnikami Targów 
BUDMA 2016. 

W drugiej części tej sesji, prezentację „Europejski rynek 
innowacji – Strategia Instytutu Techniki Budowlanej” przed-
stawił Robert Geryło – zastępca dyrektora ITB ds. strategii 
i rozwoju. Po swoim wystąpieniu wręczył przedstawicielom 
wyróżniających się firm budowlanych Europejskie Oceny 
Techniczne, Certyfikaty oraz świadectwa Deklaracji Środo-
wiskowych. 

Sesja przeprowadzona w drugim dniu Inżyniera Budow-
nictwa obejmowała tematy merytoryczne będące w kręgu 
zainteresowań specjalistów od budownictwa dzisiejszego, 
jak i z przewidywanej przyszłości, bowiem założeniem ge-
neralnym Dni Inżyniera na Targach BUDMA jest nadawanie 
impulsów do działań prognozowanych.

Podsumowując Dni Inżyniera Budownictwa na Targach 
BUDMA 2016, należy podkreślić duże zainteresowanie śro-
dowiska przedstawioną tematyką, o czym świadczyła bardzo 
wysoka frekwencja i merytoryczna dyskusja. 

Uczestnicy obydwu sesji pochodzili ze wszystkich regio-
nów naszego kraju i byli głównie członkami naszego samo-
rządu zawodowego.

 W dniach 3 i 4 lutego 2016 r., w okresie Targów BUD-
MA 2016, podejmowaliśmy delegację z Federacji Francu-
skiej Budownictwa. Członkami delegacji byli inżynierowie 
i właściciele firm zrzeszonych w Federacji Francuskiej Bu-
downictwa  z rejonu Alzacji, Lotaryngii, Szampanii i Arde-
nów. Delegacja liczyła 24 osoby. Na czele delegacji stała 
przewodnicząca FFB w Lotaryngii Sylvie Petiot, która rów-
nież pełni obecnie funkcję wiceburmistrza Nancy. W skła-
dzie delegacji byli: konsul honorowy RP w Nancy Czesław 
Bartela oraz z zaprzyjaźnionej federacji BTP w departamen-
cie Vosges Prezydent Sylvie Tuaillon a także wiceprezydent 
i skarbnik Daniel Virion.

W pierwszym dniu wizyty delegacji francuskiej na tar-
gach BUDMA 2016 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa, przy udziale Wielkopolskiej Izby Bu-

downictwa, zorganizowała spotkanie polskich producentów 
z delegacją francuską.

W drugim dniu wizyty podejmowaliśmy delegację fran-
cuską w naszej siedzibie na ulicy Dworkowej. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie Zespołu do współpracy z zagranicą 
wraz z przewodniczącym Zespołu Krzysztofem Piętą, sekre-
tarz WOIIB Mirosława Ogorzelec, dyrektor biura Balbina Ko-
nieczna oraz redaktor naszego Biuletynu Mirosław Praszkow-
ski. W spotkaniu uczestniczył prezes WIB Zenon Kierczyński. 

Po zwiedzeniu naszej siedziby, przewodniczący WOIIB 
Włodzimierz Draber przedstawił prezentację dotyczącą 
WOIIB. Szczegółowo omówił organizację i działalność na-
szej Izby oraz zadania, jakie spoczywają na samorządzie wo-
bec naszych członków. Przedstawił również organa Izby, ko-
misje i zespoły i opowiedział, czym one się zajmują. Prezes 
WIB przedstawił krótką prezentację swojej izby. Natomiast 
delegacja francuska przedstawiła na piśmie swoją prezenta-
cję w języku polskim. Zakończeniem wizyty była wspólna 
kolacja, w trakcie której nawiązywały się kontakty i dysku-
sje na tematy związane z budownictwem. To spotkanie przy-
czyni się do jeszcze większego zacieśnienia współpracy po-
między WOIIB a Francuską Federacją Budownictwa.

12 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 rozpoczął obrady XV 
Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa, by podsumować działalność wszystkich organów, ko-
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misji i zespołów działających w Izbie oraz nakreślić kierunki 
do działania w kolejnym roku funkcjonowania samorządu. 
Prezydium Zjazdu przewodniczył mgr inż. Lech Grodzicki, 
który w WOIIB pełni funkcję przewodniczącego Okręgowe-
go Sądu Dyscyplinarnego.

Na 177 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło 
udział 141, co stanowiło 79,66% wszystkich delegatów. 

Delegatów oraz przybyłych gości honorowych przywitał 
przewodniczący okręgowej rady WOIIB Włodzimierz Draber.

Z okazji jubileuszu wydania 50. numeru Biuletynu 
WOIIB odbyła się uroczystość wręczenia nagród „Złotego 
pióra”, którymi uhonorowano najbardziej twórczych auto-
rów. Statuetki otrzymali: Marek Adamiec, Przemysław G. 
Barczyński, Ryszard Chojnacki i Konrad Ochociński. Spe-
cjalną statuetkę otrzymał redaktor naczelny Biuletynu – Mi-
rosław Praszkowski.

Nagrody wręczali: Barbara Mikulicz-Traczyk – redaktor 
naczelna „Inżyniera Budownictwa”, Włodzimierz Draber – 

przewodniczący WOIIB, Stefan Granatowicz – przewodni-
czący Rady Programowej Biuletynu.

Przewodniczący okręgowej rady WOIIB – Włodzimierz 
Draber złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady 
w 2015 r. 

Skarbnik WOIIB, Kazimierz Ratajczak, skrótowo wyjaś-
nił zasady wyliczeń realizacji budżetu w 2015 r. Zabezpie-
czono wszystkie wydatki statutowe. Nie naruszono rezerwy 
budżetowej.

Po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działalności 
w 2015 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium 
Okręgowej Radzie WOIIB. 

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Andrzej 
Mikołajczak przedstawił delegatom „Program działalności 
na 2016 rok”, a skarbnik Izby przedstawił propozycję bu-
dżetu na 2016 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalno-
ści WOIIB na 2016 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 
2016 rok”.

Podczas XV Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci 
przyjęli 4 wnioski: 2 wnioski skierowane do Krajowej Rady 
PIIB oraz 2 wnioski do realizacji przez okręgową radę Izby. 

 W dniach 25-28.04.2016 r. odbyły się Międzynarodo-
we Targi Instalacyjne „INSTALACJE 2016”. Wielkopolska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Mię-
dzynarodowymi Targami Poznańskimi była organizatorem 
konferencji „Klimatyzacja i wentylacje” w pierwszym dniu 
Targów, tj. 25 kwietnia br. Współorganizatorem była Poli-

technika Poznańska, a patronat objęła Polska Izba Inżynie-
rów Budownictwa. 

 30 września 2016 r. do Zamiejscowego Ośrodka Dydak-
tycznego UAM w Pile przyjechali uczestnicy Wielkopol-
skiego Dnia Budowlanych 2016. Na spotkanie przybyło ok. 
220 osób z całej Wielkopolski. 

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

Włodzimierz Draber krótko przedstawił najważniejsze 
działania WOIIB w 2016 r. Stwierdził, że Wielkopolski 
Dzień Budowlanych jest wspólnym świętem ludzi, którzy na 
co dzień wzbogacają Wielkopolskę o nowe obiekty budow-
lane. Dzień ten jest też okazją do spotkania się ludzi zawo-
dowo bardzo zajętych. Daje możliwość wymiany doświad-
czeń oraz jest czasem na serdeczne, koleżeńskie spotkania 
we własnym gronie. 
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Życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom miłych chwil 
spędzonych podczas tegorocznego spotkania z okazji Wiel-
kopolskiego Dnia Budowlanych.

Medal „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczy-
pospolitej Polskiej” wręczyli: wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, przewodniczący 
WOIIB Włodzimierz Draber i Kazimierz Pawlicki: Odzna-
czenie odebrali: Wiesław Andrzej Buczkowski i Kazimierz 
Ratajczak.

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

ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Krzysztof Biernacki,
– Ryszard Jagła,
– Grażyna Kubaś,
– Tomasz Kulczyński,
– Mirosław Lisowski,
– Edmund Marmur,
– Edmund Przybyłowicz,
– Jakub Włodarczyk.
SREBRNE ODZNAKI HONOROWE PIIB otrzymali:
– Zbigniew Bartkowiak,
– Ryszard Białczak,
– Bogumił Chełkowski,

– Krzysztof Durczak,
– Elżbieta Stakun,
– Jerzy Szczygielski,
– Apolinary Teleżyńki,
– Zenon Wzgarda.
Po części oficjalnej fantastyczną prelekcję o początkach 

Piły, jej historii, rozwoju i współczesności wygłosił Roman 
Chwaliszewski – kierownik Delegatury Wielkopolskiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Pile. Duża wiedza i swoboda 
wypowiedzi prelegenta urzekła słuchaczy, którzy nagrodzili 
go długimi i gromkim brawami. 

18 października 2016 roku zorganizowano w Centrum 
Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy 
ul. Węgorka 20  konferencję programową WOIIB, której 
celem było udzielenie odpowiedzi na pytania „Co  pomaga, 
a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budow-
nictwa?”. Była to realizacja wniosku z XV Zjazdu Spra-
wozdawczego WOIIB zgłoszonego przez dwóch naszych 
członków: kol. Łukasza Gorgolewskiego i kol. Lecha Gro-
dzickiego. Wniosek  o treści „Zjazd zobowiązuje Okręgową 

Radę WOIIB do organizacji corocznej Konferencji Progra-
mowej WOIIB  w terminie krótszym niż 6 miesięcy przed ko-
lejnym Zjazdem WOIIB. W konferencji powinni brać udział: 
delegaci na Zjazd WOIIB, pozostali członkowie organów 
WOIIB, członkowie organów PIIB będący członkami WOIIB, 
w tym delegaci na Zjazd Krajowy. Konferencja powinna 
mieć charakter otwarty dla członków WOIIB” został prze-
głosowany i uzyskał akceptację Zjazdu. Organizując konfe-
rencję skorzystano z tematyki, jaka została zaprezentowana 
podczas XV Zjazdu Krajowego PIIB, tym bardziej że temat 
wywołany przez prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego 
jest ciągle aktualny. 

Dodatkowym atutem do podjęcia szerokiej dyskusji pro-
gramowej był fakt, że krótko przed konferencją otrzymali-
śmy z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do zaopi-
niowania projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. 
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00. Otwarcia kon-
ferencji dokonał przewodniczący WOIIB, przedstawiając 
główną tematykę konferencji i jej organizację. Konferencję 
podzielono na trzy części: 
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Zrealizowanie tak bogatego, a także interesującego pro-
gramu wymagało zaproszenia do wygłoszenia referatów 
wysokiej klasy specjalistów ze środowisk lekarskich, pielęg-
niarskich, farmaceutycznych, architektów i inżynierów bu-
downictwa.

Podczas konferencji wygłoszono trzynaście wykładów do-
tyczących zarówno zagrożeń epidemiologicznych, budowni-
ctwa szpitalnego, jak i praktycznych rozwiązań stosowanych 
w szpitalach i w aptekach zapobiegających rozprzestrzenianiu 
się mikroorganizmów, bakterii, wirusów i grzybów, coraz bar-
dziej odpornych na wszelkie antybiotyki.

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

2017 rok
 
W dniach 7-10 lutego 2017 r. odbyły się w Poznaniu 

jubileuszowe 25. Targi Budownictwa i Architektury BUD-

MA. W ramach tych Targów zorganizowano pod patronatem 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa I Forum Gospodar-
cze Budownictwa i Architektury. W pierwszym dnia Forum,  
7 lutego 2017 r., po uroczystym otwarciu Targów BUDMA 
przez ministra Andrzeja Adamczyka, przeprowadzono 3 se-
sje tematyczne. 

Na temat wyrobów budowlanych pierwszy głos zabrał Ja-
cek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Następnie Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Budownictwa wraz z Małgorzatą 
Walczak-Gomułą i Beatą Tomczak omówił ogólny rozwój 
budownictwa jako koła zamachowego polskiej gospodarki. 

W trzecim wystąpieniu omówiono rynki eksportowe dla pol-
skich wyrobów budowlanych (Janusz Komurkiewicz – prezes 
Związku Polskie Okna i Drzwi oraz Andrzej Kozłowski – wice-
prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa). 

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

Druga część – obrady i dyskusje w  poszczególnych pa-
nelach.

Trzecia część – wspólne podsumowanie obrad w pane-
lach i całościowe podsumowanie konferencji.

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

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

25 października 2016 r. w Centrum Kongresowo-Dy-
daktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła 
się V konferencja pod roboczym tytułem „Współczesne za-
grożenia epidemiologiczne”. Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa jako reprezentant samorządu za-
wodowego reprezentującego zawód zaufania publicznego, 
wychodząc z założenia, że jednym z celów działania jest za-
spokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług budow-
lanych, organizuje co 2 lata cykliczną konferencję naukowo-
-techniczną pt. „Budownictwo szpitalne”. 

Temat konferencji był wynikiem przeprowadzonych 
konsultacji z przedstawicielami środowisk medycznych 
i budowlano-architektonicznych w celu przybliżenia uczest-
nikom problemów z tym związanych i możliwościami ich 
rozwiązania. Założeniem programowym konferencji było 
przedstawienie spojrzenia na ten temat poprzez przedstawi-
cieli świata medycyny, a następnie informacja inżynierów 

budownictwa i architektów o próbach rozwiązania nurtują-
cych problemów od strony technicznej.
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Natomiast w dniach 8 i 9 lutego 2017 r., w ramach Fo-
rum, odbyły się tradycyjne już Dni Inżyniera Budownictwa 
organizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynie-
rów Budownictwa, wspólnie z Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi, pod patronatem Ministra Infrastruktury i Bu-
downictwa.

Pierwszy Dzień Inżyniera Budownictwa poświęcony był 
przedstawieniu kluczowych zmian dla budownictwa. Mini-
ster Tomasz Żuchowski zaprezentował aktualną wersję pro-
jektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego z przedstawie-
niem kluczowych elementów na slajdach. 

Po wygłoszeniu referatu odbyła się debata z udziałem 
ministra Tomasza Żuchowskiego i pięciu tzw. ekspertów 
z różnych instytucji związanych z budownictwem. Samorząd 
inżynierów budownictwa reprezentował Jerzy Stroński – za-
stępca przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, który w swoim wystąpieniu 
przedstawił podstawowe problemy inżynierów w aktualnej 
sytuacji prawnej. Zwrócił uwagę na oczekiwania od usta-
wodawcy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie.

Drugie wystąpienie dotyczyło programu „Mieszkanie+”, 
a referat wygłosił Kazimierz Smoliński – sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Drugi Dzień Inżyniera Budownictwa był przeznaczony 
na tematy merytoryczne, aktualnie nurtujące środowisko bu-
dowlanych.

4  kwietnia 2017 r. o godz. 10:00, w Centrum Kongreso-
wym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, rozpoczął swoje 
obrady XVI Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Delegaci zebrali się, by podsumować 
działalność wszystkich organów, komisji i zespołów działa-
jących w Izbie w 2016 roku oraz  nakreślić kierunki działa-
nia w ostatnim roku IV kadencji samorządu. Podczas obrad 
Zjazdu zaplanowano wybory uzupełniające 2 osób do skła-
du Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Prezydium Zjazdu przewodniczył mgr inż. Lech Grodzicki.

Na 175 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło 
udział 133, co stanowiło 76% wszystkich delegatów. 

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 bu-
dżetu na 2017 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalno-
ści 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. 

 W dniach 20-22 marca 2017 roku delegacja naszej izby 
w składzie: przewodniczący Rady WOIIB – Włodzimierz 

Draber, zastępca przewodniczącego Rady WOIIB – Jerzy 
Stroński i przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów Zagra-
nicznych 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 którym ze strony francuskiej uczestniczyli: Sylvie Tuail-
lon, Daniel Virion i  J.M. Barbier. 

Przedstawiciele BTP Epinal zapoznali delegację naszej 
Izby z aktualną sytuacją w sektorze budownictwa we Fran-
cji oraz ze zmianami organizacyjnymi w ramach federacji 
budowlanych. W wyniku przedstawionych zmian doszło do 
pewnego ograniczenia samodzielności federacji lokalnych 
BTP, które zostały silniej włączone w strukturę GRAND 
EST z siedzibą w Nancy.  Przewodniczący lokalnych (po-
wiatowych) federacji BTP zostali wiceprzewodniczącymi 
BTP GRAND EST, a nowym przewodniczącym został JM 
Schaffner.  
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Na 30 czerwca 2017 r. w Izbie czynnych człon-
ków było 9 921 osób, zawieszonych 1299 członków. 
Razem było 11 200 członków.

Podział członków WOIIB wg wieku (procentowy)

15,64%

21,11%

29,93%

21,49%

11,83%

poniżej 35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat powyżej 65 lat

Podział członków WOIIB według płci

 mężczyźni 
89,51%

kobiety 
 10,49%

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 2002 – 2017.
Krótkie podsumowanie w liczbach 

7 899

 8475

 8812
9199

 9534 9788
1005910262

104251056010703
10873 11100

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Lata

Liczba członków WOIIB

Podział członków WOIIB wg specjalizacji

BO 50,84%

IS 20,63%

IE 13,61%

BD 8,71%

WM 2,08%

BK 1,66%

BT 1,19%

BM 1,19%

BH 0,09%

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna działa od powołania jej  
18 maja 2002 r. na I Zjeździe WOIIB. W 2003 roku OKK przyjęła 
303 wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, w tym:

– protokolarnie z Urzędu Wojewódzkiego 91 akt osobowych po 
przeprowadzeniu kwalifikacji na uprawnienia budowlane,

– 212 nowych wniosków złożonych w WOIIB o przeprowadze-
nie kwalifikacji na uprawnienia budowlane. 

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę złożonych wniosków 
i wydanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz spe-
cjalizacji w latach 2004-2017. W roku 2017 podajemy tylko liczę 
złożonych wniosków w sesji wiosennej, gdyż obecnie trwa przyj-
mowanie nowych wniosków na sesję jesienną 2017.

ROK Ilość 
wniosków

2003 8

2004 12
2005 6
2006 9

2007 3
2008 7
2009 3
2010 1
2011 4
2012 3
2013 6
2014 13
2015 2
2016 3
2017 2 *

RAZEM 82
Liczba wniosków złożonych do 
OKK WOIIB o nadanie tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego. 

* do 2 maja 2017 r.

ROK
Ilość 

złożonych 
wniosków

Ilość decyzji 
z danej sesji 

i z poprzednich
2003 212 174
2004 275 307
2005 362 295
2006 310 302
2007 346 325
2008 344 331
2009 404 390
2010 418 372
2011 413 419
2012 423 406
2013 413 405
2014 352 317
2015 521 488
2016 523 450
2017 282 234

RAZEM 5598 5215

ROK Ilość tytułów 
2003 0
2004 9
2005 7
2006 6
2007 6
2008 6
2009 4
2010 1
2011 1
2012 4
2013 5
2014 14
2015 2
2016 2
2017    3 *

Razem 70

ROK

Ogółem 
przeszkolonych 
z podziałem na 
lata: 2004/2017

2004 508
2005 1 720
2006 1 293
2007 2 128
2008 3 061
2009 2 654
2010 3 515
2011 3 203
2012 3 555
2013 3 895
2014 4 236
2015 4 105
2016 4 207

2017 – 
I półrocze 2 686

Liczba tytułów Rzeczoznawcy 
Budowlanego nadanych przez Polską 

Izbę Inżynierów Budownictwa 
(* dane do dnia 4.08.2017 r.)

Ogółem w latach 
2004 – 2017 (I półrocze)

przeszkolono 40 766 osób.
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W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budowni-
ctwa sprawnie i merytorycznie działa 7 zespołów problemo-
wych. Kontynuowana jest bardzo dobra i szeroka współpraca 
Izby z: Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodni-
czym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, 
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, ze stowarzysze-
niami naukowo-technicznymi, Wielkopolską Okręgową Izbą 
Architektów oraz Wielkopolską Izbą Budownictwa.

WOIIB aktywnie współpracuje z samorządami zawodów 
zaufania publicznego w ramach Wielkopolskiego Porozu-
mienia Samorządów Zawodowych.

Kontynuowana jest współpraca z BTP we Francji. 
Członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa mogą być dumni z dokonań samorządu zawo-
dowego w minionym 15-leciu działalności  i ze spokojem 
mogą spoglądać w nadchodzącą przyszłość. Izba jest przy-
kładem dobrej, rzetelnej, wielkopolskiej organizacji pracy 
i gospodarności.

  Opracował:
Mirosław Praszkowski

19 maja 2017 r. do egzaminu pisemnego w sesji 
wiosennej przystąpiło łącznie 288 osób, z cze-
go egzamin ten zdały 243 osoby, co stanowi 

84,38%.
Do egzaminu ustnego, który odbył się w dniach od 24 

maja do 2 czerwca 2017 r.  przystąpiło 299 osób (w tym 57  
tylko do egzaminu powtórnego ustnego), a wynik pozytyw-
ny uzyskało 234 osoby, co stanowi 78,26%, w  tym: 
– w specjalności konstrukcyjno-budowlanej –  96 osób,
– w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – 1 osoba,
– w specjalności inżynieryjnej drogowej – 19 osób,
– w specjalności inżynieryjnej mostowej – 3 osoby,
– w specjalności inżynieryjnej kolejowej –   5 osób,  
– w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 61 osób, 
– w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 45 osób,
– w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej – 4 osoby. 
 

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy-
tywnym zdały w sesji  wiosennej 2017 r. – 234 osoby.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień bu-
dowlanych po sesji wiosennej 2017 r. odbyło się 30 czerwca 
2017 r. w siedzibie Izby w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 
14 – budynek B. 

Decyzje wręczali: przewodniczący Rady WOIIB – inż. 
Włodzimierz Draber i przewodniczący OKK – prof. dr hab. 
inż. Wiesław Buczkowski. 

Na początku każdej tury uhonorowali oni najlepiej zdają-
cych z poszczególnych specjalności, wręczając im grawerto-
ny z decyzją o nadaniu uprawnień oraz nagrodę książkową.

godz. 10:00 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
mgr inż. Jakub Czamański,    

    mgr inż. Maciej Helak,    
mgr inż. Piotr Michałowski.    
Nagroda w postaci książki: mgr inż. Karol Kazaryn. 

godz. 11:30 dla specjalności: instalacyjnej sanitarnej, te-
lekomunikacyjnej, inżynieryjnej  hydrotechnicznej i kolejo-
wej: 

mgr inż.  Monika Król – sp. sanitarna,    
mgr inż. Marek Jarzyna – sp. sanitarna,  
mgr inż. Piotr Kondratowicz – sp. sanitarna,  
mgr inż. Jerzy Maślankowski- sp. kolejowa srk.  

Nagroda w postaci książki: mgr inż. Tomasz Jałoszyński – 
sp. sanitarna.

godz. 13:00 dla specjalności: instalacyjnej elektrycznej, 
inżynieryjnej drogowej i mostowej. 

mgr inż. Marek Kowalczyk – sp. elektryczna, 
mgr inż. Adam Pietrzak – sp. elektryczna,  
mgr inż. Tomasz Grzechowiak – sp. drogowa.  
Nagroda w postaci książki: mgr inż. Krzysztof Pokorski – 

sp. mostowa
Wszystkim, którzy otrzymali decyzję o nadaniu upraw-

nień budowlanych – serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych 



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2017 (56)

24 www.woiib.org.pl

1. SPECJALNOŚć KONSTRUKCYJNO- BUDOWLA-
NA –  96 OSÓB:

– do projektowania bez ograniczeń:

1. mgr inż. Joanna Kinga Bielak
2. mgr inż. Cezary Łukasz Chojnowski
3. mgr inż. Patrycja Gawluk
4. mgr inż. Joanna Gralak
5. mgr inż. Michał Bogdan Grochal
6. mgr inż. Anthony Delva Juste
7. mgr inż. Hubert Maciejewski
8. mgr inż. Ewa Małgorzata Nagel
9. mgr inż. Maciej Nowak
10. mgr inż. Bartosz Dariusz Nowakowski
11. mgr inż. Michał Skrzypczak
12. mgr inż. Robert Paweł Stachowiak
13. mgr inż. Piotr Marcin Strzelecki
14. mgr inż. Mateusz Szulc

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

15. mgr inż. Damian Michał Borek
16. mgr inż. Jan Krystian Ciesielski
17. mgr inż. Leszek Piotr Hemmerling
18. mgr inż. Karol Łukasz Krawczyński
19. mgr inż. Tomasz Marciniak
20. mgr inż. Kamil Paweł Matuszewski
21. mgr inż. Piotr Przybylski
22. inż. Wiesław Szymczak
23. mgr inż. Władysław Jan Wszołek
24. mgr inż. Piotr Ziółkowski

–  do projektowania i kierowania robotami w zakresie 
ograniczonym:

25. inż. Bartłomiej Szymon Kropiński

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

26. mgr inż. Michał Paweł Andrzejczak
27. mgr inż. Dominik Bilski
28. mgr inż. Joanna Agnieszka Bugajna
29. mgr inż. Grzegorz Byczyk
30. mgr inż. Daniel Cieślarski
31. mgr inż. Paula Czamańska
32. mgr inż. Jakub Piotr Czamański
33. mgr inż. Klaudia Dudkowiak
34. inż. Mateusz Dutkiewicz
35. mgr inż. Wojciech Marek Dziuba
36. inż. Marta Frejek
37. mgr inż. Przemysław Maciej Gawroński
38. mgr inż. Marcin Gdaniec
39. mgr inż. Sebastian Gębka
40. mgr inż. Michał Rafał Giełżyński
41. mgr inż. Tomasz Gorynia
42. mgr inż. Maciej Michał Górny

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2017 r.

43. mgr inż. Arkadiusz Stanisław Grzegorek
44. mgr inż. Maciej Helak
45. inż. Wojciech Hemmerling
46. dr inż. Daria Małgorzata Horbik
47. mgr inż. Piotr Józef Jamroży
48. mgr inż. Mateusz Jakub Jarzębski
49. mgr inż. Michał Jujka
50. mgr inż. Rafał Kamieniarz
51. mgr inż. Katarzyna Monika Klimkowska
52. inż. Grzegorz Koralewski
53. mgr inż. Kamila Klaudia Krawczyk
54. inż. Mariusz Mikołaj Kucharczyk
55. mgr inż. Kacper Jan Kucza
56. mgr inż. Katarzyna Lemańska
57. mgr inż. Paweł Maciejewski
58. mgr inż. Piotr Michałowski
59. mgr inż. Sławomir Piotr Myka
60. mgr inż. Mikołaj Piotr Nadolny
61. mgr inż. Katarzyna Bogumiła Niespodziana
62. mgr inż. Paweł Wojciech Nowak
63. mgr inż. Jacek Pawłowski
64. inż. Wiktor Pawłowski
65. mgr inż. Andrzej Pecyna
66. mgr inż. Igor Jakub Piechocki
67. mgr inż. Patryk Piechota
68. mgr inż. Krzysztof Edward Pietrzak
69. mgr inż. Przemysław Przyborowski
70. mgr inż. Monika Maria Puka
71. mgr inż. Maciej Pytlik
72. inż. Jarosław Ratuszniak
73. mgr inż. Kajetan Ruks
74. mgr inż. Grzegorz Serdyński
75. mgr inż. Łukasz Skrzypacz
76. inż. Sławomir Edward Sobański
77. mgr inż. Joanna Sołtysiak
78. mgr inż. Mariusz Stanisławski
79. mgr inż. Marcin Steffek
80. mgr inż. Patrycja Stępień
81. mgr inż. Piotr Artur Stępniewski
82. inż. Rafał Jarosław Szałek
83. mgr inż. Magdalena Szczepaniak
84. mgr inż. Jarosław Szpot 
85. mgr inż. Wacław Andrzej Szyguła
86. mgr inż. Gabriel Szymendera
87. inż. Paweł Rafał Wachowiak
88. mgr inż. Małgorzata Węsierska
89. mgr inż. Krzysztof Wiese
90. mgr inż. Tomasz Marek Witka
91. mgr inż. Bartosz Maciej Wojciechowski
92. mgr inż. Paweł Wypyszyński

– do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogra-
niczonym:
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93. mgr inż. Paweł Broda
94. inż. Tomasz Brzeski
95. mgr inż. Karol Stanisław Kazaryn
96. mgr inż. Kazimierz Szcześniak

2. SPECJALNOŚć INŻYNIERYJNA HYDROTECH-
NICZNA – 1 OSOBA:

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

1. mgr inż. Kamil Serkowski

3. SPECJALNOŚć INŻYNIERYJNA MOSTOWA  
– 3 OSOBY:

– do projektowania bez ograniczeń: 

1. mgr inż. Krzysztof Piotr Łukaszewicz

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

2. mgr inż. Anna Bagińska
3. mgr inż. Krzysztof Pokorski

4. SPECJALNOŚć INŻYNIERYJNA DROGOWA  
– 19 OSÓB:

– do projektowania bez ograniczeń:

1. mgr inż. Jarosław Buśkiewicz
2. mgr inż. Michał Chwaliński
3. mgr inż. Tomasz Piotr Grzechowiak
4. mgr inż. Agata Kubiak
5. mgr inż. Katarzyna Wachowska

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

6. mgr inż. Jacek Wojciech Sobiegraj

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

7. mgr inż. Tomasz Gałązka
8. mgr inż. Tomasz Hildebrandt
9. mgr inż. Małgorzata Iwona Kasperska
10. mgr inż. Łukasz Krzysztof Kondrat
11. mgr inż. Marek Władysław Macedulski
12. mgr inż. Piotr Marian Mańczak 
13. mgr inż. Piotr Marciniak 
14. mgr inż. Konrad Myszkowski
15. mgr inż. Alicja Edyta Orzeł
16. inż. Krzysztof Plamowski
17. mgr inż. Mariusz Grzegorz Rogalski

– do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogra-
niczonym:

18. tech. Krzysztof Jelinowski
19. inż. Jacek Marcin Stepczyński

5. SPECJALNOŚć INŻYNIERYJNA KOLEJOWA  
W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BU-
DOWLANYCH – 3 OSOBY:

– do projektowania bez ograniczeń:

1. mgr inż. Magdalena Beata Łuczak
2. mgr inż. Jakub Tadeusz Pluciński

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

3. mgr inż. Adrian Krzysztof Lenart

6. SPECJALNOŚć INŻYNIERYJNA KOLEJOWA  
W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJO-
WYM – 2 OSOBY:

– do projektowania bez ograniczeń:

1. mgr inż. Jerzy Maślankowski

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń: 

2. mgr inż. Łukasz Jakubiak

7. SPECJALNOŚć INSTALACYJNA W ZAKRESIE 
SIECI, INSTALACJI I URZąDZEŃ TELEKOMUNI-
KACYJNYCH – 4 OSOBY

– do projektowania bez ograniczeń:

1. mgr inż. Przemysław Zbudzki

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

2. mgr inż. Paweł Poprawski
3. mgr inż. Artur Piotr Worsztynowicz

– do projektowania w zakresie ograniczonym w teleko-
munikacji przewodowej II stopnia: 

4. tech. Jarosław Maciej Laskowski 

8. SPECJALNOŚć INSTALACYJNA W ZAKRESIE 
SIECI, INSTALACJI I URZąDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIą-
GOWYCH I KANALIZACYJNYCH – 61 OSÓB:

– do projektowania bez ograniczeń:

1. mgr inż. Justyna Banaś
2. mgr inż. Hubert Czapla
3. mgr inż. Michał Jankowski
4. mgr inż. Maciej Kubiak
5. mgr inż. Paweł Lisiecki
6. mgr inż. Weronika Lorenz-Cicha
7. inż. Jerzy Kazimierz Olejniczak
8. mgr inż. Magdalena Ewa Stachowiak
9. mgr inż. Tomasz Szustek
10. mgr inż. Błażej Bartosz Zieliński

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

11. mgr inż. Maja Katarzyna Burzyńska
12. mgr inż. Bartosz Drapiński
13. mgr inż. Tomasz Andrzej Dykas
14. mgr inż. Marta Hadryś
15. mgr inż. Marek Piotr Jarych
16. mgr inż. Bartosz Maciej Kamiński
17. mgr inż. Piotr Obała
18. mgr inż. Jacek Pietraszewski
19. mgr inż. Aleksander Jan Skupio
20. mgr inż. Halina Maria Szymendera-Rosiak
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21. mgr inż. Tomasz Tomczak
22. mgr inż. Małgorzata Maria Wawrzyniak
23. mgr inż. Marcin Woźniak

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie ograniczonym:

24. mgr inż. Karol Kliman

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

25. mgr inż. Alexander Alva
26. mgr inż. Marta Weronika Bartkowiak
27. mgr inż. Bartosz Szymon Błaszczyński
28. inż. Mateusz Ciesielski
29. mgr inż. Tomasz Sylwester Ciesielski
30. mgr inż. Piotr Jarosław Derdziński
31. mgr inż. Agnieszka Figas
32. mgr inż. Alicja Milena Gala-Fortuna
33. mgr inż. Andrzej Glura
34. mgr inż. Joanna Grzegorzewska
35. mgr inż. Adam Dawid Grzęda
36. mgr inż. Jakub Jagodziński
37. mgr inż. Tomasz Władysław Jałoszyński
38. mgr inż. Marek Paweł Jarzyna
39. mgr inż. Michał Karol Kisieliński
40. mgr inż. Piotr Leszek Kondratowicz
41. mgr inż. Tomasz Kordus
42. mgr inż. Karolina Maria Kowalska
43. mgr inż. Monika Król
44. mgr inż. Joanna Agnieszka Laskowska
45. mgr inż. Paula Maria Pacanowska
46. mgr inż. Olga Piotrowicz
47. mgr inż. Magdalena Rygowska
48. mgr inż. Łukasz Skrzypczak
49. mgr inż. Roman Jerzy Skupio
50. mgr inż. Przemysław Michał Słomiński
51. mgr inż. Tomasz Stadnik
52. mgr inż. Tomasz Krzysztof Szablowski
53. mgr inż. Krzysztof Szymczak
54. mgr inż. Dorota Szyszka
55. mgr inż. Paweł Wesołowski
56. mgr inż. Michał Cezary Wieland
57. mgr inż. Radosław Witkowski
58. inż. Bartosz Włoszczyk
59. mgr inż. Dawid Wróbel
60. mgr inż. Adam Piotr Zujewicz

– do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogra-
niczonym:

61. tech. Przemysław Mariusz Lipiecki

9. SPECJALNOŚć INSTALACYJNA W ZAKRESIE 
SIECI, INSTALACJI I URZąDZEŃ ELEKTRYCZ-
NYCH  I ELEKTROENERGETYCZNYCH – 45 
OSÓB: 

– do projektowania bez ograniczeń: 

1. mgr inż. Andrzej Stanisław Cichosz

2. mgr inż. Jakub Karol Danek
3. mgr inż. Dawid Mikołaj Furmaniak
4. mgr inż. Łukasz Andrzej Gerke
5. mgr inż. Marcin Janusz Koper
6. mgr inż. Krystian Markowski
7. mgr inż. Paweł Mielewczyk
8. mgr inż. Radosław Ochmański

– do projektowania w zakresie ograniczonym:

9. mgr inż. Mariusz Siepka

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

10. mgr inż. Wojciech Jerzy Bugaj
11. mgr inż. Łukasz Radosław Chmielewski
12. mgr inż. Piotr Filipiak
13. mgr inż. Dawid Giese
14. mgr inż. Marek Marian Kowalczyk
15. mgr inż. Rafał Andrzej Łużny
16. mgr inż. Adam Pietrzak
17. mgr inż. Szymon Pochylski
18. mgr inż. Marcin Skrobała
19. mgr inż. Aleksandra Barbara Wojtek

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

20. inż. Mariusz Barteczka
21. mgr inż. Waldemar Chrostek
22. inż. Arkadiusz Cichy
23. mgr inż. Przemysław Grześkowiak
24. mgr inż. Leszek Krzysztof Gumienny
25. inż. Maciej Andrzej Jaskulski
26. mgr inż. Marek Jan Józefowski
27. mgr inż. Tomasz Kajdasz
28. mgr inż. Paweł Kapela
29. mgr inż. Marcin Mariusz Karasiński
30. inż. Tomasz Piotr Kaszuba
31. mgr inż. Piotr Kowalczyk
32. inż. Andrzej Kowalski
33. mgr inż. Paulina Leciejewska
34. mgr inż. Piotr Kamil Michalski
35. mgr inż. Krzysztof Franciszek Miętki
36. mgr inż. Tomasz Mrugas
37. mgr inż. Lidia Katarzyna Pawlikowska
38. mgr inż. Krzysztof Piechowiak
39. mgr inż. Andrzej Siliński
40. mgr inż. Jacek Sosnowski
41. mgr inż. Dawid Mikołaj Szaferski
42. mgr inż. Tomasz Piotr Szulc
43. mgr inż. Łukasz Szymkowiak
44. mgr inż. Michał Wendzonka
45. inż. Radosław Jan Zakrzewski

RAZEM   234 osoby
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Tradycyjnie, w okresie od 28 kwietnia do 21 
czerwca 2017 roku, odbyły się w delegaturach 
i w siedzibie Izby spotkania naszych członków 

z Nadzorem Budowlanym i Administracją Architektonicz-
no-Budowlaną. Spotkania odbyły się: 28 kwietnia w dele-
gaturze w Gnieźnie, 10 maja w delegaturze w Pile, 12 maja 
w delegaturze w Lesznie, 16 maja w delegaturze w Kaliszu, 
18 maja w delegaturze w Koninie i 21 czerwca w siedzibie 
WOIIB w Poznaniu. 

W trakcie tych spotkań zapoznaliśmy uczestników 
z ważniejszymi wydarzeniami z życia WOIIB, jakie miały 
miejsce od ostatniego spotkania. Jednak większość czasu 
poświęcano projektowi Kodeksu urbanistyczno-budowlane-
go oraz projektowi Ustawy o architektach i inżynierach bu-

Spotkania członków WOIIB
z Nadzorem Budowlanym 

i Administracją Architektoniczno-Budowlaną

downictwa. W czasie tych spotkań zawsze bardzo ożywiona 
jest dyskusja i wymiana doświadczeń, dotyczące praktycz-
nego stosowania przepisów prawa związanych z budowni-
ctwem. W dyskusji, między innymi, zwracano uwagę na:

– trudności w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę; 
– różną interpretację prawa budowlanego stosowaną przez 

organy Administracji Architektoniczno-Budowlanej; 
– projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, w którym 

jest zbyt duża ilość rozporządzeń ministra, regulujących wie-
le szczegółowych rozwiązań;

– etykę zawodową członków samorządu zawodowego.  
W merytorycznych dyskusjach poszukiwano rozwiązań 

zgłaszanych problemów.
Przewodniczący Rady WOIIB

 inż. Włodzimierz Draber

Inżynierowie WOIIB
w Gazoporcie i na moście Oresund

W dniach 12-17 maja tego roku grupa 
dwudziestu inżynierów naszej Izby 
uczestniczyła w wyjeździe technicz-

nym szlakiem wielkich inwestycji południowo-
-zachodniego Bałtyku. 

TERMINAL LNG 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Wyjazd rozpoczęliśmy od zwiedzenia najwięk-

szej inwestycji polskiej ostatnich lat – Gazoportu 
w Świnoujściu. Dzięki uprzejmości zarządu Ga-
zoportu, jako nielicznym udało nam się bardzo 
dokładnie zapoznać z tą ogromną inwestycją. Po 
przejściu wymaganych szkoleń i założeniu specja-
listycznej odzieży antyelektrostatycznej, pozba-
wieni wszystkich rzeczy osobistych, „przeszliśmy” 
cały cykl technologiczny od pirsu, przy którym cu-
mują statki ze skroplonym gazem, poprzez ogrom- Grupa WOIIB na terenie Gazoportu
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ne zbiorniki skroplonego gazu, urządzenia regazyfikacji, do 
tłoczni transportującej gaz do systemu gazociągów.

Decyzja o budowie terminala zapadła w roku 2006, bu-
dowa rozpoczęła się w roku 2011, a pierwszy statek z ka-
tarskim gazem wpłynął do Świnoujścia 20 listopada 2015 
roku. Obecna zdolność terminala do regazyfikacji wynosi 
ok. 5 mld m3 gazu rocznie, maksymalna zdolność wyniesie 
7,5 mld m3 gazu i będzie stanowić 50% zapotrzebowania 
rocznego Polski na gaz. Koszt budowy terminala wyniósł 3,7 
mld złotych przy dofinansowaniu z UE prawie 1 mld zło-
tych. 

PRORA
Po obejrzeniu największej Polskiej inwestycji w Świ-

noujściu cofnęliśmy się do czasów nazistowskich Niemiec 

i pojechaliśmy obejrzeć pozostałości wielkiej inwestycji III 
Rzeszy w miejscowości Prora na wyspie Rugia. Najdłuż-
szy budynek na świecie (4,5 km), miał być luksusowym 
kompleksem wypoczynkowym dla obywateli III Rzeszy, 
w którym mogłoby przebywać jednocześnie 20 
tys. wczasowiczów. Turyści mieli przybywać do 
kompleksu statkami i do pokojów docierać kolejką 
wąskotorową. Na terenie kompleksu miało działać 
kino i teatr. 

Budowę rozpoczęto w roku 1935, jednak wy-
buch wojny pokrzyżował plany, kompleks nigdy 
nie był ukończony. Po wojnie obiekt użytkowała 
Armia Czerwona, dokonując wielkiej dewastacji. 
Obecnie przy zaangażowaniu wielkich środków 
rozpoczęto zagospodarowanie obiektu. Oferowane 
są piękne apartamenty z niesamowitym widokiem 
na błękitne morze i z mrożącą krew w żyłach histo-
rią III Rzeszy.

KOPENHAGA
Po noclegu w Rostocku, promem popłynęliśmy 

do duńskiego Gedser i pojechaliśmy autokarem do 
Kopenhagi. Dwa dni intensywnego zwiedzania po-
zwoliły nam na zapoznanie się z tą duńską metropo-

lią z dwóch z punktów widzenia. Rejs statkiem po kanałach 
pokazał, jak silnie miasto związane jest z morzem i jak od 
wieków czerpało z morza korzyści. Widok z czterdziestome-
trowej średniowiecznej wieży Kastellet pokazał, jak miasto 
rozwija się obecnie, a most Oresund zacieśnił związki z są-
siednim Malmo. 

Oczywiście nie mogło się obyć bez odwiedzenia sztan-
darowych punktów duńskiej stolicy: kopenhaskiej Małej 
Syrenki, artystycznej dzielnicy Christiana, uroczystej zmia-
ny warty przed Pałacem Królewskim i spaceru po nabrzeżu 
Nyhavn.

Kopenhaga na pewno jest najradośniejszą stolicą skandy-
nawską, z ogromną ilością kawiarni, klubów muzycznych, 
barów i dyskotek. Tłumy turystów ściąga do Kopenhagi 
duch najsłynniejszego Duńczyka – Hansa Christiana Ander-
sena i miejsca z nim związane – Ogrody Tivoli i Syrenka. 
Z tą ostatnią wiąże się legenda. Kiedy mężczyzna dotknie 
jej prawej piersi, będzie miał szczęście w miłości. Widząc, 
jak wytarty jest jej biust, można się łatwo domyślić, że wielu 
sprawdza, czy to działa.

Prora - nazistowski kompleks wypoczynkowy

Most Oresund widziany z wieży Kastellet w Kopenhadze

Grupa WOIIB przed Pałacem Królewskim w Kopenhadze
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MOST ORESUND 
Kolejnym punktem naszego wyjazdu technicznego była 

przeprawa mostem ORESUND. W trakcie krótkiego posto-
ju przed przejazdem przez most, a w zasadzie tunel i most, 
referat na temat tej inwestycji przygotowany przez Rena-
tę Rychlik wygłosił kolega Zbigniew Bigoszewski. O kon-
cepcji budowy przeprawy przez cieśninę Sund myślano już 
w latach trzydziestych ubiegłego wieku, ale dopiero w la-
tach dziewięćdziesiątych zrealizowano ten projekt. Budo-
wę rozpoczęto 18 października 1995 roku, a zakończono 
14 sierpnia 1999 roku. Monarchowie: Małgorzata II i Karol 
XVI Gustaw oficjalnie spotkali się 1 lipca 2000 roku w poło-
wie długości mostu i uroczyście otworzyli przeprawę. Przepra-
wa Oresund składa się z dwóch elementów – tunelu i mostu.

Tunel to zachodnia część przeprawy o długości 4050 m. 
Składa się z 20 elementów prefabrykowanych zanurzonych 
na głębokości 21 m na dnie morskim. Każdy element podzie-
lony jest na 5 komór, dwie dla ruchu samochodów, dwie dla 
ruchu kolejowego i jedna obsługowa. Każdy z prefabryka-
tów miał ok. 180 m długości, 49 m szerokości i 9 metrów 
wysokości i ważył ok. 57 tys. ton. Prefabrykaty były produ-
kowane w porcie północnym w Kopenhadze.

Most to wschodnia część przeprawy o długości 7845 m. 
Składa się z mostu wysokiego o długości 1092 m oraz dwóch 
mostów dojazdowych: wschodniego o długości 3739 m i za-
chodniego o długości 3014 m. Most wysoki ma konstrukcję 
podwieszoną, a jego przęsło (490 m) jest najdłuższe w Euro-
pie. Pylony mostu mają wysokość 203,5 m n.p.m, a światło 
pod mostem ma 57 m, co pozwala na przepływanie najpo-
tężniejszych statków. Konstrukcja mostu jest dwupoziomo-
wa, górny pokład betonowy dla ruchu pojazdów samocho-
dowych po dwa pasy w każdym kierunku, a dolny pokład 
– kratownica stalowa dla ruchu kolejowego.

Całość inwestycji wymagała wybudowania także sztucz-
nego dojazdowego półwyspu Kastrup po stronie duńskiej 

i sztucznej wyspy Peberholm do przeniesienia 
ruchu z tunelu zanurzonego na dnie morza na 
most. Łączna długość przeprawy Oresund to 
16,4 km. Koszt budowy wyniósł ok. 20 mld 
złotych i zwróci się dopiero po 35 latach eks-
ploatacji. Mimo tak wielkiego kosztu budowy 
tej przeprawy, już teraz, po 16 latach eksploa-
tacji ocenia się, że wybudowanie mostu miało 
znaczący wpływ na rozwój gospodarki Skanii, 
regionu wytwarzającego 20% łącznego krajo-
wego produktu brutto Danii i Szwecji.

MALMO  
Kolejnym etapem wyjazdu technicznego 

było Malmo i wieżowiec Turning Torso. Na 
nabrzeżu cieśniny Sund wybudowano jeden 
z najwyższych budynków w Europie, o bar-
dzo ciekawej konstrukcji. Budynek składa się 

z 9-pięciopiętrowych sześcianów skręconych 
w lewą stronę ku górze. Wierzchołek najwyższego segmentu 
jest skręcony o 90 stopni w stosunku do najniższego. W tłu-
maczeniu Turning Torso to skręcony męski tors, który opiera 

Most Oresund

Turning Torso
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się wiatrom. Przy wietrze osiągającym 44 m/s wierzchołek 
budynku odchyla się o 30 cm, co jest prawie niezauważalne. 
Na 54 piętrach o wysokości 190 m mieści się 149 luksuso-
wych apartamentów o powierzchniach od 45 do 230 metrów. 
Projektant wieżowca Santiago Calatrava wykonał jeszcze 
dwa projekty wzorowane na Turning Torso, w Chicago – 
Fordham Spire i w Dubaju – Infinity Tower. 

YSTAD
Zwiedzanie miasteczka portowego Ystad to ostatni punkt 

wyjazdu technicznego, przed przeprawą promową do Świ-
noujścia. Ciche portowe miasteczko na południowym cyplu 
Szwecji posiada piękne zabytkowe miejsca, które pozwala-
ją cofnąć się w czasie do średniowiecza. Przepiękny fran-
ciszkański monastyr z XII wieku z budynkiem kościoła św. 
Piotra należy do najlepiej zachowanych obiektów średnio-
wiecznych w Europie, a jego otoczenie różanym ogrodem 

Rosarium nadaje mu niesamowitego klimatu. Równie cen-
nym zabytkiem jest kościół Mariacki pochodzący również 
z XII wieku, obecnie wyznania protestanckiego. Każdego 
dnia strażnik obserwuje miasto z wieży kościoła. Tradycja 
ta sięga połowy XIII wieku i jest nadal żywa. Kiedyś straż-
nik wypatrywał niebezpieczeństwa – głównie pożaru, a gra-
nie na trąbce było dowodem, że strażnik nie zasnął. Obecnie, 
już tylko dla podtrzymania tradycji, strażnik między godzi-
ną 21.15 a 1.00 gra z wieży kościoła co kwadrans hejnał na 
cztery strony świata.

Ostatnim etapem wyjazdu technicznego był rejs promem 
M/F Baltivia do Świnoujścia. Pięciodniowy intensywny wy-
jazd techniczny stanowił prawdziwą podróż w czasie po bu-
dowlach od średniowiecza poprzez epokę klasycystyczną, III 
Rzeszę niemiecką do najnowszych inwestycji XXI wieku. 

Relacja:
Krzysztof Pięta

 Mirosław Praszkowski 
Pani dyrektor, od początku powstania samorządu zawo-

dowego inżynierów budownictwa kieruje Pani pracą biura 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
W tym roku samorząd obchodzi 15-lecie swojej działalności. 
Który okres w dziejach Izby był według Pani najtrudniejszy?

Balbina Konieczna
Myślę, że najtrudniejszy okres to czas przed wejściem 

w życie Ustawy o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 1 października 
2002 r. zostałam zatrudniona przez PZITB Oddział w Po-

Z cyklu – Wywiad z...
mgr inż. Balbiną Konieczną 
– dyrektor biura Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa.

Mgr inż. Balbina Konieczna – Wielkopolanka 
z urodzenia. W Poznaniu w 1975 r. ukończyła X Liceum 
Ogólnokształcące oraz w 1980 r. Wydział Budownictwa 
Lądowego Politechniki Poznańskiej, specjalność 
konstrukcje budowlane i inżynierskie.

Pracowała w: Kombinacie Budowlanym Poznań-
Centrum, Biurze Projektów AGROMET PROJEKT, 
Wielkopolskim Banku Kredytowym, Wydziale Architektury 
i Urbanistyki Urzędu Miasta Poznania. Zorganizowała 
i przez 15 lat, jako dyrektor, kierowała pracą biura 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

znaniu do zorganizowania biura powstającego samorządu 
zawodowego wielkopolskich  inżynierów budownictwa. Poza 
mną zatrudniona była jeszcze jedna osoba. Wystartowali-
śmy bardzo dynamicznie. Mieliśmy do zarejestrowania po-
nad 6,5 tys. wniosków o wpis do Izby. Tworzyliśmy wszystko 
od początku. Bez narzędzi i specjalistycznych programów 
informatycznych do ewidencji członków i automatycznego 
przypisywania opłat członkowskich. Trzeba było członków 
ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej. Drukowanie za-
świadczeń o przynależności do Izby trzeba było realizować 
pojedynczo, gdyż nie było programu informatycznego, któ-
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ry by te działania usprawniał. Izba miała funkcjonować od  
1 stycznia 2003 r. Świadomość, że termin musi być dotrzy-
many i jednocześnie brak jest specjalistycznego wsparcia in-
formatycznego bardzo deprymowała i stresowała. 

Tak, ten okres uważam za najtrudniejszy w minionym pięt-
nastoleciu mojej pracy w samorządzie zawodowym. Później 
było już łatwiej. 

Od stycznia zatrudnialiśmy w naszym biurze kolejne oso-
by, które przejmowały pakiety obowiązków. Biurowa ma-
szyneria była coraz sprawniejsza. Powstał program infor-
matyczny do ewidencji członków. Uzgodniliśmy z bankiem 
procedury przydzielenia członkom indywidualnych numerów 
kont do wnoszenia opłat członkowskich, co w połączeniu 
z systemem informatycznym i automatycznym wydawaniem 
zaświadczeń o przynależności do Izby, bardzo ułatwiło funk-
cjonowanie biura.

Powstający samorząd rozwijał się coraz bardziej. Była 
to struktura skupiająca parę tysięcy ludzi, będąca cały czas 
w dynamicznym rozwoju. Nie było gotowych rozwiązań. Po-
woływano kolejne komisje i zespoły. By mogły one sprawnie 
działać, musiały powstać regulaminy i zasady ich finansowe-
go funkcjonowania w strukturach Izby. Potrzebni byli kolejni 
specjaliści do ich obsługi. Było nas w biurze coraz więcej. 
Pracowało się sprawniej. W pierwszej kadencji samorządu, 
w latach 2002-2006, współpracowałam z osobami, których 
już dzisiaj między nami nie ma: panem Marianem Krzysz-
tofiakiem – przewodniczącym Rady WOIIB, panem Jackiem 
Skarżewskim – zastępcą przewodniczącego, panem Wojcie-
chem Jędraszakiem – sekretarzem Rady WOIIB. 

 M.P.
Czy wykształcenie inżyniera budownictwa pomagało Pani 

w zrozumieniu specyfiki samorządu zawodowego i jego 
członków?

Balbina Konieczna
To, że posiadam uprawnienia budowlane: projektowe 

i wykonawcze, i to, że pracowałam w biurze projektowym 
oraz realizowałam budowy, dawało mi szersze spojrzenie na 
to, czym inżynier może się zajmować, z jakimi problemami 
może się spotykać. Łatwiej mi było nawiązać kontakt z oso-
bami, które pojawiały się w Izbie. Łatwiej mi było zrozumieć 
ich oczekiwania i potrzeby.

Natomiast przy organizacji biura Izby najbardziej po-
mocne były moje doświadczenia zawodowe z mojej pracy 
w strukturach  banku. W pewnym okresie do moich obowiąz-
ków należało scalenie administracji oddziałów banku z ca-
łego województwa wielkopolskiego. Doświadczenia wtedy 
zdobyte dobrze zaprocentowały podczas organizacji biura 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 M.P.
Pierwszy adres siedziby WOIIB to budynek NOT-u w Po-

znaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9. Dzisiaj – własna siedziba 
przy ul. Dworkowej 14. To dwa różne światy?

Balbina Konieczna
Zdecydowanie tak. Początkowo biuro Izby mieściło się 

w wynajmowanym jednym  pokoju na III piętrze budynku 
NOT-u. Później wraz z rozwojem samorządu  wynajmowa-
liśmy pomieszczenia na parterze i I piętrze, rezygnując z po-
koju na III piętrze. Z dzisiejszej perspektywy ten czas kojarzy 
mi się z nieustannym przemieszczaniem się między poszcze-
gólnymi piętrami. Kolejne lata dowodziły, że potrzebujemy 
przestrzeni, by się rozwijać jako samorząd, by jako biuro 
móc sprawnie podołać coraz to większym obowiązkom.

Podjęto działania zmierzające do pozyskania budynku, 
który posiadałby dobrą lokalizację oraz zapewniał przy-
szłościowe sprawne funkcjonowanie samorządu i biura Izby. 
Adaptacja pomieszczeń na ulicy Dworkowej była przygoto-
wywana pod nasze potrzeby i oczekiwania. Ten proces two-
rzenia nowej siedziby był dla mnie jako projektanta z wy-
kształcenia bardzo interesujący. 

Po przebudowie naszej siedziby newralgicznym momen-
tem był czas przeprowadzki. Mieliśmy tylko jeden dzień 
przerwy w pracy biura, podczas którego musieliśmy wypro-
wadzić się z pomieszczeń na ul. Wieniawskiego i przenieść 
się na ul. Dworkową 14. Poniedziałek był już normalnym 
dniem funkcjonowania biura pod nowym adresem, w nowych 
pomieszczeniach. Musiała sprawnie funkcjonować łączność 
telefoniczna, wewnętrzna sieć informatyczna i podłączone do 
niej sprawne komputery.

Później było już tylko łatwiej i prościej.

 M.P.
Pani dyrektor, jaki był najtrudniejszy okres czy też dzień 

w pracy biura oraz jaki był najsympatyczniejszy.
Balbina Konieczna
Najtrudniejszy czas to początki działalności biura, powsta-

wanie samorządu zawodowego. Najpiękniejszy moment to: 
dzień otwarcia nowej siedziby WOIIB na ul. Dworkowej 14. 
To był moment zwieńczenia tych wszystkich wysiłków związa-
nych z powstawaniem siedziby. Czas satysfakcji z dobrze zrea-
lizowanych obowiązków. Czas spełnionych oczekiwań.

Drugim pięknym momentem był dzień obchodów X-lecia 
działalności samorządu zawodowego wielkopolskich inżynie-
rów budownictwa. Podniosła uroczystość w Auli Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza była zakończeniem okresu orga-
nizacyjnego, podsumowaniem wszystkich wysiłków i działań 
by powstała sprawna struktura wspierająca członków samo-
rządu. Dało to poczucie satysfakcji, zadowolenia ze zrealizo-
wanych zadań.  Coś trwałego powstało dzięki wspólnej pracy 
wielu osób. 

 M.P.
Co spowodowało, że wybrała Pani zawód inżyniera bu-

downictwa?
Balbina Konieczna
Kończyłam naukę w X Liceum Ogólnokształcącym w kla-

sie o profilu matematyczno-fizycznym. Bardzo chciałam stu-
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diować architekturę, ale nie dostałam się na ten kierunek. 
Jako najbardziej zbliżony do moich wyborów był kierunek 
konstrukcje budowlane na Politechnice Poznańskiej. Tro-
chę los zdecydował za mnie, ale jestem usatysfakcjonowana 
zawodowo. Był czas, gdy pracowałam w wykonawstwi, re-
alizując inwestycje budowlane, obok których wielokrotnie 
przechodzę. Był też czas pracy projektowej w biurze kon-
strukcyjnym. Myślę, że jako inżynier budownictwa zostawi-
łam swój ślad na wielkopolskiej ziemi.

 M.P.
Jest Pani inżynierem budownictwa. Tworzyła Pani biu-

ro samorządu zawodowego wielkopolskich budowlańców 
i przez 15 lat sprawnie Pani zabezpieczała potrzeby i oczeki-
wania członków Izby. Z tej perspektywy proszę powiedzieć: 
jakimi cechami powinien charakteryzować się współczesny 
inżynier budownictwa?

Balbina Konieczna
Przede wszystkim nie powinien się bać wyzwań, jakie sta-

wia przed nim życie. Powinien stale się rozwijać zawodowo, 
doskonalić swoje umiejętności, swoją wiedzę. Musi posia-
dać bardzo dobre umiejętności informatyczne. Skończyły się 
już czasy suwaka logarytmicznego jako podstawowego na-
rzędzia do obliczeń. Wchodzą nowoczesne technologie, np. 
BIM, i inżynier powinien umiejętnie z nich korzystać. Zdoby-
cie uprawnień budowlanych nie daje dożywotniego patentu 
na wiedzę i umiejętności inżynierskie. Trzeba ustawicznie się 
doskonalić.

 M.P.
Proszę dokończyć zdanie: Moim hobby jest…
Balbina Konieczna
Moim hobby jest podróżowanie i poznawanie nowych kul-

tur, ciekawych miejsc w świecie. Chciałabym jeszcze poje-
chać do Japonii, Boliwii i Peru.

 M.P.
25 sierpnia 2017 r.  zakończy Pani swoją pracę na stano-

wisku dyrektora biura Izby. Pani rada dla nowej pani dyrek-
tor.

Balbina Konieczna
Przede wszystkim należy zachować spokój. Co 4 lata na-

stępuje, pełna lub częściowa, zmiana na stanowiskach kie-
rowniczych w samorządzie, w organach statutowych. Zmie-
niają się priorytety, sposoby realizacji przedsięwzięć. Należy 
zachować spokój i rozmawiać z ludźmi. Dyrektor biura po-
winien być opanowany. Nie może się dać ponieść emocjom. 
Jego rola jest służebna w całej strukturze.

 M.P.
Proszę dokończyć zdanie. Mój ostatni dzień w biurze bę-

dzie…
Balbina Konieczna
Ten ostatni dzień w biurze będzie dla mnie zakończeniem 

pewnego etapu w życiu. Spadnie ze mnie odpowiedzialność 
za biuro, za pracujących w nim ludzi. 

Mirosław Praszkowski
Pani dyrektor, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję 

również za kilkanaście lat wspólnej pracy. Życzę, by niezre-
alizowane dotąd plany urzeczywistniła Pani z równą konse-
kwencją, jak minione 15 lat w Wielkopolskiej Okręgowej 
Izbie Inżynierów Budownictwa.

Wydarzyło się 
w naszej Izbie

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

 9 maja Posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

 9 maja Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

 9 maja Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady WOIIB.

10 maja
W siedzibie delegatury WOIIB w Pile odbyło się zebranie naszych członków z Administra-
cją Architektoniczno-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury.
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11 maja 
W siedzibie delegatury WOIIB w Gnieźnie odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone w latach  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 budowni-
ctwie w świetle obowiązujących przepisów prawa.        

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

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

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

18 maja
W delegaturze WOIIB w Koninie odbyło się zebranie naszych członków z Administracją 
Architektoniczno-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury.

19 maja
Rozpoczęcie wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Pisemny egzamin 
testowy w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

19 maja 
Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu WOIIB, podczas którego wybrano materiały do 
publikacji w Biuletynie nr 2/2017 (55).

19 – 20 maja
Zespół Informacji Technicznej i Integracji WOIIB zorganizował II majówkę – Sieraków 
2017.

23 – 25 maja 
WOIIB wspólnie z poznańskim oddziałem SEP zorganizowała konferencje naukowo-tech-
niczne podczas MTP EXPOPOWER 2017.

24 maja – 2 czerwca
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB przeprowadziła egzaminy ustne na uprawnie-
nia budowlane.

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

25 maja
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat: Nowe rozwią-
zania w technice sanitarnej i grzewczej.

31 maja
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych 
członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy członków 
na własną prośbę oraz skreślenie z listy członków z powodu zgonu.

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

 5 czerwca Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

 8 czerwca

W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla rzeczoznawców budowlanych 
zorganizowane przez Sekcję Rzeczoznawstwa przy Zespole ds. Procesów Budowlanych 
WOIIB  na temat: 
1. Błędy i nieprawidłowości występujące na etapie budowy i utrzymania obiektów budow-

lanych na przykładach wybranych opracowań.
2. Wyroby budowlane stosowane w procesie budowy oraz konsekwencje prawne i odszko-

dowawcze obciążające wykonawcę i projektanta.
3. Nowoczesne hydroizolacje podziemnych konstrukcji budowlanych.
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 8 czerwca
W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone w  latach  2016 i 2017.       
2. Filozofia sukcesu w budownictwie a kariera zawodowa.         

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

 8 czerwca
W siedzibie delegatury WOIIB w Pile odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budowni-
ctwie w świetle obowiązujących przepisów prawa.        

 8 czerwca
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:  
Problemy prawidłowej oceny stateczności skarp nasypów i wykopów komunikacyjnych pt. 
„Współczesne metody analizy stateczności skarp komunikacyjnych budowli ziemnych”.

13 czerwca Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

13 czerwca Zebranie delegatów z WOIIB przed Zjazdem Krajowym PIIB.

13 czerwca

W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
1. Prezentacja programu informatycznego SICADe wspomagającego projektowanie linii 

energetycznych nN i SN, w oparciu o najnowsze, obowiązujące normy PN-E 05100-1 
i PN -EN 500341-2-22.

2. Osprzęt dla linii napowietrznych izolowanych nN i SN  typu PAS, osprzęt kablowy SN, 
osprzęt dla stacji 110/15 KV w technologii AIS, koncepcja tłumienia drgań przewodów 
rurowych.

13 czerwca Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.

19 czerwca
W siedzibie delegatury WOIIB w Pile odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
Odbiór robót spawalniczych na budowie na przykładzie hali stalowej – elementy prefabry-
kowane i wykonywane na budowie.

20 czerwca
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych 
członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy członków 
na własną prośbę oraz skreślenie z listy członków z powodu zgonu.

20 czerwca Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

21 czerwca
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się zebranie naszych członków z Administracją 
Architektoniczno-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania biura.

21 czerwca 
W Poznaniu zorganizowano seminarium specjalistyczne: 
Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego pt. „POLSKIE 
PROJEKTY TRANSPORTOWE - DOŚWIADCZENIA, BADANIA I PRZYSZŁOŚĆ”.

22 czerwca

W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:  
1. Stany przedawaryjne konstrukcji żelbetowych, konstrukcyjne sposoby ich wzmacniania  

wg wskazań eurokodów.
2. Zaprawy do wzmacniania, uszczelniania i naprawy konstrukcji żelbetowych.

22 czerwca
W siedzibie delegatury WOIIB w Koninie odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budowni-
ctwie w świetle obowiązujących przepisów prawa.        

23 – 24 czerwca Udział delegatów WOIIB w Krajowym Zjeździe PIIB w Warszawie.

26 – 27 czerwca
WOIIB wraz z Polskim Komitetem Geotechniki zorganizowała Międzynarodową Konfe-
rencję Geotechniczną.
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28 czerwca

W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
1. Zastosowanie aparatów i urządzeń zabezpieczających stosowanych w sieciach przemy-
słowych.
2. Aparaty i zabezpieczenia firmy Eaton Electrict Sp. z o.o.

28 czerwca
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:  
Ustawa Prawo wodne.

29 czerwca Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

30 czerwca
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 234 osobom po sesji wio-
sennej 2017 r.

 3 lipca 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB uruchomiła elektroniczny system rejestracji 
osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2017 r.

10 lipca – 11 sierpnia
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przyjmuje wnioski o przeprowadzenie postępowania 
kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2017 r.

31 lipca
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych 
członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy członków 
na własną prośbę oraz skreślenie z listy członków z powodu zgonu.

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
odeszli Kolezanki i Koledzy:

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

ŚP
Jan Czerski Czarnków
Andrzej Duda Zaniemyśl
Jerzy Gawroniak Poznań
Elżbieta Grzesiak Swarzędz
Maciej Jonsik-Krzesiński Poznań
Tadeusz Kawik Trzcianka
Włodzimierz Wacław Kliński Poznań
Jacek Kazimierz Kobelski Poznań
Andrzej Krysiak Ostrów Wlkp.
Ryszard Miderski Słupca
Jarosław Mielnik Poznań
Jerzy Nowakowski Poznań
Tadeusz Sipurzyński Pępowo
Marian Strzelec Konin
Zbigniew Szczepaniak Gostyń
Karol Szymański Poznań
Andrzej Wiśniewski Czarnków
Marek Ziętek Kalisz



Po tej uroczystości nastąpiły wystąpienia zaproszonych 
gości, wśród których byli między innymi: Tomasz Żuchow-
ski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa, Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budow-
lanego, Klaus Thürriedl – Sekretarz Generalny Europejskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa (ECEC) oraz przedstawiciele 
władz Izby Architektów RP, stowarzyszeń naukowo-tech-
nicznych oraz organizacji inżynierskich związanych z bu-
downictwem z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W kolejnej części Zjazdu delegaci wysłuchali sprawozdań 
i udzielili absolutorium Krajowej Radzie PIIB oraz organom 
krajowym i przyjęli budżet na rok 2018.

Uzupełniono również skład Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej. Wolne miejsca zostały obsadzone przez: Małgo-
rzatę Sławińską (KSD) i Stanisława Stojewskiego (KROZ).

Tegorocznemu Zjazdowi, mimo że nie był to zjazd sprawo-
zdawczo-wyborczy (ten odbędzie się dopiero za rok), również 
towarzyszyły emocje. Spowodowane one były skierowanym 
do Zjazdu wnioskiem ministra infrastruktury i budownictwa, 
zaledwie kilka dni przed jego rozpoczęciem.  Domagał się on, 
w ramach przysługujących mu prerogatyw, podjęcia przez 
Zjazd uchwały zakazującej łączenia funkcji w organach sa-
morządu zawodowego inżynierów budownictwa z pełnieniem 
niektórych stanowisk w administracji architektoniczno-bu-
dowlanej lub nadzorze budowlanym. Zjazd uznał, że jej podję-

XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Warszawa 23-24 czerwca 2017 r.

W dniach 23 i 24 czerwca br., w Warszawie od-
był się XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Otwierając Zjazd, prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej R. 
Dobrucki nawiązał do przypadającego w tym roku jubileuszu 
15-lecia istnienia naszego samorządu zawodowego. W swo-
im wystąpieniu wymienił najważniejsze dokonania oraz 
główne kierunki działalności i wskazał na strategiczne kie-
runki działań na najbliższe lata. Dotyczą one wzmocnienia 
roli inżyniera  budownictwa jako zawodu zaufania publicz-
nego, poprzez jeszcze większą dbałość o standard wykony-
wanej pracy oraz podnoszenie kwalifikacji.

Na początku Zjazdu odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych i Medali Honorowych PIIB. Tym 
ostatnim, najwyższym wyróżnieniem naszego samorządu, 
wręczanym dopiero po raz trzeci, uhonorowano kol. Jerze-
go Strońskiego, przewodniczącego Okręgowej Rady WOIIB 
dwóch poprzednich kadencji, a także kol.kol.: Romana No-
wickiego, Zygmunta Rawickiego i Ryszarda Trykosko. 
Wyróżnienie kol. Jerzego Strońskiego jest wyrazem uzna-
nia i podziękowania samorządu inżynierów budownictwa 
za współudział w jego tworzeniu oraz budowaniu pozycji 
w społeczeństwie.

Łukasz Gorgolewski 
Foto. Krystyna Wiśniewska

Jerzy Stroński otrzymuje z rąk prezesa PIIB Andrzeja Rocha Do-
bruckiego  Medal Honorowy PIIB. Foto. Mirosława Ogorzelec

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2017 (56)

36 www.woiib.org.pl



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2017 (56)

37www.woiib.org.pl

cie nie leży w zakresie kompetencji samorządu zawodowego. 
Uzasadnieniem tej decyzji Zjazdu był m.in. fakt, że ogranicze-
nia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, 
w tym wolności wyboru zawodu i miejsca pracy, mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego, bądź ochrony środowiska, zdrowia i mo-
ralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograni-
czenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP).

Innym gorącym tematem, poruszanym w dyskusjach ku-
luarowych, były sprawy związane z planowanym wejściem 
w życie z początkiem 2018 roku Kodeksu urbanistyczno-bu-
dowlanego wraz towarzyszącymi mu ustawami i przepisami 
wykonawczymi. Szczególny niepokój budzi fakt, że do tej 
pory nie opublikowano i nie przekazano do dyskusji publicz-
nej projektu ustawy o zawodzie architekta, inżyniera budow-
nictwa i urbanisty. Jest ona szczególnie istotna dla naszego 
środowiska, ponieważ ma zastąpić obecną ustawę o samo-
rządzie zawodowym i będą w niej także przepisy, dotychczas 
zawarte w Prawie budowlanym, dotyczące m.in. samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnień za-
wodowych czy też odpowiedzialności zawodowej.

W drugim dniu Zjazdu wręczono Złote i Srebrne  Odznaki 
Honorowe PIIB. Wśród wyróżnionych byli także członkowie 
WOIIB. Złotą Odznakę wręczono kol. Zenonowi Wośkowia-
kowi, a Srebrną przyznano nieobecnej na Zjeździe kol. An-
nie Wróblewskiej.

W tym dniu Zjazd odwiedził także minister infrastruktury 
i budownictwa Andrzej Adamczyk. Podkreślił bardzo dobrą 
współpracę ministerstwa z PIIB i środowiskiem inżynierów 

budownictwa, zaznaczając, że jest to szczególna i osobista 
zasługa prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego.

Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie uchwa-
ły w sprawie wniosku ministra dotyczącego zakazu łącze-
nia funkcji. Następną część Zjazdu poświęcono prezentacji 
i uchwaleniu wniosków zgłoszonych podczas okręgowych 
zjazdów oraz przez delegatów na Krajowy Zjazd. Łącznie 

zgłoszono 17 wniosków, z czego Komisja Uchwał i Wnio-
sków rekomendowała do odrzucenia trzy. Po dyskusji Zjazd 
przyjął uchwałę dotyczącą wniosków.

W ten sposób wyczerpano program ostatniego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB w tej kadencji. Uczestniczyło w nim 
178 delegatów, w tym 13 z WOIIB, co stanowiło frekwencję 
na poziomie odpowiednio 88,56% i 76,47%. 

Przygotował: Łukasz Gorgolewski

Zenon Wośkowiak otrzymuje Złotą Odznaką Honorową PIIB.
Foto. Mirosława Ogorzelec

Delegaci WOIIB na XVI Krajowy Zjazd PIIB. 
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa była współorganizatorem dwóch 
konferencji naukowo-technicznych podczas 

Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 
2017 w Poznaniu:

– 23 maja 2017 r. TECHNIKA ŚWIETLNA 2017;
– 24 maja 2017 r. STACJE ELEKTROENERGETYCZ-

NE 2017.
Obie konferencje odbywały się pod patronatem medial-

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

TECHNIKA ŚWIETLNA 2017
23 maja 2017 r. w pawilonie 7 (sale G i H) Międzynarodo-

wych Targów Poznańskich odbyła się VIII Konferencja Na-
ukowo-Techniczna z cyklu  „Energooszczędność w oświet-
leniu” nt. TECHNIKA ŚWIETLNA 2017, pod patronatem 

Polskiego Komitetu 
Oświet leniowego 
SEP oraz Związku 
Producentów Sprzę-
tu Oświetleniowe-
go POL-Lighting. 
Głównym organi-
zatorem konferencji 
był Oddział Poznań-
ski Stowarzyszenia 
Elektryków Pol -
skich,  natomiast 
współorganizato-
rami konferencji 
byli: Wydział Elek-
tryczny Politechniki 
Poznańskiej, Wiel-

kopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Mię-
dzynarodowe Targi Poznańskie. 

Radzie Programowej VIII Konferencji przewodniczył  
dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz z Politechniki Poznań-
skiej. Ponadto w skład Rady Programowej weszli: sekretarz 
naukowy – dr inż. Małgorzata Górczewska z Politechniki 
Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan z Politechni-
ki Warszawskiej, dr hab. inż. Piotr Pracki – przewodniczący 

Konferencje naukowo-techniczne 
Oddziału Poznańskiego SEP 

podczas targów Expopower 2017
Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP i dr inż. Dariusz 
Czyżewski z Politechniki Warszawskiej. Pracami Komitetu 
Organizacyjnego VIII Konferencji kierował wiceprezes ZG 
SEP – mgr inż. Stefan Granatowicz, a sekretarzem organi-
zacyjnym była mgr inż. Renata Kurka – sekretarz Zarządu 
OP SEP. 

Obrady konferencji otworzył wiceprezes Zarządu Głów-
nego, a jednocześnie członek prezydium Zarządu Oddziału 
Poznańskiego SEP – Stefan Granatowicz, witając serdecznie 
przybyłych uczestników, a w szczególności: prezesa MTP 
– Przemysława Trawę,  prezesa SEP – Piotra Szymczaka, 
prezesa Oddziału Poznańskiego SEP – Kazimierza Pawli-
ckiego, przewodniczącego WOIIB – Włodzimierza Drabera, 
dyrektorów MTP – Wiesławę Galińską i Marcina Gorynię, 
a także profesora Wojciecha Żagana z Politechniki War-
szawskiej.  Następnie krótkie wprowadzenie w tematykę 
konferencji przedstawił przewodniczący PKOś SEP dr hab. 
inż. Piotr Pracki.

W pierwszej sesji referatowej, której przewodniczył prof. 
dr hab. inż. Wojciech Żagan, zaprezentowano następujące 
referaty tematyczne:

 Piotr Pracki (Politechnika Warszawska) – Analiza za-
leżności pomiędzy stopniem olśnienia przykrego i pożą-
danym oświetleniem sufitu i ścian we wnętrzach. 

 Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) – 
Oświetlenie w obiektach handlowych. 

 Krzysztof Wandachowicz, Michalina Taisner (Poli-
technika Poznańska) – Oddawanie barw lamp z  diodami 
świecącymi. 

 Przemysław Skrzypczak (Politechnika Poznańska) – 
Analiza cieplna taśm diodowych.

Po przerwie, w drugiej sesji referatowej, której przewod-
niczył dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, zaprezentowa-
no kolejno następujące referaty:

 Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska) – Nowe 
spojrzenie na problem oświetlenia przejść dla pieszych.

 Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) – Po-
miary w oświetleniu drogowym według najnowszych wy-
magań normalizacyjnych. 

 Marek Łasiński, Radosław Węklar (Philips Lighting 
Poland S.A.) – Rozwój oświetlenia LED. Sterowanie i za-
rządzanie oświetleniem zewnętrznym.

Otwarcie konferencji przez Stefana 
Granatowicza – wiceprezesa Zarządu 
Głównego SEP
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 Marcin Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.) – Specyfika-
cje techniczne opraw drogowych LED. 

 Rafał Manowiecki (KRULEN Technika Świetlna) – 
Oświetlenie LED dla obszarów kolejowych w świetle wy-
magań spółki PKP PLK S.A. na przykładzie opraw kole-
jowych firmy NORKA. 

Prezentowane podczas konferencji referaty zostały wy-
dane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opatrzo-
nego numerem ISBN 978-83-940441-7-6. W konferencji 
uczestniczyło ponad 130 osób z terenu całego kraju. Na za-
kończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosow-
ne zaświadczenie OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu. 

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2017 
24 maja 2017 r. w pawilonie 7 (sale G i H) Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich odbyła się XV Konferencja 
Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskie-
go, średniego i wysokiego napięcia” nt. STACJE ELEK-

TROENERGETYCZNE 2017. Głównym organizatorem 
konferencji był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich, natomiast współorganizatorami konferencji 

były: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budowni-
ctwa oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

Komitetowi Organizacyjno-Programowemu XV Konfe-
rencji przewodniczył prezes OP SEP – mgr inż. Kazimierz 
Pawlicki, a sekretarzem był dr inż. Ryszard Niewiedział 
– wiceprezes OP SEP i przewodniczący Sekcji Instalacji 
i Urządzeń Elektrycznych OP SEP. Ponadto w skład komi-
tetu weszli: prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – prze-
wodnicząca Sekcji Energetyki OP SEP, mgr Marcin Gorynia 
– dyrektor MTP oraz członkowie Zarządu Oddziału Poznań-
skiego SEP. 

Obrady konferencji otworzył prezes Oddziału Poznańskie-
go SEP – Kazimierz Pawlicki, witając serdecznie przybyłych 
uczestników, a wśród nich dwóch wiceprezesów Zarządu 
Głównego SEP – Kolegów Stefana Granatowicza i Krzysz-
tofa Wolińskiego oraz dyrektora MTP – Marcina Gorynię. 
W swym wystąpieniu przedstawił tematykę konferencji i jej 
szczegółowy program. Następnie Ryszard Niewiedział – se-
kretarz Komitetu Programowo-Organizacyjnego XV Konfe-
rencji – przedstawił krótki referat omawiający historię kon-
ferencji z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego 
i wysokiego napięcia” podczas Targów EXPOPOWER .

W pierwszej sesji plenarnej, którą poprowadził prezes OP 
SEP – Kazimierz Pawlicki,  zaprezentowano cztery referaty, 
a mianowicie:

 Rafał Płatek (ABB Sp. z o.o.) – Cyfrowa stacja WN/SN.

 Stanisław Wapniarski (ELEKTROBUDOWA S.A.) – 
Rozdzielnica średnionapięciowa OPTIMA-24 w izolacji 
gazowej SF6 (referat zaprezentował Maciej Kamiński).

 Andrzej Jądrzyk (Elektrometal  Energetyka S.A.) – No-
woczesna automatyka zabezpieczeniowa w rozdzielni-
cach średniego napięcia.

 Jerzy Andruszkiewicz, Józef Lorenc, Bogdan Staszak, 
Adam Wiśniewski (Politechnika Poznańska) – Ocena para-
metrów doziemnych sieci SN za pomocą miernika MPZ 
(referat zaprezentował Bogdan Staszak).

Po przerwie kawowej prowadzenie obrad przejął dr hab. 
inż. Krzysztof Siodła z Politechniki Poznańskiej i zgodnie 
z programem przedstawiono dalsze referaty oraz odbył się 
panel dyskusyjny:

 Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – Stacje 
wysokich napięć – przegląd rozwiązań układów połączeń 
w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii. 

 Mirosław Zielenkiewicz (RST sp. j.) – Czynniki wpły-
wające na trwałość i warunki eksploatacji układów stacji 
elektroenergetycznych SN/nn.

 Łukasz Odzinkowski (SICAME Polska Sp. z o.o.) – No-
woczesne rozwiązania w zakresie tłumienia drgań przewo-
dów rurowych w stacjach WN/SN w technologii AIS.

 Wojciech Dziwisz (ABB Sp. z o.o.) – Elektromobil-
ność – rozwój technologii do ładowania pojazdów elek-
trycznych.

Po zakończeniu prezentacji poszczególnych referatów 

Sala obrad

Otwarcie konferencji przez Kazimierza Pawlickiego – prezesa 
OP SEP
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zadawane były tylko krótkie pytania do autorów referatów. 
Natomiast bardziej ożywiona dyskusja dotycząca szczegól-
nie aktualnej tematyki zaprezentowanej w ostatnim referacie 
przeniesiona została do panelu dyskusyjnego.

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

W piątkowe południe, 9 czerwca 2017 r., przy 
Wiacie Edukacyjnej „Gajówka” Leśnictwa Las 
Miejski w Gnieźnie, odbyło się podsumowanie 

i gala rozdania nagród XVII edycji Powiatowego Konkursu 
EKOLIDER. Jest to konkurs edukacji ekologicznej prowa-
dzonej na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

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

usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informa-
tyczne”.   

Referaty prezentowane podczas konferencji zostały wy-
dane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opatrzo-
nego numerem ISBN 978-83-940441-8-3. W konferencji 
uczestniczyło blisko 150 osób z terenu całego kraju. Na za-
kończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosow-
ne zaświadczenie OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu. 

 Ryszard Niewiedział
 wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP

Zdjęcia: Mirosław Praszkowski

Konkurs EKOLIDER 
– XVII edycja, rok 2017

W zmaganiach wzięły udział 
23 placówki oświatowe z Gnie-
zna i powiatu gnieźnieńskiego 
reprezentujące gimnazja, szkoły 
podstawowe oraz przedszkola. 
Uczestnicy konkursu m.in. zebra-
li 91,3 tony surowców wtórnych 
i ok. 13 ton karmy dla zwierząt.

Kapituła konkursu przyznała 
2 tytuły „EKOLIDERA” i 8 wy-
różnień. Tytuł „EKOLIDERA” 
otrzymały: Przedszkole nr 1 
Chatka Puchatka w Trzemesz-
nie oraz Szkoła Podstawowa im. 
Lotnictwa Polskiego w Witko-
wie. Przyznano również 3 tytuły 
Mecenasa Przyrody.

Dzięki dofinansowaniu ze 
środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska oraz 

sponsorów, między innymi Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, Kapituła Konkursu mogła obda-
rować laureatów cennymi nagrodami rzeczowymi, a wszyst-
kich uczestników miłymi upominkami. 

Galę zakończyła wspólna biesiada uczestników, spon-
sorów i organizatorów. Wszyscy opuszczali „Gajówkę” 
w przekonaniu, że wypracowane w młodym wieku nawyki 
oraz zdobyta wiedza nauczą tych młodych ludzi szacunku do 
natury.

Relacja: Jolenta Pankowska
Zdjęcie: Marika Śmielecka
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Każdego roku w okresie grzewczym powtarzają się 
wypadki zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach.

 Zwykle przyczyną tych niebezpiecznych zdarzeń 
jest lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa 
w użytkowaniu urządzeń grzewczych.

Zbliżający się okres jesienno-zimowy to w naszym 
polskim klimacie konieczność intensyfikowania 
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Współ-

cześnie ogólnie dostępne nowoczesne rozwiązania instala-
cyjne pozwalają na 
komfortowe zabez-
pieczenie niezbęd-
nej ilości ciepła do 
ogrzewania pomiesz-
czeń w budynkach. 
Do nowoczesnego 
wyposażenia domów 
mieszkalnych niewąt-
pliwie należą insta-
lacje gazowe z urzą-
dzeniami gazowymi. 
Gaz ziemny z sieci nie 
wymaga pomieszczeń 
w budynku na maga-
zynowanie paliwa. 
Spalanie gazu ziemne-
go na palnikach w no-
woczesnych urządze-
niach do ogrzewania 
pomieszczeń i ciepłej 
wody użytkowej (dla 
kąpieli, do mycia na-
czyń) jest regulowane 
automatycznie, stosownie od nastaw w panelu regulacyjnym 
urządzenia. Użytkowanie gazu ziemnego, zwanego błękit-
nym paliwem, wymaga zachowania podstawowych wyma-
gań bezpieczeństwa w tym szczególnie dbałości o szczel-
ność instalacji i urządzeń, właściwą regulację i konserwację 
urządzeń (czynności winny być zlecane przez użytkowni-
ka mieszkania właściwemu serwisantowi, co najmniej raz 
w roku) – i kontroli stanu technicznego instalacji (powinno-
ści właściciela budynku) oraz zapewnienie właściwej wy-
miany powietrza w pomieszczeniach mieszkania (poprawna 
wentylacja nawiewna i wywiewna). Wentylacja odgrywa 

bardzo istotną rolę w eksploatacji budynku. Prawidłowa wen-
tylacja zapobiega zawilgoceniu pomieszczeń, zagrzybieniu, 
a gdy wykorzystywany jest w mieszkaniu gaz, układ wenty-
lacji musi zabezpieczyć także dopływ właściwej ilości powie-
trza do spalania i odprowadzić spaliny z urządzenia. 

Jak sprawdzić, czy system wentylacji w mieszkaniu 
działa sprawnie?

Jeśli parują szyby w oknach, a w pomieszczeniach 
pojawia się wilgoć oraz niekiedy nawet pleśń na ścianach, 
lub przedostają się zapachy z innych mieszkań, to sygnał, 

że mamy niesprawną 
wentylację. 

Jeśli przysłoni-
my kratki nawiew-
ne lub wywiewne 
w pomieszczeniach, 
w których zainstalo-
wane są urządzenia 
gazowe (co się nie-
stety u niektórych 
bezmyślnie praktyku-
je w mieszkaniach), 
to możemy obawiac 
się,  że wydarzy się 
nieszczęście zatru-
cia czadem w takim  
mieszkaniu – niestety 
często zdarzające się 
ze skutkiem śmiertel-
nym.

Powtarzalną  przy-
czyną złego działa-

nia sytemu wentyla-
cyjnego jest zbytnie 

uszczelnienie budynku, zazwyczaj spowodowane wymianą 
okien na bardzo szczelne, bez nawiewników.

Aby wykryć nieprawidłowość działania wentylacji gra-
witacyjnej mieszkania, wystarczy sprawdzić, czy kanały 
wentylacyjne wyciągają powietrze z mieszkania. Wszyst-
kie kominowe kanały wywiewne wentylacji w mieszkaniu 
powinny wytwarzać podciśnienie rzędu od 3 do 15 Pascala. 
Obecność podciśnienia w kominie można najprościej spraw-
dzić domowym sposobem poprzez przyłożenie serwetki pa-
pierowej do kratki wentylacyjnej. Jeśli przyklei się (przyssie) 
do kratki, to znak, że kanał działa. Podobnie możemy spraw-

Zadbaj o komfort cieplny
i bezpieczeństwo w twoim domu

Co najmniej raz w roku przegląd urządzeń gazowych przez uprawnionego 
serwisanta zabezpiecza bezpieczeństwo użytkowania gazu ziemnego w naszym 
domu.
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dzić np. kadzidełkiem. Dym z niego pokaże, w którą stronę 
płynie powietrze. Jeżeli dym wypływa z kanału w stronę po-
koju, to bardzo źle! 

Badanie powtarzamy przy rozszczelnieniu okien syste-
mem infiltracji lub, gdy nie posiadają takiego systemu, przez 
uchylenie otwarcia okien. Przy potwierdzeniu negatywnym 
należy pilnie poradzić się fachowców, najlepiej u rejonowe-
go mistrza kominiarskiego. 

Dla trwałej poprawy napływu wymaganej ilości powie-
trza do mieszkania wystarczy w nowych szczelnych oknach 
zamontować tzw. nawiewniki powietrza, które trwale będą 
zapewniać stały dopływ niezbędnego powietrza do wymia-
ny w pomieszczeniach budynku/poszczególnych pomiesz-
czeniach mieszkania. W ofercie handlowej jest wiele typów 
i modeli nawiewników. Nowoczesne okna takie nawiewniki 
już mają wbudowane w konstrukcję i mogą automatycznie 
sterować dopływem powietrza, stosownie do wymaganego 
podciśnienia w pomieszczeniu.

W polskim budownictwie mieszkaniowym, szczególnie 
w budownictwie wielorodzinnym, standardem jest wen-
tylacja grawitacyjna. Jej modelowe założenie to przepływ 
powietrza od pokoi w kierunku wylotu kanałów komino-
wych poprzez kratki wentylacyjne w kuchni i łazience oraz 
w toalecie. Na tej drodze nie powinno być przeszkód. Zuży-
te powietrze uchodzi na zewnątrz przez kanały w kominie, 
w których występuje podciśnienie rzędu 3 do 15 Pa. Jest to 
niewielkie podciśnienie. Stąd w przepisach m.in. określono, 
że pod drzwiami w pokojach zostawiamy szczelinę wysoko-
ści  minimum 1 cm. Wypływające powietrze z pomieszczeń 
mieszkania, niosąc za sobą kurz, osadza go na kratkach i 
może skutecznie zablokować wypływ zużytego powietrza do 
komina. Warto od czasu do czasu spojrzeć na kratki wenty-
lacji w swoim mieszkaniu i ocenić, czy nie są zablokowane 
kurzem. Jeśli tak, to należy je natychmiast oczyścić. 

Powtarzającym się problemem psucia układu wentylacji 
mieszkania jest niedozwolone podłączanie przewodem wen-
tylacyjnym wylotów okapów nad kuchenkami gazowymi do 
kanału wentylacyjnego, w miejscu kratki wentylacyjnej, po 
jej zdemontowaniu z miejsca przeznaczenia. Zaburza to lub 
wręcz uniemożliwia pracę wentylacji grawitacyjnej pomiesz-
czeń. Warto tutaj zaznaczyć, że kratka wentylacyjna na wlo-
cie do kanału wentylacyjnego komina powinna być osadzo-
na pod sufitem, górna krawędź otworu do komina powinna 
znajdować się w odległości nie większej niż 150 mm od sufi-
tu, wymiar kratki powinien być o powierzchni 50% większej 
od przekroju kanału wentylacyjnego komina.

 Normatywny kanał wentylacyjny w  kominie 14/14 cm 
powinien mieć kratkę o wymiarach 25/14 cm. Inne powta-
rzalne przypadki ograniczania poprawności działania grawi-
tacyjnej wentylacji mieszkań to wstawianie nowych drzwi 
do łazienek z gazowymi podgrzewaczami wody o niedosta-
tecznej powierzchni nawiewu w dolnej części drzwi. Wy-
magania minimalne to  220 cm² dla powierzchni kratki na-
wiewnej lub dla sumy powierzchni otworów nawiewnych 
w dolnej części drzwi do łazienki oraz do pomieszczenia 

wydzielonego ustępu. Kubatura łazienki, przy zastosowaniu 
w niej urządzenia gazowego, musi wynosić nie mniej niż 8 
m3. Urządzenia gazowe wymagające odprowadzenia spalin 
(gazowe podgrzewacze wody, kotły gazowe) powinny posia-
dać odprowadzenie poprzez przystosowane do spalin prze-
wody, wyprowadzone do kanału kominowego spalinowego. 
W żadnym przypadku nie wolno spalin z urządzeń wprowa-
dzać do kanału wentylacyjnego. Przewód odprowadzenia 
spalin nie może być dłuższy niż 2 m, powinien być zamonto-
wany ze spadkiem min. 5% do urządzenia gazowego i posia-
dać odcinek pionowy o długości co najmniej 22 cm. Często 
instalatorzy do odprowadzenia spalin z urządzeń gazowych 
proponują montaż elastycznych przewodów aluminiowych, 
dla których atest wskazuje przeznaczenie dla układów wen-
tylacyjnych. Są one tańsze od prawidłowych przewodów wy-
konanych z blachy kwasoodpornej. 

Ale czy warto ryzykować życiem osób w mieszkaniu dla 
tej różnicy cenowej?

Wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie różnicy gę-
stości powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynku. Powietrze 
ulatuje z budynku w sposób naturalny tylko wtedy, gdy jego 
temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż powietrza na 
zewnątrz. Im wyższa jest różnica temperatury, tym kanały 
wentylacyjne odprowadzą więcej zużytego powietrza z po-
mieszczeń w budynku. W okresie jesienno-zimowym można 
więc oczekiwać prawidłowego napływu powietrza do po-
mieszczeń i wypływu zużytego powietrza przez kanały wen-
tylacyjne. Muszą one być jednak drożne. Stąd kanały wyma-
gają przed okresem zimowym  sprawdzania i czyszczenia 
przez kominiarzy.

Trzeba też wiedzieć, że wentylacja grawitacyjna nie wy-
starczy do komfortu  zamieszkania. Niewłaściwa wymiana 
powietrza w mieszkaniu  może być przyczyną kłopotów ze 
zdrowiem mieszkańców. Powietrze, którym oddychamy, za-
nieczyszcza się dwutlenkiem węgla. Ponadto z materiałów 
budowlanych i wykończeniowych, mebli, środków czysto-
ści itp.  ulatniają się ciągle gazy i opary chemiczne. Niektóre 
z nich mogą bardzo szkodzić zdrowiu. 

W niewietrzonych pomieszczeniach zaczynamy czuć 
zmęczenie, bóle głowy, podrażnienia dróg oddechowych 
i oczu. Dlatego warto regularnie wietrzyć pomieszczenia in-
tensywnie poprzez chwilowe pełne otwarcie okien i nie do-
puszczać do przegrzewania pokoi. Optymalną temperaturą 
w pomieszczeniach użytkowych jest 20-21ºC. Przegrzane 
pomieszczenia prowadzą u domowników do nieżytów gór-
nych dróg oddechowych, dając takie objawy jak: drapanie 
w gardle, chrząkanie, suchość w nosie i jamie ustnej, bóle 
głowy, zaburzenia snu. U alergików mogą pojawić się dusz-
ności czy uporczywy kaszel. Lekarze zalecają osobom doro-
słym, przebywającym przez długi czas w ogrzewanych su-
chych pomieszczeniach, picie minimum półtora litra wody 
w ciągu dnia, która nawilża śluzówki dróg oddechowych 
i spojówek.

inż. Henryk Grabowski
rzeczoznawca SITPNiG ds. gazownictwa



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2017 (56)

43www.woiib.org.pl

W 1968 roku akademik nr 1 przy ul. Kórnickiej 
5 przekształcił się, na okres wakacji, w Mię-
dzynarodowy Hotel Studencki. Przyjmował 

on zorganizowane wycieczki młodzieżowe 
z innych krajów zwiedzające Polskę oraz za-
pewniał miejsce dla studentów zagranicznych 
obywających praktyki zawodowe w Poznaniu. 
Ten akademik został wybrany nieprzypadko-
wo. W tym czasie był jednym z najnowszych 
domów studenckich w naszym mieście.

Dyrektorem hotelu został znany działacz 
Zrzeszenia Studentów Polskich na Politechnice 
Poznańskiej Bolek Partyka. To on zapropono-
wał mi pracę w obsłudze hotelu, a właściwie 
w działającym w nim klubie „Sęk”. Tak więc 
zostałem tzw. „programowcem z językiem 
rosyjskim”. Moim zadaniem było witanie 
w klubie licznie przybywających grup z byłe-
go Związku Radzieckiego i opieka nad nimi 
w czasie pobytu w „Sęku”. Oprócz mnie dzia-
łał również „programowiec z językiem niemie-
ckim”.  Był nim – o ile dobrze pamiętam – Wojtek Sałata 
z Wydziału Budowy Maszyn PP.

Klub rozpoczynał swoją działalność wieczorem i kończył 
o północy. Teoretycznie. Zwykle przedłużało się do pierwszej, 
drugiej w nocy. Głównym programem były oczywiście tańce 

do muzyki granej przez studencki 
zespół muzyczny lub „puszczanej” 
z magnetofonu. Działał bar, w któ-
rym można było kupić dobrej marki 
wino, koniak i piwo. Nie muszę do-
dawać, który napój cieszył się naj-
większym powodzeniem. Za baro-
wą ladą królował barman – Andrzej 
Konwiński, który w tym czasie koń-
czył lub ukończył już studia na Wy-
dziale Budownictwa PP. Wejście do 
klubu było płatne. Opłata nie była 
zbyt wygórowana, dopasowana do 
studenckiej kieszeni. Nie pamiętam, 
czy stosowana w czasie roku aka-
demickiego zasada, że dziewczęta 
w „Sęku” nie płacą za wejście, obo-
wiązywała czy też nie.

Grupy z byłego ZSRR przycho-
dziły do klubu zbiorowo. Zsuwali-

śmy dla nich stoliki, aby mogli usiąść razem. Po zajęciu miejsc 
zaczynała się moja rola. Wchodziłem na scenę i wygłaszałem 
kilkuzdaniowe powitanie. Treść tego powitania była ułożona 

wspólnie ze studentami filologii rosyjskiej i wykuta przeze 
mnie na blachę. Jeszcze do dzisiaj pamiętam jak brzmiała: 
„Nam aczień prijatno…”. Dalszy etap był zawsze taki sam. 
Po dłuższej chwili podchodził do mnie przedstawiciel grupy, 
który pytał, czy można do klubu przynieść własny alkohol? 

Wejście do akademika przeniesiono na przeciwległą stronę budynku. Na I piętrze, 
na lewo od daszka nad wejściem, widać okna klubu „Sęk”.

Obecny widok – od strony ul. Jana Pawła II – DS-u nr 1, w którym mieścił się 
Międzynarodowy Hotel Studencki.

Obrazki sprzed pół wieku

MIĘDZYNARODOWY HOTEL STUDENCKI



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 3/2017 (56)

44 www.woiib.org.pl

Z powagą odpowiadałem, że nie, ale dla nich zrobimy wyją-
tek. Po pewnym czasie cała obsługa klubu mogła skosztować 
rosyjskiej wódki „Stolicznaja” lub „Moskowskaja”. Z bie-
giem czasu system powitania udoskonaliłem. Witając grupy 
z republik radzieckich, na końcu powitania wygłaszanego 
po rosyjsku dodawałem słowo powitania w ich rodzimym 
języku. Wypróbowałem to przy powitaniu grupy z Łotwy. 
Od polskiego pilota prowadzącego tę grupę dowiedziałem 
się jak po łotewsku brzmi witamy i zastosowałem ten chwyt. 
Efekt przerósł oczekiwania.

Dużym problemem dla hotelu byli studenci zagranicz-
ni przebywający w Poznaniu na praktykach zawodowych, 
a właściwie dwóch studentów z Włoch. Było ich pełno 
w całym budynku. Ich podboje miłosne prowadziły do tego, 
że niektóre z „uwiedzionych” dziewcząt przychodziły do 
hotelu z walizkami, przygotowane na wyjazd do Włoch. 
Wyróżniał się w tych sprawach – o ile dobrze pamiętam 
– student medycyny Cosimo. Jego „działalność” nie ogra-
niczała się tylko do spraw damsko-męskich. Sam byłem 
świadkiem jak prowadził rozmowę z grupą rosyjską właś-
nie przybyłą do hotelu. Początkowo mówił, że jest zadekla-

Od dziesięciu lat Powiatowy Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego dla Miasta Poznania 
walczy z reklamowymi samowolami. Sa-

mowolami, które nie tylko naruszają obowiązujący porządek 
prawny, ale przede wszystkim wpływają negatywnie na ota-
czającą nas przestrzeń – tworząc urbanistyczny chaos i niwe-
cząc zabiegi o utworzenie uporządkowanego przestrzennie 
i architektonicznie miasta. 

Średnio w ciągu roku prowadzimy około 100 postępowań 
administracyjnych, w sprawie legalności nośników reklamo-
wych. Liczba reklam, którymi zajmujemy się w trakcie tych 
postępowań jest jednak znacznie większa. Ponad 90% po-
stępowań, dotyczących legalności urządzeń lub tablic rekla-
mowych, kończy się nakazem ich rozbiórki – ze względu na 
złamanie prawa. Niewiele z tych postępowań kończy się za-
legalizowaniem reklamowych samowoli, ponieważ zwykle 
takie urządzenia lub tablice powstają w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Np. na obiektach lub terenach zabytko-
wych. 

W pierwszym półroczu 2017 roku pracownicy Powiato-
wego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Pozna-
nia prowadzili 49 postępowań administracyjnych, dotyczą-
cych legalności 79 nośników reklamowych. Spośród tych 79 
skontrolowanych nośników – 54 nośniki miały formę wolno  

stojących budowli. Pozostałe nośniki służyły reklamom zain-
stalowanym na istniejących obiektach budowlanych, głów-
nie na budynkach i na ogrodzeniach. 

W pierwszym półroczu bieżącego roku inspektorzy PINB 
dla Miasta Poznania doprowadzili do rozbiórki 26 nielegal-
nych nośników reklamowych. W tym samym czasie wydano 
także 9 kolejnych decyzji nakazujących usunięcie reklamo-
wych samowoli. Obecnie prowadzonych jest 31 postępowań 
w sprawie legalności reklamowych nośników. W pierwszym 
półroczu tego roku tylko 4 postępowania zakończyły się 
zalegalizowaniem samowoli, a tylko w jednym przypadku 
stwierdzono, że inwestor wykonał reklamę zgodnie z pra-
wem. 

Tak duża skuteczność w wykrywaniu i w walce z rekla-
mowymi samowolami wynika z tego, że informacje o poten-
cjalnym naruszeniu prawa przez inwestorów reklam otrzy-
mujemy zarówno od mieszkańców miasta Poznania, jak 
i urzędów oraz instytucji publicznych. Najczęściej zastrze-
żenia co do legalności konkretnych reklam zgłaszają nam: 
Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta Poznania oraz Straż Miejska. 

Paweł Łukaszewski    
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania

rowanym komunistą, aby po chwili, wykonując odpowiedni 
gest, stwierdzić, że wszystkich komunistów należy powie-
sić. Zrobił się z tego „międzynarodowy skandal”. Kierow-
nictwo grupy interweniowało u dyrektora hotelu, który 
musiał przeprosić za ten incydent.  Poza tym Cosimo był 
bardzo sympatycznym i wesołym młodym człowiekiem. 
Prawie co wieczór graliśmy z nim w bilard i zawsze wy-
grywał. Przez niego wszystkie „międzynarodowe” mecze 
w hotelu wygrywały Włochy.

W tym czasie już pracowałem zawodowo jako inżynier 
na budowie Osiedla Mieszkaniowego Rataje. Obowiązywał 
mnie 8-godzinny czas pracy i często przychodziłem na budo-
wę spóźniony i zaspany. Pewnym wybawieniem było hobby 
mojego szefa. Zbierał paczki po papierosach. Zacząłem mu 
codziennie dostarczać nową partię. Wystarczyło po zamknię-
ciu klubu przejść się między stolikami i pozbierać tkwiące 
w popielniczkach paczki. Od tego czasu szef przymykał 
oko na moje – niewielkie zresztą – spóźnienia. Tak oto pra-
ca w klubie Międzynarodowego Hotelu Studenckiego miała 
również wpływ na budowę Osiedla Mieszkaniowego Rataje.

Marek Adamiec  

Trwa likwidacja
reklamowych samowoli w Poznaniu
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w 2017 roku

Lp. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1.
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:                                                
1. Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

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

2.

Projektowanie i bezpieczne wykonywanie 
robót budowlanych poniżej powierzchni terenu,  
szczególnie na obszarach zurbanizowanych.  
Głębokie wykopy i wykopy liniowe.

14-09-2017 r.  
16:00 – 19:10

Poznań,
siedziba WOIIB

 ul. Dworkowa 14 

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowca: 

dr inż. Mieczysław Kania
Informacja:                                         

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

biuro@cutob-poznan.pl                       

3.

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                       

4.

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

5. 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                        

6.
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:                                                
1. Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                 
 irena.p@wkp.piib.org.pl                        
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7.

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

2. Przyczyny zagrzybiania 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                       

8. Zasady i sposoby wzmacniania konstrukcji 
budowlanych, różnych typów.

19-10-2017 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                       

9.
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:                                                
1. Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
Informacja:                                                                                     

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

10. 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:                                                
1. Maria Tomaszewska - Ergo Hestia                                                                                                                     

Informacja:                                                                                     
tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl                        

11.

Geotechnika i geologia inżynierska w fazie 
projektowej (dokumentacja,  kategorie geotechniczne, 
aktualne przepisy) i powykonawczej (monitorowanie 
obiektów).

26-10-2017 r.
16:00 – 19:10   

Poznań
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB 
Wykładowca: 

dr inż. Mieczysław Kania
Informacja:                                         

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

biuro@cutob-poznan.pl                       

12.

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

13.
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:                                                        
Cezary Siniecki                                       
tel. 692 440 701                      

14.
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:                                                
1. Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

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

15.

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                       
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16.
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:                                                
1. Adwokacka  Spółka 

Partnerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

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

17.

Branża elektroinstalacyjna – SEP O/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

18. Hydraulika rzek nizinnych. 

listopad 2016 r.                               
10:00 – 15:00                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
SITWM                                                             

Informacja:                                                       
mgr inż. Cezary Siniecki                          

tel. 692 440 701                      

19.

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




