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POZNAŃ

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!
Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa (WOIIB)
60-602 Poznań
ul. Dworkowa 14
Sekretariat tel. 61-854-20-10, fax 61-854-20-11
OKK tel. 61-854-20-20, tel./ fax 61-854-20-21
ROZ, OSD tel. 61-854-20-13
Sprawy członkowskie tel. 61-854-20-14
strona internetowa: www.woiib.org.pl
e-mail: biuro@woiib.org.pl
Biuro Izby czynne:
poniedziałek 13:00-16:00
wtorek, środa, czwartek 11:00-15:00
piątek 9:00-13:00
Delegatury terenowe WOIIB:
Kalisz, ul. Rumińskiego 2 (pok. 8)
tel.62-757-11-58
kalisz@woiib.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@woiib.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@woiib.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@woiib.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@woiib.org.pl
czynna: poniedziałek 13:00-16:00
od wtorku do czwartku 12:00-16:00
Dyżury w siedzibie WOIIB:
Zastępca przewodniczącego
Rady Wielkopolskiej OIIB:
mgr inż. Zenon Wośkowiak
w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 pok. 3
inż. Włodzimierz Draber
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. Lech Grodzicki
dzień dyżuru na stronie WOIIB

We wrześniu br., jak co roku, braliśmy udział w Wałczu w warsztatach nadzoru budowlanego i konferencji na temat rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.
Ponadto odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch izb: zachodniopomorskiej
i wielkopolskiej, którego tematem była organizacja działalności samorządowej.
Generalnie Wałcz wpisał się mocno w krajobraz naszej działalności we współpracy
z Oddziałem Poznańskim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa był Dzień Budowlanych, zorganizowany 28 września w Kaliszu
przez tamtejszą delegaturę. Uroczystości uświetnił swoją obecnością wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz prezydenci Kalisza
i Ostrowa Wlkp. i przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
2 października zorganizowaliśmy Zjazd Nadzwyczajny naszego samorządu,
który podjął uchwałę o rozwoju Izby oraz zaakceptował możliwość zakupu działki sąsiedniej przy ul. Grudzieniec, celem wybudowania sali na 190 osób oraz pomieszczeń dla potrzeb komisji kwalifikacyjnej i celów szkoleniowych.
11 października odbyła się już VI Ogólnopolska Konferencja „Budownictwo
szpitalne”, poświęcona budowaniu oddziałów pediatrycznych. Charakteryzowała się bardzo dużą frekwencją sięgającą 250 uczestników, wysokim poziomem
merytorycznym wystąpień, z udziałem naukowców z Uniwersytetu Medycznego
i Politechniki Poznańskiej oraz przedstawicieli: pielęgniarek, farmaceutów i sanepidu. Tematyka konferencji została bardzo dobrze odebrana przez obecnych
w sali przedstawicieli służby zdrowia. Należy podkreślić, że konferencję objęli
patronatem: Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz rektorzy Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej. Z tej okazji wydano też monografię,
a wnioski wynikające z dyskusji skierowano do Ministerstwa Zdrowia oraz innych
instytucji związanych merytorycznie z budownictwem szpitalnym.
Wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów 5 listopada zorganizowaliśmy warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”. Tym razem omawiano realizację budynku biurowo-parkingowego przy ul. Za Bramką. Bardzo ciekawie obiekt
przedstawili poszczególni branżyści.
Należy zaznaczyć, że w ostatnim okresie bardzo aktywnie pracowały zespoły
działające przy radzie WOIIB, angażując do swojej pracy szerokie grono nowych
członków.
Aktywnie trwają prace przy modernizacji szaty graficznej Biuletynu Informacyjnego i strony internetowej Izby.
Ponadto pragniemy wrócić do bliższej współpracy ze stroną francuską i nadal
pilotować wymianę uczniów szkół średnich z Gniezna i Arche.
W związku ze zbliżającymi się świętami oraz Nowym Rokiem pragnę złożyć
wszystkim naszym członkom życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywaniem zawodu, który należy do zawodów zaufania publicznego.
mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB

Radca Prawny Mecenas Piotr Stawicki
w poniedziałki w godz. 13:00-14:00
Ośrodek Informacji Technicznej
tel. 61-854-20-23
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Targi BUDMA 2019

SPIS TREŚCI

Targi BUDMA 2019 odbędą się w dniach 12–15 lutego 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Proponowany program przedstawia się
następująco: 11 lutego 2019 roku rozpocznie się największe Forum Gospodarcze,
dedykowane branży budowlanej, które zakończy się 12 lutego, tj.: w dniu otwarcia
targów BUDMA 2019. W trakcie Forum Gospodarczego przewidywane są wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa i panele dyskusyjne na tematy przedstawione
w poniższym programie. Będzie to oddzielna impreza poza targami BUDMA 2019,
w której będziemy brali udział. PIIB i WOIIB będzie miała swoich przedstawicieli
w panelach dyskusyjnych.
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Otwarcie targów BUDMA 2019 nastąpi 12 lutego 2019 roku i w związku
z trwającym Forum Gospodarczym organizowane przez WOIIB Dni Inżyniera
Budownictwa zostają ograniczone do jednego dnia. Będzie to 13 lutego 2019 roku.
Tematyka Dnia Inżyniera Budownictwa jest w trakcie ustalania. Takie są wstępne
informacje dotyczące przyszłorocznej imprezy targowej BUDMA 2019. Szczegółowy program po ostatecznym uzgodnieniu zostanie opublikowany na stronie internetowej WOIIB.
inż. Włodzimierz Draber
Świąt pełnych radości,
ciepła, niepowtarzalnej,
rodzinnej atmosfery,
a także
pomyślności i samych sukcesów
w Nowym 2019 Roku
życzą
Rada WOIIB
oraz
Rada Programowa Biuletynu
i Strony Internetowej
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„Budownictwo szpitalne
– Oddziały pediatryczne jako
wyzwanie dla inwestorów”

P

od tym hasłem w dniu 11 października 2018 r. odbyła się już VI Ogólnopolska Konferencja związana z tematyką budownictwa szpitalnego.
Konferencja została objęta patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz rektorów: Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – prof. dr. hab.
Andrzeja Tykarskiego i Politechniki Poznańskiej – prof. dr.
hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.

Przewodniczący WOIIB mgr Jerzy Stroński i rektor Politechniki
Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Jednym z celów działania inżynierów budownictwa jest
zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług budowlanych, a budownictwo szpitali i innych obiektów służby
zdrowia jest jego ewidentnym przykładem. Dlatego samorząd
zawodowy reprezentujący zawód zaufania publicznego, jakim jest inżynier budownictwa, organizuje co dwa lata konferencję naukowo-techniczną pt. „Budownictwo szpitalne”.
W tym roku był to temat związany z oddziałami pediatrycznymi, których realizacja jest ogromnym wyzwaniem
dla inwestorów. W Poznaniu powstanie Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, które ma być szpitalem XXI wieku.
Wybór tematyki konferencji był wynikiem przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami środowisk medycznych
i budowlano-architektonicznych. Skorzystaliśmy z okazji, że
na terenie naszego miasta będzie budowany szpital dziecięcy i przedstawione problemy będą bardzo aktualne zarówno
w środowiskach wielkopolskich, jak i na terenie całego kraju.
4
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Założeniem programowym konferencji było przedstawienie spojrzenia na ten temat poprzez przedstawicieli świata
medycznego, a następnie informacje inżynierów budownictwa i architektów o rozwiązaniach technicznych przedstawionych zagadnień. Referaty obejmujące bogaty program
założony przez organizatora wygłosili wysokiej klasy specjaliści ze środowisk lekarskich, pielęgniarskich, farmaceutycznych, architektów oraz inżynierów budownictwa wielu
branż.
Konferencję zainaugurowało wystąpienie byłego rektora
Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. Jacka Wysockiego,
który przedstawił oddział dziecięcy okiem pediatry. Referat wybitnego specjalisty wprowadził w problem leczenia
małych pacjentów, zwracając przy tym uwagę wszystkich
uczestników procesu inwestycyjnego na problemy, które
muszą rozwiązywać na etapie projektowania i realizacji budowy obiektów szpitalnych w zakresie pediatrii. Jak mają
wyglądać nowoczesne i wygodne oddziały dziecięce, które spełniają oczekiwania pacjentów i ich rodziców? To
pytanie stawiają sobie dzisiaj obecni i przyszli inwestorzy
szpitali pediatrycznych w naszym kraju. W rozwiązaniu tego
trudnego problemu próbują im pomóc architekci i projektanci wszystkich branż, którzy starają się pogodzić społeczne
oczekiwania z regulacjami prawnymi i warunkami finansowania tego typu placówek w Polsce. Wybudowanie takiego
obiektu szpitalnego to dopiero początek drogi, o powodzeniu całego przedsięwzięcia zadecyduje bezpieczne i stabilne funkcjonowanie placówki w kolejnych latach. Dzieci
wymagają szczególnych warunków pobytu w szpitalach.
Podejmowane proste i tanie działania – zmiana kolorystyki
ścian i wyposażenia, bajkowe sceny na ścianach i kolorowe
zabawki – chociaż potrzebne i ważne, nie rozwiążą zasadniczych problemów przebywania i leczenia dzieci na oddziałach szpitalnych.
Potrzebne są gruntowne remonty, często powiększanie
oddziałów, zmiana lokalizacji lub budowa nowoczesnych
obiektów, które spełniają wszystkie obecne i ewentualne
przyszłe, dające się przewidzieć wymagania.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak zwrócił uwagę na
leczenie chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży oraz
na strukturę Wielospecjalistycznego Ośrodka Onkologii
i Hematologii Dziecięcej, przedstawiając również europejskie
www.woiib.org.pl

standardy w tym zakresie. Pomimo spektakularnej poprawy
warunków leczenia nowotworów u dzieci i młodzieży są nadal, także w Polsce, drugą co do częstości – po wypadkach
i urazach przyczyną zgonów w populacji pediatrycznej powyżej 1. roku życia i tym samym nadal stanowią wyzwanie
dla onkologów dziecięcych w Polsce i na świecie.
Do dalszej poprawy warunków leczenia w onkologii dziecięcej powinno przyczynić się wdrożenie
w pełnym zakresie we wszystkich ośrodkach onkologii
i hematologii dziecięcej standardów opracowanych przez
Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOHD) oraz Międzynarodowe Towarzystwo
Onkologii Dziecięcej w Europie (SIOP Europe). Niezwykle ważne jest, ażeby uwzględniać wymienione standardy, projektując nowe i modernizując istniejące już
ośrodki onkologii i hematologii dziecięcej.
Autorzy projektu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu dr n. med. Maciej Matłok i dr inż. Włodzimierz
Werechowski z Industria Project Sp. z o.o. przygotowali prezentację, która zapoznała uczestników konferencji z historią
powstania projektu. Podkreślili, jak ważna, na etapie projektowania, była współpraca z przyszłym użytkownikiem.

– budynek zaprojektowany na miarę, z uwzględnieniem
zjawiska synergii,
– wysokiej jakości materiały i systemy przeznaczone do
wykorzystania w szpitalach gwarantujących niskie
koszty eksploatacji,
– budynek i wnętrza zapewniające dobre warunki pracy
i pobytu,
– wnętrza, które wspierają procesy leczenia, relacje i dobrą atmosferę.
Zdaniem autorów Projekt Wielkopolskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Poznaniu wydaje się spełniać wymienione kryteria.
Na humanizację medycyny, w centrum której zawarte jest
dobro człowieka jako podstawowa wartość, zwróciła uwagę mgr piel. Teresa Kruczkowska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Do końca
lat osiemdziesiątych ub. stulecia rodzice/opiekunowie nie
mieli możliwości towarzyszenia swoim dzieciom podczas
ich pobytu w szpitalu. Rozdzielenie z najbliższymi powodowało płacz, apatię, stres zarówno u dzieci, jak i u rodziców.
Leczenie, ze względu na brak poczucia bezpieczeństwa,
przebiegało trudniej, a rekonwalescencja bez opieki rodzicielskiej była dłuższa. Na szczęście ten
obraz pobytu dziecka w „nieprzyjaznym”
szpitalu przeszedł do historii. Duża część
polskich szpitali to stare budynki, w których nie ma miejsca na osobne łóżko dla
rodzica/opiekuna przy łóżeczku dziecka.
Normą są fotele lub częściej krzesła, na
których rodzice przesiadują noce. Część
szpitali proponuje nocleg w przyszpitalnych hotelikach, co nie zawsze jest wskazane. Rodzic/opiekun powinien być przy
dziecku całą dobę. Obecność całodobowa
rodziców w szpitalach dziecięcych jest nadal czymś nowym, chociaż stanowi istotny
element związany z jakością opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem.

Projekt Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu

Szpital XXI wieku o profilu pediatrycznym to między
innymi:
– funkcjonalność, która kształtuje bryłę i otoczenie szpitala (na funkcjonalność składają się między innymi oddziałowe relacje przestrzenne, tzw. optymalne sąsiedztwo oddziałów szpitalnych: w skali nieco mniejszej
istotne jest prawidłowe rozmieszczenie pomieszczeń
w ramach oddziału i optymalny projekt poszczególnych pomieszczeń, możliwość rozbudowy),
– przemyślana technologia medyczna,
– nowoczesne narzędzia do projektowania BIM, które
wspierają podejmowanie decyzji projektowych, a później procesy zarządzania szpitalem,
– obiekt przyjazny dla wszystkich użytkowników szpitala,
www.woiib.org.pl
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Należy podjąć starania zmierzające do dostosowania
placówek pod względem lokalowo-materialnym do potrzeb rodziców/opiekunów.
Projektując nowe placówki w każdym dziecięcym pokoju, bezwzględnie trzeba zapewnić łóżko dla rodzica/
opiekuna.
Mgr farmacji Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przygotowała referat na temat
wymogów, jakie powinny spełniać wszystkie pomieszczenia apteczne zwłaszcza w obiekcie szpitalnym, w którym
przygotowywane są lekarstwa dla tak wymagających pacjentów, jakimi są dzieci. W aptece szpitalnej ustalane są procedury wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na oddziały i dla pacjenta.
Projektując aptekę szpitalną, należy zwrócić uwagę
na konieczność przygotowania przestrzeni dla obsługi
pacjentów ambulatoryjnych wraz z opiekunami, którzy
korzystają z programów lekowych. Należy przewidzieć
miejsce na sprawowanie opieki farmaceutycznej nad pacjentem i opiekunem, a farmaceuta musi mieć warunki
do edukacji bezpiecznego posługiwania się lekami. Jest
to bardzo ważne miejsce w przypadku pacjentów pediatrycznych, którzy w znacznej części nie przyjmują leków
sami, a pod kontrolą rodziców lub opiekunów.
Na konferencji nie zabrakło wykładów czysto technicznych. Mgr inż. Andrzej Komisarz mówił o wyrobie medycznym, jakim są gazy medyczne. Projektowanie i montaż instalacji zasilających odbiorniki gazów medycznych muszą
być realizowane przez osoby mające specjalistyczne uprawnienia w tym zakresie. Aby uzyskać pozwolenie na budowę
dla projektowanego obiektu medycznego, konieczny jest
projekt budowlany instalacji gazów medycznych opracowany oraz sprawdzony przez osoby posiadające uprawnienia bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Takie warunki
muszą być spełnione w świetle ustawy Prawo budowlane
oraz wymagań organów wydających pozwolenia na budowę w odniesieniu do instalacji, której ta ustawa nie dotyczy, bo gazy medyczne to wyrób medyczny, podlegający
rygorom Ustawy o wyrobach medycznych oraz przepisów zharmonizowanych z tą ustawą. Instalacje rurociągowe gazów medycznych, mimo że jako wyrób medyczny
nie podlegają rygorom ustawy Prawo budowlane, muszą
zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby mogły zostać zrealizowane w trakcie wykonywania robót
montażowych łącznie z innymi instalacjami budowlanymi,
wg zasad obowiązujących dla tych instalacji. Muszą być
z nimi skoordynowane, a ponadto muszą uwzględniać rozwiązania konstrukcyjne i budowlane obiektu, tym bardziej,
że ich struktura składa się praktycznie z takich samych elementów jak instalacje sanitarne. W zawiązku z tym, w praktyce. Instalacje gazów medycznych dość powszechnie traktowane są jak instalacje sanitarne.
Tymczasem instalacje gazów medycznych to przede
wszystkim wyrób medyczny i w związku z tym przygotowanie dokumentacji projektowej jest jednym z etapów
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powstawania wyrobu medycznego, który musi spełniać
wymagania zasadnicze, czyli musi być zgodny z aktualnym wydaniem normy – PN EN ISO 7396-1:2017-07
„Systemy rurociągowe do gazów medycznych – Część 1:
Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych
i próżni”.
Kolejny techniczny referat przedstawiła dr hab. inż.
Alina Pruss z Politechniki Poznańskiej, która mówiła o jakości wody w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej
w zastosowaniu do oddziałów pediatrycznych. Woda w szpitalach musi odpowiadać określonym wymaganiom pod
kątem parametrów fizyczno-chemicznych i bakteryjnych,
uwzględniając zarówno przepisy obowiązujące na terenie naszego kraju, jak również wymagania producentów urządzeń
technicznych i medycznych. Stosowanie się do wymagań dotyczących jakości wody sugerowanych przez producentów
wpływa zarówno na trwałość urządzeń, jak i na zdrowie pacjentów korzystających z wody na terenie szpitala.
Niezależne instalacje zasilające w wodę użytkową, ciepłą wodę użytkową, w wodę specjalnego zastosowania
oraz w wodę grzewczą eksploatowane w szpitalach powinny być okresowo sprawdzane pod względem bezpieczeństwa bakteryjnego. Mikrobiologiczne skażenie wody
może mieć poważne negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa pacjentów szpitala.
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich instalacji
wodnych poprzez regularne ich serwisowanie i monitorowanie jakości wody to obowiązki zaplecza technicznego
wszystkich szpitali.
Referat na temat klimatyzacji oddziału onkologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej, studium przypadku,
przedstawił dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. PP –
Instytut Inżynierii Środowiska, a referat był przygotowany
wspólnie z mgr. inż. Wojciechem Porowskim z Pracowni
Projektowej POROWSKI Design.
Układy klimatyzacji dla oddziałów onkologii, hematologii
i transplantologii pediatrycznej należą do układów o najwyższych wymaganiach, a ich projektowanie, realizacja i eksploatacja jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych – tutaj
również w sensie moralnym – zadań w technice klimatyzacyjnej. Wynika to z jednej strony z funkcji ochronnej dla pacjenta, jaką pełni klimatyzacja izolatek ochronnych, a z drugiej strony z zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie stwarza
wadliwie działający układ klimatyzacyjny.
Kluczową rolę dla funkcji ochronnej wobec pacjenta
ma tutaj stabilizacja i bieżąca kontrola nadciśnień w izolatce – przy założeniu poprawnego i sprawnie działającego układu filtracji powietrza.
Podstawowym atrybutem układów klimatyzacyjnych dla
oddziałów przeszczepowych szpiku musi być niezawodność.
Struktury tych układów – w tym układów automatyki – powinny być rozbudowane na tyle, na ile jest to konieczne, ale
nie bardziej, gdyż wraz z rozbudowaniem tych struktur niezawodność maleje.
www.woiib.org.pl

Podsumowaniem problemów związanych z projektowaniem i realizacją od strony oddziałów pediatrycznych
przygotował prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak z Politechniki
Poznańskiej, przedstawiając niekonwencjonalną ocenę wpływu rozwiązań budowlanych na hospitalizację pacjenta. Dobry projekt szpitala powinien brać pod uwagę zapewnienie
pacjentom dodatkowych funkcji, które podnoszą komfort
pobytu w szpitalu, minimalizując stres, pomagają w tworzeniu „uzdrawiającego środowiska”. Należy wyeliminować
bodźce stresogenne takie jak hałas, olśnienie, brak prywatności i niską jakość powietrza. Umożliwić kontakt z naturą
chociażby poprzez odpowiedni widok z okna, wewnętrzny
ogród, wprowadzenie akwariów do pomieszczeń. Pacjentom
trzeba też zapewnić prywatność lub możliwość socjalizacji –
w zależności od indywidualnych preferencji. Ważne jest, aby
chory miał możliwość kontroli otaczającego środowiska, np.
dopasowania poziomu oświetlenia w pokoju czy regulacji
ułożenia łóżka. Istotne jest udostępnienie pacjentom różnych
form aktywności, które pozwolą zapomnieć o chorobie.

Jednym z najnowszych trendów w projektowaniu szpitali dziecięcych jest włączenie elementów interaktywnych
do wyposażenia sal i korytarzy szpitalnych. Interaktywne
elementy są celowym odciągnięciem uwagi dziecka od rutynowej działalności szpitalnej.

www.woiib.org.pl

Nowoczesne pokoje dla pacjentów powinny być wyposażone w takie udogodnienia, jak: rozkładane łóżka dla
rodziców, sufity udekorowane np. gwiaździstą nocą, kolorową grafiką i sztucznym oświetleniem, które można
zmieniać jednym kliknięciem. Chodzi o to, aby w okresie
choroby czuć się tak komfortowo jak to tylko możliwe.

Wykład dr. n. med. Andrzeja Trybusza, szefa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,
uwypuklił sprawy nadzoru tej instytucji w procesie inwestycyjnym budownictwa szpitalnego. Nadzór sprawowany
przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach swoich zadań z zakresu działania rozpoczyna się już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, następnie w trakcie realizacji inwestycji następuje kontrola zgodności
realizacji obiektu z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Po zakończeniu inwestycji Inspekcja uczestniczy w dopuszczeniu do użytkowania, gdzie weryfikowana jest zgodność
wykonania zadania inwestycyjnego z dokumentacją budowlaną, która jest załącznikiem do pozwolenia na budowę,
a następnie, gdy obiekt zostanie przekazany do użytkownika,
kontrolę nad nim przejmuje nadzór bieżący w zakresie zagrożeń epidemiologicznych.
Do realizacji konferencji przyczynili się partnerzy i sponsorzy: BUDOPOL, WEGNER, BUDIMEX, ALSTAL,
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VIESSMANN, ENVIROTECH, STEEL BUILDING, INDUSTRIA, ALVO, GEBERIT, LEHNEN, BIMS, BREVITER.
Mieli oni możliwość zaprezentowania swoich firm na
stoiskach przygotowanych w holu przed salą konferencyjną
oraz mieli możliwość wygłoszenia referatu.
Mgr inż. Justyna Składnikiewicz z firmy Envirotech zaprezentowała nowoczesne źródła ciepła z energii odnawialnych pozwalające zaoszczędzić na kosztach eksploatacji,
a nade wszystko w znacznym stopniu wyeliminować emisję
gazów szkodliwych do środowiska.

Konferencję zamykało wystąpienie firm Geberit i Lehnen
dotyczące wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w szpitalach oraz firmy ALVO Medical z realizacji oddziałów

pediatrycznych zarówno w kraju, jak i Arabii Saudyjskiej
oraz Gwinei Równikowej. W konferencji uczestniczyło
250 osób. Wydano też monografię. Wnioski wynikające
z dyskusji skierowano do Ministerstwa Zdrowia oraz innych
instytucji związanych merytorycznie z budownictwem szpitalnym.
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom organizacji
konferencji oraz jakość przedstawionych referatów. Jednogłośnie uznano, że należy kontynuować organizację
konferencji za dwa lata.
Wszystkie referaty zostały umieszczone na stronie www.
woiib.org.pl
Mirosława Ogorzelec

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd WOIIB

2

października 2018 r. w Oddziale PAN w Poznaniu, przy
ul. Wieniawskiego 17/19, o godz. 10:00 rozpoczął swoje
obrady Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd został zwołany w celu rozpatrzenia i przyjęcia „Programu rozwoju WOIIB
w oparciu o budowę budynku szkoleniowo-konferencyjnego”.
W Zjeździe uczestniczyło 130 delegatów, co stanowiło
76,47% wszystkich uprawnionych delegatów.
Po prezentacji programu i dyskusji delegaci w tajnym głosowaniu podjęli decyzję. Uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajnego
Okręgowego Zjazdu WOIIB z 2.10.2018 r. Nadzwyczajny Zjazd
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjął „Program rozwoju Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w oparciu o budowę budynku szkoleniowo-konferencyjnego” i zobowiązał Radę do zakończenia jego
budowy do końca kadencji.
Oddano 128 głosów. ZA – głosowało 92 delegatów, PRZECIW – 31 delegatów, WSTRZYMAŁO SIĘ od głosowania
– 5 delegatów.
8
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Wielkopolski Dzień Budowlanych 2018

28

września 2018 roku, zgodnie z wieloletnią
tradycją (ostatni piątek września), odbył się
w Kaliszu Wielkopolski Dzień Budowlanych.
Na uroczystość przybyło z całego województwa wielkopolskiego ponad 300 uczestników. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele władz wojewódzkich i regionalnych.
Marszałka województwa reprezentował wicemarszałek Wojciech Jankowiak, a władze regionalne wiceprezydent miasta
Kalisza Tomasz Rogoziński oraz prezydent miasta Ostrowa
Wielkopolskiego pani Beata Klimek. Uroczystość rozpoczęto od zwiedzania osiedla domków jednorodzinnych PANORAMA w Kościelnej Wsi, które zostały wybudowane przez
Firmę Budowlaną „Marek Antczak” z Kalisza. Jest to około
stu budynków jednorodzinnych wolno stojących z dachami pokrytymi dachówką ceramiczną oraz pełnym zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę techniczną. Osiedle to
zostało nagrodzone nagrodą Budowy Roku przyznaną przez
Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa za rok 2017.
Wszystkich przybyłych serdecznie powitał prowadzący część oficjalną uroczystości kol. Marian Walczak, który następnie poprosił przewodniczącego WOIIB – Jerzego
Strońskiego o zabranie głosu.
Część oficjalną w auli Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu otworzył przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński, który przywitał
wszystkich gości i uczestników uroczystości oraz przedstawił działalność WOIIB w ostatnim okresie i wskazał dalsze
kierunki działania.
Przewodniczący Rady WOIIB wśród przybyłych gości
serdecznie powitał m.in.:
– Wojciecha Jankowiaka – wicemarszałka województwa
wielkopolskiego,
– Tomasza Rogozińskiego – wiceprezydenta miasta Kalisza,
– Danutę Gawęcką – sekretarz Krajowej Rady PIIB,
– Teresę Kuczkowską – przewodniczącą Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
oraz Koleżanki i Kolegów, którzy przyjechali z całej
Wielkopolski na doroczne Święto Budowlanych.
Po krótkim przedstawieniu najważniejszych kierunków
działań WOIIB pan Jerzy Stroński życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom miłych chwil spędzonych podczas tegorocznego spotkania z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych.
Wielkopolski Dzień Budowlanych jest bardzo dobrą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków naszej Izby.

www.woiib.org.pl

Odznakę honorową „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” Grzegorzowi Ratajczakowi
wręczył wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego uhonorował odznaką honorową „Za zasługi dla
województwa wielkopolskiego” Grażynę Kubaś, Szczepana
Mikurendę i Zenona Wośkowiaka.
Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczyli: Danuta Gawęcka – sekretarz PIIB i przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński.
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ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ PIIB otrzymali: Zdzisław Kowalski, Bogdan Skibiński, Aleksander
Szymkowiak, Jerzy Woźniak.

SREBRNĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ PIIB otrzymali:
Leszek Kaczorowski, Andrzej Kaszkowiak, Andrzej Kulesa,
Roman Signetzki.
Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu o historii miasta Kalisza i ziemi kaliskiej od czasów powstania miasta po
czasy obecne, który bardzo szczegółowo, wraz ze zdjęciami,
wygłosił Przewodnik po Ziemi Kaliskiej.
Po wykładzie ogłoszono wyniki XLIV edycji konkursu
Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2017,
organizowanego przez Kaliski Oddział Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budowlanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Grand Prix konkursu zdobyła budowa Osiedle Domków
Jednorodzinnych „Panorama”. Dyplomami oraz pucharami
zostali nagrodzeni:
Inwestor: Firma Budowlana „Marek Antczak”
62-800 Kalisz ul. Metalowców 13-19
Główny architekt: mgr inż. arch. Włodzimierz Podonowski
mgr inż. arch. Zbigniew Nowak
Główny konstruktor: mgr inż. Ryszard Cyrulewski
Wykonawca: Firma Budowlana „Marek Antczak”
62-800 Kalisz ul. Metalowców 13-19
Kierownik budowy: tech. Krzysztof Antczak
Inspektor nadzoru: inż. Włodzimierz Lewandowski
10
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Wręczono także dyplomy i puchary za obiekty wyróżnione „Misterem Budownictwa za 2017 rok” w poszczególnych
kategoriach:
– Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami wraz z budynkiem garażowym, urządzeniem parkingów, dróg wewnętrznych i dojazdowych.
62-800 Kalisz, al. Wojska Polskiego 62-62B
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOBRZEC” 62-800 Kalisz
– Budownictwo sportowo-rekreacyjne:
Modernizacja basenu miejskiego
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Paderewskiego
Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski
– Budownictwo przemysłowe branży spożywczej:
Budynek handlowo-usługowy
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 77
FB-MONT A. Fułek Spółka komandytowa, 62-800 Kalisz
– Budownictwo magazynowe:
Budowa hali magazynowej
Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
ZOFA Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Stary Staw 9
– Budownictwo przemysłowe usługowo-serwisowe:
Budynek warsztatowy z wiatą magazynową i elewacją frontową pomieszczeń biurowych.
63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 146
KRIO-SERWIS, sp. z o.o., 63-430 Odolanów
– Budownictwo modernizowane, rozbudowy i przebudowy:
Muzeum Miasta Ostrów Wielkopolski
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Rynek 1
Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów
Wielkopolski.
Goście w swoich wystąpieniach gratulowali laureatom
konkursu Mister oraz życzyli wszystkim budowlańcom zdrowia i zadowolenia z wykonywanej trudnej pracy w zawodzie
zaufania publicznego. Przesłano także wiele adresów dla
WOIIB z życzeniami dalszego rozwoju.
Ostatnią częścią uroczystości było spotkanie koleżeńskie,
zakończone w późnych godzinach. Wszyscy zadowoleni
opuszczali uroczystość, życząc sobie następnego spotkania
za rok.
Marian Walczak
www.woiib.org.pl

Biurowiec przy ulicy Za Bramką w Poznaniu
XI warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”

Wewnętrzna część biurowca. Fot. Przemysław Turlej

W

arsztaty z cyklu „Projektowanie jako gra zespołowa” organizowane wspólnie przez
Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa i Wielkopolską Okręgową
Izbę Architektów RP wkroczyły w drugą
dziesiątkę. Ich XI edycja odbyła się 5 listopada br. Prezentowanym obiektem był
biurowiec przy ulicy Za Bramką w Poznaniu, autorstwa pracowni architektonicznej
Ultra Architects oraz współpracujących
zespołów branżowych. W tym obiekcie, który został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Poznania nagrodą im. Jana Baptysty Quadro za najlepszą
realizację architektoniczną 2016 roku, odbyły się tegoroczne
warsztaty. Biurowiec wyróżniono także Nagrodą Roku SARP
2017 w kategorii „Najlepszy obiekt zrealizowany ze środków
publicznych” oraz Nagrodą Główną w konkursie Eurobuild
Awards in Architecture 2018 w kategorii „Biurowiec roku”.
www.woiib.org.pl

Znalazł się on również
w gronie budynków
nominowanych do Architektonicznej Nagrody
Unii Europejskiej im.
Miesa van der Rohe.
Spotkanie otworzyli
przewodniczący WOIIB
inż. Jerzy Stroński i arch.
Katarzyna Weiss
z WOIA, która wraz
z inż. Łukaszem
Gorgolewskim była, jak
co roku, moderatorem
warsztatów. Następnie
arch. Marcin Kościuch,
który wraz z nieobecnym arch. Tomaszem
Osięgłowskim, jest
współautorem projektu i współkierującym
pracownią architektoniczną Ultra Architects
Sp. z o.o. rozpoczął prezentację obiektu.
Koncepcja biurowca
powstała w bardzo krótkim czasie. Całość zrealizowano w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawcą była hiszpańska firma Aldesa
Polska. Biurowiec, którego inwestorem była
spółka miejska, stanowi
uzupełnienie jednego
z kwartałów zabudowy
śródmiejskiej w ścisłym
Arch. Marcin Kościuch podczas prezentacji.
Fot. Mirosław Praszkowski centrum Poznania. Tak
autorzy opisali jego architekturę: Od strony ulicy Za
Bramką „…elewacje tworzą spokojną, współczesną kompozycję wpisującą się w miejską pierzeję. Piętra, podobnie jak
w sąsiednich kamienicach, rozdzielone są gzymsami, ściany zaś – artykułowane rytmicznie powtarzającymi się, pionowymi oknami. Przy dość wąskich uliczkach w tej części
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Widok na biurowiec od ul. Za Bramką. Fot. Przemysław Turlej

miasta, wysokie przeszklenia pozwalają wpuścić do środka
jak najwięcej światła słonecznego. Zupełnie inaczej bryła
budynku wygląda od strony wnętrza kwartału. Każda kolejna
kondygnacja jest cofnięta względem poprzedniej, tworząc rekreacyjne tarasy wyłożone drewnem i uzupełnione zielenią.
Dzięki całkowicie przeszklonym elewacjom, wizualna granica między wnętrzem i zewnętrzem budynku ulega zatarciu,
pozwalając na wzajemne przenikanie się tych stref.” (http://
ultra-architects.pl/2014/biurowiec-przy-ulicy-za-bramka/).
Oprócz biur w budynku znajduje się wielopoziomowy garaż podziemny. Ulokowane na poziomie parteru restauracje
ożywiły spokojną do tej pory uliczkę. Oprócz zieleni, której
pełno na tarasach, również dach, porośnięty trawą, stanowi
powierzchnie biologicznie czynną.
Lokalizacja głębokiego wykopu pod wielopoziomowy
garaż wymagała szczegółowej oceny oddziaływania na sąsiednie budynki. Praktycznie dotyczyło to wszystkich istniejących domów w kwartale ulic Za Bramką, Wszystkich
Świętych, Garbary i Placu Kolegiackiego. Wykonano liczne
ekspertyzy, orzeczenia i opinie techniczne oraz prowadzono stałe monitorowanie sąsiednich budynków. O tym oraz
o innych wyzwaniach opowiadał autor projektu konstruk12
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cji inż. Jerzy Kolbusz
z Biura Inżynierskiego
Bartels Polska.
Budynek posadowiony jest na iłach
ekspansywnych co
wymagało szczególnego zabezpieczenia
podłoża przed wyparciem i pęcznieniem.
Na dnie wykopu zastosowano stabilizację
Inż. Jerzy Kolbusz podczas prezentacji.
chemiczną iłów przez
Fot. Mirosław Praszkowski
wymianę kationową.
Innym problemem było
zabezpieczenie się przed wyporem wody gruntowej. W ekspertyzie na podstawie badań podłoża stwierdzono, że pojawienie się wód bezpośrednio pod płytą fundamentową jest
znikome. Ponieważ to nie oznacza, że zerowe, zdecydowano
na zastosowanie środków adekwatnych do zagrożenia. Zrezygnowano z kotwienia płyty fundamentowej palami, a za
wystarczające zabezpieczenie uznano „wentyle bezpieczeńwww.woiib.org.pl

stwa” w postaci rur, których wlot umieszczony jest w gruncie poniżej płyty fundamentowej. Umożliwiają one monitorowanie ciśnienia wody gruntowej i ewentualne usunięcie jej
nadmiaru z poziomu garażu.
Sama konstrukcja budynku – ustrój słupowo-płytowy
z głowicami zrealizowany w technologii żelbetowej monolitycznej – nie jest co do zasady szczególnie skomplikowana.
Pewną trudność stanowiła schodkowo zmieniająca się bryła
budynku oraz odmienna funkcja części podziemnej i nadziemnej. W efekcie część słupów wyższych kondygnacji
musiało stanąć na belkach opartych na słupach kondygnacji
niższych. Innym interesującym rozwiązaniem, które zaprezentowano, była realizacja kondygnacji piwnicznych metodą
podstropową, polegająca w dużym uproszczeniu na wylewaniu stropów kondygnacji podziemnej bezpośrednio na gruncie, a następnie, po podparciu ich tymczasowymi słupami,
wybraniu spod nich ziemi i wykonaniu słupów właściwych.
Ze względu na obowiązki zawodowe projektanci branży
sanitarnej inż. Iwona Woźniak i inż. Tomasz Woźniak z firmy Perfecta nie uczestniczyli w warsztatach. Dlatego po
konstrukcji przyszła kolej na instalacje elektryczne. Mówił
o nich ich projektant inż. Ryszard Konieczka. Wymaganiem
inwestora było zapewnienie pełnego zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego oraz, co rzadko spotyka się
w tego typu obiekcie, centralny zasilacz UPS. Pomieszczenia energetyczne znajdujące się na poziomie garaży zajmują
trzy kondygnacje. Z założenia instalacje miały być bardzo
uniwersalne oraz zapewniać możliwość rozliczenia zużytej energii (część pomieszczeń biurowca
wynajmowana jest na
coworking). W efekcie rozdzielnice piętrowe są rozbudowane
i jest ich dużo.
Jako ostatni z branżystów wystąpił inż.
Jarosław Idkowski
z firmy MyComm. Ponieważ budynek miał
spełniać wymagania
stawiane biurowcom
Inż. Ryszard Konieczka podczas
prezentacji. Fot. Mirosław Praszkowski
klasy A, w związku
z tym został bogato wyposażony w instalacje teletechniczne. W ich skład wchodzą
instalacje bezpieczeństwa, BMS, instalacje audiowizualne
sal konferencyjnych, a także okablowanie strukturalne. To
ostatnie zaprojektowane z dużym nadmiarem, w efekcie
końcowym okazało się niewystarczające. Ciekawostką
może być to, że mimo występujących sufitów podwieszonych i podłóg podniesionych ilość elementów sterujących
i monitorujących w systemie sygnalizacji pożaru okazała
się dwukrotnie większa od ilości czujek. Związane jest to
z ilością instalacji wentylacyjnych (w tym wentylacji pożarowej) i klap pożarowych. Z kolei w systemie sygnalizacji
www.woiib.org.pl

włamania inwestor zażądał monitorowania
wszystkich drzwi prowadzących na tarasy,
a jest ich tutaj niemało. W efekcie elementów tego systemu jest
niemal tyle samo co
elementów SSP.
Na zakończenie ponownie zabrał
głos arch. Marcin
Kościuch. ZaprezentoInż. Jarosław Idkowski podczas
prezentacji. Fot. Mirosław Praszkowski
wał stworzoną między
biurowcem a niedawno
odrestaurowaną siedzibą Poznańskiego Centrum Świadczeń,
przestrzeń publiczną w formie uporządkowanego zaułka,
wspólnego dla obu nieruchomości, z zielenią oraz z oryginalną małą architekturą. Należą do niej indywidualnie zaprojektowane latarnie oświetleniowe, które zawierają w sobie
budki lęgowe dla ptaków. O jakości „ptasiego” budownictwa świadczy fakt, że zostały one zasiedlone w większym
stopniu, niż ma to miejsce przeciętnie w montowanych na
drzewach budkach lęgowych.

Latarnie zawierają w sobie budki lęgowe dla ptaków.
Fot. Dawid Majewski

Po prezentacjach nastąpiła część mniej oficjalna – rozmowy przy kawie w kuluarach. W tegorocznym spotkaniu
uczestniczyło około 70 osób.
W chwili obecnej toczy się debata na temat przedstawionych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projektów
oddzielnych ustaw o zawodzie inżyniera budownictwa i architekta, traktujących odmiennie i nierówno oba zawody.
W trakcie tej debaty część architektów, głównie na szczeblu władz krajowych IARP, często deprecjonuje nasz zawód
w procesie inwestycyjnym. Warto podkreślić, że środowisko wielkopolskich architektów i inżynierów budownictwa
ma świadomość tego, że „Projektowanie to gra zespołowa”
i wspólnie daje temu wyraz podczas corocznych warsztatów.
Łukasz. Gorgolewski
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INTEGRACJA

w Wielkopolskiej Okręgowej
Izbie Inżynierów Budownictwa
Załoga płynęła w składzie:
– Ryszard Wawrzyniak –
sternik z Poznania,
– Rusłana Dembecka z Poznania,
– Paulina Miłończyk z delegatury w Gnieźnie.
Zwyciężyła załoga ze
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Drugie miejsce zajęła załoga z Dolnośląskiej Izby,
a trzecie miejsce zajęła załoga z Pomorskiej Izby.
Gratulujemy naszej załodze wywalczenia dobrego miejsca wśród wytrawnych żeglarzy Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Uczestnicy i goście IV Regat Żeglarskich w Olsztynie

W ostatnich tygodniach członkowie naszej Izby
uczestniczyli w trzech imprezach integracyjnych
organizowanych pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

1

SREBRO DlA WIElKOPOlSKIEJ OKRęGOWEJ IZBY INŻYNIERóW BUDOWNICTWA
W dniach 19–20 października br. w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się już IX Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS”
o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które organizowała Delegatura Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Ostrołęce.

września br. miały miejsce organizowane
przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa IV REGATY
ŻEGlARSKIE O MISTRZOSTWO POlSKI
W KlASIE OMEGA. Zostały przeprowadzone na
jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. Startowało
12 załóg z 12 okręgowych izb, w tym również załoga z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. Nasi reprezentanci wywalczyli dobre
szóste miejsce.
W regatach uczestniczył również Zbigniew
Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Włodzimierz Draber, zastępca przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Reprezentacja WOIIB w Zawodach Pływackich „MASTERS”
14
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Uczestnicy Zawodów Strzeleckich. Z pucharem Sebastian Trocki. Fot. Roman Górny

Reprezentacja naszej Izby kolejny raz spisała się doskonale. Drużynowo, startując tym razem w pełnym składzie, zajęła drugie miejsce za reprezentacją z Białegostoku, a przed
reprezentacją z Ostrołęki. Indywidulanie reprezentanci Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osiągnęli wspaniałe wyniki w klasyfikacji medalowej, a mianowicie:
– Rusłana Dembecka – Poznań (kapitan naszej reprezentacji)
– 1 medal złoty i 1 medal srebrny,
– Małgorzata Putowska – Poznań – 1 medal złoty i 1 medal
srebrny,
– Klaudyna Potocka-Śpiewak – Poznań – 2 medale srebrne,
– Monika Żurawska – Kalisz – 1 medal brązowy,
– Zbigniew Pietraszewski – Poznań – 1 medal złoty i 1 medal
srebrny,
– Ryszard Wawrzyniak – Poznań – 1 medal złoty i 1 medal
brązowy,
– Andrzej Sypniewski – Kalisz – 2 medale srebrne.
– Zbigniew Grabarkiewicz – Poznań – startował w sztafetach.
Poza bardzo dobrymi wynikami sportowymi nasza drużyna wyróżniała się ładnym jednakowym ubiorem. Stworzyła
sportową i towarzyską wspaniałą atmosferę, która udzieliła
się pozostałym uczestnikom zawodów. Serdecznie gratulujemy naszej reprezentacji, dziękujemy i życzymy kolejnych
sukcesów w przyszłym roku.
STRZElANIE
Trzecią integracyjną imprezą o charakterze sportowym
organizowaną przez WOIIB, w której uczestniczyli tylko
członkowie naszej Izby z Poznania, były V Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręwww.woiib.org.pl

gowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zawody odbyły się
9 listopada br. na strzelnicy Klubu Sportowego „Dwór
Grunwaldzki” w Poznaniu. Uczestnicy zawodów, których
było 27 osób, wykazali się bardzo wysokimi umiejętnościami strzeleckimi. Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy do
grona dobrych strzelców dołączyły nasze koleżanki: Hanna
Korn-Pospiech, Mirosława Ogorzelec oraz Elżbieta Stakun.
Gratulujemy.
Z uwagi na bardzo wysoki i wyrównany poziom o zwycięstwo w turnieju zawodnicy musieli walczyć w dogrywkach.
Zwycięzcą V Zawodów Strzeleckich, a tym samym zdobywcą Pucharu Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został Sebastian Trocki.
Drugie miejsce zajął Wojciech Mikołajczyk, a trzecie Piotr
Jasiukiewicz.
W strzelaniu z pistoletu wyniki były następujące:
I miejsce Dominik Szulc 49/50 pkt
II miejsce Wojciech Mikołajczyk 48/50 pkt
III miejsce Mariusz Chmielewski 47/50 pkt
W strzelaniu z karabinka wyniki były następujące:
I miejsce Rafał Tomczak 49/50 pkt
II miejsce Jaromir Szyperski 49/50 pkt
III miejsce Marek Podolecki 49/50 pkt
Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom gratulujemy osiągniętych wyników oraz dziękujemy za stworzenie miłej, sympatycznej i koleżeńskiej atmosfery podczas
Zawodów Strzeleckich.
Przewodniczący Zespołu ds. Informacji
Technicznej i Integracji
Zenon Wośkowiak
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Wydarzyło się
w naszej Izbie

16

6 sierpnia

Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu WOIIB w celu wybrania materiałów do Biuletynu
nr 3/2018 (60).

7 sierpnia

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB.

10 sierpnia

OKK WOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych
w sesji jesiennej 2018 r.

20 sierpnia

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB.

28 sierpnia

Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

28 sierpnia

Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

29 sierpnia

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 września

Udział reprezentacji WOIIB w IV Regatach Żeglarskich organizowanych przez Warmińsko-Mazurską OIIB.

3 września

Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

3 września

Posiedzenie Zespołu ds. Współpracy z Samorządami Zawodowymi.

11 września

Odbyło się posiedzenie Rady WOIIB. Podjęto uchwałę o zwołaniu 2.10.2018 r.
Nadzwyczajnego Zjazdu WOIIB.

11 września

Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych
członków transgranicznych.

12 września

Członkowie OSD i OROZ odbyli jednodniowe szkolenie z zakresu prawa z mec. Szewczyk.

12 września

Obradowała Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń w celu opracowania
programu szkoleń na 2019 rok.

14 września

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

17 września

Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.

21 września

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

24 września

Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

25 września

Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

26 września

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.

28 września

Członkowie delegatury WOIIB w Kaliszu wraz z Kaliskim Oddziałem PZITB zorganizowali
Wielkopolski Dzień Budowlanych połączony z podsumowaniem XLIV edycji Konkursu
Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2017.
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2 października

Obradował Nadzwyczajny Zjazd WOIIB.

9 października

Odbyły się dwa posiedzenia OKK w sprawie rozpatrzenia dwóch wniosków o nadanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego.

9 października

Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

11 października

„Budownictwo szpitalne – Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów”

15 października

Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.

16 października

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie dopuszczenia do egzaminu na
uprawnienia budowlane w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2018 r.

18 października

Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji.

20 października

Udział reprezentacji WOIIB w IX Międzynarodowych Zawodach Pływackich „MASTERS”
organizowanych przez Mazowiecką OIIB.

24 października

Posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

30 października

Odbyło się spotkanie konsultacyjne Rady Programowej Biuletynu i Strony Internetowej
z członkami Prezydium Rady Izby oraz grafikiem w sprawie zmian szaty graficznej
Biuletynu i strony internetowej.

31 października

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.

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

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

ŚP
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Marian Dużyja
Hanna Małgorzata Filipiak
Hieronim Piotr Gładysz
Włodzimierz Jezierski
Piotr Komorowski
Maciej Marciniak
Janusz Stanisław Miara
Jacek Michalak
Jerzy Mierzejewski
Andrzej Ryżyński
Czesław Sawicz
Marian Watała
Waldemar Wójtowicz
Jacek Marek Zaran

Trzcianka
Koziegłowy
Złotów
Kalisz
Ostrów Wlkp.
Śmigiel
Dąbcze
Kościan
Międzychód
Poznań
Poznań
Wągrowiec
Leszno
Poznań
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Sprawozdanie z Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego

oraz Konferencji Naukowej pt. „Rewitalizacja
obszarów zurbanizowanych” Wałcz 2018

W

dniach od 6 do 8 września 2018 roku odbyły
się w Wałczu, w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, XX Jubileuszowe Warsztaty
Nadzoru Inwestycyjnego oraz XVI
Konferencja Naukowa pt. „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”.
Pomysłodawcą organizowania od
1999 roku warsztatów, a w późniejszym czasie również konferencji był
mgr inż. Zbigniew Augustyniak, który
działał przy ich organizacji nieprzerwanie od dwudziestu lat.
W związku z przejściem na zasłużoną
emeryturę kol. Z. Augustyniak zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Warsztatów, a funkcję tę objął z urzędu szef
CUTOB-u przy Poznańskim Oddziale
PZITB mgr inż. Andrzej Piątkowski.
Przed rozpoczęciem warsztatów nowy
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przekazał kol. Augustyniakowi
wraz z bukietem kwiatów serdeczne podziękowania za 20-letnią bardzo owocną, prowadzoną z pełnym zaangażowaniem i z sukcesami działalność związaną
z warsztatami w Wałczu.

18

Prezydium Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego – czwartek 6.09.2018 r.
Jerzy Olszewski, Daniel Pawlicki, Wiesław Buczkowski, przemawia Edmund Przybyłowicz,
Jolanta Wegner, Norbert Książek, Krzysztof Motylak, Barbara Ksit, Włodzimierz Draber

Organizatorami spotkania w dniach 6-8 września w Wałczu byli: Poznański
Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wielkopolska i Zachodniopomorska Izba Inżynierów Budownictwa oraz CUTOB PZITB
w Poznaniu sp. z o.o.
Podczas XX Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego, które odbyły się 6 września, rozmawiano m.in. o ustawach ułatwiających inwestycje budowlane, zmianach, jakie należałoby wprowadzić w prawie budowlanym, odnawialnych źródłach energii i nowoczesnych sposobach projektowania. Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Norbert Książek, omówił główne założenia inwestycji realizowanych w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawy mieszkaniowej, która ma skrócić
czas przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku. Wyjaśnił
pojęcia władztwa planistycznego, partycypacji społecznej, realizacji inwestycji pod warunkiem niesprzeczności ze studium
gminnym, ustawowe standardy urbanistyczne, uproszczenie
i przyspieszenie procedur oraz omówił zasady wydawania pozwoleń na użytkowanie. Z kolei Paweł Ziemski przedstawił
przemyślenia na temat „Jakie zmiany są potrzebne w Prawie
budowlanym?”.
Następnie koledzy w ramach wprowadzenia do dyskusji
poruszyli następujące zagadnienia: Piotr Stawicki „Ustawy
ułatwiające inwestycje budowlane”, a Zbigniew Augustyniak
omówił „Zmianę warunków technicznych wynikającą z ustaw
mieszkaniowych”. Wywiązała się ożywiona dyskusja, której
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moderatorami byli: Daniel Pawlicki oraz Paweł Ziemski.
Na większość pytań odpowiadał GINB Norbert Książek.
Ożywiona dyskusja przeniosła się na przerwę kawową. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski oraz dr inż.
Jarosław Kołodziej przewodniczyli w sesji II pt.„Odnawialne źródła energii”. W sesji tej prof. dr hab. inż.
Aleksander A. Stachel przeprowadził wykład „Energia geotermalna w Polsce: potencjał, możliwości wykorzystania,
doświadczenia”. W dyskusji zwrócono uwagę na sposoby
wykorzystania energii geotermalnej w Polsce w ciepłownictwie oraz na problemy eksploatacyjne. III sesja poświęcona
była Technologii BIM. Podczas tej sesji przedyskutowano
następujące zagadnienia: BIM jako narzędzie wykorzystywane w czterech etapach cyklu życia inwestycji, Protokół
BIM jako aneks do tradycyjnych kontraktów budowlanych,
Projekt termomodernizacji zabytkowego budynku w ujęciu
BIM, Dokumentacja projektów budowlanych w ujęciu BIM.
Następnie przedstawiciele ZOIIB przedstawili poglądy na temat wdrażania szkoleń z zakresu technologii BIM.
7 września odbyła się konferencja naukowa poświęcona rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.
Od szeregu lat pod ogólnym hasłem konferencji
podawany był temat wiodący dotyczący aktualnego problemu wymagającego zwrócenia szczególnej uwagi. I tak przykładowo tematami wiodącymi
były: Rewitalizacja budownictwa wodnego (2013),
Budownictwo drogowe (2014), Rewitalizacja przestrzeni i obiektów infrastruktury miejskiej (2015),
Rewitalizacja i zagospodarowanie budowli fortyfikacyjnych (2016), Powodzie w miastach powodowane wodami opadowymi (2017). W 2018 roku
jako temat wiodący wybrano „Rewitalizację obiektów inżynierskich oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej miast”.
W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym liczne grono członków Izb Inżynierów Budownictwa: Wielkopolskiej, Zachodniopomorskiej i Lubuskiej, przedstawiciele ośrodków naukowych z Poznania, Warszawy, Gliwic,
Koszalina, Białegostoku, Lwowa. Udział wzięli również pracownicy biur projektów, firm wykonawczych związanych
z infrastrukturą i budownictwem.
Wszystkie referaty przesłane na konferencję zostały zrecenzowane i po pomyślnych recenzjach zostały opublikowane w numerze 7–8.2018 „Przeglądu Budowlanego”. Recenzentami byli głównie członkowie Komitetu Naukowego
reprezentujący ośrodki akademickie takie jak: Politechnika
Poznańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Obrady konferencji odbyły się w czterech sesjach. W sesji I zatytułowanej „Rewitalizacja sieci kanalizacyjnej”, której przewodniczyli prof. Tomasz Mróz oraz prof. Edward
Szczechowiak, wygłoszono 6 referatów, a 3 dalsze objęte
były dyskusją. W sesji II pt. „Zagadnienia dotyczące obiektów inżynierskich” wygłoszono 6 referatów i również 3 dalwww.woiib.org.pl

sze poddano dyskusji. W tej sesji przewodniczącymi byli
prof. Wiesława Głodkowska oraz prof. Jerzy Bykowski.
Sesja III zatytułowana została „Problemy architektoniczne występujące przy rewitalizacji i zagospodarowywaniu
obszarów zabudowanych”. Za stołem prezydialnym zasiedli
prof. Józef Jasiczak oraz dr hab. inż. Jolanta Prusiel. Sesja ta
obejmowała 7 referatów wygłoszonych i 3 objęte dyskusją.
W sesji IV pt. „Problemy techniczne występujące w budownictwie” prowadzonej przez prof. Bogdana Nazarewicza ze
Lwowa oraz prof. Ryszarda Błażejewskiego zaprezentowano
4 referaty a 3 dalsze poddano dyskusji.
Na zakończenie obrad w dyskusji generalnej zwrócono
uwagę, że za mało czasu w poszczególnych sesjach przeznaczono na dyskusję, a także zgłoszono postulat na przyszłość,
aby prowadzący obrady w poszczególnych sesjach krótko
przedstawiali streszczenia referatów, które nie były przeznaczone do wygłoszenia.

Konferencja Naukowa piątek 7.09.2018.
Prezydium Wiesław Buczkowski, Jerzy Stroński, Edmund Przybyłowicz,
Jerzy Bykowski, Tomasz Mróz, Andrzej Piątkowski

Po zakończeniu sesji III uczestnicy konferencji uczcili jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka
z Politechniki Poznańskiej. Pomimo faktu, iż oficjalne uroczystości jubileuszowe odbyły się w kwietniu 2018 roku
w Politechnice Poznańskiej, uznano, że dobrze będzie, jak
również uczestnicy konferencji złożą Panu Profesorowi
gratulacje i podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia
i życzenia dalszych sukcesów. Prof. Wiesław Buczkowski
w krótkim wystąpieniu przedstawił najważniejsze elementy
licznych dokonań i osiągnięć Jubilata, uczestnicy oklaskami
podziękowali Jubilatowi, a reprezentacja trzech dziekanów
(prof. Szczechowiak, prof. Mróz i prof. Buczkowski) przekazała Profesorowi wiązankę kwiatów i książkę z podpisami
wszystkich uczestników konferencji.
Zamknięcia obrad XVI konferencji dokonali: dr inż.
Edmund Przybyłowicz – przewodniczący Oddziału Poznańskiego PZITB, prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski –
przewodniczący Komitetu Naukowego oraz mgr inż. Andrzej
Piątkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
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Zamykający obrady podziękowali wszystkim autorom referatów, recenzentom, sponsorom bez pomocy których nie
byłoby możliwe zorganizowanie konferencji, a także pani redaktor z „Przeglądu Budowlanego” – Grażynie Furmańczyk-Ziemińskiej oraz członkom komitetów: Naukowego i Organizacyjnego.
Ostatniego dnia w sobotę 8 września, podczas sesji wyjazdowej w ramach części 26. Edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa, uczestnicy spotkania odwiedzili Ateny Wałeckie i sanktuarium w Skrzatuszu. Podczas sesji seminaryjnej wysłuchano wystąpień: Waldemara Rogulskiego oraz
Marka Lewandowskiego na temat „Wątpliwości z ustaleniem tożsamości postaci na portretach w auli Aten Wałe-

ckich”, wspomnień inspektora nadzoru inwestorskiego kol.
Apolinarego Teleżyńskiego z przebiegu budowy Domu
Pielgrzyma w Skrzatuszu, nadzoru konserwatora zabytków
kol. Romana Chwaliszewskiego nad pracami ratowniczymi
przy uszkodzonym sklepieniu nad nawą i prezbiterium kościoła w Skrzatuszu oraz kol. Włodzimierza Łęckiego, który
wspominał czasy z początku lat 70. XX wieku, gdy Kuźnia-Lemieszarnia w Wiesiółce była rekonstruowana przez studentów Koła Naukowego Meliorantów z Akademii Rolniczej w Poznaniu (Lemieszarnia czynna była do 1956 roku,
produkowano tam lemiesze do pługów przy pomocy młotów
poruszanych trzema kołami wodnymi).
Wiesław Buczkowski

Obchody 100-lecia Technikum Budowlanego
ul. Rybaki 17

Koleżanki i Koledzy!
W 2019 roku najstarsze poznańskie Technikum Budowlane będzie obchodzić wspaniały jubileusz swego 100-lecia.
Przygotowania do jego godnego świętowania trwają już od
dłuższego czasu i nabierają coraz większego rozpędu. Szkoła
oraz wspierające ją w jej działaniach Stowarzyszenie Absolwentów „RYBAKI 17” podjęły szereg inicjatyw, mających
na celu opracowanie atrakcyjnego programu organizacji obchodów 100-lecia. W to niezwykłe wydarzenie zaangażowani są niemalże wszyscy: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja
20
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wraz z administracją szkoły, a także
jej zacni absolwenci.
Do współpracy w tworzeniu obchodów tego niezwykłego jubileuszu
zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy związani są emocjonalnie z tą
znakomitą szkołą techniczną, która
w rankingu portalu edukacyjnego
PERSPEKTYWY od kilku lat zajmuje drugie, zaszczytne miejsce w skali
całej Polski.
Uroczystości obchodów 100-lecia
Technikum Budowlanego w Poznaniu, przy ul. Rybaki 17, zaplanowano na 6 kwietnia 2019 r. w poznańskiej Auli UAM.
Wszyscy absolwenci, którzy
chcieliby się włączyć w organizację obchodów i podzielić się swoimi wspomnieniami, pamiątkami
w postaci starych podręczników, zdjęć z czasów nauki oraz
swoimi sukcesami zawodowymi i osiągnięciami naukowymi, proszeni są o kontakt ze Stowarzyszeniem Absolwentów
„RYBAKI 17” e-mail: stowarzyszenie rybaki17@zsb.
poznan.pl
Najciekawsze prace, za zgodą autorów, zostaną opublikowane w BIULETYNIE WOIIB. Jednocześnie zapraszamy
wszystkich absolwentów do wzięcia udziału w obchodach
100-lecia.
www.woiib.org.pl

Z cyklu:
W

2018 r. było aż 7 zmian w Prawie budowlanym, a 22.06.2018 r. ogłoszono jego jednolity
tekst (Dz.U. 2018 poz.1202). Zmiany pojawiają się lub pojawiały się zazwyczaj przy okazji uchwalania innych ustaw. Często bywało tak, że nawet tego nie zauważaliśmy. Kiedy analizuję legislację, mam zawsze z tyłu głowy
stwierdzenie George’a Bernarda Shaw, że Dużo łatwiej jest
napisać dobrą sztukę niż ustanowić dobre prawo. I tak faktycznie jest.
Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone w tym roku
zawdzięczamy następującym aktom prawnym:
– USTAWIE z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw;
– USTAWIE z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

– USTAWIE z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
– USTAWIE z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy
dotyczące działalności gospodarczej;
– USTAWIE z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw;
– USTAWIE z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
– USTAWIE z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Warto zwrócić uwagę na zmianę w art. 36a. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę; decyzja o zmianie pozwolenia na budowę. W punkcie 5 dodano
„z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej
architektury”, czyli brzmi teraz następująco:
„5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury”.
Więcej zmian opiszemy w następnym Biuletynie.
Małgorzata Grzewka
Od redakcji: Wszystkich zainteresowanych aktualnymi
zmianami w prawie budowlanym i przepisach towarzyszących zapraszamy na nasz fanpage WOIIB.

Z cyklu: Po drodze z prawem
Każdy z nas czytając i praktykując Prawo budowlane, wie, że nie jest ono łatwe w interpretacji. Z pomocą
nam przychodzą m.in.: wypracowana praktyka, artykuły, stanowiska GUNB itp. Jak wiadomo nie stanowią one
wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych.
Dlatego postaramy się na łamach Biuletynu wyjaśniać
niektóre przepisy Prawa budowlanego, posiłkując się
wyłącznie orzeczeniami. Wiadomo, że one również nie
stanowią powszechnie obowiązujących aktów prawnych,
ale może trochę pomogą przy zadaniach inwestycyjno-budowlanych, jak i później przy eksploatacji wybudowanych obiektów budowlanych.

D

ziś o jednym z załączników, na którym należy
wykonać plan zagospodarowania terenu – wynikający z art. 34, ust. 3, pkt. 1 Prawa budowla-

www.woiib.org.pl

nego (Dz.U. 2018 poz. 1202) – mianowicie o MAPIE DO
CElóW PROJEKTOWYCH. Przytoczony punkt stwierdza, że projekt budowlany powinien zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej
mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu,
usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych
obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości
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obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
Wnikając głębiej w Prawo budowlane, należy również
sięgnąć do rozporządzenia ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej Dz.U. 2018 poz. 1935 (9.10.2018 r.
ogłoszono tekst jednolity), w którym przedstawiono szczegółowo, jak powinna wyglądać część rysunkowa projektu
zagospodarowania działki lub terenu, czyli – projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część
opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy
do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
Brak jest aktów prawnych wprowadzających czasookres ważności
mapy do celów projektowych.
Z przytoczonych poniżej uzasadnień
jasno wynika i jest to logiczne, że mapa
tak długo jest ważna, dopóki nic się nie
zmieni na przedmiotowej działce/ terenie.
(…) Mapa jest aktualna tak długo, jak
długo odzwierciedla obecny (teraźniejszy)
stan rzeczy istniejący na danym terenie.
Zachowanie aktualności mapy nie zależy
zatem bezpośrednio od daty jej opracowania, lecz od niezmienności stanu faktycznego na tej mapie odzwierciedlonego. Ani
przepisy prawa, ani względy doświadczenia
życiowego nie dają dostatecznych podstaw
do konstruowania domniemania, że wyłącznie z uwagi na upływ określonego czasu (np.
miesiąca, roku albo dwóch lat) mapa wykorzystana do celów projektowych traci aktualność. Przeciwnie, należy uznać, że dopóki nie uległ zmianie
stan faktyczny odzwierciedlony na mapie, tak długo pozostaje ona mapą aktualną w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 1
p.b. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r. II OSK 909/14.
Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
z 13.04.2016 r., II SA/GI 49/16 stwierdza, że słusznie też,
odnosząc się do podnoszonej w odwołaniu kwestii, że załączona do projektu mapa z dnia [...], nie spełnia warunków
mapy do celów projektowych, gdyż była ona nieaktualna
na dzień składania wniosku. Wojewoda wyjaśnił, że nie ma
przepisu prawa, który jednoznacznie określa ważność mapy
zasadniczej, ewidencyjnej czy mapy do celów projektowych.
Za punkt odniesienia w ustalaniu aktualności mapy do celów projektowych należy uznać moment dokonania zmian
w zagospodarowaniu analizowanego terenu, które mają
znaczący wpływ na planowane zamierzenie inwestycyjne
(…).
Nie tylko w aktach prawnych nie zdefiniowano pojęcia aktualnej mapy, ale nie wskazano okresu jej ważności,
jak również nie wynika z nich, kto posiada kompetencje do
ustalenia okresu ważności mapy, dlatego ponownie, jak z na22
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szego cyklu wynika, sięgniemy po pomoc interpretacji do
orzecznictwa. W najnowszym wyroku WS z Poznania z dnia
10.01.2018 r. sąd wskazał, kto i jaki organ architektoniczno-budowlany powinien zbadać, czy mapa jest aktualna, jak
również w uzasadnieniu przytoczono inne orzecznictwa:
Tak więc organ architektoniczno-budowlany obowiązany
jest zbadać, czy projekt zagospodarowania terenu sporządzono na aktualnej mapie do celów projektowych. W judykaturze przyjmuje się, że obowiązek ten jest spełniony, jeżeli
projekt zagospodarowania terenu wykonano na mapie aktualnej, przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sąd w uzasadnieniu wyroku II SA/Lu
491/17 z dnia 7.11.2017 r. stwierdził, że …W rozpoznawanej
sprawie nie budzi wątpliwości, że projekt zagospodarowania
działki został sporządzony przez uprawnionego geodetę na
aktualnej mapie do celów projektowych, przyjętej do zasobu
geodezyjno-kartograficznego, co potwierdza stosowna adnotacja na tej mapie. Prawidłowo wskazały organy, że nie
mogą one – co do zasady – kwestionować mocy prawnej takiej mapy pochodzącej od właściwego organu administracji
geodezyjnej i kartograficznej. W przypadku bowiem, gdy inwestor spełnia wymogi określone w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych, dotyczące
sporządzenia projektu zagospodarowania terenu na kopii
mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co stwierdza klauzula właściwego organu, nie ma podstaw do tego, by organy administracji
architektoniczno-budowlanej podważały przebieg zaznaczonych na mapie granic i to jedynie w oparciu o twierdzenia
strony skarżącej, sprzeciwiającej się realizacji planowanej
inwestycji.
W tym zakresie słusznie stwierdzał Wojewódzki Sąd Administracyjny, że …organ odwoławczy nie był uprawniony
do negowania treści mapy do celów projektowych przyjęwww.woiib.org.pl

tej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. – II OSK
2167/15 Wyrok NSA w Warszawie.
Reasumując w tezie aktualnej powyższego orzecznictwa
IV SA/Po 1009/17: Organ architektoniczno-budowlany
obowiązany jest zbadać, czy projekt zagospodarowania terenu sporządzono na aktualnej mapie do celów projektowych. Obowiązek ten jest spełniony, jeżeli projekt zagospodarowania terenu wykonano na mapie aktualnej, przyjętej
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa do celów
p r o j e k t o w y c h posiada przymiot aktualności wówczas,
gdy została opatrzona klauzulą przyjęcia mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stwierdzającą przydatność mapy dla celów
projektowych. Organy architektoniczno-budowlane nie mają kompetencji,
ani żadnych środków, do weryfikacji,
czy załączona do wniosku mapa do
celów projektowych ma przymiot aktualności. Jeśli więc taka mapa nie
została opatrzona klauzulą przyjęcia mapy do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
stwierdzającą przydatność mapy
dla celów projektowych, to organ
architektoniczno-budowlany nie
wie, czy taka mapa jest aktualna,
czy też nie. Samo oświadczenie
inwestora jest niewystarczające,
gdyż z oczywistych względów ma
on interes, by twierdzić, że złożył aktualną
mapę. Oświadczenie takie ma charakter subiektywny, a nie
obiektywny.
Artykuł 35 Prawa budowlanego wskazuje zakres działania organu administracji architektoniczno-budowlanej
przy zatwierdzaniu projektu budowlanego i wydawaniu
pozwolenia na budowę. Warto przy tej okazji wspomnieć
o uzasadnieniu wyroku II SA/Łd 176/18, mówiącym o zakresie działania organu administracji architektoniczno-budowlanej przy zatwierdzaniu projektu budowlanego
i wydawaniu pozwolenia na budowę: (…) Właściwy organ
został przede wszystkim pozbawiony możliwości ingerencji
w zawartość merytoryczną projektu. Ocenie organu może
podlegać jedynie zgodność przyjętych rozwiązań z prawem
i to w zakresie ściśle określonym w ustawie. Dopuszczalne jest jedynie sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy oraz
wymaganiami ochrony środowiska. Projekt zagospodarowania działki lub terenu podlega sprawdzeniu tylko pod
kątem zgodności z przepisami, w tym zwłaszcza techniczno-budowlanymi. Do obowiązków organu należy również
sprawdzenie kompletności projektu budowlanego, w tym
czy posiada on wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzenia, a także sprawdzenie, czy projekt
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ten został sporządzony przez osobę posiadającą właściwe
uprawnienia budowlane.
Definicja mapy do celów projektowych również nie precyzuje, co zostaje zakwalifikowane do określenia jej zawartości. Wsparciem niech będzie wyrok IV SA/Po 1009/17
z dnia 10.01.2018 r.: Mapy do celów projektowych odniesione zostały do mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza, w rozumieniu art. 2 pkt 7 p.g.i.k., to wielkoskalowe opracowanie
kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów
klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń
budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także
wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.
W wyroku z 18 października 2011 r. (sygn. akt II OSK
1455/10, Lex nr 1151884) NSA uznał, iż z definicji legalnej mapy zasadniczej zawartej w art. 2 pkt 7 p.g.i.k. wynika,
że aby mogła ona prawidłowo spełniać swoją rolę, musi zawierać aktualne informacje przestrzenne, a zatem być mapą
przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (…) (…) Poza mapą zasadniczą mapa do celów
projektowych została też odniesiona do mapy ewidencyjnej,
o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. W sprawie ewidencji gruntów i budynków (dalej r.e.g.b.). Zgodnie
z § 79 ust. 1 rozporządzenia o standardach treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych
i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią
mapy ewidencyjnej. Mapie ewidencyjnej poświęcony jest
w szczególności § 28 r.e.g.b. § 78 rozporządzenia o standardach. Określa w oparciu o co mapa do celów projektowych
jest sporządzana.
A jakie jest orzecznictwo na temat stosowania kopii mapy
poświadczonej przez projektanta? Jest to rozwiązanie praktykowane od lat, a jego poprawność potwierdza również przytoczony powyższy wyrok: WINGiK jednoznacznie wskazał,
że przez kopię mapy do celów projektowych poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez projektanta należy rozumieć
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez projektanta
– w myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn.
zm.) – kopię mapy do celów projektowych, która została opatrzona klauzulą, o której mowa w załączniku Nr 5 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1183). Sąd orzekający aprobuje ten pogląd.
Znając linie orzecznictw, będzie nam łatwiej pracować,
nie tylko przy realizacji zadań inwestycyjno-budowlanych,
ale również przy eksploatacji obiektów budowlanych.
Mam nadzieję, że w interpretacji Prawa budowlanego pomoże nasz cykl prezentowany na łamach Biuletynu
WOIIB.
Małgorzata Grzewka
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Wielkopolski inzynier budownictwa

Gnieźnieński
Mgr inż. Mieczysław
Łebedyński od urodzenia
jest związany z Gnieznem.
W 1972 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im.
Dąbrówki. Po zdaniu egzaminów wstępnych na Politechnikę Poznańską, rozpoczął studia na Wydziale
Budownictwa Lądowego, kierunek: Drogi, mosty i lotniska.
13 listopada 1977 roku obronił pracę magisterską pt.: „Koordynacja przestrzenna trasy szybkiego ruchu Warszawa – Katowice na odcinku Piotrków Trybunalski – Częstochowa.”
Praca powstała we współpracy z Bolesławem Śliwińskim.
Po studiach rozpoczął pracę jako inżynier budowy w Rejonie Dróg Publicznych w Gnieźnie. Następnie w latach
1980–1983 był kierownikiem Wytwórni Mas Bitumicznych
w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Gnieźnie.
W latach 1983–1992 pełniąc obowiązki kierownika budowy i remontów obiektów mostowych w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych zrealizował m.in.: most w Toruniu,
Sługocinie, we Włocławku oraz wiadukty w Gnieźnie i we
Wrześni.
W latach 1992–1998 jako prezes zarządu Przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Gnieźnie, zrealizował modernizację ulic i dróg w: Gnieźnie, Witkowie, Poznaniu, Skokach, Janowcu Wlkp., Trzemesznie i wielu innych miejscowościach w Wielkopolsce.
W latach 1998–2002 będąc kierownikiem budowy w Zakładzie Robót Drogowo-Mostowych „HYDROBUDOWA 9”
wybudował m.in.: estakadę pod rurociąg o Ø1600 mm, długości 400 m z przekroczeniem rzeki Ner w Łodzi, drogi
wewnętrzne Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu
o powierzchni 13 000 m², drogę powiatową Witkowo – Trzemeszno o długości 5 km, nawierzchnie wewnętrzne w Fabry24
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dróg i mostów
ce Tubądź w Ozorkowie o powierzchni 12 000 m² oraz ulice
Gniezna.
Od 2003 roku prowadzi własne Biuro Inżynieryjno-Techniczne KIER. Zmodernizował lub zaprojektował i wybudował
setki kilometrów dróg powiatowych, miejskich, ulic w Gnieźnie i w Wielkopolsce, dziesiątki kilometrów chodników, wiele
parkingów samochodowych, placów manewrowych.
Od 2014 roku w działalności zawodowej wspierają go: córka Iwona i syn Janusz. Oboje są absolwentami Politechniki
Poznańskiej o specjalności drogowo-mostowej. Druga córka
Hanna pracuje w dziale kadr dużej firmy. Żona Maria jest
z wykształcenia technikiem budowlanym.
Mgr inż. Mieczysław Łabędzki od 1988 r. posiada pełne
uprawnienia budowlane w zakresie: budownictwa drogowego
i budownictwa mostowego.
Jest aktywnym członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa od początku jej istnienia. W czasie
II kadencji był delegatem na zjazd Izby. W obecnej kadencji jest również delegatem na zjazd Izby oraz jest członkiem
Sekcji Projektowania Zespołu ds. Procesów Budowlanych
WOIIB.
 Mirosław Praszkowski
Co spowodowało, że wybrał Pan zawód inżyniera budownictwa i jakie były początki tej drogi?
Mieczysław Łebedyński
W naszej rodzinie nie było tradycji budowlanych. Zawsze podobało mi się tworzenie nowych obiektów. Ciekawił proces ich projektowania, powstawania. Dlatego po skończeniu liceum zdecydowałem się na studia
w Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego, na kierunku: Drogi, mosty i lotniska. Kolejne lata
studiów potwierdzały wybór.
Temat pracy magisterskiej – „Koordynacja przestrzenna trasy szybkiego ruchu Warszawa – Katowice na odcinku Piotrków Trybunalski – Częstochowa”, którą pisałem
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wraz moim serdecznym kolegą Bolesławem Śliwińskim
był dla nas wyzwaniem. By przeprowadzić bezpośrednie
badania, pociągiem dotarliśmy do Częstochowy, a stamtąd rowerami udaliśmy się w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Wtedy nie było kamer monitoringu, zdjęć satelitarnych i GPS-ów. By udokumentować każdy zakręt,
skrzyżowanie, wzniesienie, nachylenie trasy, robiliśmy dziesiątki zdjęć, które później zostały naniesione na profil drogi
i koordynację przestrzenną na planie sytuacyjnym. Za naszą
pracę zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Ministra Komunikacji.
Naszą ciekawą pracę magisterską pisaliśmy pod kierunkiem
dr. inż. Andrzeja Plamowskiego.

Modernizacja (przebudowa) pasa startowego lądowiska leśnego „Annowo” Nadleśnictwo Gołąbki. Fot. Wiesław Jakubowski

Po studiach wróciłem do Gniezna i rozpocząłem pracę w Rejonie Dróg Publicznych w Gnieźnie. Dość szybko
upomniało się o mnie wojsko. Otrzymałem skierowanie do
odbycia szkolenia w ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy w WSOWInż. we Wrocławiu. Spotkaliśmy tam kolegów
z innych uczelni politechnicznych, którzy kończyli specjalność: drogi, mosty i lotniska. Tam odbywaliśmy szkolenie
specjalistyczne w zakresie odbudowy, naprawy czy też remontów lotnisk wojskowych po działaniach wojennych.
Oczywiście mieliśmy możliwość poznania wielu lotnisk
wojskowych zlokalizowanych w całej Polsce. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego zostałem skierowany do
odbycia praktyki i dalszej służby do największego lotniska
wojskowego w Powidzu. Tu, jako dowódca plutonu, odpowiadałem za przygotowanie pasa startowego i płyty lotniska do wykonywania lotów bojowych. Służbę wojskową
zakończyłem na lotnisku wojskowym w Pile, promocją na
stopień podporucznika rezerwy.
 M.P.
Rozpoczął się czas wyzwań zawodowych i sprawdzanie
zdobytej wiedzy…
Mieczysław Łebedyński
Tak, po powrocie z wojska przez trzy lata byłem kierownikiem Wytwórni Mas Bitumicznych w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych. W 1988 roku zdobyłem pełne uprawnienia
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budowlane z zakresu budownictwa drogowego i pełne uprawnienia z zakresu budownictwa mostowego. Pozwoliło mi to
przenieść się do Płocka, do Przedsiębiorstwa Robót Mostowych, gdzie zostałem kierownikiem budowy i remontów mostów. Bardzo ciekawą realizacją był remont mostu im. Józefa
Piłsudskiego, przez Wisłę w Toruniu o długości 1100 m. Kierownictwo nad całością prac sprawował Janusz Palinkiewicz
– dyrektor Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych,
Oddział Włocławek, inspektorem nadzoru inwestorskiego był
doświadczony inżynier mostowiec – pan Marian Glapa. Dzięki współpracy z panem Marianem Glapą zdobywałem kolejne
doświadczenia jako mostowiec.
Remont mostu odbywał się połówkami. By nie komplikować sytuacji drogowej w Toruniu, wykonaliśmy obok mostu
stałego tymczasowy most drogowy kratownicowy jednokierunkowy – DMS 65. Po wbiciu stalowych pali w dno Wisły
i zamontowaniu oczepów mostowych elementy mostu montowano i wciągano z brzegu, wykorzystując wciągarki samochodowe. Pozwoliło to skanalizować ruch jednostronnie
w danym kierunku i wyeliminować korki podczas remontu
mostu stałego. Ciekawostką było to, że swoje biuro kierownika budowy z zapleczem hotelowym miałem pod mostem,
tzn. że również „spałem pod mostem”, co niektórym źle się
kojarzy, ale dla mnie nie stanowiło to problemu.
Kolejnym zawodowym doświadczeniem było wybudowanie estakad drogowych w Gnieźnie. Choć zajęło to prawie
8 lat zawodowego życia, ale satysfakcja jest przeogromna.
Estakady od dołu wyglądają smukle i bardzo lekko. Wydaje
się, że są posadowione na lekkich ławach betonowych. To
tylko pozory. Każda z podpór składa się z 8 pali żelbetonowych o długości 20 m i szerokości 1,5 m, zbrojonych, betonowanych pod wodą, pale zwieńczone zostały ławą żelbetową zbrojoną o kubaturze 140 m3.
 M.P.
Gdybym mógł, to poprawiłbym…
Mieczysław Łebedyński
Po chwili zastanowienia powiem, że gdybym mógł coś
zmienić w swoim wcześniejszym życiu, to wcześniej rozpocząłbym pracę na własny rachunek. Z dzisiejszej perspekty-

Wiadukt Solidarności. Fot. archiwum KIER
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wy taki właśnie wniosek mi się nasuwa. Zawsze myślałem
o innych, o sobie na końcu. Okazało się, że gdy sam nie pomyślę o swojej przyszłości, to nic mi nie spadnie z góry. Powiem jednak, że moja dotychczasowa działalność zawodowa
jest satysfakcjonująca. Choć trafiają do mnie trudne zadania,
trudne realizacje, to jak dotąd wychodziłem z nich zwycięsko. Dając satysfakcję inwestorom – różnym urzędom od
gminnych, przez powiatowe i wojewódzkie, aż na GDDKiA
kończąc – z realizacji budowlanych to i mnie przypadała satysfakcja typowo inżynierska. Patrząc na zrealizowane przedsięwzięcie mogłem z dumą powiedzieć: Tak, to jest moje
dzieło. To ja to zaprojektowałem i zbudowałem. Zostawiam
swój ślad w Wielkopolsce. Trochę śladów zostawiłem też
w kraju.
 M.P.
Proszę dokończyć zdanie. Interesuję się…
Mieczysław Łebedyński
Moją największą pasją jest brydż sportowy. O tej pasji pośrednio świadczy też nazwa mojej firmy, choć to trochę zabawa słowami – Biuro Inżynieryjno-Techniczne KIER.
Kosztorysy, projekty
Inżynieria ruchu
Ekspertyzy, nadzory
Remonty i budowa dróg.
Brydż jest moją pasją od szkoły średniej. Obecnie gram
w drużynie „LOKATOR” Gniezno, biorąc udział w różnych
zawodach i turniejach. Wypełnia on dość szczelnie mój wolny czas pozazawodowy. Trochę pozostaje go na pasywne
uczestnictwo w imprezach sportowych, jako kibic piłki nożnej, piłki siatkowej czy też oczywiście żużla.
Zawodowo interesują mnie nowinki techniczne i technologiczne w moich specjalnościach: drogowej i mostowej. Dodatkowo pasjonuje mnie tropienie różnych błędów w Prawie
budowlanym i innych przepisach związanych z budownictwem. Niestety, jest tego bardzo dużo. To świadczy o jakości stanowionego prawa.
 M.P.
Proszę dokończyć zdanie. Według mnie współczesny inżynier powinien…
Mieczysław Łebedyński
Według mnie współczesny inżynier powinien cechować się przede wszystkim: rzetelnością i uczciwością w realizowaniu swoich obowiązków zawodowych. Fachowym
podejściem do stojących przed nim zadań oraz otwartością
w komunikacji z innymi uczestnikami procesu budowlanego.
Własny przykład jest najlepszym motywatorem do działania
w trudnych sytuacjach.
Współczesny inżynier, tak jak lekarz, powinien kształcić
się ustawicznie. Pojawiają się przecież nowe materiały budowlane, nowatorskie technologie. By móc odpowiedzialnie
działać w branży budowlanej, trzeba rozwijać swoją wiedzę
i umiejętności. Nawet chwilowe zatrzymanie się w samorozwoju powoduje potężne problemy w działalności zawodowej.
26
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 M.P.
Proszę dokończyć. Mój najtrudniejszy zawodowo projekt.
Mieczysław Łebedyński
Wbrew pozorom nie były to mosty i estakady komunikacyjne. Najwięcej problemów przysporzyła nam realizacja
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku: Radojewo – Biedrusko. Kto zna te tereny, wie, że poruszanie się po tamtej drodze było bardzo utrudnione i niebezpieczne szczególnie dla
pieszego i rowerzysty. Poprawa bezpieczeństwa była bardzo
ważna dla gminy Suchy Las, na terenie której przebiegała
ścieżka pieszo-rowerowa. Trudności projektowe wynikały
również z bezpośredniej bliskości poligonu wojskowego.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej w ramach ZRID
organem, który wyraził sprzeciw budowaniu tej ścieżki,
było Nadleśnictwo Łopuchówko, gdyż projekt zakładał zajęcie dwumetrowego pasa lasu przy jezdni. Nawet podczas
uroczystości otwarcia, gdy starosta powiatu oraz wójt gminy
Suchy Las wyrażali radość i wdzięczność za poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pieszych i rowerzystów, pan nadleśniczy dalej wyrażał swoją dezaprobatę.
Jest to piękna trasa pieszo-rowerowa łącząca miejscowości z elementami edukacji przyrodniczej i krajobrazowo-poznawczej.
 M.P.
Największą satysfakcję sprawia mi…
Mieczysław Łebedyński
Największą satysfakcję zawodową sprawia mi zaprojektowanie i realizacja ronda im. Lecha Wałęsy w Gnieźnie przy
ul. Żwirki i Wigury. Był to trudny i ambitny projekt z nowoczesnymi elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego
i jego realizacja wymagała wiele wysiłku. Było to pierwsze
skrzyżowanie typu rondo w Gnieźnie. Na otwarciu Ronda
pojawił się Jarosław Wałęsa, który reprezentował ojca. Było
to bardzo sympatyczne spotkanie.

Rondo im. Lecha Wałęsy w Gnieźnie. Satysfakcja zawodowa.
Fot. Mirosław Praszkowski

W listopadzie 1991 roku, pracując w PPRM we Włocławku, zostałem odznaczony przez prezydenta Lecha Wałęsę
Srebrnym Krzyżem Zasługi, co stanowi dla mnie najcenniejwww.woiib.org.pl

szą pamiątkę od Prezydenta Rzeczypospolitej i legendy Solidarności.
Jednym z ciekawszych projektów naszego Biura był projekt lądowiska dla samolotów pożarniczych dla zabezpieczenia pożarowego nadleśnictw zlokalizowanych na terenie
powiatów: gnieźnieńskiego, żnińskiego i mogileńskiego
w miejscowości Annowo koło Dąbrowy.
Nieskromnie powiem, że projekty większości rond, które
są w Gnieźnie, powstały w naszej firmie. Mijanie ich daje poczucie zawodowej satysfakcji. Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego mieszkańców Gniezna jest dla nas bardzo ważna.
Prywatnie, moim największym sukcesem jest moja rodzina. Od 41 lat wspaniała żona i trójka moich dzieci. Z dwójką
z nich – z córką i synem codziennie współpracuję.
 M.P.
Proszę dokończyć zdanie. Bardzo chciałbym…
Mieczysław Łebedyński
Bardzo bym chciał, by moje dzieci kontynuowały rozpoczęte przeze mnie projekty, kontynuowały dbanie o bezpieczeństwo drogowe mieszkańców naszego pięknego miasta.
By kontynuowały moje dzieło.
 M.P.
Proszę dokończyć zdanie. Moim marzeniem jest…
Mieczysław Łebedyński
Moim marzeniem jest, aby drogi łączyły ludzi, a nie dzieliły. Mam jeszcze jedno marzenie. By prawo było przyjaźwww.woiib.org.pl

Rondo im. Lecha Wałęsy w Gnieźnie

niejsze obywatelowi. By interpretacja przepisów odbywała
się w duchu prawa, a nie ściśle w literze prawa. A jest to
zasadnicza, urzędnicza różnica.
Może uda mi się jeszcze pojechać do Rzymu, by zobaczyć
początki pierwszych dróg w Europie. To dla drogowca taki
powrót do korzeni.
 M.P.
Czego Pan oczekuje od samorządu zawodowego inżynierów budownictwa?
Mieczysław Łebedyński
Uważam, że samorząd zawodowy powinien udzielać
wsparcia swoim członkom w starciu z przepisami prawa,
które są bardzo powikłane, często poszczególne zapisy wykluczają się. Powoduje to ogólny chaos prawny. Izba inżynierów nie jest korporacją zawodową, jak co niektórzy
próbują o niej mówić. Jest to samorząd, który organizuje
bezpłatne szkolenia dla swoich członków, przeprowadza
egzaminy na uprawnienia budowlane i stoi na straży etyki
zawodowej branży budowlanej. W Izbie są skupieni nie tylko inżynierowie, ale również i technicy budowlani. Tak więc
jest ona reprezentantem całego środowiska.
Mirosław Praszkowski
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia
w dalszej działalności zawodowej.
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Z DZIEJÓW BUDOWNICTWA W WIELKOPOLSCE (4)

Budownictwo XV–XVIII wieku
Z historii:
W Europie Zachodniej już w XIV wieku pojawiły się
nowe kierunki w filozofii i sztuce. Kończyło się średniowiecze, powstawała nowa epoka zwana humanizmem. W sztuce gotyk wyparty został stopniowo przez renesans, później
barok, a po połowie XVIII w. rozwinął się styl zwany klasycyzmem. W Polsce, w tym także w Wielkopolsce, przemiany te nastąpiły nieco później, też nie nagle, a w ciągu
dziesiątków lat.
W sztuce, w tym i w architekturze, zaczęto w różnym
stopniu nawiązywać do czasów starożytnej Grecji i Rzymu.
Dla Wielkopolski czasy od XV w. do połowy XVII w.
to okres pokoju, stabilizacji i rozwoju miast, a w nich – rzemiosła i handlu. W XVI i XVII w. powstało wiele nowych
miast, a przy już istniejących tworzono tzw. „nowe miasta”,
mające własny samorząd i układ przestrzenny. Wiele powstałych w tym okresie miast związanych było z rozwojem
w Wielkopolsce sukiennictwa.
Dopiero potop szwedzki, a później wojny w 1. połowie
XVIII w. przyniosły wielkie zniszczenia i zahamowały rozwój ekonomiczny. Wcześniej i później, mimo tych niepomyślnych czasów, powstawały w Wielkopolsce znaczące
budowle, prezentujące wysoki poziom sztuki budowlanej
i należące dziś do czołowych zabytków regionu.
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne:
W budownictwie nie pojawiły się nowe materiały. Nadal
w realizacji inwestycji monumentalnych dominowały materiały znane wcześniej: kamień, ceramika, wapno, gips. Przy
wznoszeniu skromniejszych budynków podstawowym budulcem było drewno. W większych miastach już od XV w.
lokalne przepisy zabraniały stawiania w śródmieściu budynków drewnianych i krycia dachów materiałami palnymi:
słomą, trzciną, gontami.
W konstrukcjach, głównie kościołów, opanowano technikę wznoszenia sklepień kolebkowych, beczkowych oraz
kopuł. W robotach wykończeniowych stosowano różnego
rodzaju tynki, nowością były stiuki – tynki wapienno-gipsowe z dodatkiem pyłów marmurowych, przy dobrym wykonaniu, doskonale imitujące naturalny kamień. Wykonywano
też w znaczniejszych budynkach (kościoły, ratusze) tynki
sgraffito – składające się z paru różnobarwnych warstw
i przez określone zeskrobywanie fragmentów poszczególnych elementów uzyskiwano wielobarwne motywy ozdobne.
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Ryc. 1. Poznań. Renesansowy ratusz z XVI w. Fot. Zbigniew Szmidt

Początki prawa budowlanego i budowniczowie:
Przywileje lokacyjne miast powstających w Wielkopolsce
od XIII w. w różny sposób określały wymagania dotyczące
zabudowy. W miarę upływu czasu i rozwoju miast przepisy dotyczące spraw budowlanych stawały się coraz bardziej
precyzyjne i rygorystyczne. Dotyczyło to szczególnie ochrony przeciwpożarowej i kwestii sanitarnych.
W Poznaniu już w XIV w. zakazano budowy domów
z drewna i krytych materiałami palnymi. W mniejszych miastach, stanowiących własność prywatną, przepisy takie były
dużo bardziej liberalne. Stąd często wybuchały tam pożary
niweczące ich duże fragmenty.
W miastach o ustabilizowanym ustroju istniały cechy rzemieślnicze m.in. zrzeszające budowniczych, zwane strzechawww.woiib.org.pl

mi. W wiekach XV i następnych odgrywały one dużą rolę
w zabudowywaniu miast.
Od XVII w. do Wielkopolski zaczęli przybywać budowniczowie zagraniczni, głównie z północnych Włoch, gdzie
istniały uczelnie kształcące w tym kierunku. Budowniczowie
byli zarówno projektantami, czyli w dzisiejszym rozumieniu architektami, jak też często prowadzili własne warsztaty (firmy) budowlane. Z jednej strony przyczynili się oni do
wzniesienia wielu wybitnych budowli, z drugiej – stali się
przyczyną konfliktów z miejscowymi strzechami mającymi
aspiracje monopolistyczne.
W końcu XVIII w. głośnym stał się spór między sławnym już wówczas w Wielkopolsce architektem włoskim
Janem Catenazzim i strzechą poznańską w kwestii budowy
kościoła Jezuitów (dzisiejszej bazyliki farnej). W procesie
przed sądem poznańskim padały takie argumenty: „by obcy
znajdujący się poza cechem nie odważyli się podejmować
prac murarskich”, „murarze poznańscy zniesławili sławetnego mistrza Catenazziego paszkwilem”, „mistrzowie celowo
przerwali Catenazziemu gwałtem roboty u Jezuitów”. Sąd
miejski wydał jednak wyrok „że powód ma prawo wykonać
prace u Jezuitów i cech nie może w tym przeszkadzać”.
Były i sytuacje odwrotne. W 1550 r. rada miejska Poznania zawarła umowę z architektem Janem Quadro z Lugano
w Szwajcarii o odbudowę spalonego ratusza, a w 1555 r.
mianowała go budowniczym miasta Poznania z kontraktem
na 10 lat (z wynagrodzeniem 100 zł rocznie!).
W XVII i XVIII w. pracowało w Wielkopolsce wielu znaczących architektów włoskich, m.in. Krzysztof Bonadura
Starszy (1582–1667) wybrany starszym cechu murarzy w Poznaniu, budowniczy m.in. kościołów w Grodzisku, kościoła
św. Józefa i reformatów w Poznaniu, kościołów w Złotowie,
Wschowie i we Wronkach; Jan Catenazzi (przełom XVII
i XVIII w.) pracował przy budowie kościołów w Owińskach,
jezuitów w Poznaniu, Gostyniu, farnego w Gnieźnie. Jerzy
Catenazzi (XVIII w.) – budowniczy kościołów w Łopiennej
k. Gniezna, bernardynów w Poznaniu, Gostyniu, Wągrowcu,
Lądzie.
Wybitnym twórcą był Pompeo Ferrari (1660–1736), architekt rzymski, laureat konkursu Akademii św. Łukasza. Od
1676 r. działał w Wielkopolsce m.in. jako architekt wojewody poznańskiego – Stanisława Leszczyńskiego, późniejszego
króla Polski. Zasłynął jako budowniczy kościołów z kopułami. Pracował we Wrocławiu, Dreźnie. W Wielkopolsce,
m.in. w Rydzynie (pałac), Lesznie (ratusz i kościoły) oraz
budował kościoły m.in. w Obrzycku, Owińskach, Wschowie,
Głogówku (na Świętej Górze) k. Gostynia, Poznaniu, Lądzie.
Zabudowa miast:
W XVI i XVII w. powstało wiele okazałych budowli
w miastach. Były to zarówno budowle nowe, jak i przebudowy wcześniejszych budowli gotyckich. Najokazalszą budowlą renesansową w Wielkopolsce jest ratusz poznański
(ryc. 1), powstały w latach 1550–1555, dzieło Jana Quadro.
Poza ratuszem w dobie renesansu nie powstało wiele znacząwww.woiib.org.pl

cych obiektów. Wystarczyły te, które zbudowano w czasach
gotyku. W Poznaniu wystrój renesansowy otrzymały niektóre kamienice przy Rynku (ryc. 2) i pałac Górków.

Ryc. 2. Poznań. Zabudowa pierzei Starego Rynku. (ZS)

Większy ruch budowlany zaistniał pod koniec XVII i na
początku XVIII w. Odbudowywano zniszczone wojnami
miasta i klasztory pozamiejskie, powstawały okazałe siedziby magnackie. W pełnym przepychu architektura barokowa
uwidoczniła się w kościołach w Poznaniu: jezuici zbudowali
wg planów przysłanych z Rzymu jedną z najbardziej okazałych świątyń w Polsce (ryc. 3). Wśród kilkudziesięciu nowo

Ryc. 3. Poznań. Kościół farny z XVIII w. Wnętrze. (ZS)

Ryc. 4. Rydzyna. Zabudowa rynku z XVIII w. (ZS)
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zbudowanych i przebudowanych wcześniej wzniesionych
świątyń do bardziej okazałych należą kościoły: Bernardynów i Karmelitów w Poznaniu, farny w Lesznie, św. Józefa
w Kaliszu, Sierakowie, Grodzisku. W Rydzynie w połowie
XVIII w. powstało całkowicie nowe, barokowe założenie urbanistyczne z rynkiem, ratuszem i kościołem, połączone z dużą
rezydencją magnacką – zespołem parkowo-pałacowym (ryc. 4).
Pałace i klasztory:
Poza obszarami miast powstawały w omawianym okresie
okazałe pałace i dwory, z reguły lokalizowane w rozległych
parkach oraz zespoły klasztorne. W dobie baroku zbudowano pałace m.in. w Czempiniu, Pępowie k. Gostynia (ryc. 5),
Ryc. 7. Głogówek k. Gostynia.
Przekrój poziomy założenia klasztornego: 1 – Kościół na planie centralnym z kopułą, 2 – zakrystia, 3 – klasztor z wirydarzem (rys. Hanna Łęcka)

Ryc. 5. Pępowo. Pałac z XVIII w. (ZS)

Gułtowach k. Poznania. Skromniejsze siedziby szlacheckie
– dwory wzniesiono w ponad 100 wsiach. Było to budownictwo drewniane, jak też murowane.
W okazałych formach barokowych zbudowano lub przebudowano starsze zespoły klasztorne. Do dziś zdumiewają
one okazałą formą i śmiałymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, m.in. wieżami i kopułami. Należy tu wyróżnić wymienione kościoły i klasztory w Głogówku k. Gostynia (Świętej
Górze) (ryc. 6, 7), Gościkowie k. Międzyrzecza, Lądzie k.
Konina, Obrze k. Wolsztyna, Owińskach k. Poznania, Przemęcie k. Wolsztyna.

Klasycyzm:
W 2. połowie XVIII w., do początku XIX w., wznoszono
budynki w stylu klasycystycznym, w dużym stopniu wzorującym się na klasycznych budowlach starożytnej Grecji i Rzymu. Charakterystycznym elementem było stosowanie kolumn,
zarówno o funkcji konstrukcyjnej, ale też ozdobnej. W tych
formach w Wielkopolsce zbudowano wiele pałaców i dworów. Okazałe rezydencje magnackie miały być świadectwem
bogactwa i znaczenia danego rodu. Ich twórcami byli niejednokrotnie architekci wywodzący się z kręgów warszawskich,
m.in. Jan Kamsetzer, Dominik Merlini, Stanisław Zawadzki.
Powstały wówczas okazałe rezydencje, m.in. w Lubostroniu
k. Żnina, Czerniejewie k. Gniezna i skromniejsze – ale bardzo
symboliczne: w Siekierkach k. Wągrowca, Śmiełowie k. Jarocina (ryc. 8) oraz w Racocie k. Kościana.

Ryc. 8. Śmiełów k. Jarocina. Pałac z końca XVIII w. (ZS)

Ryc. 6. Głogówek k. Gostynia (Święta Góra). Kościół Filipinów z XVIII w.
(ZS)
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Popularnością wśród ziemiaństwa cieszyło się wolnomularstwo, czyli masoneria, nurt etyczny wywodzący się ze średniowiecznych angielskich cechów murarskich, budowniczych
katedr gotyckich. W Wielkopolsce na wzór symboli wolnomularskich wzniesiono pałace: kielni we Włoszakowicach
k. Leszna i węgielnicy w Dobrzycy k. Pleszewa (ryc. 9).
www.woiib.org.pl

mkami ciesielskimi. Stosowana rzadziej, w budynkach zamożniejszych inwestorów i w miastach (ryc. 11–12).

Ryc. 9. Dobrzyca k. Pleszewa. Pałac z XVIII w. (ZS)

Ostatnimi akordami stylu klasycystycznego były budowle wzniesione staraniem wybitnego społecznika, patrioty
Edwarda Raczyńskiego: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
(ryc. 10) i mauzoleum rodowe Raczyńskich – kaplica w Ro-

Ryc. 11. Dom olęderski z pocz. XVIII w. Schemat konstrukcji. (HŁ)

Ryc. 12. Dziekanowice Wlkp. Park etnograficzny. Dom wiejski. (ZS)

Ryc. 10. Poznań. Biblioteka Raczyńskich z pocz. XIX w. (ZS)

galinie. W przypadku Biblioteki zastosowano przy budowie
nowy materiał budowlany – żeliwo, z którego wykonano kolumny zdobiące elewację frontową.
Budownictwo w mniejszych miastach i na wsi:
Poza większymi miastami wznoszono z reguły budynki drewniane. Pod względem konstrukcyjnym budynki te
nie różniły się od wznoszonych w wiekach wcześniejszych.
Były to konstrukcje:
– słupowa: konstrukcję budynku stanowiły pionowe słupy, łączone u góry poziomymi belkami, dołem wkopane
w ziemię lub – rzadziej – wsparte na belce dolnej układanej na cokole z kamieni łamanych. Ściany wykonane były
z poziomych belek (konstrukcja sumikowo-łękowa) lub wypełniane chrustem, wikliną pomiędzy słupami i dwustronnie
oblepiane gliną (tzw. ściany plecione);
– węgłowa: zwana też wieńcową, składała się ze ścian
wznoszonych z poziomych belek, w narożach łączonych zawww.woiib.org.pl

W XVIII w. zaczęto wznosić ściany z gliny zmieszanej
z trzcinami lub sieczką, zwane glinobitką, lub z surowych,
wysuszonych i niewypalanych cegieł.
W tym też czasie zarówno w miastach, jak i na wsiach
pojawiły się drewniane konstrukcje szachulcowe. Szkielet
budynku stawiano z drewnianych belek i rygli, pierwotnie
przestrzeń między nimi wypełniano chrustem i gliną (tzw.
fachówka), a znacznie później – już w XX w. – cegłami (tzw.
mur pruski). Tego typu konstrukcje występowały wcześniej na terenie Europy Zachodniej, do Wielkopolski dotarły
z Niemiec, stąd nazwa „pruska robota”, a od XIX w. – „mur
pruski”.
Prekursorami tego rodzaju konstrukcji byli osadnicy holenderscy i niemieccy, zasiedlający nowo tworzone wsie,
zwani olędrami. Olędrzy wprowadzili do Wielkopolski wiele
nowości, byli zwolnieni z pańszczyzny, wznosili swoje siedziby w formie wsi rozproszonej. Zagroda olęderska składała się z domu mieszkalnego, stodoły, budynku inwentarskiego, studni, pieca chlebowego. W XIII w. w konstrukcji
szkieletowej wznoszono też niekiedy dwory (fot. 13).
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Ryc. 13. Studzieniec k. Rogoźna. Dwór o konstrukcji szkieletowej z XVIII w.
(ZS)

Ryc. 15. Bralin k. Kępna. Drewniany kościół z XVIII w. (ZS)

Małe miasta, podobnie jak wsie, miały zabudowę drewnianą. W XVIII w. zaczęto wznosić w szerszym zakresie
budynki murowane z cegły. Przy rynkach często budowano domy podcieniowe. Nieliczne takie budynki zachowały
się m.in. w Rakoniewicach (ryc. 14), Poniecu i Pyzdrach.

Ryc.14. Rakoniewice. Domy podcieniowe z XVIII w. przy rynku. (ZS)

Ciekawym przykładem budownictwa drewnianego jest ratusz w Sulmierzycach k. Krotoszyna, wzniesiony w XVIII w.
pośrodku rynku.
Z drewna budowano też kościoły, zarówno na wsiach,
jak i w miastach. Najstarszy – z XIV w. drewniany kościół
w Wielkopolsce zachował się w Tarnowie Pałuckim k. Wągrowca. Do dnia dzisiejszego przetrwało w Wielkopolsce
ok. 220 drewnianych kościołów, w większości zbudowanych w XVII i XVIII w. Nietypowe rozwiązanie przestrzenne posiada zbudowany w XVIII w. na planie krzyża kościół
w Bralinie k. Kępna (ryc. 15).
Do przemiału zboża w przeszłości służyły młyny wodne
i wiatraki (ryc. 16). Do dziś niewiele przetrwało tych budowli wzniesionych w XVII i XVIII w. Wiele z czasem zaprzestało działalności i w poł. XX w. uległo rozbiórce. Kilka wiatraków koźlaków (nazwa od na stałe zamontowanego
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Ryc. 16. Śmigiel. Wiatrak koźlak z XVIII w. (ZS)

stojaka zwanego kozłem, wokół którego obracał się korpus
młyna, w zależności od kierunku wiania wiatru) zachowało się jako zabytki budownictwa wiejskiego w skansenach.
Dwa młyny wodne znajdują się m.in. na Wełnie powyżej
Obornik.
dr inż. Włodzimierz Łęcki
www.woiib.org.pl

Wakacyjne wspomnienia

Moje LAstory

J

est takie miasto na świecie, gdzie słońce świeci cały
rok. John Lennon powiedział kiedyś o nim: „To taki
duży parking, gdzie możesz kupić hamburgera w drodze do San Francisco”. Cóż za krzywdzące stwierdzenie…
Z czym kojarzy się Los Angeles? Myślę, że każdy poda bez
wahania dwie nazwy: Beverly Hills oraz Hollywood. No,
może jeszcze znak na wzgórzach. Dla osoby, która ma jednak pojęcie o budownictwie te miejsca to porażka wzrokowa, no może poza znakiem „HOLLYWOOD”… Co ciekawe, kiedy 13 lipca 1923 roku w Los Angeles stanął wysoki
na 14 metrów znak Hollywoodland, nikt nie spodziewał się,
że napis, który miał na celu reklamowanie osiedla mieszkaniowego, stanie się symbolem kinematografii i tym samym
mekką turystów. Ciekawostką jest fakt, iż w pierwszych latach napis był podświetlony przez 4 tys. żarówek, co przyczyniło się do licznych kradzieży (żarówki stały się celem
miejscowych złodziei).

Wiele osób przyjeżdżających do Hollywood zdaje się
być rozczarowanych faktycznym wyglądem słynnej alei.
Oczekiwałam, że zobaczę błyszczący i wypolerowany chodnik z mieniącymi się na jego powierzchni gwiazdami. Wyobrażałam sobie również pozłacane hydranty i równiutko
przyciętą trawkę. Jakież było moje rozczarowanie, iż Aleja
Gwiazd jest w dużej części zakurzona, poplamiona, spękana, a w niektórych miejscach wymagająca naprawy oraz
konserwacji. Poza tym w sezonie wakacyjnym zagęszczenie
turystów jest tak duże, że ciężko przecisnąć się, nie mówiąc
o zrobieniu dobrego zdjęcia…
Miałam więc naprawdę duży dylemat, czy pisać o architekturze Los Angeles. Dlaczego? Bo na pierwszy rzut oka
naprawdę nie ma tam niczego, co zrobiłoby na mnie wrażenie. Wręcz przeciwnie – kiedy widziałam domy, budowane
z płyt OSB, dla mnie, budowlańca, to była porażka. Jestem

Zdjęcie: archiwa United States American History

Nie będę przytaczać historii powstania Miasta Aniołów,
ale interesujący jest fakt, iż najsłynniejsza dzielnica, Hollywood, została założona przez Harveya H. Wilcoxa, który
wykupił 0,6 km2 ziemi i 1 lutego 1887 roku zarejestrował nazwę „Hollywood” dla nowo powstałego miasta, które zresztą
sam zaprojektował. Gdyby wiedział, jak ta nazwa stanie się
sławna…
www.woiib.org.pl
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jeszcze z tej szkoły, że solidny dom musi być wymurowany,
a nie obity z płyt i tylko obłożony elementami elewacyjnymi. Ameryka słynie z tego, że domy buduje się z drewna,
a osiedla mieszkaniowe powstają od kilku tygodni do miesiąca wraz z wykończeniem wnętrza. Nie mówiąc o tym, że
te mniejsze budynki przewozi się tirami po autostradach!
Telewizorów czy obrazów nie można powiesić na ścianie
w dowolnym miejscu, bo uchwyt musi trafiać w poprzeczne belki. Amerykańskie domy w naszych oczach niewiele
różnią się od scenografii filmowej lub co najwyżej struktury
domków letniskowych. Nawet nie przemawia do mnie całkiem fakt, że w Kalifornii to dosyć zrozumiałe ze względu na
zagrożenia trzęsieniami ziemi, no i średnią roczną temperaturą, która jest całkiem wysoka.
Największym rozczarowaniem jednak było dla mnie
centrum miasta – Downtown. Na palcach jednej ręki można policzyć drapacze chmur, brak praktycznie turystów,
a całe życie towarzyskie ogranicza się do dwóch przecznic
i kończy około 22:00, kiedy ostatni goście restauracji wychodzą do swoich apartamentów. Śródmieście Los Angeles
to miejsce, w którym się pracuje, a nie mieszka; które wieczorem zamiast błyszczeć, zamiera. I kiedy zrezygnowana
postanowiłam już jechać, żeby zobaczyć te znane z telewizji plaże, zobaczyłam, a właściwie oślepiły mnie odbijające
się od ścian Walt Disney Concert Hall promienie słoneczne.

Jego frywolne kształty i jego błyszcząca, wypolerowana powłoka czynią tę salę koncertową, ufundowaną przez wdowę po Walcie Disneyu, wybitnie fotogeniczną – srebrzystą
w południe, a złotą i różową o zmierzchu. Budynek został
zaprojektowany jako jedna bryła, w której mieści się zarówno scena koncertowa, jak i miejsca dla publiczności. Żelazna
konstrukcja dachu rozciągająca się nad całą halą pozwoliła
na eliminację użycia kolumn, co zwiększa komfort oglądania występów. Ta budowla ukontentowała mnie na tyle, że
z czystym sumieniem, mogłam się oddać plażowaniu.
I oto niespodziewanie na plaży spotkało mnie niesamowite doznanie wzrokowe. I nie chodzi o pastelowo-błękitne
budki ratowników niczym ze „Słonecznego Patrolu”. Obok
nowoczesnych, ociekających luksusem rezydencji, leniwie przeglądały się w oceanie malutkie, stare domki, jakby
34
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chciały opowiedzieć swoją historię. I co najciekawsze, wcale
nie czuły się przytłoczone wielkością sąsiadów.
Miałam przyjemność mieszkać w domu na Hermosa
Beach, który znany jest z filmu Beverly Hills 90210. Dom
wybudowany w 1915 r., z idealnie zachowanymi detalami,
chyba cały czas przeżywa swoją świetność. Tłumy ludzi,
którzy robią sobie przy nim zdjęcia, świadczą o tym, jak
wielki wpływ na nasze życie ma telewizja, gdyż jest wiele
obok ładniejszych, nowocześniejszych budynków, przy których nikt nie staje. Zaskoczeniem największym dla mnie jest
jednak fakt, że w mieście, w którym, aby cokolwiek zmienić
w konstrukcji domu, inaczej poprowadzić rurę, trzeba mieć
pozwolenia od miasta, właściciel dostał zgodę na zburzenie
tego domu i postawienie nowoczesnej bryły.

Nie byłabym sobą, gdybym nie poszperała o historii tego
miejsca. Ziemie na Manhattan Beach były dawniej wydmami. W latach dwudziestych i trzydziestych budowniczowie
wyrównali nierówne piaszczyste miejsca, a nadmiar piasku
został sprzedany i wysłany do Waikiki na Hawajach, aby
przekształcić ich rafową i skalistą plażę w piaszczystą. Musiał to być kiedyś piękny obraz (gdy nie było jeszcze w tym
miejscu domów), który można było podziwiać, stojąc na
wzgórzach za wydmami, patrząc na panoramiczny widok odległych gór Santa Monica, wypychających je daleko w mowww.woiib.org.pl

rze na północy, zielone wzgórza Palos Verdes na południu,
a może, jeśli dzień był wolny od mgły, widać było w oddali
wyspę Catalina. Możemy łatwo zrozumieć, dlaczego urbaniści, którzy musieli być niesamowicie dalekowzroczni, planując przyszłościowe, rodzinne miasto, nazwali je Hermosa, co
oznacza „piękne”. Tylko to łagodnie akcentowane hiszpańskie słowo mogło wyrazić radość z jego naturalnego piękna.
W 1904 r. zbudowano na plaży pierwsze molo, w całości
z drewna i na palach. Rozciągało się pięćset stóp w kierunku oceanu. Molo zostało zbudowane przez firmę Hermosa
Beach Land and Water Company. W 1913 roku zostało częściowo zmyte, a następnie zburzone i zastąpione nowym, zbudowanym już z betonu o długości tysiąca metrów i wyłożone

Manhattan Beach Historical Society

asfaltem na całej jego długości. Niewielkie pawilony były
ustawiane na nim w odstępach wzdłuż boków, aby zapewnić
cień dla rybaków i rodzin piknikujących. Niedługo potem,
około 1914 r., wybudowano budynek audytorium. Mieściły
się w nim różne przedsiębiorstwa, a obecnie mają siedzibę
ratownicy i lokalny oddział Biblioteki LA.
Czytając historię, zaciekawiło mnie jednak najbardziej
charakterystyczne w Kalifornii molo z młyńskim kołem, wesołym miasteczkiem i restauracjami – Pier w Santa Monica.
Na „pierze” kończy się też słynna Route 66, która w latach
dwudziestych łączyła Los Angeles z Chicago. Można tam się
bardzo łatwo dostać rowerami piękną promenadą z Hermosa
Beach.
Pier w Santa Monica jest to spore molo, z drewnianą
podłogą, sklepami, straganami, pubami i restauracjami. zbudowane w latach 1908–1916 i jest uznawane za najstarsze
molo na zachodnim wybrzeżu Ameryki. Do najważniejszych atrakcji należy oczywiście Pacific Park, park rozrywki
z podświetlanym diabelskim młynem i kilkoma karuzelami,
w tym jedną zbudowaną w latach dwudziestych, salon gier
oraz akwarium Santa Monica Pier Aquarium – centrum edukacji morskiej oraz najsłynniejsza restauracja Bubba Gump
Shrimp Co, jak się można domyślić, jest miejscem poświęconym filmowi z Forrestem Gumpem, który biegał po molo
(specjalnością są oczywiście krewetki). Molo jest bardzo
www.woiib.org.pl

zresztą fotogeniczne. Odbywały się tutaj filmowe randki,
romantyczne końcowe sceny, pościgi na i pod molo, nad
molo latał Ironman, obok na plaży leżały bohaterki serialu Beverly Hills 90210, sklepiki na molo „grały” w filmie
„Żądło”. Przez fakt, iż Los Angeles wystąpiło w niezliczonej liczbie produkcji, miałam wrażenie, że nic nie jest realne,
że jestem tylko aktorką w filmie, który już widziałam. „To
miasto, w którym każdy jest gwiazdą” – powiedział kiedyś
Denzel Washington i chyba miał rację.
Spośród wszystkich miast w USA, które odwiedziłam,
Los Angeles ma najwięcej odcieni szarości i jest po prostu
przereklamowane. Jeżeli miałabym LA opisać jednym słowem, powiedziałabym, że jest po prostu przeciętne. Nie
wiedziałam do końca, jak podsumować ten wpis. Z jednej
strony uważam, że warto przyjechać, chociażby po to, aby na
własne oczy zobaczyć tę całą mekkę filmową. Myślę, że są
takie miejsca w Los Angeles, które fajnie zobaczyć choć raz,
a później już je omijać.
Z drugiej jednak strony jest tyle urokliwych miejsc,
nieopisanych w przewodnikach, że za każdym razem, gdy
odwiedzam Los Angeles, odkrywam w nim coś nowego.
W końcu, jak walczyć z jet lagiem to tylko na pięknej plaży
Manhattan Beach…
Anita Karcz
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Obrazki sprzed pół wieku

ABSOLUTORIUM

O

statni semestr na politechnice to najlepszy i najciekawszy okres studiów. Jakieś szczątkowe zajęcia na uczelni i dużo wolnego czasu. Czas ten
był przeznaczony na wykonanie pracy magisterskiej. Tematy tych prac ustalano w porozumieniu z konsultantami
wyznaczanymi przez poszczególne katedry. Zaledwie kilka osób na roku opracowywało tematy pod potrzeby swojego fundatora stypendium. Pamiętam, że nabijaliśmy się
z „drogowców”, że na prace przejściowe w trakcie studiów
opracowywali projekt zakrętu w lewo lub w prawo, a na dyplom prawie zawsze było skrzyżowanie dróg. Projekt dyplomowy obejmował część opisową, liczącą zwykle około 100 stron
oraz rysunki wykreślone na kalce technicznej. Przyszły inżynier
przed komisją wyznaczoną przez uczelnię przedstawiał swoją
pracę magisterską. Po prezentacji członkowie komisji zadawali
pytania związane z pracą, a także z wiedzą ogólną z zakresu budownictwa. Tych ostatnich baliśmy się najbardziej.
Do przyszłych absolwentów politechniki należała organizacja
absolutorium. Tamte absolutoria były skromniejsze, niż obecne.
Togi i rzucane do góry birety pojawiły się znacznie później. Nas
obowiązywał ciemny garnitur, biała koszula i krawat, dziewczęta
eleganckie stroje noszone na egzaminy. Pozostałe elementy, takie jak przemówienie przedstawiciela uczelni, pożegnanie przez
młodszego kolegę czy wystąpienie przedstawiciela naszego roku,
do dzisiaj nie uległy zmianie. Uroczystość zamykało odśpiewanie przez studentów „gaudeamus igitur”. Z tym był największy
problem. Większość z nas nie znała tekstu hymnu studentów. Zarządzono więc próby, które jak pamiętam, odbywały się w klubie „Sęk”. Przyniosło to oczekiwany rezultat. Wykonanie pieśni
udało się. Wyczytywani kolejno, wchodząc na scenę, oprócz kart
absolutoryjnych, otrzymywaliśmy tzw. tableau. Była to fotografia
formatu A3 ze zdjęciami władz uczelni, władz wydziału oraz pracownikami naukowymi, którzy mieli z nami zajęcia. Najwięcej
miejsca zajmowały ułożone alfabetycznie nasze zdjęcia. Absolu36
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torium kończyło się wieczorem balem w wynajętej do tego celu
restauracji. Tak się złożyło, że o tej uroczystości rozmawiałem
z kolegami – studentami z innych miast. Okazywało się, że na ich
uczelniach nie było zwyczaju pożegnania absolwentów. Dzisiaj
trudno zweryfikować te opinie. Ale jakieś ziarno prawdy w tym
tkwi, że uczelnie poznańskie pierwsze w kraju wprowadziły lub
reaktywowały tę uroczystość.
Dyplomy ukończenia studiów odbierało się indywidualnie
w dziekanacie, bądź w sekretariacie uczelni. Moje pierwsze
wrażenie było takie, jakbym odbierał dyplom mistrza rzeźniczego. Ten sam rozmiar – do powieszenia w oprawionej ramce na
ścianie – niezbyt starannie wypisane tuszem dane personalne.
O wiele lepiej prezentowały się załączone do oryginału odpisy dyplomu, wydrukowane na zwykłym papierze. Na szczęście,
dwa lata później, zmieniono wygląd dyplomu ukończenia wyższej uczelni. Absolwenci otrzymywali dyplom w postaci małej
książeczki oprawionej w skórę. Z powodu braku odpowiedniej
skóry przez rok nastąpiła przerwa w wydawaniu dyplomów.
Doprowadziło to z kolei do podejrzeń w zakładach pracy, czy
zatrudnieni w nich pracownicy są na pewno inżynierami.
Kończyły się lata sześćdziesiąte, powoli kończyło się nasze
studiowanie. Uzbrojeni w wiedzę inżynierską mieliśmy rozjechać się po kraju, podnosząc poziom techniczny przedsiębiorstw. Nie było to takie proste. O ile się nie mylę, w ciągu
3 miesięcy od zdania egzaminu końcowego na uczelni należało
podjąć pracę u fundatora stypendium lub we wskazanym przez
pełnomocnika przedsiębiorstwie. Pełnomocnik ds. zatrudnienia
absolwentów wyższych uczelni – bo chyba taki oficjalny tytuł
nosił ten specjalista – „dbał” o to, aby racjonalnie rozmieszczać
kadrę inżynierską. Straszono wówczas, że jeśli ktoś nie podejmie pracy, będzie zmuszony zwrócić koszty wykształcenia na
uczelni, a w przypadku stypendystów dodatkowo stypendium
fundowane.
Nie było tajemnicą, że duża część absolwentów chciała pozostać w Poznaniu. Szczególnie ci, co nie mieli stypendium
fundowanego przez zakład pracy. Wybierano różne metody obejścia tych przepisów. Najprostszym było zawarcie „na
niby” związku małżeńskiego z osobą mieszkającą w Poznaniu. Nie przypominam sobie, aby ktoś z naszego roku i lat
poprzednich zastosował z premedytacją tę metodę w praktyce. Pamiętam, że stosowano ją w Warszawie, gdzie małżeństwa „na niby” były bardzo popularne. Wiązało się to
z uzyskiwaniem stałego zameldowania w dużym mieście.
Wielu absolwentów wybierało inne duże miasta, wiążąc się
z przedsiębiorcami tam działającymi umową stypendialną bądź
uzyskując pozwolenie pełnomocnika. Do tych miast należał Koszalin, Zielona Góra, Kalisz, Gorzów Wielkopolski.
Marek Adamiec
www.woiib.org.pl

Plan szkoleń dla członków

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w 2019 roku
Lp.

1

2

3

4

5

Temat kursu

Data/miejsce

Organizator/Wykładowca

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym
wprowadzone w roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku Europy
i Polski.

17.01.2019 r.
16:00-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Z. Augustyniak,
2. prof. dr hab. J. Olszewski, prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Prefabrykowane budownictwo mieszkaniowe – cz. 1.
2. Prefabrykowane budownictwo mieszkaniowe – cz. 2.

24.01.2019 r.
16:00-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Przeglądy okresowe w budownictwie
przemysłowym – ugięcia i przemieszczenia konstrukcji dachowych – cz. 1.
2. Przeglądy okresowe w budownictwie
przemysłowym – ugięcia i przemieszczenia konstrukcji dachowych – cz. 2.
Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym
wprowadzone w roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku Europy
i Polski.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Grunty budowlane a awarie budynków.
2. Zagrożenia dla eksploatowanych
budynków wynikające z remontów
instalacji sieci podziemnych.

www.woiib.org.pl

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. E. Przybyłowicz,
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

31.01.2019 r.
16:00-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. E. Przybyłowicz.
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

31.01.2019 r.
11:00-14:10
Gniezno
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 15

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Z. Augustyniak,
2. prof. dr hab. J. Olszewski, prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

7.02.2019 r.
16:00-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. A. Wojtasik,
2. mgr inż. P. Łęcki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym
wprowadzone w roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku Europy
i Polski.

6

1. Współczesne geodezyjne sposoby
inwentaryzacji zabudowy – cz. 1.
2. Współczesne geodezyjne sposoby
inwentaryzacji zabudowy – cz. 2.

7

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym
wprowadzone w roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku Europy
i Polski.

8

9

Garaże i parkingi – rozwiązania projektowe, wykonawcze – problemy wykonawcze i eksploatacyjne.

10

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Budownictwo hydrotechniczne w odniesieniu do obszarów zagrożonych
powodzią. Nowatorskie rozwiązania
techniczno-wykonawcze.
2. Inżynierskie budownictwo komunikacyjne w mieście.

11

38

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym
wprowadzone w roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku Europy
i Polski.
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7.02.2019 r.
16:00-19:10
Konin
Starostwo Powiatowe
w Koninie, al. 1 Maja 9
– sala konferencyjna

21.02.2019 r.
16:00-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

28.02.2019 r.
16:00-19:10
Kalisz
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
ul. Rzemieślnicza 6

28.02.2019 r.
16:00-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

7.03.2019 r.
16:00-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

7.03.2019 r.
16:00-19:10
Leszno
Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych
im. „Synów Pułku”,
ul. 1 Maja nr 1
– aula szkoły

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. prof. dr hab. J. Olszewski, prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr hab. inż. I. Wyczałek
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. prof. dr hab. J. Olszewski, prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. E. Przybyłowicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. J. Witczak
2. dr inż. arch. R. Pilch
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Z. Augustyniak,
2. prof. dr hab. J. Olszewski, prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

www.woiib.org.pl

14.03.2019 r.
16:00-19:10
Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr inż. Z. Augustyniak
2. prof. dr hab. J. Olszewski, prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

14.03.2019 r.
16:00-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. M. Dembiński
2. dr inż. M. Chybiński
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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Branża ogólnobudowlana – PZITB
Geotechniczna ocena warunków posadowienia budynków.

21.03.2019 r.
16:00-19:10
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inż. A. Wojtasik
2. dr inż. M. Troć
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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Branża elektroinstalacyjna
– SEP Poznań
Seminarium szkoleniowe. Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych.

28.03.2019 r.
9:00
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
SEP O/Poznań
Informacja:
Biuro SEP – tel. 61 853 66 14
seppoznan@wp.pl
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Branża elektroinstalacyjna
– SEP O/Kalisz
– Smart City – rola oświetlenia w nowoczesnych miastach.
– Wyzwania w serwisowaniu opraw
ulicznych w technologii LED.
– Przyszłościowe rozwiązania w oświetleniu drogowym.

Marzec 2019 r.
10:00
Kalisz
Fundacja Kaliski
Inkubator
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska 25

Organizator:
SEP /O Kalisz
Informacja:
tel. 62 765 85 33
sep@sep.kalisz.pl

Marzec 2019
10:00
Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
SITWM
Informacja:
Cezary Siniecki
tel. 692 440 701
cezarysiniecki@wp.pl

12
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Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym
wprowadzone w roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku Europy
i Polski.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Problemy remontowe kominów
w budownictwie – cz. 1.
2. Problemy remontowe kominów
w budownictwie – cz. 2.

Prawo wodne – wprowadzone zmiany
i aktualizacja.

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, e-mail: 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, e-mail: szkolenia@woiib.org.pl
UWAGA!

•
•

www.woiib.org.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach nie będą indywidualnie potwierdzane.
W przypadku odwołania szkolenia zainteresowane osoby zostaną o tym fakcie powiadomione.
Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 4/2018 (61)
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