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Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu WOIIB z  dnia 2 października 2018 roku zobligowała 

Radę WOIIB do działań na rzecz rozwoju naszego samorządu zawodowego, m.in. poprzez 

zakup działki przy ul. Grudzieniec (narożnik ul. Dworkowa), a następnie przeprowadzenie in-

westycji dla celów szkoleniowych i potrzeb Komisji Kwalifikacyjnej.

20 listopada 2018 r. podpisaliśmy umowę na zakup działki w formie aktu notarialnego. 

Aktualnie trwają prace nad aktualizacją warunków zabudowy oraz przeprowadzeniem 

konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji „Budynku szkoleniowo-konferen-

cyjnego”. 

Rada Programowa Biuletynu i Strony Internetowej zakończyła prace związane z moderni-

zacją Biuletynu i strony internetowej. Komisje i zespoły na przełomie roku miały bardzo dużo 

tematów merytorycznych związanych z działalnością Rady, zarówno w końcu 2018 roku, jak 

i programem działalności na rok 2019.

23 stycznia br. zorganizowaliśmy spotkanie Prezydium Rady WOIIB z  prezesami Stowa-

rzyszeń Naukowo-Technicznych, które tworzyły nasz samorząd. Tematyka spotkania obej-

mowała: przygotowania kandydatów do egzaminów na uprawnienia budowlane, organizację 

szkoleń oraz konferencji i współpracy z WOIIB na tym kierunku działania. SNT zadeklarowa-

ły ilość plenerowych szkoleń i ewentualnych wycieczek technicznych, jednocześnie stwier-

dzając korzyści płynące ze współpracy z naszymi samorządami. WOIIB przedstawiła ogólny 

plan działań przewidzianych na 2019 rok. 

PZITB omówiło stan przygotowań do konferencji w Wałczu, która odbędzie się w dniach 

12–14 września 2019 r. Tradycyjnie organizuje się 2 konferencje na tematy związane z nad-

zorem budowlanym i rewitalizacją obszarów zabudowanych. Niniejszym zapraszam naszych 

członków do udziału w tych interesujących przedsięwzięciach. 

30 stycznia 2019 r. w Muzeum Farmacji odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Porozumie-

nia Samorządów Zawodowych zawodów zaufania publicznego, na których przedstawiono 

formalny projekt porozumień pomiędzy partnerami do ewentualnego zaakceptowania przez 

wszystkie izby. 

Targi „BUDMA 2019” i odbywające się pod auspicjami Ministra Infrastruktury i MTP Forum 

Gospodarcze Budownictwa zostały zorganizowane w  dniach 11–14.02.2019 r. Wielkopol-

ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, pod patronatem PIIB, wzięła aktywny udział 

w Targach, a 13 lutego 2019 r. zorganizowała Dzień Inżyniera Budownictwa, na którym poru-

szono aktualne tematy zarówno merytoryczne, jak i ogólnie związane z budownictwem. 

W związku ze Świętami Wielkanocnymi, składam wszystkim członkom serdeczne życze-

nia. Dużo radości, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywania zawodu zaufania pu-

blicznego.

       mgr inż. Jerzy Stroński
       Przewodniczący Rady WOIIB
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Wszystkim członkom 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa 
– Czytelnikom Biuletynu
radosnych i ciepłych Świąt Wielkanocnych,
spokoju i szczęścia rodzinnego 

życzą:

Rada WOIIB 
oraz Rada Programowa 
Biuletynu i Strony Internetowej

Koleżanki i Koledzy! 
Oddajemy dzisiaj do Waszych rąk Biuletyn WOIIB w nowej sza-

cie graficznej. Prace nad jej kształtem trwały ponad pół roku. 

Chcieliśmy, aby nasz kwartalnik przybrał bardziej współczesną 

formę.

Powołana po ostatnim Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 

WOIIB Rada Programowa odpowiedzialna jest nie tylko za Biu-

letyn, ale również za naszą stronę internetową. 

Od kilku tygodni możecie obserwować efekty naszej pracy. 

Chcieliśmy, aby strona była bardziej przyjazna i łatwiejsza  

w obsłudze. Obecnie jest dostępna także w wersji na urządze-

nia mobilne.

Zarówno Biuletyn, jak i strona mają służyć Wam, wielkopolskim 

inżynierom budownictwa. To od Was zależy, jakie one będą. Mamy świadomość, że można na pewno 

coś jeszcze poprawić, dlatego czekamy na sygnały od Was. Mamy nadzieję, że przy Waszej pomocy 

staną się lepsze.

Piszcie, co Wam się podoba, a co chcielibyście zmienić (redakcja@wkp.piib.org.pl). 

Zapraszamy Was do współtworzenia pisma. W tym numerze ogłaszamy konkurs, w ramach którego 

oczekujemy, że jako inżynierowie budownictwa podzielicie się z innymi swoimi doświadczeniami i 

przypadkami zawodowymi (szczegóły na stronie 10).

      Krystyna Chocianowicz
      przewodnicząca Rady Programowej 
      Biuletynu i Strony Internetowej WOIIB
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Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB zorgani-

zowała egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji je-

siennej 2018 r. Do testowego egzaminu pisemnego na 

uprawnienia budowlane zakwalifikowano 272 osoby. 

23 listopada w  auli Politechniki Poznańskiej do egza-

minu przystąpiło 269 osób. Pozytywny wynik uzyskały 

223 osoby.

Do egzaminu ustnego dołączyło 81 osób z poprzed-

nich sesji egzaminacyjnych. Łącznie 304 osoby, od  

28 listopada do 7 grudnia w siedzibie WOIIB, zdawały 

tę część egzaminu. 

220 osób, co stanowiło 79,82% wszystkich zdających, 

uzyskało decyzje o  nadaniu uprawnień budowlanych 

w sesji jesiennej 2018 roku. W poszczególnych specjal-

nościach wyglądało to następująco:

	 konstrukcyjno-budowlana: 91 osób;

	 inżynieryjna drogowa: 25 osób;

	 inżynieryjna mostowa: 6 osób;

	 inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiek-

tów budowlanych: 4 osoby;

Egzaminy na uprawnienia budowlane
| Mirosław Praszkowski | 

	 inżynieryjna hydrotechniczna: 1 osoba;

	 instalacyjna telekomunikacyjna: 3 osoby;

	 instalacyjna sanitarna: 56 osób;

	 instalacyjna elektryczna: 34 osoby.

Uroczyste wręczenie decyzji o  nadaniu uprawnień 

budowlanych odbyło się w siedzibie WOIIB 11 stycznia 

2019 roku. 

Decyzje wręczali: przewodniczący Rady WOIIB – mgr 

inż. Jerzy Stroński i przewodniczący OKK WOIIB – prof. 

dr hab. inż. Wiesław Buczkowski. 

O godz. 10:00 wręczono decyzje w specjalności kon-

strukcyjno-budowlanej.

O godz. 11:30 wręczono decyzje w specjalności: inży-

nieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryj-

nej hydrotechnicznej, inżynieryjnej kolejowej, instala-

cyjnej elektrycznej.

O  godz. 13:00 wręczono decyzje w  specjalności: in-

stalacyjnej telekomunikacyjnej i  instalacyjnej sanitar-

nej. 

Prof. Wiesław Buczkowski – przewodniczący OKK WOIIB rozpoczyna uroczystość wręczenia decyzji. Fot. Mirosław Praszkowski
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30.01.2019 r. w  Muzeum Farmacji należącym do 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej odbyło się 

spotkanie Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów 

Zawodowych. 

Gości powitała mgr farm. Alina Górecka – prezes 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz mgr 

inż. Jerzy Stroński – przewodniczący Rady Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa.

Mgr inż. J. Stroński i Teresa Kruczkowska, przewod-

nicząca Wielkopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i  Położnych, przedstawili zebranym sprawozdanie 

z  ogólnokrajowych spotkań przedstawicieli samorzą-

dów zawodowych w  Łodzi (6.06.2018 r.) oraz w  Ka- 

towicach (20.11.2018 r.). Przedstawili inicjatywę powo-

łania Ogólnokrajowego Porozumienia Samorządów Za-

wodowych, którego projekt był omawiany na ww. spo-

tkaniach.

Zebrani wyrazili zgodę na przygotowanie się samo-

rządów zawodowych Wielkopolski do przystąpienia 

do ogólnokrajowego porozumienia zawodów zaufania 

publicznego. Mgr inż. J. Stroński przedstawił zebranym 

projekt porozumienia przygotowany w WOIIB. Ustalo-

Sprawozdanie ze spotkania
przedstawicieli samorządów zawodowych Wielkopolski – 30.01.2019 r.

| Alina Górecka | 

Warsztaty dla rzeczoznawców budowlanych

Rzeczoznawcy w trakcie szkolenia.
Fot. Mirosław Praszkowski

| Mirosław Praszkowski | 

Sekcja Rzeczoznawstwa Zespołu ds. Procesów Bu-

dowlanych WOIIB zorganizowała 26 listopada 2018 r. 

seminarium szkoleniowe, które odbyło się w siedzibie 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-

twa w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14 w budynku B.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagad-

nienia:

 „Nowoczesne pokrycia i obudowy ścian zewnętrz-

nych budynków wielkopowierzchniowych oraz bu-

dynków jednorodzinnych i zabytkowych na przykła-

dach rozwiązań firmy »Pruszyński« Sp. j.”.  

	Sprawozdanie z udziału rzeczoznawców w konferen-

cji w Wałczu.

	 „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji stalowych”.

W warsztatach uczestniczyło 36 osób. 
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W 2019 r. przewiduje się zorganizowanie następują-

cych imprez integracyjnych:

	 19 lutego o godz. 17:00 w siedzibie WOIIB (budy- 

nek B) TURNIEJ BRYDŻA PORÓWNAWCZEGO PAR  

o nagrodę Przewodniczącego Rady WOIIB.

	 W dniach 17–18 maja Jubileuszowa V Majówka 

TUCZNO`19.

	W maju i czerwcu eliminacje w Delegaturach WOIIB 

do Finału TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO.

	W dniach 14–15 września gry finałowe o Puchar Prze-

wodniczącego Rady WOIIB.

	15 listopada VI TURNIEJ STRZELECKI o Puchar Prze-

wodniczącego Rady WOIIB.

Jednocześnie informujemy, że członkowie naszej 

Izby reprezentują WOIIB w różnych dziedzinach spor-

towych w zawodach integracyjnych organizowanych 

przez inne okręgowe izby inżynierów budownictwa. 

Osoby uprawiające różne dziedziny sportu, które 

chciałyby reprezentować Wielkopolską Okręgową Izbę 

Inżynierów Budownictwa w imprezach integracyjnych, 

prosimy o kontakt. 

Imprezy integracyjne 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2019 r.

| Zenon Wośkowiak | 

Informacje o imprezach integracyjnych są umieszcza-

ne na naszej stronie internetowej: www.woiib.org.pl.

Szczegółowych informacji o powyższych wydarzeniach 

udziela p. Karolina Przybylak pod nr tel. 61 854 20 12.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych impre-

zach integracyjnych oraz do reprezentowania WOIIB  

w integracyjnych zawodach sportowych organizowa-

nych przez inne okręgowe izby. 

no, że każdy samorząd do 15. 02.2019 r. wniesie swoje 

uwagi do projektu, przekazując je do biura Wielkopol-

skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Na 21.02.2019 r. zaplanowano w  siedzibie Wiel-

kopolskiej Izby Lekarskiej kolejne spotkanie przed-

stawicieli samorządów zawodowych – sygnatariuszy 

Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawo-

dowych.

Następnie prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady 

Aptekarskiej mgr farm. Alina Górecka przedstawiła 

zebranym ,,Krótką historię samorządu aptekarskiego 

w  Wielkopolsce’’. Prezentacja pokazała dzieje kształ-

towania się samorządności zawodowej aptekarzy na 

przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem 

okresu 1951–1989, gdzie z mocy prawa samorząd za-

wodowy nie działał, a jego działalność została zlikwido-

wana ustawowo.

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do zwiedze-

nia Muzeum Farmacji, po którym oprowadził zebranych 

kustosz muzeum dr farm. Stefan Piechocki. Muzeum 

Farmacji jest własnością WOIA i  pielęgnuje tradycję 

i kulturę materialną aptekarstwa w Wielkopolsce. 

Majówka 2018 - kamienny romański słup przed kościołem 
św. Bartłomieja w Koninie 
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Wydarzyło się
w naszej Izbie

05 listopada
XI Warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa” współorganizowane przez WOIIB 
wraz z WOIA.

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

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

08 listopada
Posiedzenie Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń w celu opracowania 
Programu szkoleń na 2019 rok.

09 listopada Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

09 listopada
V Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa organizowane przez Zespół ds. Informacji Technicznej  
i Integracji WOIIB

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

13 listopada Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

15 listopada
Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu i Strony Internetowej WOIIB, podczas 
którego wybrano materiały do publikacji w nr 4/2018 Biuletynu.

16 listopada Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

20 listopada Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.

23 listopada
W Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
WOIIB przeprowadziła testowe egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane w sesji 
jesiennej 2018 r.

27 listopada 
OKK ogłosiła wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 
2018 r.

28 listopada
W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie 
redaktorów naczelnych okręgowych biuletynów i członków Grupy Medialnej PIIB.

28 listopada  
– 7 grudnia

OKK prowadziła egzaminy ustne na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018 r.

29 listopada 
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.

07 grudnia
Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych 
wniosków.

2018 rok
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11 grudnia Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.

11 grudnia Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

12 grudnia Posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

12 grudnia Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

12 grudnia Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB.

13 grudnia Posiedzenie zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

14 grudnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

14 grudnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

15–18 grudnia
Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych zorganizował wyjazd techniczny do Wiednia  
i elektrowni atomowej w Temelinie w Czechach.

20 grudnia
Spotkanie przewodniczącego WOIIB z reprezentacją WOIIB biorącą udział  
w IX Międzynarodowych Zawodach Pływackich „MASTERS” organizowanych przez 
Mazowiecką OIIB.

28 grudnia 2018
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.

2019 rok

8 stycznia 2019 Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady WOIIB.

11 stycznia
Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 
2018 r.

21 stycznia 
– 13 lutego

Przyjmowanie nowych wniosków osób ubiegających się o nadanie uprawnień 
budowlanych w sesji letniej 2019 r.

23 stycznia
Spotkanie przewodniczącego WOIIB z przewodniczącymi Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT.

29 stycznia Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.

29 stycznia Posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

29 stycznia
Spotkanie członków delegatury Izby w Gnieźnie z przedstawicielami administracji 
architektoniczno-budowlanej i inspektorami nadzoru budowlanego.

30 stycznia
W Muzeum Farmacji, należącym do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
odbyło się spotkanie przedstawicieli Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów 
Zawodowych. 

30 stycznia
Spotkanie członków delegatury Izby w Pile z przedstawicielami administracji 
architektoniczno-budowlanej i inspektorami nadzoru budowlanego.

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

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli:

Zdzisław Cecotka 
Stefan Dróżdż 

Stanisław Gadomski 
Jerzy Kozyra 

Zygmunt Martenka 

Biskupice 
Kępno
Mrowino
Gostyń
Krajenka

Zygmunt Nawrot 
Jerzy Marian Pestka 

Michał Srzednicki 
Ryszard Żółtowski 

Konin
Ostrów Wlkp.
Kalisz
Złotów

Zapraszamy Was do opisania osiągnięć zawodowych w Waszej wspaniałej, acz trudnej 

pracy inżynierskiej w projektowaniu, wykonawstwie, nadzorze. W zaciszu pracowni  

i/lub na budowie.

Podzielcie się swoim doświadczeniem, w tym także pierwszym doświadczeniem 

w wykonywaniu samodzielnej funkcji w budownictwie.

Koleżanki i Koledzy! Panie i Panowie! 
Projektanci! Kierownicy! Inspektorzy!

Ogłaszamy KONKURS
na najlepszy artykuł w trzech kategoriach:

	Moje pierwsze samodzielne zadanie po uzyskaniu uprawnień.

	Zadanie projektowe lub wykonawcze, które stanowiło wyzwanie.

	Moja najtrudniejsza budowa, z doświadczeń w obszarze wykonawstwa.

W każdej kategorii tylko jedna nagroda – opublikowanie tekstu w kolejnym numerze naszego Biuletynu. Mile 

widziane zdjęcia ilustrujące treść artykułu.

Artykuły opublikujemy w kolejności ustalonej przez Radę Programową Biuletynu Informacyjnego i Strony Inter-

netowej. 

Termin nadsyłania prac: do 30.06.2019 r. Prace prosimy przesyłać drogą mailową na adres: redaktor@woiib.org.pl

Objętość tekstu maksymalnie 4 strony maszynopisu wraz z ilustracjami. Tekst napisany czcionką Times New Ro-

man 12 pkt. Wszelkie pliki graficzne, w tym zdjęcia, prosimy dołączyć jako osobne pliki z rozszerzeniem .jpg, bez 

kompresji. Zastrzegamy sobie prawo wyboru materiału graficznego. 

Za opublikowanie wspomnień autorowi przysługuje honorarium autorskie według Zasad Gospodarki Finanso-

wej Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego i Strony Internetowej WOIIB.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

         
Lech Grodzicki

         członek Rady Programowej
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SIECI I INSTaLaCJE    
Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne i informatyczne

| Ryszard Niewiedział | 

FaKTy – WyDaRzENIa – OPINIE

Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i insta-

lacje 2018”. Tematyka XXI Sympozjum obejmowała na-

stępujące zagadnienia: 

	 polska elektroenergetyka – aktualne problemy i wy-

zwania;

	 linie napowietrzne i  linie kablowe – propozycje no-

wych rozwiązań;

	 wpływ Energiewende i  polityki energetycznej krajów 

UE na polski sektor energii;

	 sztuczna inteligencja we współczesnych instalacjach 

automatyki budynkowej;

	 projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, roz-

dzielczych i dystrybucyjnych;

	 projektowanie i  eksploatacja instalacji w  obiektach 

klasycznych i inteligentnych; 

	 wybrane zagadnienia z  ochrony przeciwporażenio-

wej, przeciwprzepięciowej i odgromowej;

	 sterowanie, monitorowanie i zarządzanie w elektro-

energetyce.

Głównym organizatorem sympozjum był Oddział Po-

znański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. 

Józefa Węglarza. Natomiast współorganizatorami byli 

tradycyjnie Wydział Elektryczny Politechniki Poznań-

skiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-

downictwa. Sympozjum odbywało się pod patronatem 

medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biule-

tynu Organizacyjnego i  Naukowo-Technicznego SEP – 

SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich – INPE oraz elektro.info. 

Celem XXI Sympozjum było przedstawienie najnow-

szych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie roz- 

Otwarcie XXI Sympozjum przez prezesa OP SEP  
– Kol. aleksandrę Rakowską 
(Fot. K. Woliński)

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była współorganizatorem 
XXI Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne i informatyczne”, które odbyło się w dniach 21 i 22 listopada 
2018 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. 
Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany 
doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, 
energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków. 
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wiązań systemowych oraz  technologicznych wykorzy-

stywanych w  sieciach i  instalacjach elektrycznych, te-

lekomunikacyjnych i  informatycznych, zarówno prze- 

mysłowych, mieszkalnych, jak i  użyteczności publicz-

nej oraz stosowanych w  elektroenergetycznych sie-

ciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy 

i  eksploatacji. Sympozjum stanowiło forum umożli-

wiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz 

wdrażania wyników badań naukowych do praktyki pro-

jektowej, wykonawczej i  eksploatacyjnej w  wymienio-

nych dziedzinach elektryki.

Zakres tematyczny XXI Sympozjum obejmował 

w  sposób kompleksowy i  kompetentny problematykę 

pojawiającą się – wskutek integracji sieci i  instalacji 

technicznych obiektów – w fazach: projektowej i tech-

nologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeń-

stwa pracy i eksploatacji. 

skiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

w  Bydgoszczy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w  Gnieźnie, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich 

w Koninie) oraz przedstawiciele znaczących producen-

tów, dystrybutorów, a także wykonawców urządzeń dla 

sieci i  instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych 

oraz inteligentnych. W  sympozjum uczestniczyło bli-

sko 180 osób z całej Polski oraz liczna grupa studentów 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz 

uczniów Technikum Energetycznego i  Zespołu Szkół 

Elektrycznych z Poznania.

Radzie Programowej XXI Sympozjum przewodniczył 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny – dziekan Wydzia-

łu Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, a  sekre-

tarzem naukowym był dr inż. Ryszard Niewiedział –  

wiceprezes OP SEP i  przewodniczący Sekcji Instala-

cji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP. Ponadto w skład 

Rady Programowej weszli: profesorowie Politechniki 

Poznańskiej – Aleksandra Rakowska – prezes OP SEP 

i  Władysław Opydo, wiceprezes ZG SEP – mgr inż.  

Kazimierz Pawlicki, mgr inż. Renata Kurka – wiceprze-

wodnicząca Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji 

i  Urządzeń Elektrycznych SEP oraz dr inż. Eugeniusz 

Sroczan z  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Gnieźnie, jako redaktor materiałów sympozjum. Pra-

cami Komitetu Organizacyjnego Sympozjum kierowała 

prezes OP SEP – Aleksandra Rakowska oraz sekretarz 

sympozjum – Renata Kurka.

Obrady XXI Sympozjum odbyły się w  pięciu sesjach 

plenarnych, na których zostało zaprezentowanych  

18 referatów (w tym 3 generalne) i 3 komunikaty. 

XXI Sympozjum otworzyła prezes OP SEP – Aleksan-

dra Rakowska, witając serdecznie przybyłych uczest-

ników sympozjum, a  wśród nich: wiceprezesów ZG 

SEP – Kolegów Kazimierza Pawlickiego (Członka Ho-

norowego SEP) i  Krzysztofa Wolińskiego (redaktora 

naczelnego Wiadomości Elektrotechnicznych), Człon-

ków Honorowych SEP z Oddziału Poznańskiego: Kole-

gów Czesława Królikowskiego, Stefana Granatowicza  

i Ryszarda Niewiedziała, Panią Dziekan Wydziału Ener-

getyki Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie 

Prezentacja referatu generalnego przez Elżbietę Niewiedział  
z WSKM w Koninie
(Fot. K. Woliński)

Autorami referatów prezentowanych na XXI Sym-

pozjum i  w  większości wydanych drukiem w  postaci 

oddzielnego zeszytu (ISBN 978-83-950902-2-6) byli 

pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni 

technicznych (Politechnik: Poznańskiej i  Wrocław-
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– Irenę Chmielewską, wiceprzewodniczącego WOIIB – 

Włodzimierza Drabera, redaktorów naczelnych: SPEK-

TRUM – Iwonę Gajdową i elektro.info – Juliana Wiatra. 

W sesji I, której przewodniczyła prezes OP SEP – prof. 

dr hab. inż. Aleksandra Rakowska zaprezentowano re-

feraty generalne: 

	 Elżbieta Niewiedział (Wyższa Szkoła Kadr Mene-

dżerskich, Konin) – Polska elektroenergetyka – ak-

tualne problemy i wyzwania;

	 Aleksandra Rakowska (Politechnika Poznańska) – Li-

nie napowietrzne i  linie kablowe – propozycje no-

wych rozwiązań;

	 Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska) – 

Wpływ Energiewende i  polityki energetycznej kra-

jów UE na polski sektor energii.

W przerwie po sesji I otwarto wystawę towarzyszącą 

XXI Sympozjum, w której uczestniczyło 13 firm branżo-

wych. 

W  sesji II, której przewodniczył Członek Honorowy 

SEP mgr inż. Stefan Granatowicz – członek Zarządu 

Oddziału Poznańskiego SEP, zaprezentowano referaty:

	 Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – 

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej;

	 Beata Zięba (Relpol S.A. Zakład Polon – Zielona 

Góra) – Nowe rozwiązania w systemie CZIP®-PRO;

	 Przemysław Osiński (DEHN POLSKA – Warszawa) 

– Odstęp separujący – błędy wykonawcze;

	 Krzysztof Chmielewski (GAZEX – Warszawa) – De-

tektory gazów wybuchowych w ochronie przeciw-

pożarowej. 

Po przerwie obiadowej, w  sesji III, której przewod-

niczył prof. dr hab. inż. Władysław Opydo z  Instytutu 

Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechni-

ki, a  jednocześnie członek Zarządu OP SEP, zaprezen-

towano następujące referaty: 

	 Julian Wiatr (elektro.info – Warszawa) – Wymaga-

nia dla kabli i przewodów wynikające z dyrektywy 

CPR – rozporządzenia PEiR(UE); 

	 Julian Wiatr (elektro.info – Warszawa) – Zasady 

wprowadzania do obrotu urządzeń przeciwpoża-

rowych stosowanych w obiektach budowlanych; 

	 Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno- 

-Przyrodniczy, Bydgoszcz) – Wpływ zmiany napię-

cia w  sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia 

na zużycie energii przez odbiorniki;

	 Eugeniusz Sroczan (PWSZ im. H. Cegielskiego 

w Gnieźnie) – Sztuczna inteligencja we współcze-

snych instalacjach automatyki budynkowej.

W  godzinach wieczornych pierwszego dnia sympo-

zjum odbyło się spotkanie dyskusyjne połączone z ko-

lacją koleżeńską.

W  drugim dniu sympozjum w  sesji IV, której prze-

wodniczył Członek Honorowy SEP mgr inż. Kazimierz 

Pawlicki – wiceprezes ZG SEP, zaprezentowano nastę-

pujące referaty:

	 Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) – 

Selektywna praca wyłączników różnicowoprądo-

wych – kryteria doboru;

	 Łukasz Fryska (Finder Polska – Poznań) – Profesjo-

nalne rozwiązania automatyki przekaźnikowej dla 

przemysłu i obiektów kubaturowych; 

	 Przemysław Pawuła (Integrale IT – Poznań) i Adam 

Minowski (Extreme Networks) – Automatyzacja 

i bezpieczeństwo w sieciach teleinformatycznych;

	 Piotr Piepiórka (LEGRAND POLSKA – Ząbkowice 

Śl.) – Wpływ wyboru konstrukcji zasilaczy UPS na 

bezpieczeństwo i koszty eksploatacji instalacji te-

leinformatycznych;

Prezentacja referatu w sesji III przez Juliana Wiatra z elektro.info 
(Fot. J. Kostański)
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	 Michał Rink (Hauff-Technik GmbH & Co.KG – Her-

maringen/Niemcy) – Wodo- i gazoszczelne systemy 

uszczelnień dla obiektów elektroenergetycznych.

W sesji V, której przewodniczył dr inż. Andrzej Grzy-

bowski – przewodniczący Komisji Historycznej i  Wy-

dawnictw OP SEP, zaprezentowano następujące refe-

raty: 

	 Bogdan Grabarczyk (Schneider Electric Polska – 

Świebodzice) – Nowa „twarz” zabezpieczenia Mi-

COM P139;

	 Mariusz Łoboda (EATON ELECTRIC – Gdańsk) – 

Oświetlenie podstawowe EATON. Wykorzystanie 

nowoczesnych technologii LED w oprawach firmy 

EATON;

oraz przedstawiono komunikaty firmowe:

	 Waldemar Zamożniewicz z  JEAN MUELLER POL-

SKA – Warszawa;

	 Arkadiusz Gołaszewski z 3M Poland – Nadarzyn;

	 Bartosz Jaśkiewicz z ORW-ELS – Nowa Sarzyna.

Krótkiego podsumowania sesji plenarnych i oficjalne-

go zamknięcia XXI Sympozjum OP SEP dokonał wice-

prezes OP SEP – dr inż. Ryszard Niewiedział. W swym 

wystąpieniu zaprosił m.in. uczestników sympozjum na 

przyszłoroczne imprezy naukowo-techniczne organi-

zowane przez Oddział Poznański SEP, a mianowicie na 

seminarium szkoleniowe z zakresu przepisów budowy 

i  eksploatacji urządzeń w  marcu 2019 r., konferencje 

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPO-

POWER w Poznaniu (8 i 9 maja 2019 r.) oraz tradycyjne 

– już XXII – Sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne 

urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomu-

nikacyjne i informatyczne” w listopadzie 2019 roku.

Sesje warsztatowe, zorganizowane po sesjach ple-

narnych, prowadzone były przez specjalistów z  po-

szczególnych firm uczestniczących w  XXI Sympozjum 

i  ukierunkowane były tematycznie na następujące za-

gadnienia:

	 Profesjonalne rozwiązania automatyki przekaź-

nikowej dla przemysłu i  obiektów kubaturowych 

(Finder Polska – Poznań);

	 Automatyzacja i bezpieczeństwo w sieciach tele-

informatycznych (Integrale IT – Poznań i Extreme 

Networks);

	 Interfejsy komunikacyjne UPS w  systemach zasi-

lania gwarantowanego na przykładzie urządzeń 

marki LEGRAND (LEGRAND POLSKA – Ząbkowi-

ce Śl.). 

Podczas XXI Sympozjum czynny był punkt konsul-

tacyjny obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka 

Rzeczoznawstwa OP SEP i  wykładowców Ośrodka 

Szkoleniowego OP SEP oraz ciesząca się dużym zainte-

resowaniem wystawa, na której następujące firmy pre-

zentowały swoją ofertę handlową: EATON ELECTRIC 

– Gdańsk, Finder Polska – Poznań, GAZEX – Warsza-

wa, Gorlan Polska – Bierutów, Hauff-Technik GmbH & 

Co.KG – Hermaringen/Niemcy, Integrale IT – Poznań, 

JEAN MUELLER POLSKA – Warszawa, LEGRAND Pol-

ska – Ząbkowice Śląskie, ORW-ELS – Nowa Sarzyna, 

Schneider Electric Polska – Świebodzice, Wavin Polska 

– Buk, ZPUE – Włoszczowa, 3M Poland – Nadarzyn.

XXI Sympozjum OP SEP zakończyło się w drugim dniu 

wydaniem zaświadczeń Oddziału Poznańskiego Stowa-

rzyszenia Elektryków Polskich i  Wielkopolskiej Okrę-

gowej Izby Inżynierów Budownictwa o  uczestnictwie 

w sympozjum. 

Sala obrad XXI Sympozjum OP SEP 
(Fot. J. Kostański)
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UWaGa absolwenci Technikum Budowlanego
przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu! 

Szanowni Państwo,

Dyrekcja, nauczyciele oraz cała społeczność szkolna Zespo-

łu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu serdecznie zapraszają 

na uroczystość Jubileuszu Stulecia Istnienia Szkoły, która od-

będzie się 6 kwietnia 2019 roku.

Prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości, reje-

strując się na stronie internetowej. W szkole dostępny jest 

również formularz do wypełnienia w wersji papierowej lub 

można go pobrać na stronie szkoły (po wypełnieniu prosimy  

o dostarczenie osobiście do szkoły i pozostawienie formula-

rza w portierni lub odesłanie podpisanego zeskanowanego 

dokumentu na adres 100lecie@zsb1.poznan.pl.

Warunkiem uczestnictwa w obchodach jubileuszu jest uisz-

czenie opłaty w wysokości 100,00 zł. Kwotę należy wpłacić 

na konto nr: 87 1090 1854 0000 0001 3743 5348, w tytule 

podając swoje imię i nazwisko.

Bliższych informacji udzielamy po przesłaniu zapytania na 

adres 100lecie@zsb1.poznan.pl, bądź pod numerem telefonu 

61 854 27 53.

PROGRAM OBCHODÓW

Piątek, 5 kwietnia 2019 r.

 godz. 17.00 – Msza św. w kościele pw. Bożego 

Ciała ul. Strzelecka 40 (Msza św. pod przewod-

nictwem ks. proboszcza Henryka Nowaka).

Sobota, 6 kwietnia 2019 r.

 godz. 09:00 – Rejestracja uczestników w auli 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu

 godz. 10:00 – Rozpoczęcie uroczystości w auli 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu

 godz. 12:00 – Wspólny przemarsz do szkoły (ul. 

Rybaki 17)

 godz. 13:00 – Spotkania absolwentów w szkole, 

zwiedzanie szkoły oraz przygotowanych wy-

staw, poczęstunek.
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1. Uwagi wstępne

Bezpieczeństwo pracy systemu gazowego zależy od 

wielu czynników w  poszczególnych fazach „życia” sys-

temu (projekt, budowa, eksploatacja sieci gazowej) [9]. 

Projektując gazociągi, dokonuje się wyboru trasy, 

uwzględniając warunki i  aspekty techniczne, ekono-

miczne i środowiskowe. Trasa gazociągu winna być przy 

tym najkrótsza, a  jednocześnie, o  ile jest to możliwe, 

omijać miejsca, które pod względem wykonawczym 

i formalnoprawnym stwarzają jak najmniej problemów. 

Dlatego też unika się prowadzenia gazociągów przez 

tereny podmokłe (bagna) osuwiskowe i torfowiska oraz 

obszary wpisane na listę „Natura 2000”. Jednak nie za-

wsze da się ominąć tego typu przeszkody terenowe.   

 W przypadku rurociągów lądowych posadowionych 

na terenach podmokłych działa na nie siła wyporu 

wody zmieniająca się w wyniku [1]: 

 okresowych wahań poziomu zwierciadła wody grun-

towej w trakcie normalnej eksploatacji rurociągu,

 	okresowych podtopień i zalewania terenów depre-

syjnych,

 przerw w  eksploatacji i  opróżniania rurociągu, np. 

w celu usunięcia kondensatu osadzonego wewnątrz 

rurociągu, 

 diagnozowania stanu technicznego rurociągu za 

pomocą tłoków badawczych (inteligentnych). 

W  celu przeciwdziałania sile wyporu działającej na 

rurociąg są stosowane następujące sposoby zabezpie-

czeń: 

 prefabrykowane obciążniki betonowe lub żeliwne 

(siodłowe, pierścieniowe),

 płaszcze z  geokompozytowych materacy betono-

wych, 

 stalowe wkręcane kotwy gruntowe,  

 samozatapialne rury (rury o  pogrubionej ściance 

posiadające odpowiedni ciężar przeciwdziałający 

sile wyporu), 

 przykrycie gazociągów np. materacami faszynowy-

mi obciążonymi kamieniami [7].  

W niniejszym artykule omówiono dobór prefabryko-

wanych betonowych obciążników siodłowych.

2. Wytyczne doboru i technologia wykonania beto-

nowych obciążników siodłowych

Wybierając sposób zabezpieczenia rurociągu przed 

wyporem wody, należy uwzględnić i  przeanalizować 

warunki gruntowe na trasie przebiegu rurociągu, śred-

nicę i  zagłębienie rurociągu w  gruncie poniżej zwier-

Dobór betonowych  
obciążników siodłowych na gazociągach

| Andrzej Barczyński | 
| Paweł Barczyński | 
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Wybierając sposób zabezpieczenia rurociągu przed wyporem wody, należy uwzględnić 
i przeanalizować warunki gruntowe na trasie przebiegu rurociągu, średnicę i zagłębienie 
rurociągu w gruncie poniżej zwierciadła wody gruntowej, możliwość i rodzaj transportu 
zabezpieczeń do miejsc ich zamontowania oraz sposób układania rurociągu w wykopie. 
W artykule podano wytyczne doboru i technologię wykonania prefabrykowanych 
betonowych obciążników siodłowych. Na końcu artykułu przedstawiono przykład 
obliczeniowy ilustrujący metodę obliczenia tego typu konstrukcji dla konkretnego 
gazociągu posadowionego na terenie podmokłym, na który działa siła wyporu wody.  
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ciadła wody gruntowej, możliwość i  rodzaj transportu 

zabezpieczeń do miejsc ich zamontowania oraz sposób 

układania rurociągu w wykopie [2].

Prefabrykowane obciążniki betonowe są jednym z naj-

częściej stosowanych sposobów zabezpieczeń gazociągu 

przed wyporem wody. Oddziaływanie obciążników o cię-

żarze F na rurociąg pusty o ciężarze S obciążony równo-

miernie rozłożonym wyporem wody W ma charakter sił 

skupionych skierowanych przeciwnie do wyporu. Sche-

mat obciążeń rurociągu z prefabrykowanymi obciążnika-

mi betonowymi przedstawiono na rysunku 1.

możliwość nadmiernego osiadania jest wystarczająca. 

Stosowanie dociążenia w  przypadku niedostatecznej 

nośności podłoża gazociągu jest niedopuszczalne. 

Prefabrykaty wykonywane są w  maszynie wibracyj-

nej pracującej w  cyklu rozformowania ciągłego. Ele-

menty powinny być formowane z betonu o konsystencji 

gęstoplastycznej, zagęszczonego przy zastosowaniu 

wibratorów przyczepnych lub stołów wibracyjnych. 

Formy powinny być zabezpieczone przed korozją 

przez zastosowanie odpowiednich powłok malarskich, 

a  przed każdorazowym formowaniem wewnętrzne 

Rys.1. Schemat obciążeń rurociągu z prefabrykowanymi obciążnikami betonowymi

W obliczeniach przyjmuje się najbardziej niekorzyst-

ną sytuację:

 rurociąg pusty o równomiernie rozłożonym cięża-

rze, z  zamocowanymi obciążnikami betonowymi 

w  odległościach osiowych a, ułożony w  wykopie 

bez gruntu zasypowego przy najbardziej nieko-

rzystnym położeniu zwierciadła wody gruntowej,

 równomiernie rozłożony wypór wody W,

 współczynnik bezpieczeństwa f (przyjmowany naj-

częściej jako 1,1).

Dociążenie gazociągu stosuje się w  przypadku, gdy 

nośność podłoża, na którym ułożono gazociąg, została 

sprawdzona zgodnie z normą PN-81/B-03020 („Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Ob-

liczenia statyczne i  projektowanie”) [3] ze względu na 

ich powierzchnie powinny być smarowane emulsjami 

zmniejszającymi przyczepność betonu do form. Emulsja 

nie powinna działać szkodliwie na beton.

Dla przyśpieszenia dojrzewania betonu oraz zwięk-

szenia rotacji form można zastosować np. naparzanie 

elementów.

Przykładowe parametry techniczne, jakie powinny 

spełniać obciążniki [8]:

 beton szczelny C 35/45,

 wodoszczelność W-8.

Wszystkie składniki używane do produkcji powinny 

posiadać wymagane certyfikaty, a  ich dozowanie na-

leży stosować zgodnie z  recepturą opracowaną przez 

zakładowe laboratorium producenta. Laboratorium 

producenta powinno na bieżąco kontrolować zgodność 

TECHNIKI – TECHNOLOGIE
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produkcji z  wymaganą technologią, jak również prze-

strzegać pielęgnacji wyrobów w okresie dojrzewania.

Powierzchnię wewnętrzną przylegającą do gazocią-

gu można np. wykleić warstwą włókniny technicznej 

z  włókna syntetycznego. Włókninę mocuje się klejem 

mineralnym np. do styropianu lub wełny mineralnej.

Przy wykonaniu elementów prefabrykowanych po-

winna być przeprowadzana kontrola form, zbrojenia, 

betonu oraz jego dojrzewania. Formy powinny podle-

gać okresowej kontroli w zakresie wymiarów, szczelno-

ści, odkształceń trwałych itp.

Obciążniki należy przechowywać na wyrównanym 

podłożu, ułożone rzędami. Jeżeli przechowywanie trwa 

dłużej niż 1 rok obciążniki powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycz-

nych.

Transport elementów odbywać się powinien jako 

transport pionowy i  transport środkami przewozowy-

mi. Transport pionowy na terenie wytwórni powinien 

odbywać się przy użyciu wózków widłowych wyposa-

żonych w trawersy o zawiesiach łańcuchowych.

3. Przykład obliczeniowy dla wybranego gazociągu

Poniżej zaprezentowano przykład doboru betono-

wego obciążnika siodłowego dla wybranego gazociągu 

posadowionego na terenie podmokłym, na który działa 

siła wyporu wody.

a) Podstawowe parametry techniczne gazociągu:
∙ średnica nominalna DN 150 

∙ średnica zewnętrzna D
z
 = 168 mm

∙ grubość izolacji rury g
iz 

= 2 mm

∙ grubość ścianki rury g = 4,5 mm

∙ całkowita średnica rury (z izolacją) D
zc

 = 172 mm

∙ rodzaj materiału: rura stalowa przewodowa – 

L360 wg PN-EN 10208-2

∙ ciśnienie nominalne: 1,6 MPa

∙ długość gazociągu: L=280 m

∙ ciężar właściwy rury ρ
r
 = 7850 kg/m3 

∙ ciężar właściwy cieczy ρ
c
 = 1000 kg/m3

∙ ciężar właściwy izolacji ρ
i
 = 950 kg/m3

b) Sprawdzenie kryterium dociążenia gazociągu
Dociążenie gazociągu należy stosować w przypadku, 

gdy masa wypartej przez gazociąg cieczy m
c 
na jednost-

kę jego długości wyrażona w  kg/m spełnia zależność 

(wg BN-86/8976-15 [5]):

mc > (mr+mi+mg)

                    1,1    
(1)

gdzie: 

 m
c
 – masa wypartej przez gazociąg cieczy w kg/m

 m
r
 – masa rury gazociągu przypadająca na jednostkę 

jego długości w kg/ m

 m
i
 – masa izolacji gazociągu przypadająca na jednost-

kę jego długości w kg/m

 m
g
 – masa w wodzie warstwy gruntu przykrywające-

go rurociąg w kg/m (przy założeniu, że grunt jest spoisty 

o  konsystencji plastycznej i  płynnej oraz organicznej 

wartość m
g
 = 0. Uwaga: wartość m

g
 należy przyjmować, 

jeżeli warstwa gruntu przykrywająca będzie wykonana 

z gruntów niespoistych i gruboziarnistych).

 m
c
 = W = 0,785 × D

zc
2 × ρ

c 
= 23,2 kg/m

     
(mr+mi+mg)

        1,1                    
=  19,1 kg/m

m
r
 = (A

z
– A

w
) × ρ

r 
= As × ρ

r 
=

 
0,00231 m2 ×7850 kg/m3

m
r
 = 18,1355 kg/m

gdzie:

A
z
 – 0,785 ×D

z
2

A
w

– 0,785 ×D
w

2

A
s
 – powierzchnia przekroju ścianek rurociągu 

m
i
 = 0,785 × (D

zc
2– D

z
2) × ρ

i
 = 1,014 kg/m

Ze względu na to, że zależność (1) jest spełniona, ga-

zociąg wymaga zastosowania obciążników.

c) Dobór obciążnika
Przyjęto obciążniki siodłowe typu OBS-150 S wyko-

nane wg normy BN-70/8976-12: „Dociążenie gazocią-

TECHNIKI – TECHNOLOGIE
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gów ułożonych w  wodzie lub gruncie nawodnionym. 

Obciążniki siodłowe” [4]. 

Obciążniki siodłowe stosuje się w  przypadkach, gdy 

na gazociąg nie działają siły dynamiczne lub nie wystę-

pują inne warunki, w  których może nastąpić zsunięcie 

się obciążników z gazociągu. 

d) Wyznaczenie maksymalnego rozstawu obciążników
Dla gazociągu stalowego DN150 dobieramy obciąż-

niki siodłowe o ciężarze m
ob

 = 40,4 kg.

Maksymalny rozstaw obciążników L
max

 w  obciążeniu 

siodłowym obliczyć można wg następującej zależności:

   

L_max = 
(2,3– ρ_c)

  

                          
2,3            * 

                

m_ob
 

                                                   
 (1,1 * m_c–m_r–m_i )

m
ob

   – ciężar obciążnika w kg

Po podstawieniu danych otrzymano:

L
max

 = 3,5 m

     Piśmiennictwo

[1] Bohdan Zadroga: „Sposoby zabezpieczeń rurociągów podziemnych przed wyparciem, Inżynieria 

Morska i Geotechnika”, nr 5/2015 str. 740–746

[2] Stanisław Wilk, Marek Galas, Marek Mijas: „Przebudowa gazociągów posadowionych na grun-

tach niestabilnych (grunty nawodnione, torfowiska, bagna)” – Wiertnictwo Nafta Gaz – tom 26; 

Zeszyt 1–2, 2009 r., str. 411–422

[3] PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
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nych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) 

[7] Witold Stanisław Michałowski, Stanisław Trzop: „Rurociągi dalekiego zasięgu” – Fundacja Ody-

sseum – Energopol Warszawa S.A., 1995 r. – ISBN 83-86010-01-0

[8] Projekt konstrukcyjny obciążnika siodłowego OBS-500 S, SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z  o.o., 
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zbiorowa pod redakcją Andrzeja Barczyńskiego, 1250 str., SITPNiG, Kraków 2013 r. 
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e) Wyznaczenie ilości obciążników (N):

N =    
L

           
Lmax 

N =    
280

              3,5       
= 80 szt.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że dla gazociągu 

stalowego DN150 o długości 280 m należy zastosować 

80 obciążników betonowych siodłowych o  ciężarze  

40,4 kg, każdy wykonany wg normy BN-70/8976-12 [4].

4. Podsumowanie 

Trasę gazociągów przebiegających przez tereny pod-

mokłe, bagniste czy torfowiska należy poprzeć szczegó-

łowymi badaniami geologicznymi. Tereny podmokłe z lo-

kalnymi torfowiskami występują niemal na terenie całej 

Polski. Dlatego też napotkanie powyższych „przeszkód 

terenowych” w procesie budowy gazociągów jest szcze-

gólnym wyzwaniem dla projektantów i wykonawców. 
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W lutym dwa razy zmieniono ustawę Prawo budow-

lane. 

	 11 lutego dzięki ustawie z  dnia 6 grudnia 2018 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji 

i  remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2019 poz. 51) dodano do art. 29 ust. 1 w  pkt 19a  

lit. f. Punkt będzie wyglądał tak: 

Art.  29. [Budowy i roboty budowlane niewymaga-

jące pozwolenia na budowę] 

1.  Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

19a) sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napię-

cie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) cieplnych,

e) telekomunikacyjnych;

f) gazowych o  ciśnieniu roboczym nie wyż-

szym niż 0,5 MPa.

Powyższą zmianę wprowadzono, aby zwolnić z ko-

nieczności uzyskania decyzji o  pozwoleniu na bu-

dowę sieci gazowych o  maksymalnym ciśnieniu 

roboczym 0,5 MPa. Ma to na celu przyspieszenie 

gazyfikacji kraju, stanowi jedno z  priorytetowych 

zadań na najbliższe lata. Stąd też zmiana konieczno-

ści uzyskania pozwolenia na budowę przy budowie 

gazociągu niskiego ciśnienia i  umożliwienie jego 

budowy na podstawie zgłoszenia.

	13 lutego – zmiana w związku z orzeczeniem Trybu-

nału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt 

K 39/15.

Z  uwagi na zmianę Prawa budowlanego 13 lutego 

2019 r., przedstawiono projekt ustawy przez Komisję 

Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wy-

konanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Projektowa-

ne rozwiązanie polega na przeniesieniu prze-

pisów zawartych w  rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i  Rozwoju z  dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w  budownictwie dotyczących ograniczenia zakresu 

uprawnień budowlanych do ustawy  Prawo budowlane. 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infra-

PRaWO

z cyklu:
Co nowego w prawie

C
o 

no

wego w  praw
ie

| Małgorzata Grzewka | 
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struktury w tej sprawie odbyło się 23 stycznia 2019 r. 

6 lutego 2019 r. skierowano do I czytania w komisjach. 

W  uzasadnieniu ustawy Prawo budowlane wska-

zano różnice między dotychczasowym a  projek-

towanym stanem prawnym. „Istotą projektu jest 

przeniesienie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z  dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w  budownictwie regulujących zakres uprawnień bu-

dowlanych (§ 10–15) do ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane. TK odroczył utratę mocy obowią-

zującej zakwestionowanych przepisów o  12 miesięcy. 

Konieczna nowelizacja mogłaby polegać 

na skonstruowaniu w usta-

wie ogólnych przepisów, 

w  tym wytycznych do 

rozporządzenia, regulu-

jących zakres uprawnień 

budowalnych osób po-

siadających poszczególne 

poziomy i  profile wykształ-

cenia, albo na prostym przeniesieniu 

przepisów § 10–15 rozporządzenia do  

ustawy. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. 

Ze względu na potrzebę szybkiej interwencji ustawo-

dawczej przyjęto ostatnie rozwiązanie. Jego wadą jest 

większa sztywność przepisów. Ponadto podniesione 

do rangi ustawy przepisy regulujące zakres uprawnień 

budowlanych nadal niejednokrotnie odsyłają do innych 

przepisów (także rozporządzeń), ale regulujących kwe-

stie techniczne. Całość regulacji dotyczącej uprawnień 

budowlanych polega bowiem na pionowym i poziomym 

podziale zakresu uprawnień i  ich podstaw. Pionowy 

podział uprawnień to podział na specjalności (zależne 

głównie od kierunku wykształcenia). Choć specjalno-

ści są wymienione z  nazwy w  ustawie (np. architekto-

niczna, konstrukcyjno-budowalna, inżynieryjna mosto-

wa), to zakres uprawnień (uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń i w ograniczonym zakresie) był regulowany 

dotychczas w  rozporządzeniu (co w  zaproponowanej 

nowelizacji ulega zmianie). Poziomy podział uprawnień 

natomiast to podział w  ramach poszczególnych spe-

cjalności na dwa zakresy: bez ograniczeń i  w  ograni-

czonym zakresie (ten również, zgodnie z wyrokiem TK, 

będzie regulowany w ustawie). 

W  zależności od rodzaju specjalności poziomy po- 

dział polega najogólniej mówiąc na ustaleniu „rozmia-

ru” budowli. Np. w specjalności architektonicznej i kon-

strukcyjno-budowlanej uprawnienia budow-

lane w  ograniczonym zakresie uprawniają 

do działalności w  odniesieniu do obiektu 

o  kubaturze do 1000 m3. Uprawnienia bu-

dowlane w  specjalności inżynieryjnej dro-

gowej w  ograniczonym zakresie uprawniają 

do działalności w  zakresie dróg klasy lokal-

nej i dojazdowej oraz wewnętrznej (w rozu-

mieniu przepisów o  drogach publicznych), 

a w pełnym zakresie – obejmują także auto-

strady oraz drogi ekspresowe, główne ruchu 

przyspieszonego, główne i  zbiorcze. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że klasy (nazwy) dróg 

i  ich parametry znów są ustalone w  innym 

rozporządzeniu, a  nie ustawie (rozporządze-

nie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z  dnia 

2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usy-

tuowanie). W  przypadku niektórych innych specjalno-

ści zakres uprawnień również należy „czytać” łącznie 
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z  przepisami innych rozporządzeń. Rozporządzenia 

te, co prawda, nie regulują zakresu uprawnień budo-

walnych (nie temu służą), ale w praktyce ich treść i ich 

kolejne nowelizacje mogą wpływać na zakres nadawa-

nych uprawnień budowlanych. Należy też zwrócić uwa-

gę, że TK w wyroku zakwestionował też § 22 pkt 1 roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z  dnia  

11 września 2014 r. w  sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz Lp. 7 i 8 załącznika 

nr 2, a także Lp. 5 i 6 załącznika nr 3 do tego rozporzą-

dzenia, ze względu na ich niezgodność z  art. 14 ust.  1  

pkt 3 lit. c i art. 16 ustawy – Prawo budowlane. Zakwe-

stionowane przepisy w  miejsce przewidzianej przez 

ustawę specjalności – inżynieria kolejowa – wprowa-

dziły dwie nieznane ustawie i  bez jej upoważnienia – 

inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów 

budowlanych, inżynieryjna kolejowa w  zakresie stero-

wania ruchem kolejowym. W zaproponowanej ustawie 

w  miejsce tej jednej ustawowej specjalności wprowa-

dza się dwie przewidziane dotychczas przez rozporzą-

dzenie”.

Warto przy tej okazji wspomnieć, jakie akty prawne 

zostały zmienione od 1 stycznia 2019 r.: 

	Urząd Dozoru Technicznego Dz.U. 2018 poz. 2518 

– Dodano definicje określeń: „modernizacja”, „na-

prawa” i  „konserwacja”. Wskazano, że w  sprawach 

należących do zakresu działania Urzędu Dozoru 

Technicznego dotyczących urządzeń technicznych 

lub urządzeń w elektrowniach jądrowych, organem 

właściwym, w  rozumieniu przepisów Kodeksu po-

stępowania administracyjnego, jest Prezes Urzędu, 

a organem wyższego stopnia – minister właściwy do 

spraw energii. Dodano do art. 9 ustawy ust. 5, zgod-

nie z którym decyzja uprawniająca do wytwarzania, 

naprawiania lub modernizacji urządzenia technicz-

nego, wydana przez organ właściwej jednostki dozo-

ru technicznego uprawniać będzie do wytwarzania, 

naprawiania lub modernizacji objętych tą decyzją 

urządzeń technicznych, również w przypadku gdy ze 

względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wyko-

rzystania dozór techniczny nad urządzeniem tech-

nicznym jest wykonywany przez inną jednostkę do-

zoru technicznego, jeżeli technologia wytwarzania, 

naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego 

będzie zgodna z  tą decyzją. Zmiana ta wyeliminuje 

konieczność powtórnego uzyskiwania uprawnień, 

jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizują-

cy posiada już takie uprawnienia, lecz wydane przez 

inną jednostkę dozoru technicznego. Wprowadzono 

zmiany w art. 19 ustawy. W ust. 1 tego przepisu wska-

zano, że eksploatujący urządzenie techniczne jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właści-

wej jednostki dozoru technicznego o każdym niebez-

piecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub 

nieszczęśliwym wypadku związanym z  jego eksplo-

atacją. Z regulacji tej wyłączono urządzenia do odzy-

skiwania par paliwa, argumentując, że nie powodują 

one zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego okre-

ślonych w art. 4 pkt 1 ustawy o dozorze technicznym. 

Wprowadzono terminowość zaświadczeń kwalifika-

cyjnych. Zgodnie art. 22 ust. 3a ustawy, zaświadcze-

nia kwalifikacyjne osób obsługujących i  konserwu-

jących urządzenia techniczne będą wydawane na 

czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż  

10 lat, w  zależności od rodzaju urządzenia tech-

nicznego, stopnia trudności w  jego obsłudze i  kon-

serwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spo-

wodować. Dokonano zmiany w  art. 38 ustawy. Na 

podstawie ust. 3 tego przepisu, Prezes UDT sporzą-

dzać ma roczne sprawozdanie z  działalności UDT 

i  przedstawiać je  ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki w  terminie do dnia 31 maja każdego 

roku, w celu jego zatwierdzenia. Na podstawie ust. 4  

minister właściwy do spraw gospodarki uzyska pra-

wo do powoływania w UDT do dwóch wiceprezesów 

(a nie jak dotychczas jednego). Zmodyfikowano art. 

40 ustawy, wskazując, że w  skład Urzędu Dozoru 

Technicznego wchodzą Centrala UDT oraz oddziały 

terenowe UDT. Analogiczne struktury przewidziano 

dla Transportowego Dozoru Technicznego (art. 46 

ustawy – Biuro i  oddziały terenowe TDT) oraz dla 
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Wojskowego Dozoru Technicznego (art. 52 ustawy – 

Biuro WDT i delegatury WDT).

	USTAWA Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R. O ZMIA-

NIE USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – Dz.U. 2018 

POZ. 2348 – m.in. wprowadzono zmiany w ustawie 

o  gospodarce nieruchomościami: nadanie decyzji 

starosty, o której mowa w art. 124b ust. 1 tej ustawy 

(tj. decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika 

wieczystego lub osobę, której przysługują inne pra-

wa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia 

nieruchomości w  celu wykonania czynności zwią-

zanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem 

awarii) rygoru natychmiastowej wykonalności. Od 

25.01.2019 – zmiana ustawy spowodowana Dz.U.  

2019.42 art. 95 – Promowanie energii elektrycz-

nej z wysokosprawnej kogeneracji. 6 lutego zmiana 

z uwagi Dz.U. 2019.125 art. 65 – o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w  związku z  zapobie-

ganiem i zwalczaniem przestępczości .  

	PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Dz.U. 2018 

POZ. 1986 – Zmiany spowodowane ustawą z dnia  

4 października 2018 r. o pracowniczych planach ka-

pitałowych – Dz.U. 2018 poz. 2215 art.120. 

	 USTAWA O  OCHRONIE PRZYRODY Dz.U. 2018 

POZ. 1614 – Zmiany spowodowane ustawą z  dnia  

9 listopada 2018 r. o  zmianie niektórych ustaw 

w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębior-

ców w  prawie podatkowym i  gospodarczym Dz.U. 

2018 poz. 2244 – art. 22 oraz ustawą z dnia 9 listo-

pada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie mor-

skim oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2018 poz. 

2340 – art. 3. 

	 USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI 

O  ŚRODOWISKU I  JEGO OCHRONIE, UDZIAŁ 

SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ORAZ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWI-

SKO Dz.U. 2018 POZ. 2081 – Zmiany zawdzięcza-

my Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 

o  Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych 

innych ustaw – Dz.U. 2018 poz. 1479 art. 7.  

	USTAWA O  GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIA-

MI Dz.U. 2018 POZ. 2204 – Zmiany zawdzięcza-

my 2 ustawom, pierwsza ustawa to: Ustawa z dnia  

20 lipca 2017 r. o  zmianie ustawy o  gospodarce 

nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – 

Dz.U. 2017 poz. 1509 – tylko art. 1, druga: Ustawa 

z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 

2018 poz. 2348 – art. 2. W ustawie z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2204) w art. 124b po ust. 2 dodaje się 

ust. 2a w  brzmieniu: „2a. Decyzji, o  której mowa 

w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wyko-

nalności.”. 

	 USTAWA PRAWO GEOLOGICZNE I  GÓRNICZE 

Dz.U. 2017 POZ. 2126 – Zmiany zawdzięczamy 

Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 

2018 r. w  sprawie stawek opłat na rok 2019 z  za-

kresu przepisów Prawa geologicznego i  górnicze-

go – M.P. 2018.725 oraz Ustawie z dnia 15 czerwca  

2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górni- 

cze oraz niektórych innych ustaw a tutaj tylko art. 1.

	 USTAWA PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Dz.U. 2018 POZ. 799 – Zmiany zawdzięczamy nastę-

pującym aktom prawnym: zm. wyn. z M.P. 2018.1038 

pkt 1 – w sprawie wysokości stawek opłat za korzy-

stanie ze środowiska na rok 2019 zm. wyn. z  M.P. 

2018.1013 ogólne – Wysokość stawek kar za prze-

kroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 

2019. zm. Dz.U. 2018.2161 art. 41 – Fundusz Dróg 

Samorządowych. zm. Dz.U. 2018.1479 art. 4 – Zmia-

na ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz nie-

których innych ustaw. zm. Dz.U. 2018.1356 art. 7 

– Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych oraz niektórych innych ustaw. zm. Dz.U. 

2017.1999 art. 1 – Zmiana ustawy – Prawo ochro-

ny środowiska oraz niektórych innych ustaw. zm. 

Dz.U. 2016.2255 art. 13 – Zmiana niektórych ustaw 

w  celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębior-

ców. zm. Dz.U. 2009.130.1070 art. 56 – System za-

rządzania emisjami gazów cieplarnianych i  innych 
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substancji. 25 stycznia nastąpiła zmiana z uwagi na 

Dz.U. 2019 poz. 42 art. 96.  

	 USTAWA PRAWO GEODEZYJNE I  KARTOGRA-

FICZNE Dz.U.2017 POZ. 2101 – Zmiany zawdzię-

czamy M.P. 2018.1053 – w sprawie ogłoszenia obo-

wiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat 

za udostępnianie materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.

	USTAWA PRAWO WODNE Dz.U. 2018 POZ. 

2268 – zmiany od 1 stycznia 2019 r. zawdzięczamy 

następującym aktom prawnym: M.P. 2018.1015 – 

w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r., M.P. 

2018.1011 – w sprawie wysokości maksymalnych 

stawek opłaty za naruszenie „Programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolni-

czych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszcze-

niu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r., M.P. 

2018.1010 – w  sprawie wysokości stawki opłaty 

legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 

2019 r., M.P. 2018.1009 – w  sprawie wysokości 

stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r., Dz.U. 

2018.1479 o  zmianie ustawy o  Inspekcji Ochro-

ny Środowiska oraz niektórych innych ustaw  

art. 14 oraz częściowe wejście w życie w zakresie: 

art. 524 a od 6 lutego 2019 zmiana z uwagi na art. 

92 Dz.U. 2019.125 – Ustawa z  dnia 14 grudnia 

2018 r. o  ochronie danych osobowych przetwa-

rzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości. 

Kryteria kontroli projektu budowlanego
z cyklu: Po drodze z prawem

Ignorantia iuris nocet 
 (łac. Nieznajomość prawa szkodzi)

| Małgorzata Grzewka | 
P

o 
dro

dze z praw
em

Zgodnie z  art. 35 ust.1 Prawa budowlanego, przed 

wydaniem decyzji o  pozwoleniu na budowę lub od-

rębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 

właściwy organ administracji architektoniczno-budow-

lanej sprawdza: 

	 zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i  innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

w przypadku braku miejscowego planu, a także wy-

maganiami ochrony środowiska, w  szczególności 

określonymi w decyzji o środowiskowych uwarun-

kowaniach, o  której mowa w  art. 71 ust. 1 ustawy 

z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu in-

formacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-

łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 

		zgodność projektu zagospodarowania działki lub te-

renu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; 

		kompletność projektu budowlanego i posiadanie wy-

maganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i  sprawdzeń 

oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz za-

świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7; 
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zatwierdzony projekt budowlany. Wskazują na to po-

niższe orzecznictwa, które pomagają w  interpretacji 

prawa. Czytając Prawo budowlane, natrafiamy na roz-

dział 8, w którym również pokazane są obowiązki orga-

nów administracji architektoniczno-budowlanej i  nad-

		wykonanie – w  przypadku obowiązku sprawdze-

nia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także 

sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą 

wymagane uprawnienia budowlane i  legitymują-

cą się aktualnym na dzień opracowania projektu – 

lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o  którym 

mowa w art. 12 ust. 7;  

		spełnienie wymagań określonych w  art. 60 ust. 1 

pkt 1–3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i  2161 

oraz z  2018 r. poz. 756) – w  przypadku inwestycji 

na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nie-

ruchomości, o którym mowa w tej ustawie, oddanej 

w  użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w  trybie 

określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej ustawy, prze-

znaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym 

zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy, zwanej 

dalej „inwestycją KZN”.

Mając na względzie powyższy art. 35 ust. 1 Pra-

wa budowlanego, ustawodawca jasno określił zakres 

obowiązków organu, w  wyniku którego otrzymujemy 

zoru budowlanego – art. 81. Czy ten artykuł wchodzi 

również w sprawdzanie projektu? Odpowiedź znajdzie-

my na końcu artykułu.  

Z  analizy poniższych przykładów orzecznictwa oraz 

stanowiska GUNB jasno wynika, że zakres, jakiemu 

podlega sprawdzenie projektu budowlanego przez or-

gan administracji architektoniczno-budowlanej przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, został pre-

cyzyjnie określony w Prawie budowlanym art. 35 ust.1. 

Należy również podkreślić, że organ nie może ingero-

wać w zawartość merytoryczną projektu, o czym moż-

na przeczytać w poniższych orzecznictwach. Ważne, co 

poniższe wyroki wyjaśniają. Jedną z  pierwszych czyn-

ności, którą powinien podjąć organ administracji archi-

tektoniczno-budowlanej jest przesądzenie o zgodności 

zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem za-

gospodarowania przestrzennego. 

„Co do zasady organy w  sprawie o  zatwierdzenie pro-
jektu budowlanego i  wydanie pozwolenia na budowę nie 
kontrolują rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym, a jedynie kontrolują projekt zagospodarowa-
nia terenu, co wyraźnie wynika z treści art. 35 ust. 1 pkt 2 
p.b. Kontrola projektu budowlanego może dotyczyć tylko 
obszaru wyznaczonego treścią art. 35 ust. 1 pkt 1 p.b., tj. 
zgodności z  ustaleniami miejscowego planu albo z  decy-
zją o  warunkach zabudowy.” – Wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w  Krakowie z  dnia 7 listopa-

da 2018 r. II SA/Kr 899/18. W kolejnym orzecznictwie 

można przeczytać o  zakresie kompetencji organów 

administracji architektoniczno-budowlanej do kontroli 

projektu budowlanego dla celów wydania pozwolenia 

na budowę „Przepisy art. 35 p.b. nie uprawniają organu do 
ingerencji w złożony projekt budowlany ani też do własnej 
odmiennej interpretacji, co do tego czego dotyczy projekt, 
innej niż to przewidział inwestor i  projektant.” – Wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Krakowie 

z dnia 30 października 2018 r. II SA/Kr 1003/18.

Jak widać z powyższych oraz poniższych orzecznictw, 

organ nie może ingerować w zawartość merytoryczną 

projektu, ocenie może podlegać zgodność przyjętych 

rozwiązań z prawem i to w zakresie ściśle określonym 
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w  ustawie. Projekt zagospodarowania działki lub te-

renu podlega sprawdzeniu tylko pod kątem zgodności 

z przepisami, w tym zwłaszcza techniczno-budowlany-

mi (np. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

budynki i  ich usytuowanie). „Dopuszczalne jest jedynie 
sprawdzenie zgodności projektu budowlanego (a  więc 
projektu zagospodarowania działki i  projektu architek-
toniczno-budowlanego) z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warun-
kach zabudowy oraz wymaganiami ochrony środowiska” 

– o  czym wspomina również Wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 października 

2018 r. II SA/Łd 459/18. 

„Podstawowym obowiązkiem organu administracji 
architektoniczno-budowlanej jest zbadanie zgodności 
rozwiązań zaproponowanych w  projekcie budowlanym 
z  ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub decyzji o  warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Jako że dokumenty 
te określają w sposób wiążący m.in. przeznaczenie, parame-
try i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, w  tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywności zabudowy i  inne, jak też kształ-
tują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, 
negatywny wynik ustaleń organu, co do zgodności projek-
tu budowlanego z  ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub decyzji o  warunkach 
zabudowy, przekreśla możliwość wydania pozytywnej de-
cyzji o  pozwoleniu na budowę.” Czytamy o  ocenie zgod-

ności projektu budowlanego z obowiązującym prawem 

w przytoczonym wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Gdańsku z dnia 2 października 2018 r. II 

SA/Gd 386/18. Zakres kontroli projektu budowlanego 

pokazują również wyroki:

	 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 

z dnia 24 września 2018 r. II SA/Ke 442/18 – „Zakres 
badania podejmowanego przez organ administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej w  odniesieniu do projektu 
budowlanego nie obejmuje wewnętrznych rozwiązań 
projektowych obiektu budowlanego i nie daje organom 
podstawy do kwestionowania tych rozwiązań.” 

		Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-

szawie z dnia 11 lipca 2018 r. VII SA/Wa 2432/17 – 

„W  świetle treści art. 35 ust. 1 p.b., właściwy or-
gan nie może ingerować w zawartość merytoryczną 
projektu budowlanego, a  jego ocenie pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowla-
nymi podlega tylko projekt zagospodarowania dział-
ki lub terenu”.

„Zakres uprawnień kontrolnych organu administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej określony został w art. 35 ust. 1 
p.b. Tylko w zakresie określonym w tym przepisie, w przypad-
ku stwierdzenia naruszeń, organ administracji może podjąć 
działania korygujące. Organy administracji nie badają pra-
widłowości rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, 
jeżeli nie dotyczą one zakresu wynikającego z ww. przepisu. 
Za prawidłowość sporządzenia projektu budowlanego, 
w tym również za przyjęte w projekcie rozwiązania, odpo-
wiada projektant, a jeżeli istnieje wymóg sprawdzenia pro-
jektu – również sprawdzający”. Wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 

2018 r. IV SA/Po 489/18 Zakres kontroli projektu budow-
lanego.  

Warto również zapoznać się z zakresem weryfikacji 

projektu zagospodarowania terenu i  projektu archi-

tektoniczno-budowlanego. „Mimo wyłączenia w art. 35 
ust. 1 Prawa budowlanego możliwości badania projek-
tu architektoniczno-budowlanego pod kątem zgodności 
z  przepisami, w  tym techniczno-budowlanymi, w  art. 81 
ust. 1 pkt 1 lit. c) cytowanej ustawy, jako jeden z podsta-
wowych obowiązków organu architektoniczno-budowla-
nego nadal wskazuje się nadzór i kontrolę nad przestrze-
ganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności 
badanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowla-
nych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasada-
mi wiedzy technicznej”. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w  Warszawie z  dnia 23 sierpnia 

2018 r. VII SA/Wa 2663/17. 

Uprawnienia kontrolne organu administracji ar-

chitektoniczno-budowlanej zostały ograniczone do 

ściśle określonych w  art. 35 ust. 1 p.b. przypadków. 

Badanie zgodności projektu budowlanego pod ką-

PRaWO
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tem przyjętych rozwiązań projektowych i  możliwości 

technicznych jego wykonania nie jest tym przypad-

kiem. Zauważyć należy, że odpowiedzialność za roz-

wiązania projektowe została nałożona na projektanta 

oraz w  razie takiego wymogu na osoby sprawdzające 

projekt. Organ nie jest uprawniony do prowadzenia 

ustaleń faktycznych, czy przyjęte rozwiązania kon-

strukcyjne projektu architektoniczno-budowlanego 

są prawidłowe oraz czy sformułowane przez strony 

postępowania zarzuty podważają zasadność takich 

rozwiązań. O  czym przypomina wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w  Warszawie z  dnia 8 maja 

2018 r. II OSK 3115/17. 

Na koniec odpowiedź na pytanie w  sprawie art. 81 

ustawy Prawo budowlane. „Mimo wyłączenia w art. 35 
ust. 1 Prawa budowlanego możliwości badania projek-
tu architektoniczno-budowlanego pod kątem zgodności 
z  przepisami, w  tym techniczno-budowlanymi, w  art. 81 
ust. 1 pkt 1 lit. c) cytowanej ustawy, jako jeden z podsta-
wowych obowiązków organu architektoniczno-budowla-
nego nadal wskazuje się nadzór i kontrolę nad przestrze-
ganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności 
badanie zgodności rozwiązań architektoniczno-budow-
lanych z  przepisami techniczno-budowlanymi oraz za-
sadami wiedzy technicznej.” Z  pomocą we wskazaniu, 

jak ma się przepis art. 81 ust. 1 do zapisów w  art. 35  

ust. 1, przychodzi interpelacja nr 34423 z dnia 30.10. 

2015 r.: „Zgodnie z  obecnie obowiązującymi przepisa-
mi ustawy – Prawo budowlane zakres, jakiemu podlega 
sprawdzenie projektu budowlanego, został wyraźnie okre-
ślony w przepisach art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budow-
lane, co oznacza, że organ administracji architektoniczno
-budowlanej nie może wykonywać dodatkowych czynności 
niż wskazane w tym przepisie (…). Wynika z tego, że organ 
nie sprawdza całego projektu budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, a  jedy-
nie jego część – projekt zagospodarowania działki lub te-
renu. (…) Należy zauważyć, że kompetencje organu admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej wyszczególnione 
w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane mieszczą się 
w granicach wyznaczonych przez art. 81 ustawy – Prawo 

budowlane. Ponadto należy pamiętać, że wynikające z art. 
35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane ograniczenie orga-
nów administracji architektoniczno-budowlanej w  za-
kresie możliwości sprawdzania projektów budowlanych 
z  przepisami techniczno-budowlanymi dotyczy wyłącz-
nie postępowań zwykłych prowadzonych w  przedmiocie 
wydania decyzji o  pozwoleniu na budowę. Sprawdzanie 
zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z prze-
pisami, w tym techniczno-budowlanymi możliwe jest na-
tomiast w  postępowaniach prowadzonych przez organy 
nadzoru budowlanego. Podejmując działania w  poru-
szonym zakresie organy nadzoru budowlanego również 
wypełniają swoje obowiązki wskazane w  art. 81 ustawy 
– Prawo budowlane.” Forma prawna prowadzonych na 

gruncie art. 81 Prawa budowlanego czynności kontro-

lnych pokazuje teza z wyroku II OSK 1198/10 z dnia 7 

czerwca 2011  r. „W  ramach prowadzonych przez orga-
ny administracji czynności kontrolnych czy nadzorczych, 
o  jakich mowa w  art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c p.b., jedynym 
przewidzianym prawem orzeczeniem jest postanowienie.” 

Ważne, aby mieć to na uwadze: „Stosownie zaś do art. 
81 ust. 4 Prawa budowlanego, organy administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej i  nadzoru budowlanego przy 
wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa 
budowlanego mogą dokonywać czynności kontrolnych. 
(…) nie może budzić wątpliwości, że organy nadzoru bu-
dowlanego są uprawnione (zobowiązane) do wykonywa-
nia zadań określonych przepisami prawa budowlanego 
w  stosunku do każdego obiektu budowlanego, a  więc 
kompetencje te mogą realizować także odnośnie budowy 
i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na bu-
dowę czy zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego.” 

– II SA/Ke 453/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

Praktyka pokazuje, że organy często wykraczają 

poza zakres art. 35 ustawy Prawo budowlane, spraw-

dzając projekt budowlany. Dlatego warto zapoznać się 

z  najnowszymi stanowiskami orzecznictwa (z  zazna-

czeniem, że starsze wyroki sądów również pokazują 

podobne, przytoczonym powyżej stanowiskom) oraz 

artykułem 35 ust. 1 Prawa budowlanego i  umieć się 

obronić. 
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Budownictwo XIX wieku i początków  
XX wieku. Budowle w miastach
z dziejów budownictwa w Wielkopolsce (5)

| Włodzimierz Łęcki | 

Wstęp

Wiek XIX zwany wiekiem pary i  elektryczności to 

także okres rewolucyjnych zmian w  technologii bu-

downictwa. Wprowadzenie do budownictwa cemen-

tu, stali, nowych technologii w  produkcji ceramiki 

sprawiły, iż i  w  budownictwie nastąpiły wielkie prze-

miany zarówno materiałowe, jak i  technologiczne. 

W  Wielkopolsce przemiany te uwidoczniły się szcze-

gólnie w 2. połowie XIX w. i w pierwszych latach XX w.

Z  racji obszernego zakresu rozwoju budownictwa 

w XIX i na początku XX wieku tematyce tej poświęcone 

będą cztery kolejne artykuły w biuletynach WOIIB: bu-

dowle miejskie, budownictwo wiejskie i  przemysłowe, 

rozwój infrastruktury komunikacyjnej i  budownictwo 

militarne.

Z historii

W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski cała Wielkopol-

ska znalazła się pod panowaniem Prus. Po krótkim okre-

sie wolności w  czasie wojen napoleońskich w  1815 r.  

w  wyniku Kongresu Wiedeńskiego na ponad 100 lat  

Wielkopolska podzielona została między Rosję (część 

wschodnia z  Kaliszem, Kołem, Koninem i  Turkiem) 

i Prusy (cała część środkowa i zachodnia).

W kolejnych latach bardzo różnie potoczyły się dzie-

je tych części m.in. w  zakresie budownictwa. Prusy, 

a od 1871 r. Cesarstwo Niemieckie były organizacjami 

państwowymi bogatymi, o wysokim poziomie cywiliza-

cyjnym, w tym i w zakresie techniki budowlanej i prze-

pisów prawnych. Inny poziom w tych dziedzinach miała 

Rosja. Dlatego też budownictwo w zaborze niemieckim 

rozwijało się znacznie intensywniej niż na ziemiach pod 

zaborem rosyjskim.

Nowe materiały, nowe technologie

Ryc. 1. Sklepienie odcinkowe między murem 
a belką stalową 

W  1. połowie XIX w. dotarły do budownictwa wiel-

kopolskiego materiały już parędziesiąt lat wcześniej 

wytwarzane w  Europie Zachodniej: cement, kształ-

towniki ze stali walcowanej, ceramika produkowana 

w piecach kręgowych (tzw. piecach Hoffmana). Rozwój 

dróg transportowych: wodnych na Noteci i  Warcie, 

dróg bitych – protoplasty szos i szczególnie po 1850 r. 

sieci kolejowej umożliwił dostarczanie z reguły ciężkich 

materiałów budowlanych nawet z dalej położonych hut 

i cementowni.

Stal przywożono ze Śląska i  nawet zachodnich Nie-

miec, cement z  cementowni śląskich, natomiast do 

produkcji ceramiki budowlanej powstało w części Wiel-

kopolski pod zaborem pruskim około 50 cegielni z pie-

cami kręgowymi. Większe ich skupiska istniały m.in. 

w okolicach Lubonia (pamiątką po nich są stawy w miej-

scu zatopionych kopalni tzw. Szachty, między Dębcem 

i Żabikowem), Mosiny, Śremu, Kościana, Ostrzeszowa, 

a także w zaborze rosyjskim w okolicach Kalisza.

Na bazie cementu produkowano beton – sztuczny 

kamień odporny na działanie wilgoci i  wody, umożli-

wiający wznoszenie budowli wodnych, przemysłowych 

ze stropami o  większej nośności. Do rozwoju przemy-

słu ceramicznego przyczyniła się budowa twierdzy  
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w Poznaniu wymagająca zarówno olbrzymich ilości ce-

gieł, a także cementu, wapna i stali, jak i wyspecjalizo-

wanych firm budowlanych.

W  budynkach magazynowych, rolniczych, a  także 

mieszkalnych wykonywanych od połowy XIX w. o wyż-

szym standardzie (szczególnie nad piwnicami) stosowa-

no sklepienia odcinkowe rozparte między dwuteowymi 

belkami stalowymi (ryc. 1). Pod koniec XIX w. wpro-

wadzono stropy staloceramiczne tzw. stropy Kleina 

wykonywane z  pustaków ceramicznych ze zbrojeniem 

bednarką w  spoinach między cegłami (ryc. 2). W  ko-

lejnych latach na przełomie XIX i XX w. wprowadzono 

stropy gęstożebrowe w kilku odmianach, z których naj-

popularniejsze były Westfala, Foerstera, Ackermana  

(ryc. 3). Ten ostatni rodzaj stropów stosowany był jesz-

cze na przełomie XX i XXI w. Równocześnie rozwinęła 

się produkcja ceramiki sanitarnej (m.in. fabryka w Kole) 

oraz płytek elewacyjnych i posadzkowych.

O bogactwie form ozdobnych kształtek ceramicznych 

świadczy wydanie w 1891 r. specjalnego poradnika sto-

sowania ozdobnych kształtek ceramicznych do zdobie-

nia elewacji budynków 1). Obejmuje on 400 przykładów 

wykonania ceramicznych attyk, szczytów obramień 

i… kominów przemysłowych. Na ryc. 4 przykłady z  tej 

książki wykonania szczytu i  attyk budynków. W  takiej 

ozdobnej formie w 2. połowie XIX w. zbudowano w wie-

lu miastach Wielkopolski budynki m.in. poczt, dworców 

kolejowych i koszar (ryc. 5).

Ryc. 3. Strop ackermana 

Ryc. 2. Strop Kleina

Ryc. 4. Przykłady zdobienia elewacji budynku – rycina z książki   
z 1891 r.

1) Liebold B. ziegelrohbau. Sammlung von Facoden und Baudetail-
sausbidungen. Hdzmilden 1891
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Regulacje prawne budownictwa

Już wkrótce po zagarnięciu Wielkopolski przez Prusy 

 nowe władze rozpoczęły wdrażać obowiązujące w tym 

kraju przepisy prawne, w  tym i  w  zakresie budownic-

twa. W  przypadku Poznania nowe, jak na owe czasy 

rygorystyczne przepisy wprowadziła jeszcze za pa-

nowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  

w  2. połowie XVIII w. Komisja Dobrego Porządku.  

Dotyczyły one jednak tylko tego miasta. W  miastach, 

gdzie istniały średniowieczne mury obronne i później-

sze obwarowania ziemne, Niemcy przystąpili do ich bu-

rzenia. Do istniejących ośrodków miejskich przyłącza-

no osady podmiejskie (np. w Poznaniu m.in.  św. Marcin, 

św. Wojciech, Chwaliszewo), rozszerzając obszary 

miast. Ogłoszono sekularyzację dóbr kościelnych, zli-

kwidowano cmentarze przykościelne, zakładając nowe 

poza obszarami przeznaczonymi do zwartej zabudowy. 

Wprowadzono ostre przepisy przeciwpożarowe i urba-

nistyczne w  niektórych miastach, wytyczając nowe 

układy ulic i  placów. Wprowadzono jednolitą admini-

strację budowlaną na szczeblu powiatowym, podległą 

władzom nieministerialnym.

Władze dążyły do ujednolicenia wyglądu nowo wzno-

szonych budynków, zalecając stosowanie „surowej sy-

metrii” (ryc. 6). W  niektórych miastach udzielano rzą-

dowych bezzwrotnych pożyczek na budowę domów 

do 30% wartości inwestycji, pod warunkiem budynków 

murowanych krytych dachówką i do 15% wartości bu-

dynków wznoszonych z tzw. muru pruskiego.

Przepisy budowlane stawały się coraz bardziej ry-

gorystyczne z   upływem lat. W  końcu XIX w. dotyczy-

ły również instalacji urządzeń sanitarnych, gazowych 

i przeciwpożarowych.

W latach 30. XIX w. w Poznaniu po wytyczeniu tzw. no-

wego miasta z centralnym placem – obecnie pl. Wolności  

– rozwój przestrzenny miasta został zahamowany 

Ryc. 5. Śrem – budynek poczty z 1890 r.
Fot. zbigniew Szmidt

Ryc. 6. Poznań – budynek z pocz. XIX w., przy ul. Szewskiej
(zS)

Ryc. 7. Poznań – budynek z tzw. muru pruskiego w strefie przyfor-
tyfikacyjnej (ul. Jeżycka)
(zS)
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decyzją o  budowie twierdzy, która zamknęła obszar 

zabudowy pierścieniem fortyfikacji. Jednocześnie 

wprowadzono zakaz wznoszenia na przedpolu twier-

dzy (na odległość 1–2 km od fortyfikacji) obiektów 

murowanych. Można było tam stawiać tylko budynki 

drewniane, do których zaliczano obiekty o drewnianej 

konstrukcji szkieletowej, czyli z  tzw. muru pruskiego. 

Pojedyncze relikty takiego budownictwa przetrwały do 

dnia dzisiejszego (ryc. 7).

Zabudowa miast

Do połowy XIX w. niewiele zmieniło się oblicze miast 

wielkopolskich. Znaczniejsze budowle wzniesiono 

w  Poznaniu, który stał się stolicą Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego, oraz w Kaliszu, który znalazł się w Kró-

lestwie Kongresowym jako miasto gubernialne. 

W  Poznaniu jednymi z  pierwszych monumentalnych 

budynków wzniesionych w  XIX w. były Biblioteka Ra-

czyńskich (1829 r.) oraz Bazar (1846 r.), oba zbudowane 

z inicjatywy środowiska polskiego.

W  2. połowie XIX w. wraz z  rozwojem kolejnictwa 

i  umiarkowanym rozwojem przemysłu, głównie rol-

no-spożywczego, wzrastało budownictwo w  miastach 

powiatowych. Większymi ośrodkami stały się Gniezno, 

Leszno, Ostrów Wlkp., Piła.

Tabela 1
Liczby mieszkańców większych miast Wielkopolski 
w XIX i na początku XX w. 

 W  miastach powstawały obok budynków mieszkal-

nych budynki użyteczności publicznej: urzędy, szko-

ły, szpitale, poczty, dworce kolejowe i  koszary. Wiele 

z  nich otrzymało ciekawe formy architektoniczne. 

W  Poznaniu dopiero po wielu zabiegach władz miej-

skich cesarz Niemiec Wilhelm w 1900 r. zezwolił na li-

kwidację fortyfikacji twierdzy poligonalnej otaczającej 

miasto.

W końcu XIX i na początku XX w. nastąpił dynamicz-

ny rozwój budownictwa mieszkaniowego. W  większo-

ści miast powiatowych powstawały budynki 2-, 4-kon-

dygnacyjne, w  Poznaniu w  zależności od lokalizacji  

2-, 5-kondygnacyjne. W centrum Poznania i przyległych 

do centrum dzielnicach Jeżyce, Łazarz, Wilda stawia-

ne były okazałe domy z  mieszkaniami o  powierzchni  

od 100 do  200 m2 (m.in. w  okolicach ul. Matejki,  

Mickiewicza). Były one wyposażone w łazienki, podwój-

ne klatki schodowe z  oddzielnym wejściem „dla służ-

by”. Skromniejsze domy miały ubikacje na półpiętrach, 

a nawet w podwórkach. Standard budynków pogarszał 

się w  miarę położenia dalej od centrum miast. Ściany 

budynków wznoszono z cegieł, grubości 1,5 i 2 cegieł. 

Stropy drewniane nad piwnicami z reguły typu Kleina, 

dachy kryte dachówkami. Na początku XX w. zbudo-

wano w Poznaniu pierwsze budynki o żelbetowej kon-

strukcji szkieletowej przy ul. Szkolnej 5 (1905 r., dom 

handlowy Deierlinga) i  ul. Grochowe Łąki 6 (1907 r.,  

fabryka wódek i likierów Kantarowicza).

Na początku XX w., przy dużym wsparciu środków 

centralnych, powstała w  Poznaniu w  miejscu rozebra-

nego pasa fortyfikacji grupa budynków reprezenta-

cyjnych wznoszonych z  określoną tendencją nadania 

miastu charakteru niemieckiego: zamku cesarskiego, 

obecnego Collegium Minus, opery, Komisji Koloniza-

cyjnej (obecnie Collegium Maius). Budynki te projek-

towane przez wybitnych architektów wznoszone były 

z użyciem najnowszych ówczesnych osiągnięć techniki 

budowlanej (ryc. 8).

W 2. połowie XIX w. w wielu miastach i miasteczkach 

Wielkopolski powstały obiekty użyteczności publicz-

nej i  infrastruktury. Ulice były brukowane kamieniami 

Miasto
Lata

1861 1880 1900 1910
Liczba mieszkańców

Gniezno 8 500 13 800 21 700 25 300

Kalisz – 20 500 – 65 000

Krotoszyn 8 500 8 300 12 400 13 100

Leszno 10 200 11 800 14 200 17 200

Ostrów Wlkp. 7 200 11 800 14 300 17 200

Piła 6 900 11 600 19 700 26 100

Poznań 51 300 65 700 117 000 154 900

Rawicz 10 400 12 300 12 400 13 100
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polnymi (tzw. kocie łby), a ważniejsze regularną kostką 

brukową. Powstały sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

gazowe i  na początku XX w. niewielkie elektrownie 

miejskie. Ważniejsze ulice otrzymywały oświetlenie,  

Ryc. 8. Poznań – Teatr Wielki z pocz. XX w.
(zS)

na początku XIX w. olejowe, naftowe, acetylenowe, 

a  pod koniec tego wieku gazowe. Godnym szczegól-

nego odnotowania jest fakt dynamicznego powstania 

w 2. połowie XIX w. i na początku XX w. gazowni. Były 

one budowane głównie przez inwestorów prywatnych. 

I  rzadziej przez władze lokalne. Pierwsza gazownia 

powstała w  1856 r. w  Poznaniu, a  ostatnia w  1912 r.  

w  Borku Wielkopolskim. Ogółem w  prowincji po-

znańskiej zbudowano 80 gazowni (ryc. 9). Równie 

dynamiczny był rozwój sieci wodociągowych w miastach 

i  miasteczkach. Pamiątkami po tych inwestycjach są 

często wznoszone w okazałych formach wieże ciśnień, 

obecnie często pełniące inne funkcje (ryc. 10). 

Ryc. 9. Koźmin Wlkp. – projekt architektoniczno-budowlany gazow-
ni z 1901 r. (wg Pietrowski M., Kartki z historii gazowni koźmińskiej 
„Szkice Koźmińskie 2009”)

Ryc. 10. Środa Wlkp. – wieża ciśnień wodociągów z 1911 r.
(zS)
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Na przełomie XIX i IXX w. powstały w  Wielkopolsce 

pierwsze elektrownie. Były to obiekty małe, o  mocy  

1–5 kW, dostarczające prąd na potrzeby lokalne miasta 

czy nawet tylko dzielnicy. W Poznaniu elektrownia miej-

ska zbudowana była przy gazowni. Oddzielne elektrow-

nie powstały dla Jeżyc (budynek istnieje do dziś przy 

rozwidleniu ulic Bukowskiej i  Grunwaldzkiej, Łazarza 

i  Wildy (przy ul. Dolna Wilda, dziś mieści restaurację). 

W Kaliszu elektrownię miejską uruchomiono w 1922 r.

Jednym z większych budynków wzniesionych w Poz- 

naniu na początku XX w. była Wieża Górnośląska – 

pierwszy w  Poznaniu budynek o  stalowej (nitowanej) 

konstrukcji szkieletowej (ryc. 11). Pełniła podwójną 

funkcję: wieży ciśnień dla wodociągów poznańskich 

i pawilonu wystawowego. Jej projektantem był wybit-

ny architekt, twórca m.in. wielu obiektów przemysło-

wych Hans Poelzig. Zniszczona w toku walk w 1945 r., 

przebudowana została na pawilon centralny MTP tzw.  

iglicę.  Ryc. 11. Poznań – Wieża Górnośląska z pocz. XX w.

Poznań – kamienica mieszkalna z pocz. XX w. przy ul. Matejki
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Gruzja wzdłuż i wszerz w siedem dni
Wakacyjne wspomnienia

| Marian Walczak | 

Oddział Kaliski Polskiego Związku 

Inżynierów i  Techników Budownic-

twa zorganizował od 11 do 18 wrze-

śnia 2018 r. dla swoich członków 

(którzy są także członkami WOIIB) 

i  ich rodzin, oraz osób towarzyszą-

cych, objazdową wycieczkę tury-

styczno-krajoznawczą po Gruzji.

Gruzja to państwo o powierzchni 

69,7 tys. km², liczba ludności (2017) 

– ok. 3 718 200, stolica: Tbilisi (ok. 

1,4 mln mieszkańców), położone na 

pograniczu Europy i Azji, na Kauka-

zie Południowym (Zakaukaziu) oraz 

wybrzeżu Morza Czarnego. Na pół-

nocy oraz wschodzie graniczy z Ro-

sją, na południu z  Turcją oraz Ar-

menią, na południowym wschodzie 

z Azerbejdżanem. Kraj ten położony 

jest w zasadzie w całości w górach. 

Panuje tu klimat podzwrotnikowy: 

wilgotny na zachodzie kraju nad 

Morzem Czarnym i  kontynentalny 

w jego środkowej części. Od 2014 r. 

Gruzja jest krajem stowarzyszonym 

z Unią Europejską, a od 2016 r. jest 

członkiem strefy wolnego handlu 

z Unią Europejską. 

Uczestnicy wycieczki pod klasztorem Gergeti pw. św. Trójcy

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy 

od dojazdu autokarem do Wrocła-

wia, skąd samolotem polecieliśmy 

do Kutaisi. Bezpośrednio z lotniska 

udaliśmy się do Jaskini Promete-

usza, w wiosce Kumistavi oddalonej 

ok. 20 km od Kutaisi. Z  liczącej ok. 

17 km długości jaskini udostępnio-

nych do zwiedzania jest ok. 1,4 km. 

Jest to jedna z  najpiękniejszych ja-

skiń świata. 

Następne miasto to Gelati, gdzie 

znajduje się wpisany na listę UNE-

SCO monastyr, ufundowany w roku 
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1106 przez króla Dawida IV Bu-

downiczego. Przez długi czas był 

jednym z  głównych kulturalnych 

i  intelektualnych ośrodków w  Gru-

zji. Do naszych czasów w monasty-

rze przetrwały freski i  manuskryp-

ty pochodzące z  XII–XVII w. Tutaj 

też znajduje się charakterystyczny 

krzyż św. Nino. 

Kolejnym obiektem był zespół 

klasztorny Mocameta, malowniczo 

położony na klifie cypla na zakolu 

rzeki Ckalcitela, będącej dopływem 

Rioni. Po ok. 5,5 godziny podróży au-

tokarem z Kutaisi dotarliśmy do Tbi-

lisi. Zwiedzanie miasta zaczęliśmy 

od placu Europa, w pobliżu którego 

na wzgórzu znajduje się cerkiew 

Metekhi z XIII w., obecnie restau-

rowana. Nieopodal cerkwi stoi po-

mnik króla Vakhtanga Gorgasalego 

(452–502). Ze wzgórza rozciąga 

się piękny widok na każdą stronę 

Tbilisi. W kierunku południowo-za-

chodnim duże wrażenie robi potęż-

na twierdza Narikale, która za rzeką 

Kurą góruje nad miastem. Można na 

nią dostać się kolejką gondolową 

z  okolic placu Europa. Po drugiej 

stronie Ogród Botaniczny. W  kie-

runku płn-wsch. można  zobaczyć 

sobór Trójcy Świętej, będący naj-

większą sakralną budowlą w  Gru-

zji i  jedną z  największych świątyń 

prawosławnych na świecie. Sobór 

został wzniesiony jako wotum za 

odzyskanie przez Gruzję niepodle-

głości. Jego konsekracja odbyła się 

23 listopada 2004 r. Nawa główna 

katedry jest zwieńczona złotą, stoż-

kową kopułą i  ma wysokość 68 m,  

a  w  jej wnętrzach znajduje się aż   

11 ołtarzy. 

Po zejściu na plac Europa uda-

liśmy się do dolnej stacji kolejki 

gondolowej, którą w  8-osobowych 

przeszklonych wagonikach wjecha- 

liśmy na wzgórze ze starożytną 

twierdzą Narikale, powstałą w VI w.  

jako „Niewdzięczny fort”. Więk-

szość ocalałych fortyfikacji datuje 

się na XVI–XVII wiek. W 1827 roku 

część twierdzy została zniszczona 

przez trzęsienie ziemi i  rozebrana. 

Stąd urokliwymi zaułkami przespa-

cerowaliśmy do ul. Sioni, mijając po 

drodze pomnik Tamady, gruzińskie-

go mistrza ceremonii każdej uczty. 

Doszliśmy do katedry Sioni, jednej 

z  najważniejszych świątyń Gru-

zińskiego Kościoła Prawosławne-

go. Konstrukcja katedry pochodzi 

z przełomu XI i XII wieku (z później-

szymi zmianami). Kształt katedry to 

niemal archetyp tradycyjnej gruziń-

Most Pokoju w Tbilisi 

skiej świątyni. Centralna konstruk-

cja na planie zbliżonym do kwadra-

tu ma wysunięte ramiona nadające 

jej formę krzyża. Całość wieńczy 

kopuła na wysokim wielobocznym 

bębnie (odrestaurowana w 1657). 

Wracając przeszliśmy przez most 

Pokoju, nowoczesny, przeszklony 

most dla pieszych prowadzący na 

drugą stronę Kury, w  okolice futu-

rystycznej budowli sali koncerto-

wej w  kształcie tłumika złożonego 

z dwóch rur. Nad nią góruje gmach 

Pałacu Prezydenckiego wybudowa-

nego w latach 2004–2009. 

Następny etap naszego wyjazdu 

to  Sighnaghi – miasto miłości, gdzie 

produkuje się wina i tradycyjne dy-

wany. Po drodze zwiedziliśmy żeń-

ski klasztor Bodbe, pod wezwaniem 

św. Jerzego, gdzie znajdują się reli-

kwie Świętej Nino – jest to miejsce 

pielgrzymek Gruzinów. Tutaj zmar-

ła i została pochowana Święta Nino, 
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która nawróciła Gruzję na chrze-

ścijaństwo. Król Mirian III rozkazał 

zbudować mały klasztor w miejscu, 

gdzie Nino została pochowana. 

Klasztor zyskał szczególny rozgłos 

w  późnym średniowieczu. Fawo-

ryzowany zwłaszcza przez królów 

kachetyjskich, stał się miejscem 

ich koronacji. Monastyr, zniszczony 

w  1615 przez wojska szacha Ab-

basa I, odbudował król Teimuraz I   

(1625–1633).

pod XVII-wieczny kościół św. Trójcy 

(Gergeti), zbudowany na wysokości 

2170 m n.p.m. Stąd rozpościerał 

się piękny widok, nie tylko na Ste-

pantsmindę, ale przede wszystkim 

na piękne góry, nad którymi góruje 

drugi co do wysokości szczyt Kau-

kazu – Kazbek (5047 m n.p.m.). 

Następnego dnia zwiedzaliśmy 

Mcchetę, dawną stolicę Gruzji i re-

ligijne centrum Gruzji. Na wzgórzu 

górującym nad zbiegającymi się 

Kazbek, drugi szczyt Kaukazu 5047 m n.p.m.

„Gruzińską Drogą Wojenną”, któ-

ra wije się malowniczo wśród coraz 

wyższych gór, dotarliśmy do „gru-

zińskiego Zakopanego”, czyli do ku-

rortu Gudauri położonego na wy-

sokości ok. 2 200 m, gdzie znajduje 

się znana już stacja zimowa. Jeszcze 

kilkanaście kilometrów i  pokonali-

śmy najwyższy punkt na trasie, czyli 

Przełęcz Krzyżową na wysokości  

2395 m n.p.m.  

W  Stepantsminde wynajęliśmy 

pojazdy z  napędem na cztery koła 

i  bardzo stromą, wąską i  kamieni-

stą drogą wjechaliśmy na wzgórze, 

dwoma rzekami: Kurą i  wpadają-

cą do niej Aragvi, stoi monastyr 

Dżwari z  VI w. Według tradycyj-

nych źródeł Święta Nino, która na-

wróciła Gruzję na chrześcijaństwo, 

zatrzymała się tu na modlitwę, 

a  na najwyższym wzniesieniu Mc-

chety postawiła krzyż. Zjechaliśmy 

w  dół, do katedry Sweti Cchoweli 

(XI w.). Według legendy Elizeusz, 

Żyd z  Mcchety, wyruszył do Jero-

zolimy, by bronić Chrystusa przed 

sądem Piłata, lecz dotarł tam do-

piero w  chwili ukrzyżowania. 

Od rzymskiego żołnierza odkupił 

szatę Chrystusa i  zabrał ją ze sobą 

do Gruzji. W Mcchecie oddał szatę 

swojej siostrze Sydonii, która otu-

liwszy się nią, zmarła i została w niej 

pochowana w  tej katedrze. Na jej 

grobie wyrósł wielki cedr. Święta 

Nino poleciła, aby ściąć cedr, a  na 

jego miejscu zbudować kościół, lecz 

cedru w żaden sposób nie udało się 

ściąć. Dopiero gdy Święta Nino mo-

dlitwą przywołała anioła, drzewo 

uniosło się i  budowa została ukoń-

czona. 

Ostatnim miejscem w  Mccheti 

jest monastyr Samtavro, jeden 

z  najstarszych w  Gruzji (IV w.). 

Stąd pojechaliśmy przez Gori (miej-

sce urodzin Stalina) do skalnego 

miasta Uplisciche. Najstarsze ko-

mory wydrążone w piaskowej skale 

mają ok. 7 tys. lat. Uplisciche przez 

wiele lat było stolicą starożytnego 

królestwa Kartli. 

Wracając do Gori, zatrzymaliśmy 

się w  centrum, gdzie znajduje się 

Muzeum Stalina, obok którego stoi 

mały domek, w  którym urodził się 

Stalin, oraz wagon kolejowy, którym 

Stalin przemieszczał się po swoim 

imperium. 

Nowy dzień zaczęliśmy od zwie-

dzania następnego skalnego mia-

steczka, wspinając się dość wysoko 

w  górę, pokonując różne schody 

i  podejścia. Skalne miasto powsta-

ło w XII w. wybudowane za czasów 

królowej Tamary jako garnizon woj-

skowy służący obronie przed na-

jazdami mongolskimi. Zbudowane 

zostało w skałach góry Erusheli nad 

rzeką Kurą na 13 piętrach i posiada-



37Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 1/2019 (62)

KOMENTaRzE

ło ponad 3 tys. komnat, w  których 

mogło się pomieścić ok. 50 tys. ludzi. 

Z doliny rzeki Kury było całkowicie 

niewidoczne i tylko kilka doskonale 

zamaskowanych tuneli zapewnia-

ło kontakt ze światem zewnętrz-

nym. Wewnątrz znajdowało się 

kilka świątyń, działał system wod-

no-kanalizacyjny. Trzęsienie ziemi 

w  1283 r. zniszczyło większą część 

twierdzy, odsłaniając jej wnętrza. 

Dziś można zwiedzać ok. 300 kom-

nat połączonych labiryntem wą-

skich korytarzy. 

Po zwiedzeniu skalnego miasta  

wyruszyliśmy do Kutaisi, a  ściślej 

do Tskaltubo (250 km), po drodze 

zatrzymując się na krótki postój 

w  sąsiedztwie twierdzy Kher-

tvisi, gdzie przy okazji mogliśmy 

zaznać „miejscowej atrakcji tury-

stycznej”, czyli przejść po bardzo 

chybotliwym wiszącym moście 

nad rzeką Kurą. Po kilkudziesięciu 

kilometrach dotarliśmy do Bor-

dżomi. W  tym kurorcie mieliśmy 

zaplanowany godzinny czas wolny. 

W większości spędziliśmy go w ład-

nym, dużym parku. Następnie wyru-

szyliśmy w  dalszą drogę do hotelu 

w Tskaltubo.

Rankiem dotarliśmy do tego pięk-

nego i  nowoczesnego kurortu Ba-

tumi. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 

od przejścia ulicami Gogebashvili 

i  Parnavaz Mape na Piazza Square, 

przypominający nieco plac św. Mar-

ka w  Wenecji. To serce odnowionej 

starówki Batumi. Stąd uliczkami gen. 

Mazniashvilego, Melashvilego, K. 

Gamsahurdii dotarliśmy na plac Eu-

ropy, na którym stoi pomnik Memeda 

Abashidze (1873–1937), gruzińskie-

go polityka i  pisarza. W  centralnym 

Skalne miasteczko Vardzia

punkcie placu stoi wysoka kolumna 

z Medeą prezentującą „Złote Runo”. 

Stąd ul. Baratashvili przeszliśmy po-

nownie do ul. K. Gamsahurdii, pro-

wadzącej do bulwaru fontann i dalej 

do nadmorskiej 7,5-kilometrowej 

promenady. Spacerując promenadą, 

minęliśmy nowoczesną Wieżę Alfa-

betu i dotarliśmy do pomnika Alego 

i Nino. 

Niestety, deszcz nieco utrudniał 

zwiedzanie i storpedował nasze za- 

miary kąpieli w  Morzu Czarnym. 

Usiedliśmy zatem w  jednej z  nad-

morskich knajpek, zjedliśmy chacza-

puri adżarskie (z  jajkiem), popijając 

gruzińską czaczą. I  tak zakończyło 

się nasze spotkanie z  Batumi. Do 

hotelu w  Tskaltubo wróciliśmy na 

kolację. Pozostało nam się jeszcze 

spakować, gdyż następnego dnia 

czekał nas powrót do domu. 
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SaLa REKREaCyJNa
Obrazki sprzed pół wieku

Moja nauka w koneckim liceum zaczęła się na sali rekreacyjnej. 

Był początek roku szkolnego 1956/57. Uczniowie klas ósmych, bo 

tak nazywani byli wówczas licealni pierwszoklasiści zgromadzili 

się na tej sali, aby podzielić się na trzy klasy językowe. Do wyboru 

były klasy z językiem niemieckim, francuskim i łaciną.

Najprościej było z  chętnymi do nauki języka niemieckiego. 

Podniesione ręce i trzecia cześć grupy utworzyła klasę „B”. Po-

zostali chcieli się uczyć… łaciny. Nie było chętnych do klasy z ję-

zykiem francuskim. Dyrektor zaczął przekonywać, namawiać 

i  roztaczać perspektywy. Przekonał zaledwie kilka osób. Za-

stosowano starą, wypróbowaną metodę. Odczytano wcześniej 

przygotowaną listę uczniów, którzy zostali 

przydzieleni do klasy „A” i dostąpili zaszczy-

tu nauki łaciny. W  ten sposób zostałem 

uczniem w klasie „C” z językiem francuskim.

Chęć nauki łaciny wynikała wówczas z na-

szego przekonania, że znajomość tego języ-

ka ułatwi przyjęcie na studia medyczne lub 

prawnicze. Jak silne było takie przekonanie, 

niech świadczy fakt, że dwoje uczniów z  na-

szej klasy przez cały okres liceum uczęszcza-

ło prywatnie na lekcje łaciny. Nie wiem, na ile 

pomogło to Halinie, która została lekarzem 

stomatologiem, ale jestem przekonany, że Ry-

szard – magister inżynier elektryk wykorzy-

stał tę wiedzę tylko do poszerzenia swojego 

ogólnego wykształcenia.

W  sali rekreacyjnej odbywały się apele 

szkolne. Wszystkie klasy, od ósmej do jedena-

stej, zajmowały swoje ściśle określone miej-

sca. Po wakacjach przechodząc do następnej 

klasy, „awansowało” się na kolejne miejsce 

zwolnione przez klasę poprzednią.

Na podwyższeniu, które stanowiło swego 

rodzaju scenkę, odbywały się występy na mod-

nych wówczas tzw. akademiach. A  że rocznic 

i  świąt państwowych było dużo, to okazji do 

zgromadzeń nie brakowało. Na uroczysto-

ściach tych uczniowie mogli stać dowolnie bez 

podziału na klasy.

| Marek Adamiec, absolwent 1960 | 

Minęło 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym czasie 
powstawało wiele instytucji, szkół czy uczelni, które obecnie świętują 
swój jubileusz. Tekst ten powstał z okazji obchodzonej w 2015 roku  
100 rocznicy powstania koneckiego gimnazjum i liceum. Końskie są 
miastem powiatowym w województwie świętokrzyskim.
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Z  pierwszego roku mojej nauki w  liceum pamiętam 

występ, na jednej z takich akademii, rudowłosej dziew-

czyny z  klasy maturalnej, która deklamowała „Świte-

ziankę” A. Mickiewicza. Jeszcze do dziś kołacze mi się 

po głowie tekst: Jakiż to chłopak piękny i młody? Jakaż to 
obok dziewica?… . Nie przytaczałbym tego wspomnienia, 

gdyby nie fakt, że kilku moich kolegów licealnych rów-

nież zapamiętało tę deklamację. Czy tak się rodzą tzw. 

legendarne wspomnienia?

Sala rekreacyjna to również – jak się wówczas mó-

wiło – szkolne wieczorki taneczne. Już nie potańców-

ki, ale jeszcze nie five, dyskoteki czy imprezy. Zawsze 

grała szkolna orkiestra. Takie wynalazki jak gramofony 

ze wzmacniaczami dopiero były przed nami. Zabawy 

szkolne to przede wszystkim pierwsze kroki taneczne, 

pierwsze sympatie i pierwsze szkolne miłości.

Na tej niewielkiej scenie występował także „ARTOS”. 

Do dziś nie potrafię odszyfrować tego skrótu. Były to 

różne zespoły wokalno-muzyczne promujące muzy-

kę poważną. Zjawiały się w  szkole nie częściej niż co 

1–2 miesiące. Nie ukrywam, że nie garnęliśmy się do 

uczestniczenia w tych koncertach. Odbywały się zwykle 

zaraz po lekcjach i  były obowiązkowe. Trudno przece-

niać ich rolę wychowawczą, ale wykonywane czasem 

skoczne arie operetkowe budziły nasz entuzjazm i nie-

jednokrotnie domagaliśmy się bisów.

Dużym przeżyciem dla wszystkich było odsłonięcie 

na sali rekreacyjnej tablicy z nazwiskami absolwentów 

naszego liceum, którzy polegli na frontach II wojny 

światowej. Pamiętam uroczysty apel poległych z  od-

głosem werbli rozbrzmiewających po każdym wyczy-

tanym nazwisku. Zapamiętałem, że na pamiątkowej 

tablicy znalazły się między innymi nazwiska pilotów 

biorących udział w  bitwie o  Anglię. Figurował tam 

również dowódca dywizjonu 306 pilot Tadeusz Czer-

wiński.

Mimo iż zaczynała się polityczna odwilż związana 

z  1956 rokiem, niewiele przekazywano nam o  historii 

naszej szkoły. Przedwojenną nazwę liceum odczytywa-

liśmy z  wyblakłych stempli umieszczonych na starych 

książkach z naszej szkolnej biblioteki.

Dopiero w  1981 roku, czytając książkę Cezarego 

Chlebowskiego „Cztery z  tysiąca”, poznałem prawdzi-

wą wojenną historię mojego liceum. Tak C. Chlebowski 

opisuje tamte czasy, tamtych dzielnych młodych ludzi:  
Chłopcy ci mieli teraz dowódców, pseudonimy, siatki, ale 
wszystko miało swój początek o wiele wcześniej, przed woj-
ną, gdy jeszcze nikt nie myślał o  konspiracji. A  zaczęło się 
w murach cudownej „budy”, czyli Państwowego Gimnazjum 
i Liceum im. Świętego Stanisława Kostki w Końskich, gdzie 
zespół pedagogów pod kierownictwem niezapomnianego 
dyrektora Józefa Lamberta wbijał w głowę to co należało. 
Walił dwóje, a  mimo to wszedł im głęboko w  serca. Przez 
„Kostkę”, jak nazywali skrótowo swoją szkołę późniejsi „Ro-
botowcy”, przeszła chyba połowa żołnierzy zgrupowania.

Wydana w  1995 roku z  okazji 85-lecia szkoły publi-

kacja bardzo szczegółowo opisuje historię naszego 

liceum. Dowiedziałem się z  niej, że wielu moich na-

uczycieli prowadziło lekcje na tzw. tajnych kompletach 

przygotowujących w  czasie okupacji młodych ludzi do 

matury. Wykaz uczniów, którzy w tym czasie zdali ma-

turę, jest dla mnie imponujący.

Wiem, że takich szkół było wiele w historii polskiego 

szkolnictwa. Mam tę satysfakcję, że moje liceum też do 

nich należało.

Zakończenie nauki w  liceum odbywało się również 

w sali rekreacyjnej. Odświętnie ubrani absolwenci – 

dziewczęta białe bluzeczki i  granatowe spódniczki, 

chłopcy ciemne garnitury, białe koszule, krawaty – wraz 

z  pozostałymi uczniami wypełniali całą salę. Dyrektor 

stał na scenie. Wyczytany uczeń podchodził do niego 

i  odbierał świadectwo maturalne. Oklaski zgromadzo-

nych i  nauka w  liceum zakończona. Jeszcze tylko bal 

maturalny zwany komersem. Bal był wówczas ważniej-

szy od studniówki i odbywał się po maturze w specjal-

nie udekorowanej sali gimnastycznej.

Ukończenie liceum było startem w dorosłe życie. Część 

z nas wybrała dalszą naukę, inni podjęli pracę zawodową. 

Ja wybrałem studia na Wydziale Budownictwa Politech-

niki Poznańskiej. Dopiero po latach okazywało się, czy 

wręczane przez dyrektora liceum świadectwa maturalne 

były świadectwami naszej dojrzałości. 



40 Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 1/2019 (62)

Plan szkoleń dla członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
w 2019 roku

Lp. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
 1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym wprowa-

dzone w roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu cudzoziemców 

na tle rynku Europy i Polski.

14.03.2019 r. 
16:00–19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

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

2.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Problemy remontowe kominów w budownic-

twie – cz. 1.
2. Problemy remontowe kominów w budownic-

twie – cz. 2.

14.03.2019 r. 
16:00–19:10                                                                           

Poznań, siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB-PZITB     
Wykładowcy:  dr inż. M. Dembiński,
dr inż. M. Chybiński 
Informacja: CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl 

3.

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:  dr inż. A. Wojtasik
dr inż. M. Troć 
Informacja: CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  

4.

Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony środo-
wiska w świetle aktualnych przepisów prawa:
1. Gospodarka odpadami komunalnymi po kluczo-

wych zmianach aktów prawnych i wprowadze-
niu nowego systemu – spojrzenie praktyka.

2. Przeciwdziałanie poważnym awariom  
z uwzględnieniem SZWO, F-gazy i REACH oraz 
opłaty za korzystanie ze środowiska.

26.03.2019 r.
10:00–14:00

Poznań, siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator: WOIIB + PZITS     
Wykładowcy: mgr A. Karlik-Maćkowiak, 
mgr inż. B. Horodecka-Kurzawa 
poznan@pzits-cedeco.com.pl                                     

5.

Branża elektroinstalacyjna – SEP Poznań 
Seminarium szkoleniowe. Przepisy budowy  
i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro-
energetycznych.

28.03.2019 r. 
09:00                                                                           

Poznań, siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator: SEP O/Poznań 
Informacja: Biuro SEP – tel. 61 853 66 14
seppoznan@wp.pl

6.

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

7.
Prawo wodne – wprowadzone zmiany 
i  aktualizacja.

Marzec 2019 r.
10:00

Poznań, siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator: SITWM 
Informacja: Cezary Siniecki                                                   
tel. 692 440 701 
cezarysiniecki@wp.pl 
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8.

Urzędowy dziennik budowy – dowód w postę-
powaniach, zasady dokonywania wpisów w celu 
ochrony samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie.

03.04.2019 r.
16:00–19:00

Poznań, siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  mec. Jolanta Szewczyk  
– radca prawny PIIB
informacja: tel. 61 854 20 23                  
szkolenia@woiib.org.pl  

9.
Warsztaty (rozwiązania praktyczne): sporządza-
nie umów na wykonanie robót budowlanych mię-
dzy inwestorem a wykonawcą – aspekty prawne. 

04.04.2019 r.                                        
11:00–14:10                                                                                

Gniezno, Dom Rzemiosła,
 ul. Tumska 15

Organizator: CUTOB–PZITB     
Wykładowcy: mgr P. Stawicki                                       
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  

10.

Urzędowy dziennik budowy – dowód w postę-
powaniach, zasady dokonywania wpisów w celu 
ochrony samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie.

10.04.2019 r. 
11:00–14:10                                                                                

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła,

 ul. Tumska 15

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  mec. Jolanta Szewczyk  
– radca prawny PIIB
informacja: tel. 61 854 20 23                  
szkolenia@woiib.org.pl  

11.
Warsztaty (rozwiązania praktyczne): sporządza-
nie umów na wykonanie robót budowlanych mię-
dzy inwestorem a wykonawcą – aspekty prawne.

11.04.2019 r. 
16:00–19:10                                                                            

Konin, Starostwo Powiatowe 
al. 1 Maja 9 

– sala konferencyjna 

Organizator: CUTOB–PZITB     
Wykładowcy: mgr P. Stawicki
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl 

12.

Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony środo-
wiska w świetle aktualnych przepisów prawnych:
1. Wymogi ochrony środowiska w oparciu o usta-

wę Prawo Wodne,
2. Wymogi ochrony środowiska w oparciu  

o ustawę o substancjach zubożających warstwę 
ozonową oraz o niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych.

3. Ocena oddziaływania na środowisko dla instala-
cji przetwarzania odpadów.

16.04.2019 r.
10:00–14:00

Poznań, siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator: WOIIB + PZITS     
Wykładowcy: mgr A. Karlik-Maćkowiak, 
mgr inż. B. Horodecka-Kurzawa,  
dr inż. T. Kubiak
Informacja:        
poznan@pzits-cedeco.com.pl 

13.
Warsztaty (rozwiązania praktyczne): sporządza-
nie umów na wykonanie robót budowlanych mię-
dzy inwestorem a wykonawcą – aspekty prawne.

09.05.2019 r. 
16:00–19:10                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2, ul. Rzemieślnicza 6

Organizator: CUTOB–PZITB     
Wykładowcy: mgr  P. Stawicki
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl 

14.
Analiza hydrauliczna złożonych systemów ciśnie-
niowych z wykorzystaniem programu EPANET 
– 2.

14.05.2019 r.
10:00–14:00

Poznań, siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator: WOIIB+PZITS     
Wykładowcy: dr inż. R. Matz, 
dr inż. T. Nawrot 
poznan@pzits-cedeco.com.pl

15.

Urzędowy dziennik budowy – dowód w postę-
powaniach, zasady dokonywania wpisów w celu 
ochrony samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie.

15.05.2019 r. 
16:00–19:10                                                                          

Leszno                                                        
Zespół Szkół Rolniczo-Budow-

lanych im. „Synów Pułku”,   
ul. 1 Maja nr 1 – aula szkoły

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  mec. Jolanta Szewczyk  
– radca prawny PIIB
informacja: tel. 61 854 20 23                  
szkolenia@woiib.org.pl

16.

X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu 
„Energooszczędność w oświetleniu” podczas 
Międzynarodowych Targów Instalacyjnych – 
EXPOPOWER 2019

15.05.2019 r.
Poznań

Międzynarodowe 
Targi Poznańskie 

EXPOPOWER 2019

Organizator: SEP O/Poznań 
Informacja: Biuro SEP – tel. 61 853 66 14
seppoznan@wp.pl
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17.

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu 
„Instalacje elektryczne niskiego, średniego  
i wysokiego napięcia” podczas Międzynarodo-
wych Targów Instalacyjnych – EXPOPOWER 
2019

16.05.2019 r.
Poznań

Międzynarodowe 
Targi Poznańskie

EXPOPOWER 2019

Organizator: SEP O/Poznań 
Informacja: Biuro SEP – tel. 61 853 66 14
seppoznan@wp.pl

18.
Warsztaty (rozwiązania praktyczne): sporządza-
nie umów na wykonanie robót budowlanych mię-
dzy inwestorem a wykonawcą – aspekty prawne. 

16.05.2019 r. 
16:00–19:10                                                                          

Leszno                                                        
Zespół Szkół Rolniczo-Budow-

lanych im. „Synów Pułku”, 
ul. 1 Maja nr 1 – aula szkoły

Organizator: CUTOB–PZITB     
 Wykładowcy:  mgr  P. Stawicki
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl 

19.
Warsztaty (rozwiązania praktyczne): sporządza-
nie umów na wykonanie robót budowlanych mię-
dzy inwestorem a wykonawcą – aspekty prawne. 

23.05.2019 r. 
16:00–19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator: CUTOB–PZITB     
 Wykładowcy: mgr  P. Stawicki
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl  

20.

Urzędowy dziennik budowy – dowód w postę-
powaniach, zasady dokonywania wpisów w celu 
ochrony samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie.

29.05.2019 r. 
16:00–19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  mec. Jolanta Szewczyk 
– radca prawny PIIB
informacja: tel. 61 854 20 23                  
szkolenia@woiib.org.pl

21.

Rozpoznanie zagrożeń oraz instalacje elektrycz-
ne w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona 
przeciwpożarowa obiektów.
–  Certyfikacja wyrobów budowlanych  stosowa-

nych w ochronie przeciwpożarowej.
–  Uzgodnienie projektu budowlanego oraz  

projektów wykonawczych z urządzeniami elek-
trycznymi pod względem pożarowym.

Maj 2019 r.
Kalisz

Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 

ul. Częstochowska 25

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

22.

Urzędowy dziennik budowy – dowód w postę-
powaniach, zasady dokonywania wpisów w celu 
ochrony samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie.

05.06.2019 r. 
16:00–19:10                                                                            

Konin, Starostwo Powiatowe  
al. 1 Maja 9 

– sala konferencyjna

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  mec. Jolanta Szewczyk  
– radca prawny PIIB 
informacja: tel. 61 854 20 23                  
szkolenia@woiib.org.pl 

23.

Urzędowy dziennik budowy – dowód w postę-
powaniach, zasady dokonywania wpisów w celu 
ochrony samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie.

12.06.2019 r. 
16:00–19:10                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2, ul. Rzemieślnicza 6

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  mec. Jolanta Szewczyk  
– radca prawny PIIB 
informacja: tel. 61 854 20 23                  
szkolenia@woiib.org.pl  

24.

Modernizacja budynków zabytkowych w aspekcie 
wzmocnień konstrukcji.
Metody wzmacniania konstrukcji murowych  
w obiektach zabytkowych.

13.06.2019 r.
16:00–19:00

Poznań, siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

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

25.
Warsztaty (rozwiązania praktyczne): sporządza-
nie umów na wykonanie robót budowlanych mię-
dzy inwestorem a wykonawcą – aspekty prawne.

27.06.2019 r.
16:00–19:00

Poznań, siedziba WOIIB 
ul. Dworkowa 14

Organizator: CUTOB–PZITB     
 Wykładowcy: mgr  P. Stawicki
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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KOMENTaRzE

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe 

i zaświadczenia o uczestnictwie. 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach nie będą indywidualnie potwierdzane.

W przypadku odwołania szkolenia zainteresowane osoby zostaną o tym fakcie powiadomione.

26.
Badania odbiorowe i eksploatacyjne w instala-
cjach fotowoltaicznych.

Czerwiec 2019 r.
Kalisz

Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska

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

27.

1. Audyty energetyczne i wykonawstwo budow-
lane.

2. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie 
legalnej i nielegalnej zabudowy.

12.09.2019 r. 
11:00–14:10                                                                                

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła,

 ul. Tumska 15

Organizator: CUTOB–PZITB     
Wykładowcy: dr hab. inż. arch. Sł. Rosol-
ski, mgr inż. Z. Augustyniak 
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  

28.

1. Audyty energetyczne i wykonawstwo budow-
lane.

2. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie 
legalnej i nielegalnej zabudowy.

19.09.2019 r. 
16:00–19:10                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2, ul. Rzemieślnicza 6

Organizator: CUTOB–PZITB     
Wykładowcy: dr hab. inż. arch.  Sł. Rosol-
ski, mgr inż. Z. Augustyniak 
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  

29.

1. Audyty energetyczne i wykonawstwo budow-
lane.

2. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie 
legalnej i nielegalnej zabudowy.

03.10.2019 r.
16:00–19:10                                                                            

Konin, Starostwo Powiatowe  
al. 1 Maja 9 

– sala konferencyjna

Organizator: CUTOB–PZITB     
Wykładowcy: dr hab. inż. arch. Sł. Rosol-
ski, mgr inż. Z. Augustyniak 
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  

30.

1. Audyty energetyczne i wykonawstwo budow-
lane

2. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie 
legalnej i nielegalnej zabudowy

10.10.2019 r. 
16:00–19:10                                                                          

Leszno                                                        
Zespół Szkół Rolniczo-Budow-

lanych im. „Synów Pułku”, 
ul. 1 Maja nr 1 – aula szkoły

Organizator: CUTOB–PZITB     
Wykładowcy: dr hab. inż. arch. Sł. Rosol-
ski, mgr inż. Z. Augustyniak 
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel.  61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl  

31.

1. Audyty energetyczne i wykonawstwo budow-
lane.

2. Gospodarka nieruchomościami w aspekcie 
legalnej i nielegalnej zabudowy

17.10.2019 r. 
16:00–19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator: CUTOB–PZITB     
Wykładowcy: dr hab. inż. arch. Sł. Rosol-
ski, mgr inż. Z. Augustyniak 
Informacja: CUTOB–PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  

32.
Prawo wodne – instrumenty ekonomiczne  
w gospodarowaniu wodami.

Październik 2019 r.
Poznań
10:00

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

33. Zagadnienia hydrauliki rzek nizinnych.
Październik 2019 r.

 Poznań
10:00

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