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z życia izby

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
9 kwietnia 2019 r. odbył się XVIII Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na
którym podsumowano funkcjonowanie naszego samorządu w pierwszym roku działalności V kadencji
władz Izby. Po aktywnej dyskusji delegaci zatwierdzili sprawozdanie organów oraz udzielili absolutorium
radzie WOIIB.
W zjeździe wzięło udział 145 delegatów, co stanowiło 86% uprawnionych do uczestnictwa. Należy
też podkreślić udział wielu gości, w tym: posła na sejm Tadeusza Dziuby, przedstawiciela europosłanki
Krystyny Łybackiej, przedstawicieli uczelni: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, Urzędu m. Poznania, Okręgowej Inspekcji Pracy, prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zaprzyjaźnionej izby architektów w Poznaniu. Delegaci,
po dyskusji, przyjęli do realizacji 8 wniosków zjazdowych oraz zatwierdzili program działalności na 2019 r.
Rada Programowa Biuletynu i Strony Internetowej zakończyła skutecznie prace związane z modernizacją strony internetowej i wprowadzeniem nowej formuły Biuletynu. Wszystkie zespoły działające w ramach Rady działają bardzo aktywnie, realizując program działania na 2019 r. Zadaniem podstawowym
jest zwiększenie intensywności szkoleń ze szczególnym naciskiem na delegatury. Było to szczegółowo
analizowane i omawiane podczas spotkania Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń z przedstawicielami delegatur oraz CUTOB-PZITB. Ustalenia z tego spotkania będą rozliczane na posiedzeniach
Prezydium Rady WOIIB.
Wystąpiliśmy do Urzędu m. Poznania z wnioskiem uwzględniającym aktualizacje warunków zabudowy
wg wymagań Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz oczekujemy na decyzję Prezydenta Poznania w sprawie parkingu na 100 samochodów przy ul. Dworkowej.
Nasi przedstawiciele i jednocześnie absolwenci Technikum Budowlanego przy ul. Rybaki brali udział,
jako przedstawiciele samorządu, w uroczystości 100-lecia szkoły, aktywnie reprezentując WOIIB.
Braliśmy również udział w posiedzeniu Porozumienia Samorządów Zawodowych Zawodów Zaufania Publicznego na szczeblu krajowym w Warszawie, na którym przedyskutowano formułę działania na
przyszłość i ewentualną strukturę organizacyjną. Ustalono, że samorządy nie powinny angażować się
w działalność polityczną.
W III kwartale będziemy współuczestniczyć w organizacji konferencji w Wałczu w dniach 11–13
września br. oraz 27 września w Wielkopolskim Dniu Budowlanych, organizowanym przez Delegaturę
w Gnieźnie, w historycznym miejscu na Lednicy. Już dzisiaj w imieniu Rady WOIIB zapraszam wszystkich członków na to wydarzenie, które jest świętem budowlanych i okazją integracyjnego spotkania nas
wszystkich.
W dniach 28 i 29 czerwca 2019 r. będziemy uczestniczyć w XVIII Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Nasi delegaci pojadą tam z konkretnymi wnioskami, które będziemy starać się zrealizować.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Jerzy Stroński
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Absolutorium
| Lech Grodzicki |
Zacytujmy na początek Kopalińskiego: absolutorium zatwierdzenie sprawozdania z działalności
(finansowej), uznanie jej za prawidłową; ukończenie studiów wyższych
bez uzyskania dyplomu; można też
Doroszewskiego: 1.‘zwolnienie ustępującej władzy od zobowiązań i odpowiedzialności’: udzielenie absolutorium zarządowi, rządowi. 2.’ukończenie studiów bez uzyskania dyplomu’
(…).
Absolutorium po ukończeniu studiów na Politechnice Poznańskiej.
Rocznica Absolutorium. Która to
już rocznica? Było ich wiele. Mój
rocznik celebruje co piątą. Ile tych
piątek? Ho, hoo, nazbierało się…
A więc co pięć lat robimy zjazd nieco poszerzonej, acz już coraz bardziej nielicznej, grupy osób, które
przewinęły się przez ten rocznik. Są
więc tacy, którzy zaczynali studia
nieco, a może nawet dużo, wcześniej. Są i tacy, którzy ukończyli je
nieco później, ale zaczynali razem
z naszym rocznikiem… Zjazdy odbywamy w Poznaniu. Dotąd zawsze
miały uroczysty początek – msza
u św. Rocha, spotkanie z dziekanem,
profesorami, naszymi wykładowcami. Naszymi wykładowcami, to wieloznaczne, bo wśród nich byli i absolwenci z naszego rocznika. Od lat
pojawiają się też niektórzy współmałżonkowie. Ostatniej jesieni gro-
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Prezydium XVIII Zjazdu.
Fot. Mirosław Praszkowski

no nieznacznie stopniało, przerzedzone przez los nieubłagany. A to
zdrowie nie dopisuje, a to odległość
od Poznania dziwnie wzrosła, niekiedy kosmicznie… Odeszła też
większość naszych wykładowców.
Tym razem zrezygnowaliśmy więc
ze spotkania w gmachu wydziału,
racząc się jadłem i napitkiem w tej
samej co zwykle restauracji.
Jesień i zima minęły błyskawicznie. Czy była zima? Tego roku chyba
nikt jej nie widział. Sezon budowlany trwał nieprzerwanie.
A zjazd? Już zapomnieliśmy
o zjeździe rocznika. Ale Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki
Poznańskiej (SAPP) przypomniało
o stuleciu studiów technicznych
w naszym mieście, zwołując z tej
okazji zjazd – spotkanie jubileuszo-

we pod honorowym patronatem
JM Rektora profesora Tomasza
Łodygowskiego (notabene budowlańca). Spotkanie odbyło się
w pięknych gmachach Centrum
Wykładowo-Konferencyjnego PP
(nasza Politechnika to teraz Poznan University of Technology). Jakże
skromnie przy nowych obiektach
uczelni prezentuje się nasz poczciwy, pierwszy na kampusie Piotrowo (jak teraz mówią o tej okolicy),
stojący tu od połowy lat pięćdziesiątych, gmach Wydziału Budownictwa Lądowego! Wielka teraz ta
nasza Alma Mater! Gaudeamus!
Były mowy historyczne, były mowy
pochwalne, były spotkania międzywydziałowe, niestety z mojego
rocznika było nas niewielu. Byli niezawodni członkowie Akademickie-
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go Klubu Seniora – dawni działacze
ZSP i studenckiego PTTK. Przeważali chyba ludzie z Poznania, ale nie
brakowało i tych z odległych miejscowości. Co ważne – rozpoznajemy się! Na koniec wspólne zdjęcie
na tle gmachu i przyjęcie rektorskie w salach Centrum. Szkoda, że
was tam nie było… A ja tam byłem
z moją współstudentką, współabsolwentką, współmałżonką, miód
i wino piłem…
A teraz na poważnie. W końcu piszę o różnych zjazdach, a tu przede
wszystkim trzeba wymienić Zjazd
Sprawozdawczy
Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd to już osiemnasty. Odbył się w Centrum Kongresowym
IOR w Poznaniu przy ul. W. Węgorka 20. Program obfity w punkty
obowiązkowe, których w planie, jak
zwykle, blisko dwadzieścia.
XVIII
Zjazd
Sprawozdawczy
otworzył przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB p. Jerzy Stroński,

Zaproszeni goście.
Fot. MP

przywitał licznie zgromadzonych
(145) delegatów i przybyłych gości. Na początku wybrano Prezydium Zjazdu. Po krótkiej dyskusji
przyjęto porządek obrad i zatwierdzono regulamin Zjazdu. Następnie wybrano Komisję Mandatową,
która potwierdziła prawomocność
Zjazdu. Do Prezydium został poproszony p. Zygmunt Rawicki,
wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów

Delegaci podczas obrad Zjazdu.
Fot. MP
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Budownictwa, który zabrał głos jako
ostatni z gości Zjazdu. Sprawozdania
poszczególnych organów, wcześniej
dostarczone wszystkim delegatom
w formie drukowanej, zostały omówione przez ich przewodniczących,
łącznie z obszernym sprawozdaniem
przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad sprawozdaniami była chwilami burzliwa,
ale łącznie z przyjęciem szeregu
uchwał, w tym uchwały o udzieleniu
absolutorium dla Okręgowej Rady
Izby, zakończyła się po dwóch godzinach. Szczegółowe sprawozdanie ze
Zjazdu można znaleźć na stronie internetowej WOIIB.
Tak skróciłem ten komunikat
o Zjeździe, że nie napisałem o wyborze przewodniczącego. W tym miejscu chcę podziękować za zaufanie
Koleżankom i Kolegom, delegatom
na Zjazd, bo to już chyba dwunasty
raz miałem zaszczyt przewodniczyć
temu ważnemu gremium naszej
Izby. 
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Targi BUDMA 2019
| Włodzimierz Draber |
Tegoroczne Targi BUDMA 2019 odbyły się w dniach
12–15 lutego pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W trakcie trwania Targów Wielkopolska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie
z Grupą MTP zorganizowała 13 lutego Dzień Inżyniera
Budownictwa, pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i patronatem medialnym miesięcznika PIIB „Inżynier Budownictwa”. Po raz pierwszy Dni
Inżyniera Budownictwa ograniczono do jednego dnia,
w związku z odbywającym się w dniach 11 i 12 lutego
Forum Gospodarczym Budownictwa BUILD4FUTURE.
Tradycyjnie Dzień Inżyniera Budownictwa cieszył
się dużym zainteresowaniem oraz dobrą frekwencją.
W Sali Zielonej pawilonu nr 3 zebrało się ponad 250
inżynierów, studentów z Politechniki Poznańskiej i innych uczelni politechnicznych, którzy z zainteresowaniem wysłuchali referatów i prezentacji.
Dzień Inżyniera otworzył
przewodniczący
WOIIB mgr inż. Jerzy
Stroński, witając uczestników, a szczególnie gości: prezesa PIIB prof.
Zbigniewa Kledyńskiego,
prezesa
honorowego
PIIB Andrzeja Rocha
Jerzy Stroński wita uczestników
Dobruckiego,
prezesa
Dnia Inżyniera.
MTP Przemysława TraFot. Mirosław Praszkowski
wę, zastępcę Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw kontroli
i wyrobów Krzysztofa Piątka. Następnie przewodniczący WOIIB oddał głos gościom. Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa życzył
uczestnikom efektywnie spędzonego czasu i dużo dobrych wiadomości dla całej branży budowlanej podczas
27. już Targów BUDMA. Prezes Polskiej Izby Inżynie-
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rów Budownictwa prof.
Zbigniew Kledyński życzył wszystkim inżynierom budownictwa ciekawych referatów, wymiany doświadczeń i wiedzy zawodowej.
Kolejnym
punktem
Dnia Inżyniera było wyWłodzimierz Szymczak,
prezydent ECCE.
stąpienie byłego preFot. MP
zydenta ECCE mgr. inż.
Włodzimierza Szymczaka, który podsumował Rok Inżyniera Budownictwa w Polsce, zorganizowany pod
auspicjami Europejskiej Organizacji Inżynierów Budownictwa – ECCE. Pragnę przypomnieć, że rok 2018
ogłoszono Rokiem Inżyniera Budownictwa w Polsce
podczas Targów BUDMA 2018. Podczas Targów BUDMA 2019 ogłoszono zakończenie obchodów Roku
Inżyniera Budownictwa w Polsce. W ramach tego roku,
w Polsce, odbyło się 36 imprez związanych z obchodami Roku Inżyniera Budownictwa. Głównym celem tych
działań było zwrócenie uwagi społeczeństwa na podstawową rolę inżynierów budownictwa jako zawodu
zaufania publicznego w społeczeństwach krajów europejskich, w zakresie postępów w standardach życia
ludzkiego, oraz podnoszenie ich prestiżu.
Następnie dr hab.
Joanna Smarż omówiła
temat Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa: cel powołania,
rola i zadania w sektorze
budownictwa. W swoim
wystąpieniu przedstawiła rys historyczny poJoanna Smarż.
wstania samorządu oraz
Fot. MP
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Z zainteresowaniem słuchano wykładów.
Fot. MP

akty prawne, na podstawie których było możliwe powołanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Po szesnastu latach działalności warto było
przypomnieć, jak odpowiedzialną rolę spełnia i jakimi
zadaniami w budownictwie zajmuje się nasz samorząd
zawodowy.
Kolejny temat, jaki przygotowano na Dzień Inżyniera
Budownictwa, to Kadry i możliwość zatrudnienia w sektorze budownictwa. Zagadnienie to przedstawił prof.
dr hab. inż. Adam Podhorecki, który zwrócił szczególną uwagę na kierunki i metody kształcenia przyszłych
adeptów sztuki budowlanej w korelacji z późniejszymi
możliwościami ich zatrudnienia w budownictwie.
Duże zainteresowanie i dyskusję wywołał referat
Projektowanie w budownictwie w systemie BIM mgr. inż.
Jacka Janoty-Bzowskiego. Po prelekcji dyskusję na
ten temat poprowadzili: mgr inż. Łukasz Gorgolewski
i dr inż. Grzegorz Ratajczak (obaj z WOIIB). Referent,
jak i prowadzący dyskusję przybliżyli słuchaczom,
w jaki sposób modeluje się budowlę od momentu po-
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wstania jej koncepcji po późniejsze projektowanie, wybudowanie, oddanie do użytkowania, eksploatację aż
po rozbiórkę.
Kolejne dwa tematy dotyczyły odnawialnych źródeł
energii. Referat Odnawialne źródła energii i perspektywy
rozwoju tej dziedziny w Polsce wygłosił dr inż. Radosław
Szczerbowski, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Politechniki
Poznańskiej. W ramach tego zagadnienia przedstawiono produkcję energii z różnych źródeł w państwach europejskich z położeniem nacisku na odnawialne źródła
energii. Pokazano, jak na tle państw europejskich w tej
dziedzinie znajduje się Polska i jakie ma perspektywy
zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Temat Fotowoltaika przyszłości i rozwój tego źródła
energii w Polsce przybliżył słuchaczom przedstawiciel
firmy PITERN – Piotr Napierała.
Podsumowując, Dzień Inżyniera Budownictwa 2019
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających Targi, co przełożyło się na dobrą frekwencję. 
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Wystąpienie Włodzimierza Szymczaka
prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa
wygłoszone podczas Dnia Inżyniera w ramach
MTP BUDMA 2019.
Rok temu, dokładnie rok temu tu, w Poznaniu, podczas Targów BUDMA – 2018 miałem przyjemność
ogłosić otwarcie Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa w Polsce. Dziś, również w Poznaniu na kolejnej BUDMIE, bo jakżeby inaczej, przedstawię pierwsze podsumowanie tego bezprecedensowego w skali
europejskiej wydarzenia.
Ale na początek kilka słów przypomnienia.
Jesienią 2014 roku, podczas 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, które odbyło się w Warszawie, ówczesny prezes PIIB Pan
Andrzej Roch Dobrucki – gospodarz tego wydarzenia –
zgłosił ideę zorganizowania nie dnia, tygodnia czy miesiąca, ale całego roku poświęconego promocji profesji
inżyniera budownictwa w Europie. Słowo ciałem się stało i oto w 2017 roku ECCE, we współpracy z brytyjskim
Institution of Civil Engineers, które w 2018 roku obchodziło 200-lecie swego powstania, ogłosiła Rok 2018 –
Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa.
To bezprecedensowe wydarzenie o zasięgu europejskim składało się z szeregu konferencji, zjazdów, kongresów, warsztatów, a nawet spotkań integracyjnych,
organizowanych w różnych krajach Europy przez członków ECCE na przestrzeni całego roku, pod jednym
wspólnym szyldem „Rok 2018 – Europejskim Rokiem
Inżynierów Budownictwa”.
Wydarzenie otwierające Europejski Rok Inżynierów
Budownictwa odbyło się 2.12.2017 r. w Nikozji, gdzie
Cypryjskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa miało swoje 25. Zgromadzenie Ogólne połączone
z jubileuszem 25-lecia swego powstania.
Apogeum i pierwsze podsumowanie Europejskiego
Roku Inżynierów Budownictwa nastąpiło w Londynie,
w tygodniu pomiędzy 22 a 26 października 2018 r.,
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gdzie Globalny Kongres Inżynierski świętował 200-lecie ICE w połączeniu z 50-leciem WFEO i 68. Zgromadzeniem Ogólnym ECCE. Obecni byli przedstawiciele
amerykańskich i kanadyjskich inżynierów budownictwa (ASCE i CSCE), a także goście z wielu innych krajów.
Jakie były cele, które chcieliśmy osiągnąć, organizując Europejski Rok Inżynierów Budownictwa?
 wzmocnić świadomość społeczną fundamentalnej
roli inżynierów budownictwa w kształtowaniu i podnoszeniu standardów życia ludzi,
 podnieść prestiż profesji inżyniera budownictwa
w społeczeństwach krajów europejskich,
 podkreślić kluczową rolę, jaką inżynierowie budownictwa muszą odegrać w rozwiązywaniu problemów,
które dziś i w przyszłości stają przed mieszkańcami
naszej planety,
Jak zamierzaliśmy te cele osiągnąć?
 poprzez jak najszersze rozpropagowanie specjalnego
Logo i Proklamacji przygotowanej na Europejski Rok
Inżyniera Budownictwa,
 organizację przez członków ECCE, „jak Europa długa
i szeroka”, różnego typu imprez powiązanych z profesją inżyniera budownictwa,
 przygotowanie specjalnej, standardowej prezentacji,
która będzie odtwarzana na każdej imprezie spod
szyldu Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa,
 działania marketingowe prowadzone poprzez prasę,
media, strony internetowe i nasz e-journal,
 poinformowanie o naszej inicjatywie władz Unii Europejskiej.
W jakim zakresie i w jakim stopniu udało się nam osiągnąć zakładane wcześniej cele?
Przeprowadzono ponad 30 imprez, w niemal całej Europie, a także w Ameryce Południowej (Zgro-
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madzenie Ogólne Światowej Rady Inżynierów Budownictwa (WCCE) w Boliwii pod flagą 2018 EYCE,
z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej Proklamacji, LOGO i Standardowej Prezentacji.
Statystyka jasno wskazuje, że największy wkład w Europejski Rok Inżyniera Budownictwa miała Polska Izba
Inżynierów Budownictwa wraz z izbami okręgowymi,
organizując 9 imprez. Należy zauważyć, że inicjatywa
Dolnośląskiej OIIB, która w okresie od maja do lipca
2018 roku zorganizowała cykl siedmiu wycieczek/
wypraw, których celem było zwiedzanie wspaniałych
budowli inżynierskich we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku,
figuruje w powyższej statystyce jako jedno wydarzenie.
Charakter wydarzeń spod sztandaru 2018 EYCE był
bardzo zróżnicowany, bo z jednej strony Globalny Kongres Inżynierski w Londynie liczący 2500 uczestników
z całego świata, a z drugiej środowiskowe imprezy integracyjne. Właśnie ta różnorodność stanowi unikalną,
specyficzną wartość Europejskiego Roku Inżynierów
Budownictwa. To samo można powiedzieć o tematyce tych wydarzeń. Z jednej strony problemy globalne,
takie jak Agenda 2030 przyjęta przez ONZ z jej sie-

demnastoma Celami dla Zrównoważonego Rozwoju.
Z drugiej strony tematy praktyczne, dotyczące codziennej działalności inżynierów budownictwa. Również
ranga i liczba gości i uczestników poszczególnych wydarzeń była imponująca. Jednak największą wartością
Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa jest zaangażowanie i energia członków ECCE. Dzięki ich jednomyślnej akceptacji i aktywnemu poparciu dla tej idei
2018 EYCE zakończył się pełnym sukcesem. Osiągnęliśmy wszystkie zakładane cele, a nawet więcej. Myślę
bowiem, że wśród samych inżynierów budownictwa
znacznie wzrosła świadomość powiązania ich codziennej pracy z rozwiązywaniem globalnych wyzwań, które
stoją dziś przed nami jako mieszkańcami Ziemi.
2018 Europejski Rok Inżynierów Budownictwa był
bez wątpienia największym projektem zrealizowanym
przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa w całej jej historii i to zarówno pod względem zakresu, jak
i czasu trwania, a mam nadzieję, że również pod względem osiągniętych rezultatów. 
Włodzimierz Szymczak
Immediate Past President of ECCE

Forum Gospodarcze Budownictwa
BUILD4FUTURE
| Włodzimierz Draber |
Przy okazji Targów BUDMA 2019, które odbyły się w dniach 12–15 lutego 2019 roku, pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbywało się szereg imprez towarzyszących. Jedną
z takich imprez było Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE dedykowane branży budowlanej, zorganizowane pod patronatem honorowym:
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii. Forum odbyło się
w dniach 11–12 lutego i było zorganizowane w formie
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Uczestnicy Forum. Fot. Mirosław Praszkowski
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debat dyskusyjnych. Uczestnikami Forum byli przedstawiciele: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorcy, deweloperzy oraz członkowie najważniejszych
izb i stowarzyszeń. Samorząd zawodowy inżynierów
budownictwa reprezentowali przedstawiciele Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa z prezesem prof.
Zbigniewem Kledyńskim oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z przewodniczącym
mgr. inż. Jerzym Strońskim. W pierwszym dniu Forum
odbyły się trzy debaty:
Debata inauguracyjna
– Plany i strategie rozwoju budownictwa w Polsce
W tej debacie brali udział: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz

przedstawiciele: Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii, Narodowego Instytutu Architektury
i Urbanistyki, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Budownictwa, Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, którą reprezentował prezes
prof. Zbigniew Kledyński. W czasie tej debaty prowadzono dyskusję: o stanie sektora budowlanego w Polsce, gospodarce, problemach i zagrożeniach w budownictwie oraz o zadaniach i szansach budownictwa
w następnych latach.
Druga Debata
– Programy promieszkaniowe w Polsce
W tej debacie tematyka była poświęcona następującym programom: Dostępność Plus, Mieszkanie
Plus i Mieszkanie na Start. W tej debacie brali udział:
Artur Soboń sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Włodzimierz Kocoń, wiceprezes zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawiciele: Polskiego Związku Firm Deweloperskich, PFR
Nieruchomości, Związku Miast Polskich i Związku
Banków Polskich. W tej debacie nie braliśmy czynnego
udziału.
Trzecia Debata
– Eksport i współpraca międzynarodowa
W trakcie tej debaty postawiono szereg pytań dotyczących eksportu i współpracy międzynarodowej: jak

Uczestnicy II panelu dyskusyjnego Forum.
Fot. MP

Uczestnicy III panelu dyskusyjnego Forum.
Fot. MP

Uczestnicy I panelu dyskusyjnego Forum.
Fot. MP
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prowadzić promocję i jak wprowadzić przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny z sukcesem, czy zaangażowanie w eksport przedsiębiorstw ogranicza aktywność
na rynku krajowym, jakie są bariery wejścia firm na
rynki zagraniczne, jaka będzie przyszłość polskich firm
i jakie istnieje zagrożenie ze strony zagranicznych koncernów oraz jakie jest możliwe wsparcie dla polskiego
eksportu. To tylko niektóre z pytań, na które próbowano w trakcie dyskusji znaleźć odpowiedź. W tej debacie wziął czynny udział prezes PIIB prof. Zbigniew
Kledyński oraz przedstawiciele kilku instytucji zainteresowanych tą tematyką.
W drugim dniu Forum odbyły się dwie debaty:
Czwarta Debata
– Wpływ sektora budowlanego na gospodarkę
W tej debacie udział wzięli Mateusz Walewski, główny ekonomista – dyrektor Biura Badań i Analiz Banku

rów publicznych jako zamawiających. Dyskutowano
o problemach: czy polskie firmy są przygotowane na
spowolnienie gospodarcze i jak skutecznie zapobiegać
zatorom płatniczym. Taka była tematyka tej czwartej
debaty, a wynikające z niej wnioski powinny doprowadzić do zmian legislacyjnych, które usuną te zagrożenia
i problemy.
Piąta Debata
– Efektywne zarządzanie energią w budownictwie
W ostatniej debacie udział wzięli: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
oraz przedstawiciele: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,
Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości. W tej debacie podnoszono szereg zagadnień

Uczestnicy IV panelu dyskusyjnego Forum.
Fot. MP

Uczestnicy V panelu dyskusyjnego Forum.
Fot. MP

Gospodarstwa Krajowego, prezes PIIB prof. Zbigniew
Kledyński, Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” oraz przedstawiciele:
Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Santandera i Centrum Analiz Branżowych. W trakcie tej
debaty analizowano sytuację gospodarczą w sektorze
budownictwa w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na
zagrożenia i problemy takie jak: brak środków na badania, rozwój techniczny i innowacyjność, brak pracowników oraz fachowej i wykształconej kadry, zatrudnienie
obcokrajowców i wzmocnienie kompetencji inwesto-

takich jak: zielone światło dla zamówień publicznych
w tej dziedzinie, zrównoważone budownictwo, program „Czyste powietrze”, Dyrektywa Unijna 2010/31
UE. Zastanawiano się, jak zwiększyć energooszczędność poprzez gospodarkę niskoemisyjną w Polsce.
Podsumowując Forum Gospodarcze Budownictwa
BUILD4FUTURE, można wyraźnie swierdzić, że dotyczyło bardzo istotnych, aktualnych zagadnień nurtujących branżę budowlaną w Polsce. Sygnały i wnioski
z tego Forum powinny przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej w dziedzinie budownictwa w Polsce. 
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Rozmowa z prof. dr. hab. inż.
Zbigniewem Kledyńskim

Wywiad

Z cyklu: Wywiad z...
.
z ..

– prezesem PIIB – podczas MTP BUDMA 2019
| Mirosław Praszkowski |
 Mirosław Praszkowski
Panie Prezesie, jaki był bilans otwarcia pańskiego przewodnictwa Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa?
Zbigniew Kledyński
Nie robiliśmy żadnego wstępnego audytu choćby z tego
powodu, że od 8 lat działałem w Krajowej Radzie PIIB i jednocześnie pełniłem funkcję
wiceprezesa Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Problemy, które dotyczyły
naszej Izby były mi znane.
Najważniejsze zadania, jakie przede mną stanęły to:
dokończenie budowy siedziby przy ul. Kujawskiej
1 w Warszawie oraz nieoczekiwanie przedstawione
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odrębne
projekty ustaw o architektach i o inżynierach budownictwa.
 MP
Jak podsumuje Pan koniec 2018 roku w świetle zadań
i obowiązków, z którymi musiał się Pan zmierzyć?
Zbigniew Kledyński
Większość zadań, z którymi musieli się zmierzyć członkowie Krajowej Rady PIIB oraz członkowie innych organów,
znajdzie swoje szczegółowe podsumowanie podczas czerwcowego Krajowego Zjazdu Izby. Sprawy legislacyjne, dotyczące naszego zawodu, będą trwały jeszcze kilka miesięcy.
Być może część z nich znajdzie już rozwiązanie, z którym
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delegaci będą się mogli zapoznać podczas zjazdu lub krótko
przed terminem rozpoczęcia obrad.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyjęło w końcu nasz
postulat, aby wyrok Trybunału Konstytucyjnego zrealizować krótką ścieżką legislacyjną przez Parlament RP. W tej
chwili oczekujemy na wyniki prac Sejmu i Senatu i liczymy,
że efekt końcowy nie spowoduje perturbacji w procesie postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane
wiosną 2019 roku. [Od autora. Wywiad przeprowadzony – 13 lutego 2019 r.]
Jesteśmy, jako samorząd zawodowy, bardzo mocno zaangażowani w prace związane z procedowaniem projektów
ustaw o architektach i o inżynierach budownictwa. Na efekty końcowe musimy jeszcze poczekać.
Jeśli miałbym krótko podsumować 2018 rok, to chciałbym zauważyć, iż Krajowa Rada powołała kilka nowych komisji i zespołów problemowych. Podczas przeglądu zadań
i obowiązków zespołów dotychczas funkcjonujących okazało się, że niektóre z nich już zrealizowały swoje zadania.
Pojawiła się natomiast potrzeba powołania nowych komisji, m.in. Komisji ds. komunikacji społecznej, aby programowo budować wizerunek inżyniera budownictwa w szerokim
otoczeniu społecznym i dbać o jego utrzymanie.
Myślimy również, że nasze czasopismo – „Inżynier Budownictwa” – powinno przejść pewne zmiany, co do propozycji merytorycznej zawartości, ale także i kwestii dostępności elektronicznej. Wielu młodych inżynierów częściej
sięga po elektroniczne środki przekazu informacji. Jest to
obecnie ogólna tendencja na rynku wydawniczym i w tym
kierunku również powinniśmy zmierzać jako samorząd zawodowy.
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Powołaliśmy także: Komisję ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego i Komisję ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Są to
ważne dla nas obszary działalności i sądzimy, że inicjatywy te bardziej otworzą Izbę i pozwolą umocnić jej pozycję
w otoczeniu społecznym i zawodowym.
Jeśli chodzi o sprawę budowy naszej siedziby, to wyraźnie chciałbym podkreślić,   że uporządkowaliśmy sprawy
formalne związane z kontynuacją budowy i porozumieliśmy się z głównym wykonawcą tego obiektu. Prace nieprzerwanie trwają.
Ocenę efektów naszej działalności pozostawiam delegatom podczas Krajowego Zjazdu PIIB.
 MP
Jak Pan ocenia możliwości dalszej współpracy z samorządem zawodowym architektów?
Zbigniew Kledyński
W połowie grudnia 2018 r. uczestniczyłem w obradach
zjazdu programowo-budżetowego Izby Architektów RP,
podczas którego stwierdziłem, że jesteśmy skazani na sukces w zakresie budowania relacji pomiędzy naszymi zawodami i samorządami. Organicznie wynikają one z przedmiotu wzajemnych zainteresowań zawodowych i z tradycji
wspólnego działania w procesie budowlanym. Nie najlepiej
się stało dla tych relacji, że pojawiły się radykalne rozwiązania, które, jak sami architekci to określali, były budowane na innej płaszczyźnie pojęciowej. My, inżynierowie
budownictwa, od początku uważaliśmy, że ta płaszczyzna
pojęciowa nie przystaje do określeń: samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, proces budowlany. Cały czas
apelowaliśmy, żeby wszystkie regulacje były osadzane
w zapisach prawa budowlanego, na zapisach o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. Uważamy, że
wspólnym polem działalności architektów i inżynierów budownictwa powinno rządzić prawo budowlane. Nasze argumenty znajdują wsparcie w stanowisku Rady Legislacyjnej
i w stanowisku Rządowego Centrum Legislacji. Propozycje
naszych Koleżanek i Kolegów architektów o wprowadzeniu
ich płaszczyzny pojęciowej wywracały „do góry nogami”
utrwalony system działalności inwestycyjno-budowlanej.
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Zawsze apelowałem o to, abyśmy dyskutowali w oparciu
o konkretny materiał, konkretne zapisy prawne, a wszelkie
emocje, które towarzyszą zawsze zmianom, odłożyli na bok.
Te emocje pojawiają się przede wszystkim w nowoczesnych
nośnikach przekazu, gdzie najłatwiej – i niestety najczęściej
bez głębszej refleksji – przelać je na krótki tekst i rozpowszechnić w szerokim kręgu odbiorców. A tam tekst ten żyje
już swoim własnym życiem.
Chciałbym zwrócić uwagę, że aby poznać stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tej czy w innej materii
należy śledzić oficjalne kanały informacyjne Izby, m.in. stronę internetową PIIB, wywiady udzielane przez osoby reprezentujące nasz samorząd.
Przy tej okazji poznaliśmy siłę oddziaływania elektronicznych środków przekazu, ich szybkość oraz zasięg oddziaływania. Wyciągając wnioski, zamierzamy ukierunkować
działania „Inżyniera Budownictwa” także na ten obszar.
Procesowi temu powinna również towarzyszyć nasza pogłębiona obecność w elektronicznych środkach komunikacji
społecznej. Pozwoli to na szybszy dostęp z informacjami do
szerszych gremiów naszych członków i łatwiejszy odbiór ich
opinii.
 MP
Panie Prezesie, rozmawiamy podczas MTP BUDMA.
Dwa lata temu bardzo nośnym tematem podczas targów był projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Przez kolejne lata mówiło się o zmianach w Prawie budowlanym, ustawie o zawodach architekta i inżyniera budownictwa. W tym roku są to również tematy,
którymi całe środowisko jest bardzo zainteresowane,
a zmian nadal brak. Inżynierowie skarżą się na brak poczucia prawnej stabilności. Jakie działania PIIB może
podjąć w zakresie zmian w tym zakresie?
Zbigniew Kledyński
Podczas dyskusji na posiedzeniach Krajowej Rady Koleżanki i Koledzy podkreślali, że prawo nawet w części niedoskonałe jest dużo lepsze od prawa niestabilnego i zmiennego. PIIB nie stanowi prawa. Jesteśmy jako samorząd
również ofiarami nadmiernych chęci dokonywania zmian,
deklarowanych przez kolejne ekipy rządowe. Wielokrotnie
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słyszeliśmy o intencjach: uproszczenia prawa, przyśpieszenia procedur. Praktyka i szczegóły wskazują na duże rozbieżności między deklaracjami a realiami życia. Jako samorząd chcielibyśmy prawa stabilnego, trwalszego niż rok czy
dwa lata. Działalność budowlana nie odbywa się z dnia na
dzień. Dla rozwoju branży budowlanej potrzebna jest stabilna prawnie długoletnia perspektywa. Pozwoli to zbudować siłę polskiego budownictwa w dłuższej perspektywie,
także w zakresie kadrowym.
Częstokroć powtarzam, że młodzi ludzie, którzy w danym
roku decydują się na związanie swojej przyszłości zawodowej z branżą budowlaną, efektywnie do zawodu wejdą za
minimum 7–8 lat. I dla nich ten zawód i przepisy prawa
w nim obowiązujące powinny być atrakcyjne oraz stabilne
przez co najmniej cały ten czas. Nie sposób budować swoich planów życiowych, zawodowych, jeśli nie ma stabilności
zasad wpływających na skutki naszych wyborów.
Staramy się cały czas monitorować możliwości wpływania na podejmowane decyzje w zakresie zmian w przepisach prawa. W tym obszarze intensywnie działa Komisja
Prawno-Regulaminowa Krajowej Rady.
 MP
W inaugurującym Dzień Inżyniera wystąpieniu pan
Włodzimierz Szymczak podsumował przebieg wydarzeń, które odbyły się w Polsce z okazji ogłoszenia przez
ECCE 2018 roku Rokiem Inżynierów Budownictwa. Jakie w związku z tym zaszły zmiany w świadomości społecznej, w odbiorze zawodu inżyniera budownictwa?
Zbigniew Kledyński
Zmiany w ocenach danej grupy zawodowej w odbiorze społecznym odbywają się dużo wolniej niż rok lub dwa lata. Jako
zwolennik pracy organicznej uważam, że jeśli się nie posieje,
to nie ma żadnych szans na zbiór. Ten rok uważam za czas
poświęcony na przybliżenie szerszemu audytorium pewnych
myśli, czy też idei związanych z tworzeniem pozytywnego
wizerunku naszego zawodu. Podczas różnych kongresów
naukowo-technicznych i konferencji, gdzie dużo mówi się
o przyszłości naszej cywilizacji, w tym o dbałości o środowisko
naturalne, w sposób jednoznaczny wskazuje się na ogromną
rolę i odpowiedzialność inżynierów budownictwa w realizacji
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przyszłych zadań. By zapewnić ludziom odpowiednie warunki do życia, w środowisku, o które wszyscy odpowiedzialnie
będziemy dbać, rola inżynierów musi rosnąć.
Ten rok przyniósł pierwsze pozytywne zmiany. Należy do
nich wspólne działanie szerokich inżynierskich gremiów na
rzecz umacniania pozycji inżynierów budownictwa i prestiżu naszego zawodu. Dalej musimy wszyscy razem działać.
Etycznie i zgodnie ze sztuką inżynierską tworzyć elementy
naszej wspólnej przyszłości. Wierzę, że jesteśmy w stanie razem zmienić bardzo wiele. Musimy też być bardziej otwarci
na komunikację społeczną. Nawet najbardziej skomplikowane inżynierskie dzieło będzie podlegać społecznej ocenie
i będzie musiało znaleźć swojego odbiorcę, który nie zawsze
będzie merytorycznie przygotowany na takie spotkanie. To
jest też zadanie dla nas, aby rozwijać wśród inżynierów zdolności do komunikowania się z naszymi odbiorcami, naszymi
klientami, czy też szeroko rozumianym społeczeństwem.
 MP
Wiele okręgowych izb nawiązało na szczeblu lokalnym
współpracę z innymi samorządami zawodów zaufania
publicznego. Czy Polska Izba Inżynierów Budownictwa
również podejmie taką współpracę z centralami tych
samorządów?
Zbigniew Kledyński
Cieszę się, że nawiązał Pan do idei pracy u podstaw, a więc
przede wszystkim w okręgach. Uważam, że wszelkie działanie powinno się rodzić tam, gdzie występuje jego potrzeba.
Już 8 województw, czyli 8 okręgowych izb, sformalizowało swoją współpracę z lokalnymi organami samorządów
zawodów zaufania publicznego. Inne współpracują, choć
niekoniecznie w sposób tak sformalizowany.
Aby móc wspierać i rozwijać formy tej współpracy, powołaliśmy na szczeblu krajowym Komisję ds. współpracy
z samorządami zawodów zaufania publicznego. Bardzo
ważną kwestią jest wychodzenie tych porozumień samorządowych do społeczeństwa. Jako jeden z przykładów podam propozycję zorganizowania wspólnego pikniku przez
te samorządy na Mazowszu. Liderem przedsięwzięcia
co roku jest inny samorząd. W tym roku samorząd pielęgniarski zaproponował, by piknik, który ma się odbyć w czerwcu,
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zorganizować w parku miejskim. Impreza nabierze wówczas
innego, bardziej otwartego charakteru. Wszystkie samorządy
będą mogły także zaprezentować się szerokiemu społeczeństwu. Będzie można opowiedzieć o roli każdego z samorządów, jego misji i odpowiedzialności zawodowej oraz społecznej. Pozwoli to nam wspólnie uzyskać to, na czym najbardziej
samorządom zależy, czyli na otwarciu się na społeczeństwo.
 MP
Panie Prezesie, podczas dyskusji w trakcie III Forum
Gospodarczego Budownictwa Build4Future wielokrotnie mówiono o różnych zagrożeniach dla sektora budowlanego. Które z nich są łatwe do zidentyfikowania
w bliższej i dalszej perspektywie czasowej?
Zbigniew Kledyński
Podczas dyskusji, w ramach różnych tematycznie paneli
dyskusyjnych, zagrożenia dla branży budowlanej zostały
dość dobrze wyartykułowane. Zarówno te, które dotyczą
najbliższej perspektywy czasowej, jak i te, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć za kilka lub kilkanaście lat. W kilku
przypadkach wszyscy dyskutanci byli jednomyślni. To był
dobry prognostyk na przyszłość, bo jeśli w taki sposób oceniamy pewne zagrożenia, to będzie nam łatwiej zapobiec
ich skutkom lub nawet nie dopuścić do ich powstania.
Dla mnie ważniejsze jednak było stwierdzenie, że niestety
nie ma długofalowej strategii dla branży budowlanej. Mam
nadzieję, że wspólnie ze stroną rządową wypracujemy zmianę
sposobu myślenia o budownictwie. Nie tylko z punktu widzenia odbiorców efektów działania tej branży, użytkowników
pięknych, funkcjonalnych mieszkań i domów, bezpiecznych
i szerokich autostrad, uporządkowanych szlaków wodnych
itp., ale także z punktu widzenia przedsiębiorcy i inżyniera
budownictwa. Abyśmy wspólnie zastanowili się, czy przy
okazji budowania nowoczesnej Polski będziemy w stanie
zbudować i utrzymać silną, nowoczesną branżę budowlaną.
Branżę, która będzie motorem napędowym całej gospodarki
narodowej. Ważne jest nie tylko to, co zbudujemy, ale co – po
latach budowania w Polsce – może stać się naszą narodową
specjalnością budowlaną, naszą specjalnością eksportową?
W okresie międzywojennym polskie budownictwo wspaniale się rozwijało. Inżynierowie, którzy budowali często
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rewolucyjne technologicznie obiekty, później przekazywali
swoją wiedzę w postaci podręczników i książek, które niejednokrotnie są aktualne do dziś. Czy obecnie, w czasie dynamicznie rozwijających się technologii, nie tracimy części
wiedzy praktycznej inżynierów z wieloletnim doświadczeniem? Czy nie zostanie zerwana sztafeta pokoleniowa przekazywania wiedzy praktycznej? Myślę, że elementy dotyczące kształcenia kadry powinny się znaleźć w strategii dla
budownictwa jako takiego, jako branży nowych technologii
i wysoko cenionych usług.
 MP
Według Pana, pracownika naukowo-dydaktycznego,
prezesa PIIB, jakimi cechami powinien charakteryzować się współczesny inżynier?
Zbigniew Kledyński
Żyjemy w czasach, które charakteryzują się zamętem
technologicznym, informacyjnym, które wypełnione są
nadmiarem wszelakich bodźców. Powstają nowe technologie, o których nie zawsze potrafimy powiedzieć, że
wiemy, co one nam ze sobą przyniosą, jak wpłyną na nas samych, na nasze środowisko naturalne. Żeby je zagospodarować, jeszcze nie ma planu. Dotyczy to choćby wkraczania
do Polski technologii BIM.
W związku z tym współczesnego inżyniera budownictwa
powinna charakteryzować przede wszystkim otwartość.
Otwartość na nowe technologie, na nowe kompetencje
społeczne, na nowe sposoby komunikowania się z klientem
i partnerami w zawodzie, zwłaszcza w relacjach międzybranżowych. Jesteśmy skazani na interdyscyplinarność.
Polskie budownictwo jest bardzo rozdrobnione. Chcielibyśmy, aby tworzyły się większe przedsiębiorstwa, zespoły
projektowe. Do tego konieczna jest otwarta głowa, szacunek dla partnera w zawodzie, dla jego wiedzy, zwłaszcza tej,
której sami nie posiadamy. Nie zmienia to faktu, że musimy
być najlepsi w tym, co jest jądrem naszego zawodu, a każda
z naszych specjalności technicznych ma na pewno dobrze
zdefiniowane podstawy. Obyśmy mogli je tylko gruntownie
i dobrze stosować i we właściwy sposób wykorzystać.
 MP
Bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę.
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z życia izby
W obronie budynku starego dworca PKP
Poznań Główny
| Mirosław Praszkowski |
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza w swych szeregach ponad 11,5 tys. inżynierów i techników budownictwa różnych specjalności zawodowych. Już po raz czwarty zabraliśmy głos
w sprawie budynku dawnego dworca kolejowego PKP
– Poznań Główny. Pierwszą konferencję w tej sprawie
zwołaliśmy 3 grudnia 2013 r., kolejne odbyły się w lutym i w kwietniu 2014 roku.
6 marca 2019 r. zorganizowaliśmy konferencję prasową w obronie budynku starego dworca PKP Poznań
Główny, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli władz
administracji wojewódzkiej i samorządowej, miasta Poznania, dyrekcji PKP, członków stowarzyszeń FSNOT,
a także członków naszej Izby oraz redakcje poznańskich
mediów.
Wśród uczestników dyskusji o przyszłości poznańskiego dworca pojawili się: Tadeusz Dziuba – poseł
na Sejm RP, Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski
Konserwator Zabytków w Poznaniu, Piotr Sobczak –
dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Miasta
Poznania, Paweł Łukaszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, Piotr
Kostka – prezes SARP Poznań, Jan Firlik – prezes SITKom O/Poznań, a także wielu zainteresowanych członków WOIIB.
Dyskusję rozpoczął Jerzy Stroński – przewodniczący
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który powiedział, że poznański dworzec kolejowy,
który został wybudowany w latach 1874–1879, ma
charakter zabudowy jako dworzec wyspowy lub przejezdny. Składał się z północnego skrzydła frontowego
z centralnie usytuowanym holem oraz zespołu przylegających od południa skrzydeł zgrupowanych przy dwu
dziedzińcach wewnętrznych. Elewacje obłożone były
czerwoną cegłą licówką. Po zakończeniu II wojny świa-
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Jerzy Stroński – przewodniczący WOIIB i Mirosław Praszkowski –
rzecznik prasowy WOIIB podczas konferencji.
Fot. Adam Podkowiński

towej, w latach 1946–1949, jego fasada zewnętrzna
została przebudowana, uzyskując cechy klasycystyczne. Kolejna przebudowa miała miejsce w latach 1961–
1976, w wyniku której obiekt uzyskał cechy modernistyczne.
25 października 2013 r. budynek dworca kolejowego
PKP Poznań Główny przestał służyć pasażerom, gdyż
w tym dniu oddano do użytku galerię handlową Poznań City Center, która w swojej skromnej części pełniła funkcje dworcowe. WOIIB od początku wyrażała
swój sprzeciw wobec dysproporcji usług handlowych
do komunikacyjnych, które zaserwowano Wielkopolanom. Powstał twór, który na początku nazwano Zinte-

Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków
w Poznaniu podczas wystąpienia.
Fot. AP
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growanym Centrum Komunikacyjnym w Poznaniu (po
Pan Jerzy Witczak, który przez wiele lat wykonywał
dołączeniu skromnego dworca PKS), który nie spełniał obowiązki Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspekswoich funkcji dworcowych.
tora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, stwierdził, że
Kolejna, czwarta konferencja prasowa, została zwo- działania inwestycyjne PKP w odniesieniu do Dworca
łana w obronie historycznej, ceglanej elewacji frontonu Głównego PKP uważa za zdumiewające i nieracjonalne.
budynku dworca. Są już techniczne
możliwości odtworzenia dawnego wizerunku elewacji budynku
List otwarty
dworca. Konieczne jest również
w sprawie starego budynku Dworca PKP Poznań Główny
przywrócenie na poziomie parteru i poziomie 1. funkcji dworWielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza w swych
cowych, z kasami biletowymi,
szeregach ponad 11,5 tysiąca osób, wśród których są m.in. inżynierowie bupoczekalniami i nowoczesnymi
downictwa ogólnego, drogowego i mostowego, instalacji sanitarnych, instalacji
ciągami komunikacyjnymi łącząelektrycznych, budownictwa kolejowego i infrastruktury kolejowej.
cymi wszystkie perony po obu
My, inżynierowie i technicy branży budowlanej, już po raz czwarty zabieramy
stronach budynku.
głos w sprawie budynku dawnego dworca kolejowego PKP – Poznań Główny.
Pani Joanna Bielawska-PałBardzo niepokoją nas różne koncepcje przebudowy budynku dworca i zmiaczyńska – Miejski Konserwator
ny proponowane przez zarządzających tymi budynkami – od stworzenia w tym
Zabytków w Poznaniu – podmiejscu kompleksu biurowo-hotelowego, po ostatnie doniesienia medialne, o całkreśliła walory historyczne
kowitym wyburzeniu zabytkowego obiektu i postawieniu nowych budynków.
elewacji budynku dworca. Pod
Zdumiewa nas lekkomyślne i bezsensowne wydawanie pieniędzy w zupełnie
budynkiem zlokalizowany jest
nietrafione rozwiązania architektoniczne i użytkowe przebudowywanego bukompleks schronów, które podynku starego dworca kolejowego.
wstały w okresie zimnej wojny
Kolejny raz występujemy w obronie historycznej części dawnego dworca koi dziś mają już dużą wartość hilejowego w Poznaniu! Wnosimy o zachowanie jego charakterystycznej ceglanej
storyczną, a są udostępniane
elewacji!
mieszkańcom Poznania tylko
Wnosimy również o przeznaczenie części budynku – od wejścia głównego aż
raz w roku. Budynek dworca
po podziemny łącznik pomiędzy peronami – na potrzeby pasażerów! Powinny tu
znajduje się w strefie ochronnej
powstać dodatkowe kasy biletowe oraz część klasycznej poczekalni dworcowej.
starego miasta i wszelkie działaDworzec powinien służyć pasażerom!
nia związane z jego ewentualną
przebudową będą wymagać
uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Przywrócenie społeczności miasta Poznania historyczPan Tadeusz Dziuba powiedział, że przeprowadzenie nej elewacji dworca i klasycznej poczekalni dworcowej
inwestycji komunikacyjnych w Poznaniu jest konieczne. nie tylko uratuje cenny dla miasta zabytek, ale także bęPowinno to się odbywać kompleksowo i w sposób bar- dzie znaczącym ułatwieniem podróży wszystkim korzydzo przemyślany. Powinno się myśleć perspektywicz- stającym z usług tego przewoźnika.
nie, przewidując konieczność rozbudowy sieci kolejoUczestnicy konferencji poparli stanowisko WOIIB,
wej o kolejne tory na Warszawę i dalej na wschód, jak wyrażone w liście otwartym w obronie budynku dworrównież w kierunku Piły, Szczecina.
ca kolejowego PKP Poznań Główny. 
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z życia izby
Wydarzyło się
w naszej Izbie

1 lutego

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

5 lutego

Posiedzenie Prezydium Rady WOIIB.

6 lutego

Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu i Strony Internetowej WOIIB, podczas którego
wybrano materiały do publikacji w nr 1/2019 Biuletynu.

12 lutego

OKK WOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków od kandydatów ubiegających się o nadanie
uprawnień budowlanych na sesję wiosenną 2019 r.

13 lutego

WOIIB zorganizowała Dzień Inżyniera podczas MTP BUDMA 2019.

19 lutego

IV Turniej Brydża Porównawczego Par o nagrodę Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa organizowany przez Zespół ds. Informacji Technicznej
i Integracji.

21 lutego

W Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej odbyło się posiedzenie przedstawicieli samorządów zawodowych w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego.

27 lutego

Szkolenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

6 marca

IV Konferencja prasowa WOIIB: W obronie budynku dworca kolejowego Poznań Główny.

12 marca

Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

22 marca

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

22 marca

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

4 kwietnia

Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB. Posiedzenie Okręgowej
Komisji Rewizyjnej WOIIB.

8 kwietnia

OKK WOIIB zakończyła proces kwalifikacji wniosków kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych na tegoroczną sesję wiosenną.

9 kwietnia

XVIII Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, rozpoczął swoje obrady o godz. 10:00, w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony
Roślin w Poznaniu przy ul. Węgorka 20.

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski
Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli:
Unisław Bresiński
Henryk Czajka
Bolesław Jerzy Dura
Stefan Konrad Gomułka
Stanisław Jung
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Kościan
Konin
Poznań
Ostrów Wlkp.
Poznań

Zbyszko Kubacki
Klaudiusz Szymon Ryżek
Jerzy Walczak
Wiesław Wenc

Poznań
Piła
Zaniemyśl
Poznań
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FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE
20-lecie PINB w Poznaniu
| Mirosław Praszkowski |

O genezie powołania nadzoru budowlanego w Polsce, o zadaniach i najważniejszych
kierunkach działań, z okazji jubileuszu 20-lecia działalności, rozmawiam z Pawłem
Łukaszewskim – Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Paweł Łukaszewski – Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.
Fot. M. Praszkowski

 Mirosław Praszkowski
Nadzór budowlany w Polsce istnieje już 20 lat. Jest Pan z nim związany od początku jego działalności.
Proszę przypomnieć czytelnikom
genezę jego powołania.
Paweł Łukaszewski
Nadzór budowlany, w obecnym
kształcie instytucjonalnym, powstał
1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracji publicznej, przeprowadzonej przez rząd profesora Jerzego
Buzka. Powstanie nadzoru budowlanego ściśle wiązało się z reaktywowaniem
powiatów, które otrzymały samorządowy charakter. W wyniku tej reformy,

w szeroko pojętej administracji budowlanej, dokonano rozdzielenia zadań
administracyjno-architektonicznych
od zadań inspekcyjno-kontrolnych.
W efekcie na szczeblu samorządowych
powiatów powołano powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, a na
szczeblu wojewódzkim wojewódzkie
inspektoraty nadzoru budowlanego.
Na obu tych poziomach nadzór budowlany jest administracją rządową.
Do czasu powołania powiatowych
i wojewódzkich inspektoratów zadania
nadzoru budowlanego, wraz z wydawaniem pozwoleń na budowę, wykonywali kierownicy urzędów rejonowych
i wojewodowie. Działalność inspekcyjno-kontrolną wykonywały natomiast
terenowe biura Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego powstały
nie tylko w powiatach ziemskich, ale
także w miastach na prawach powiatu,
takich jak Poznań, czyli w powiatach
grodzkich.  
Moją działalność w inspekcji nadzoru budowlanego można podzielić
na dwa etapy.   Pierwszy związany był
z okresem powstawania i organizacji
inspektoratów. W 1999 roku zaczynałem organizację inspektoratów jako
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Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Funkcję tę piastowałem
przez kolejne cztery lata. Głównym
moim obowiązkiem, przy silnym wsparciu współpracowników, prezydentów
miast, starostów powiatowych i burmistrzów, było zorganizowanie wojewódzkiego inspektoratu, ale i także
pomoc w tworzeniu powiatowych inspektoratów. Często dotyczyła bardzo
prozaicznych elementów jak: pomieszczenia, wyposażenie biurowe siedzib,
finanse na działalność podstawową.
Po czterech latach odszedłem do
działalności samorządowej. W latach
2002–2006 pełniłem obowiązki starosty powiatu średzkiego. Następnie
wróciłem do nadzoru budowlanego
i zostałem Powiatowym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, którym jestem do dziś.
Z dniem 1 stycznia 1999 roku
w Poznaniu, podobnie jak w innych
powiatach grodzkich, powstał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Wszystkie
powiatowe i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego weszły
w skład powiatowej i wojewódzkiej
administracji zespolonej. Zwierzchnikami tej administracji, którą tworzyły
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także inne służby, inspekcje i straże,
stali się starostowie lub prezydenci
miast na prawach powiatu oraz wojewodowie. Organy te nie tylko przejęły kierownictwo nad wspólnymi
działaniami tych jednostek podczas
zdarzeń kryzysowych, ale otrzymały
od ustawodawcy oręż w postaci ich
zasobów kadrowych i rzeczowych.
W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, na przykład na wypadek klęsk
żywiołowych, starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu oraz
wojewodowie otrzymali do dyspozycji
jednostki, których uprawnienia i posiadane środki pozwalają prowadzić
skuteczne działania antykryzysowe.
W przypadku katastrof budowlanych
kluczową rolę, na wszystkich etapach
zarządzania kryzysowego, realizowanego pod zwierzchnictwem starosty
lub prezydenta miasta na prawach
powiatu bądź wojewody, przypisano
oczywiście nadzorowi budowlanemu.
 MP
Jakie były przesłanki uzasadniające
konieczność powołania powiatowych i wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego w 1999
roku?
Paweł Łukaszewski
Wydzielenie nadzoru budowlanego z administracji ogólnobudowlanej
w 1999 roku miało na celu powołanie
inspekcji, której głównym zadaniem
będzie prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania prawa w budownictwie – i to nie tylko przez
uczestników procesu budowlanego,
ale także przez właścicieli i zarządców
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LICZBA KONTROLI PROBLEMOWYCH PRZEPROWADZONYCH
PRZEZ PRACOWNIKÓW INSPEKTORATU W LATACH 2010–2018

Liczba kontroli problemowych w latach 2010–2018. Źródło: PINB Poznań

obiektów budowlanych. Główną ideą
powołania do życia nadzoru budowlanego było powierzenie tej inspekcji
działań prewencyjnych, a więc działań
zapobiegających negatywnym zjawiskom w budownictwie.
 MP
Jak zmieniały się główne kierunki działania Inspektoratu? Jakie są
priorytety w działalności kontrolnej
kierowanego przez Pana Inspektoratu?
Paweł Łukaszewski
Działania interwencyjne, bądź na
wniosek inwestorów, to nie jest najważniejszy cel, do jakiego 20 lat temu
powołano wojewódzkie i powiatowe
inspektoraty nadzoru budowlanego.
Kluczowym zadaniem nadzoru budowlanego jest zapobieganie negatywnym zjawiskom w budownictwie.
To jest priorytetem kierowanego przeze mnie Inspektoratu.

Pomimo coraz gorszej sytuacji kadrowej konsekwentnie planujemy i przeprowadzamy kontrole prewencyjne różnych kategorii obiektów budowlanych.
Nie ma w tych działaniach akcyjności
i przypadkowości. Kontrole planowane
są na podstawie analizy rzeczywistych
budowlanych problemów oraz oczekiwań mieszkańców Poznania. Te ostatnie wynikają z ankiet, które nasi klienci
wypełniają podczas wizyt w urzędzie.
W ciągu jednego roku staramy się
przeprowadzić około 300 kontroli problemowych. Głównym kryterium ich
doboru, oprócz sugestii mieszkańców
Poznania, jest bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych.
Z tego powodu, od wielu już lat, w corocznych „Programach działań prewencyjnych” uwzględniamy kontrole:
– najstarszych poznańskich kamienic,
– obiektów wielkopowierzchniowych,
w tym użyteczności publicznej oraz
przemysłowych,
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– placów zabaw i gier,
– legalności zabudowy na terenach rodzinnych ogrodów działkowych,
–  nośników reklamowych i niewielkich obiektów handlowo-usługowych
(chodzi nie tylko o kwestie dotyczące
legalności ich powstawania, ale także
o zapewnienie ładu przestrzennego).
Oprócz wyżej wymienionych (corocznych) kontroli, z naszej własnej inicjatywy, sprawdzamy także obiekty o innych
funkcjach, na przykład: oświatowe,
drogowe, czy też sportowe.
Kontrole prewencyjne stały się
znakiem firmowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania. Dla przykładu,
w 2018 roku inspektorzy PINB dla
Miasta Poznania przeprowadzili 385
prewencyjnych (systemowych) kontroli obiektów budowlanych, w tym:
– 164 kontrole legalności, m.in.: garaży, reklam i zabudowy na terenach
ogródków działkowych,
– 100 kontroli stanu technicznego placów zabaw,
– 58 kontroli stanu technicznego poznańskich kamienic,
– 48 kontroli stanu utrzymania i stanu
technicznego obiektów wielkopowierzchniowych,
– 15 kontroli sposobu utrzymania i stanu technicznego szkół i przedszkoli.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości inspektorzy
wzywają właścicieli, zarządców lub
inwestorów do ich usunięcia. W przypadku niewykonania zaleceń wszczynane są postępowania, które kończą
się administracyjnymi nakazami, z terminem ich wykonania.

 MP
Nadzór budowlany, w obecnej formie instytucjonalnej, istnieje już 20
lat. Czy udało się zatem stworzyć
inspekcję, która koncentruje się na
działaniach prewencyjnych, czyli
zapobiegających wszystkim zagrożeniom, z jakimi mamy do czynienia
w budownictwie?
Paweł Łukaszewski
Sądzę, że nadzór budowlany świetnie sprawdził się w zakresie obsługi
inwestorów, podczas czynności zwią-

UDZIAŁ KONTROLI PROBLEMOWYCH W KONTROLACH OGÓŁEM

Udział kontroli problemowych w kontrolach ogółem. Źródło: PINB Poznań

zanych z odbiorami budowlanych
inwestycji oraz w działaniach likwidujących skutki awarii i katastrof budowlanych. Nieźle radzi sobie również
z przywracaniem porządku prawnego
w budownictwie – w zakresie zgłaszanym przez osoby prawne i fizyczne.
Uważam jednak, że nadzór budowlany ciągle nie spełnia roli instytucji, której inspektorzy prowadzą swoje działania przede wszystkim w terenie, to
znaczy na placach budowy oraz w remontowanych i przebudowywanych
obiektach. A to właśnie tam powinni
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wykonywać kontrole prewencyjne – zapobiegające awariom i katastrofom budowlanym, czy też, tak licznym ciągle,
samowolom budowlanym, które oprócz
naruszeń prawa stwarzają także zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia
oraz burzą ład przestrzenny. Działania nadzoru budowlanego, w znacznie
szerszym zakresie, dotyczyć też powinny kontroli sposobu utrzymania i stanu
technicznego nie tylko użytkowanych,
ale także często opuszczonych przez
właścicieli obiektów. Ta sfera działal-

ności nadzoru budowlanego niestety
nie jest realizowana w niezbędnym do
potrzeb, a przede wszystkim w oczekiwanym przez społeczeństwo, zakresie.
Powodem tego są, i to od momentu powstania nadzoru budowlanego, nader
skromne środki finansowe, którymi dysponują inspektoraty. Skutkuje to brakami kadrowymi, głównie w specjalnościach inżynieryjnych i instalacyjnych
oraz niekonkurencyjnymi, w stosunku
do firm budowlanych, wynagrodzeniami. Na dodatek zarobki osób zatrudnionych w nadzorze budowlanym
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działań o charakterze prewencyjnym.
Ponadto niezbędne jest wyposażenie
powiatowych inspektoratów w środki
finansowe pozwalające natychmiast likwidować bezpośrednie zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi z powodu rozsypujących się budynków, usytuowanych
przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych – w sytuacjach braku jakichkolwiek działań ze strony osób ustawowo
do tego zobowiązanych.   

STAN ZATRUDNIENIA W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU
BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA W LATACH 1999–2018

Stan zatrudnienia w latach 1999–2018. Źródło: PINB Poznań

przez prawie dekadę były zamrożone,
co spowodowało odejście wielu wartościowych fachowców, głównie do budowlanego wykonawstwa.
 MP
Jakie Pana zdaniem zmiany należałoby wprowadzić, aby nadzór
budowlany był jeszcze bardziej
skuteczny?
Paweł Łukaszewski
Aby zwiększyć skuteczność i profesjonalność działania nadzoru budowlanego, konieczne jest wprowadzenie
kilku radykalnych zmian. Na przykład
umożliwienie wykonywania kontroli,
z upoważnienia organu, przez osoby
niezatrudnione w inspektoracie, ale
i niezwiązane zawodowo z obszarem
działania tego inspektoratu oraz legitymujące się uprawnieniami, których pracownicy, tego konkretnego inspektoratu, nie posiadają. Konieczne są również
zmiany w sposobie finansowania bu-
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dowlanych inspekcji. Sygnalizując, od
wielu już lat, potrzebę zmian w zasadach finansowania nadzoru budowlanego w Polsce mam przede wszystkim
na uwadze wprowadzenie obiektywnych kryteriów podziału rządowych
dotacji. Kryteria te powinny uwzględniać: liczbę mieszkańców powiatu, jego
powierzchnię, wielkość ruchu budowlanego oraz skalę faktycznych problemów
budowlanych, z jakimi boryka się konkretny powiat (na przykład problemów
ze złym stanem starych, zdegradowanych technicznie budynków, licznymi
samowolami budowlanymi określonego rodzaju obiektów, czy też z zagrożeniami, wynikającymi z katastrofalnego
stanu obiektów opuszczonych przez
swoich właścicieli). Ostatnie z wymienionych kryteriów, dotyczące walki
z największymi lokalnie budowlanymi
problemami, powinno być traktowane
jako instrument do finansowego motywowania poszczególnych inspekcji do

 MP
Jak układa się współpraca PINB
z samorządem miasta Poznania?
Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania,
w przeciwieństwie do wielu innych inspektoratów, może, i to od początku
swego istnienia, liczyć na znaczną i systematyczną pomoc samorządu miasta
Poznania. Bez tej zarówno finansowej,
jak i rzeczowej pomocy nie moglibyśmy
nie tylko przeprowadzać kontroli prewencyjnych, ale również wykonywać
podstawowych zadań, zgłaszanych
nam codziennie przez interesantów.
Za to wsparcie, pozwalające wykonywać zadania w szerszym, bo i prewencyjnym zakresie, a tym samym
realizować idee, które przyświecały
powołaniu do życia nadzoru budowlanego – należą się władzom Poznania
serdeczne podziękowania.
Dziękuję za rozmowę i życzę Panu
oraz wszystkim pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania
kolejnych lat owocnego działania. 
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Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego
oraz Konferencja Naukowa Wałcz 2019
| Wiesław Buczkowski |
W dniach 12–14 września 2019
roku w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
odbędą się: XXI Warsztaty Nadzoru
Inwestycyjnego oraz XVII Konferencja Naukowa pt. Rewitalizacja
obszarów zurbanizowanych. Organizatorami spotkania w Wałczu
są: Poznański Oddział Polskiego
Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa, Wielkopolska i Zachodniopomorska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa, CUTOB
-PZITB w Poznaniu Sp. z o.o., a także Instytut Budownictwa i Geoinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu oraz Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.
W czwartek, 12 września 2019 r.
o godzinie 10.00, rozpoczną się XXI
Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego, które poprowadzą: mgr inż.
Zbigniew Augustyniak (pomysłodawca i wieloletni przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Warsztatów) oraz mgr inż. Andrzej
Piątkowski, prezes CUTOB-u. W ramach Warsztatów omówione zostaną:
  „Rola inżyniera budownictwa
w aspekcie zachodzących zmian
prawnych”. Przewiduje się dyskusję na temat, co nam dało funkcjonowanie prawa budowlanego

po reformie administracyjnej
państwa od 1 stycznia 1999 roku
– a więc już ponad 20 lat.
  Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej dr inż. Robert Geryło
oraz prof. Leonard Runkiewicz
omówią „Awarie i zagrożenia w
budynkach podlegających remontom”.
Po tych wystąpieniach odbędzie
się sesja z referatami, którą w ramach Sekcji Komitetu Remontów
PZITB poprowadzi dr. inż. Barbara
Ksit.
W czwartek, w godzinach popołudniowych, planowane jest spotkanie przedstawicieli Izb: Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej,
podczas którego zostaną poruszone
aktualne problemy związane z funkcjonowaniem izb. W spotkaniu tym
uczestniczyć będą przedstawiciele
prezydiów oraz organów izb.
Rozpoczynającą się w piątek konferencję otworzą: dr inż. Edmund
Przybyłowicz – przewodniczący
PZITB o/ Poznań, mgr inż. Jerzy
Stroński – przewodniczący WOIIB,
dziekani prof. Jerzy Bykowski (UPU
Poznań) oraz prof. Tomasz Mróz
(Politechnika Poznańska), prof.
Wiesław Buczkowski – przewodniczący Komitetu Naukowego, mgr
inż. Andrzej Piątkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
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Hasłem wiodącym Konferencji
jest „Rewitalizacja kubaturowych
obiektów budowlanych”. Wszystkie
referaty przed zakwalifikowaniem
do wygłoszenia będą recenzowane, a te referaty, na które autorzy
wyrażą zgodę, będą opublikowane
w „Przeglądzie Budowlanym”, który
objął patronat medialny nad Konferencją.
Organizatorzy spodziewają się
uczestnictwa około 100 osób: inżynierów z WOIIB, Zachodniopomorskiej oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
a także przedstawicieli ośrodków
naukowych z Białegostoku, Gliwic,
Kielc, Koszalina, Lublina, Poznania,
Warszawy oraz ze Lwowa na Ukrainie.
Udział w Warsztatach i Konferencji Naukowej sygnalizowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Instytutu Techniki Budowlanej.
W sobotę, 14 września, w ramach
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa przewidziana jest sesja wyjazdowa do Parafii Świętej Trójcy
w Wałczu, gdzie uczestnicy zwiedzą
neoromański kościół prawosławny
z freskami na ścianach liczących ponad 240 lat. Po kościele oprowadzi
ks. mitrat Piotr Żornaczuk. 
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TECHNIKI – TECHNOLOGIE
Projektowanie w budownictwie
w systemie BIM
| Jacek Janota-Bzowski |

Użytkownicy podejmujący ryzyko projektowania w 3D przekonują się, że wbrew
panujących opinii sceptyków, ułatwia to sam proces projektowania. Problemy
zaczynają się jednak już w momencie konieczności realizacji w 3D kompleksowego,
wielobranżowego projektu budynku, chociaż model 3D jest jedynie punktem
wyjściowym stosowania metodologii BIM często błędnie utożsamianym z tą
metodologią.
Jedną z podstawowych cech BIM jest symultaniczne prowadzenie prac projektowych i włączenie w ten
proces branż inżynierskich już na etapie koncepcji.
Prowadzi to do zrównoważenia roli uczestników i odpowiednio wczesnego zaznajomienia zamawiającego
z technicznymi uwarunkowaniami branż inżynierskich.
W idealnym przypadku eliminuje, a w praktyce redukuje to rozbieżności w późniejszych fazach projektu,
wynikające z niezrozumienia przez inwestora szczegółowych rozwiązań technicznych i przestrzennych. Wymaga to jednak radykalnej zmiany podejścia do procesu
projektowania. Tradycyjnie architekt wraz z inwestorem opracowują koncepcję budowli w oparciu o własne
doświadczenie i kompetencje w zakresie branż inżynierskich. Projekt wielobranżowy powstaje później na
podstawie uzgodnionej ze zleceniodawcą geometrii
i funkcji pomieszczeń, które nie zawsze uwzględniają
uwarunkowania konstrukcji czy instalacji. Prowadzi to
do powstawania przymusów i konieczności stosowania
rozwiązań kompromisowych ze szkodą dla jakości projektowanego obiektu. W BIM wspólne tworzenie poszczególnych stopni dokładności modelu LOD Level of
detail pozwala na bieżącą i równoległą wizualizację tych
uwarunkowań całemu zespołowi wraz z inwestorem.
Do tego jednak potrzebny jest równoprawny zespół
zmotywowany chęcią stworzenia możliwie harmonijnej
kompozycji.
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Kolejnym kluczowym zagadnieniem jest stworzenie wielobranżowego zespołu. Dzięki Internetowi
projektowanie rozproszone nie stanowi już większego problemu. Warunkiem jego funkcjonowania jest
w pierwszym rzędzie możliwie wyrównany poziom
sprawności posługiwania się oprogramowaniem 3D.
Nie wystarczy jednak, gdy mając w perspektywie projekt, zakupione zostają licencje i pracownicy po jednym
kursie u dystrybutora otrzymują polecenie projektowania w 3D. Sprawne posługiwanie się tym kompleksowym i nowym oprogramowaniem wymaga treningu.
Nawet jedna branża kulejąca w tym zakresie jest w stanie zakłócić skutecznie pracę pozostałych.
Dystrybutorzy różnych twórców software 3D prześcigają się w propagowaniu swoich produktów. Projektanci, którzy decydują się zainwestować w zakup
licencji, mają do wyboru przynajmniej kilka systemów
i kierują się często subiektywnymi przesłankami. Problemy pojawiają się już w trakcie tworzenia zespołu.
Warunkiem w miarę bezkolizyjnej współpracy jest
sprawna komunikacja. W przypadku, gdy jego członkowie operują w różnym otoczeniu programowym, komunikacja między nimi jest znacznie utrudniona. Platforma IFC Industry Foundation Classes jako uniwersalny
łącznik pomiędzy software różnych producentów jest
wprawdzie stale ulepszana, jednak nie gwarantuje jeszcze pełnego transferu danych.
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Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów.
Sposób konstruowania modelu architektury różni się
istotnie od tego, co jest potrzebne w branży instalacyjnej np. do obliczenia zapotrzebowania ciepła (OZC)
lub obciążenia cieplnego do klimatyzacji. Zwłaszcza to
ostatnie zmienia się w trakcie projektowania poprzez
optymalizację fasady, przeszkleń i układu pomieszczeń.
Ostateczny dobór instalacji c.o. i klimatyzacji wymaga nieraz kilkakrotnego przeprowadzenia ponownych
obliczeń, które przy odpowiedniej aktualizacji modelu
architektury nie są zbyt pracochłonne. Wymaga to jednak dodatkowego nakładu pracy i systematyki w tworzeniu modelu architektury, co z reguły nie jest przez
pracownie architektoniczne akceptowane.
Innym problemem są nagminne zmiany w architekturze lub konstrukcji. Jeśli są one jedynie sygnalizowane,
lub co gorsza wprowadzane bez odpowiedniej informacji, może to stwarzać efekt domina, konieczności zmian
i ponownych żmudnych uzgodnień. Szczególnie w kondygnacjach podziemnych z dużym nasyceniem instalacjami pojawienie się pod stropem zapomnianej izolacji
lub wynikających ze spóźnionych obliczeń podciągów
może spowodować projektowanie i koordynację branż
instalacyjnych w tych obszarach praktycznie od nowa.
Zdarza się również, że zmieniona geometria stwarza
trudne do rozwiązania konflikty i zmusza do rewizji
rozwiązań systemowych.
Nakładki umożliwiające automatyczne generowanie
przebić znacznie upraszczają tę żmudną i obarczoną
dużym potencjałem błędu część projektowania, jednak i tu konieczne jest wzajemne zrozumienie między
branżami. Instalator musi rozumieć wymogi konstrukcji
i unikać rozwiązań z góry nie do przyjęcia dla statyka.
Omówiona powyżej problematyka stanowi jedynie
wstęp do całego procesu projektowania w BIM, dzielącego się na moduły 3D, 4D, 5D i 6D. W fazie 4D elementy
modelu opatrzone są wskaźnikami czasowymi pozwalającymi na sporządzenie harmonogramów i śledzenie
postępu robót. Analogicznie w fazie 5D następuje to
samo, lecz przy pomocy wskaźników kosztowych. W idealnym przypadku zastosowanie zgrubnych wskaźników
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powinno nastąpić już w koncepcyjnej fazie powstawania
modelu i kontynuowane w miarę jego uszczegółowiania.
W ten sposób inwestor ma przez cały cykl projektowania
rzeczywistą kontrolę nad przedsięwzięciem inwestycyjnym. Planowanie terminowe i kosztowe staje się zrozumiałe i proste poprzez możliwość wizualizacji przebiegu
poszczególnych faz realizacji na modelu. Warunkiem powodzenia jest posiadanie odpowiednich, rzeczywistych
i stale aktualizowanych wskaźników.
Istnieje pilna konieczność stworzenia i bieżącej aktualizacji zagregowanych wskaźników dopasowanych
do potrzeb uzbrajania modelu w różnych fazach jego
szczegółowości.
Moduł 6D odnosi się do przygotowania modelu do
przekazania go użytkownikowi w formie dokumentacji
powykonawczej. Poszczególne elementy zostają wyposażone w szczegółowe parametry techniczne, okresy przeglądów i inne informacje przydatne w okresie
eksploatacji. W tym wypadku niezwykle istotne jest
systematyczne wprowadzanie tych danych do modelu lub powiązanego z nim banku danych, aby uniknąć
kumulacji tych działań w końcowej fazie realizacji.
Nasuwa się oczywiście pytanie, kto powinien to robić.
W miarę postępu wdrażania metodologii BIM pojawi
się z pewnością nowa specjalizacja MANAGERA MODELU. Ta funkcja opierać się będzie na swobodnym
operowaniu otrzymanym, po fazie projektowej, modelu. W trakcie wykonawstwa operator udziela informacji wykonawcom i równolegle wprowadza na bieżąco
zmiany oraz wspomniane wyżej parametry wbudowywanych materiałów i urządzeń. Może on również w każdej chwili informować inwestora o aktualnym zarówno
terminowym, jak i kosztowym stanie zaawansowania
robót w oparciu o dane z budowy i wprowadzone w fazie projektowania wskaźniki. Gwarantuje to stałą, realną kontrolę nad przebiegiem realizacji inwestycji.
BIM jest przyszłością budownictwa, wymaga jednak
wypracowania swobodnego posługiwania się jego narzędziami, konstruktywnej współpracy członków zespołu projektowego i podporządkowania się narzucanej przez tę metodologię systematyce. 
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Z cyklu: Po drodze z prawem
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Istotne czy nieistotne odstępstwa
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PRAWO

| Małgorzata Grzewka |
Art. 36a ust. 6 jasno wskazuje, że tylko projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić
w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Przy tej okazji
warto wspomnieć, że w nowym projekcie ustawy Prawo
budowlane zaproponowano szereg zmian.
Aby prawidłowo określić kwalifikację, że odstąpienie ma charakter nieistotny czy istotny, warto śledzić
orzecznictwa i czerpać z nich wiedzę, ponieważ nie będziemy narażać się na ewentualne szkody poniesione
na skutek niewłaściwego zakwalifikowania odstąpienia.
Niniejszy cykl opiera się na orzecznictwach sądowych,
dlatego na nich oprę poniższy opis ustępu 5 art. 36a.
Kwestia „istotności odstąpienia” pozostawiona została
uznaniu administracyjnemu, a z uwagi na szeroki zakres
znaczeniowy przesłanek określonych w art. 36a ust. 5 P.b.
oraz związane z tym różne możliwości interpretacyjne,
okoliczność, czy w danej sytuacji odstąpienie inwestora zostanie uznane za istotne czy nieistotne, będzie wymagała
wnikliwej i wszechstronnej oceny organu, przy uwzględnieniu charakteru inwestycji oraz zasad ogólnych wyrażonych w art. 4, art. 5 i art. 9 P.b. – Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r. II OSK
492/17 – Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Przy ustaleniu istotnego odstępstwa od udzielonego pozwolenia na budowę.
Uznanie za istotne czy nieistotne wymaga wnikliwej
analizy uwzględniającej m.in. artykuły 4, 5 i 9 Prawa
budowlanego. Wyrok NSA II OSK 1375/11 przypomina, że dokonując kwalifikacji istotnego odstępstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego, uwzględnić
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trzeba zasadę poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów
osób trzecich.
Przytoczę poniżej wraz z pokazaniem stanowiska
orzecznictw przepis Prawa budowlanego a dokładnie
ustawę 5 art. 36a w 6 punktach jasno mówią o istotnych odstąpieniach od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę
stanowi odstąpienie w zakresie:
Projektu zagospodarowania działki
lub terenu. Do czasu wejścia w życie
ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.2018.1496) każda zmiana
zagospodarowania terenu była zmianą
istotną. Od 22 sierpnia 2018 r. tak jest,
ale z wyjątkiem urządzeń budowlanych
oraz obiektów małej architektury.
Ustawodawca w sposób szczególny
traktuje warunki techniczne dotyczące usytuowania obiektów budowlanych.
Skoro bowiem każda zmiana usytuowania obiektu budowlanego w stosunku do
usytuowania przyjętego w zatwierdzonym projekcie budowlanym „istotnie” narusza ten projekt (art. 36a ust.
5 pkt 1 P.b.), to tym bardziej niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi usytuowanie obiektu nie wymagającego pozwolenia na budowę „istotnie” narusza te
przepisy. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2019 r. II SA/
Bk 715/18 – Zmiana usytuowania obiektu jako istotne
odstępstwo od projektu budowlanego.
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Zmiana rzędnych jest istotnym odstępstwem od projektu
budowlanego. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2018 r. II OSK 774/16 – Zmiana
rzędnych jako istotne odstępstwo od projektu budowlanego.
Charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
W szczególności, jeżeli projekt nie przewidywał budowy
piwnicy, to jej wykonanie byłoby istotnym odstępstwem od
zatwierdzonego projektu. Wybudowanie podpiwniczenia

mkniętych do pełnej wysokości, lecz przykrytych, a ściślej:
na zwiększeniu tej pierwszej „kosztem” (tj. poprzez zabudowę) tej drugiej. Tą drogą dochodzi niewątpliwie do zmiany
bryły budynku (dotychczas otwarte i dostępne z zewnątrz
części budynku zostają zamknięte, co prowadzi do swoistego „domknięcia” bryły i zmiany jej granic przestrzennych
wyznaczonych powierzchnią ścian zewnętrznych) oraz powiększenia budynku o nowe pomieszczenie lub pomieszczenia. Tym samym istotnemu wzbogaceniu podlega substancja budowlana budynku. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2019 r.
II SA/Po 831/18 – Zmiana kubatury jako odstępstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego.
Nie każde odstępstwo skutkujące zmianą parametru
obiektu, jakim jest kubatura obiektu, jest odstępstwem
istotnym. Pewne niewielkie odstępstwa od przewidzianej
w projekcie budowlanym kubatury obiektu mogą wynikać
z przyczyn od inwestora niezależnych, np. z rodzaju użytych
materiałów budowlanych oraz użytych do budowy narzędzi. Niewielkie zmiany w kubaturze obiektu nie mogą być
uznane za istotne odstępstwo od projektu budowlanego.
– Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
16 lutego 2017 r. II OSK 1451/15.

oraz powiększenie kubatury wpływają na charakterystyczne
parametry obiektu budowlanego, co w świetle art. 36a ust. 5
pkt 2 P.b. uzasadnia zaliczenie tych odstępstw do istotnych.
– Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
27 czerwca 2017 r. II OSK 2718/15 – Ustalenie istotnego
odstępstwa od udzielonego pozwolenia na budowę.
Zmiana kubatury budynku może polegać w szczególności
na zmianie dotychczasowej proporcji pomiędzy kubaturą
części zamkniętych budynku a kubaturą jego części nie za-
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Zmiana szerokości obiektu budowlanego, jakim jest droga, też może być istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5
pkt 2 P.b. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 grudnia 2011 r. II OSK 1681/10.
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania
z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu;
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Każda zmiana w zatwierdzonym projekcie, która dotyczy warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, gdy zapewnienie takim osobom warunków
niezbędnych do korzystania z obiektu jest wymagane przepisami prawa, mieści się w katalogu wyłączeń określonych
w art. 36a ust. 5 pkt 5 P.b., i nie może być uznane za zmianę
nieistotną. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 maja 2014r. – II SA/Gl
1626/13.
6) wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub
pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b
i 19a, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.
Błędne uznanie przez projektanta, że odstąpienie ma
charakter nieistotny albo dokonanie przez inwestora
odstępstw innych niż wynikające z informacji projektanta nie wyklucza możliwości podjęcia przez te organy
przewidzianych prawem działań. Za ewentualne szkody
poniesione na skutek takiej nieprawidłowej kwalifikacji
odstąpienia projektant ponosi odpowiedzialność wobec inwestora. Podobne stanowisko zajął również NSA,
który m.in. w wyroku z 11 września 2012 r., sygn. akt
II OSK 224/2011 wprost stwierdził, że dokonanie kwalifikacji odstąpień przez projektanta, o których mowa

w art. 36a ust. 6 P.b., nie ma charakteru wiążącego zarówno dla organów administracji architektoniczno-budowlanej, jak i dla organów nadzoru budowlanego.
Błędne uznanie przez projektanta, że odstąpienie ma
charakter nieistotny, nie wyklucza możliwości podjęcia
przez organy budowlane przewidzianych prawem działań. Dlatego też dokonanie stosownej adnotacji o odstąpieniu nie zwalnia organów nadzoru budowlanego
od zbadania prawidłowości dokonanej oceny w tym
zakresie.
Odnosząc się jeszcze do znaczenia, jakie organy orzekające w sprawie przywiązują do udokumentowania
odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
przez kierownika budowy w dzienniku budowy, należy stwierdzić, że organ administracji publicznej ocenia
stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji
administracyjnej. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2015 r. –
II SA/Wr 358/15.
Jak widać, prawidłowe uznanie kwalifikacji nie jest
łatwe, należy nie tylko posiłkować się doświadczeniem,
wiedzą techniczną, ale prawniczą, dlatego w następnym biuletynie wrócimy z dodatkowym zestawieniem,
co uznawane jest za istotne a co nie. Ściąga przy pomocy orzecznictw, komentarzy, interpelacji oraz jeżeli
nowy projekt ustawy Prawo budowlane przejdzie, to
z uwzględnieniem ich nowych zapisów. 

Konferencje
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na
organizowane konferencje:
1. Projektowanie geotechniczne w aspekcie obowiązujących eurokodów.
Konferencja rozpocznie się 15 października 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej w budynku B,
w siedzibie WOIIB, ul. Dworkowa 14 w Poznaniu.
2. Wpływ drgań na konstrukcje budowlane.
Konferencja rozpocznie się 13 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w budynku B,
w siedzibie WOIIB, ul. Dworkowa 14 w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy.
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MOZAIKA
Nie tylko biura klasy A
| Jan Drzewiecki |

W ostatnich latach w Poznaniu powstało i nadal jest budowanych wiele obiektów
biurowych. Są to najczęściej budynki klasy A. Niewątpliwie budynki te stanowią
rozpoznawalne, ciekawe architektonicznie wizytówki miasta. Dobrym przykładem są
tu: Bałtyk, Pixel, Malta House, Maraton, Business Garden, Andersia, Murawa Office
Park, Za Bramką czy też obecnie wznoszony kompleks budynków Nowy Rynek na
terenie po dworcu PKS.

Budynek Malta House.
Fot. Mirosław Praszkowski

Budynek Murawa Office Park.
Fot. MP

Nie ma jednego uznanego standardu określania klasy
budynków biurowych podobnie jak w przypadku hoteli.
Budynek klasy A to nowoczesny budynek z nowoczesną infrastrukturą techniczną. Obiekty te są doskonale
skomunikowane oraz profesjonalnie zarządzane.
Charakteryzują się dużą elastycznością w aranżacji
powierzchni. Standardem jest wysokość pomieszczeń
co najmniej 2,70 m, klimatyzacja, odpowiedniej prędkości windy, kontrola dostępu, odpowiednia ilość miejsc
parkingowych, zasilanie rezerwowe.
Zachwycając się dobrą architekturą, lokalizacją i nowoczesnością tych budynków, zapominamy, że nie są
to obiekty dla każdego przedsiębiorcy poszukującego
przestrzeni biurowej do prowadzenia działalności. Ba-

Budynek Za Bramką.
Fot. MP
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rierą są tu nie tylko wysokie czynsze, ale także dolny
limit możliwej do wynajęcia powierzchni oraz weryfikacja najemców pod kątem kondycji finansowej. Najczęściej obiekty te są wynajmowane przez duże firmy,
często międzynarodowe korporacje. Krótko mówiąc,
nie ma w nich miejsca dla małych, kilkuosobowych firm.
Nie powinniśmy więc zapominać o takich najemcach.
Małe, często rodzinne firmy najczęściej zmuszone są
wybierać na miejsca swej działalności tak zwane budynki biurowe klasy C. Z reguły są to biura położone w budynkach starszych niż 20 lat, gorzej zlokalizowanych,
nierzadko na obrzeżach miasta. Często obiekty są słabo
skomunikowane, wymagające remontu, zostały wzniesione w przestarzałych technologiach.
Wydawałoby się, że jeśli budynek nazwano klasą C,
to jest to coś niezasługującego na uwagę. Nie jest to
często prawda. Pośród dużej ilości starych budynków
biurowych z okresu PRL jest oczywiście grupa budynków zaniedbanych, niemodernizowanych, ulegających
ciągłej dekapitalizacji. Nie będziemy tu wskazywać
konkretnych obiektów, ponieważ nie jest tu celem piętnowanie kogokolwiek, ale większość z nas, członków
WOIIB, potrafi takie wskazać.
Może dla właścicieli takich biurowców przykład
obiektów poddanych udanej modernizacji i przebudowie będzie impulsem do zainwestowania w rewitalizację często ciekawych architektonicznie budynków.
Takimi przykładowymi, udanymi realizacjami są chociażby przebudowa i modernizacja dawnego budynku
biurowego POMET przy ul. Krańcowej oraz budynku
biurowo-warsztatowego ZREMB przy ul. Dziadoszańskiej.
Biurowiec POMETU jest przykładem architektury
okresu socrealizmu. Wzniesiony został w technologii
tradycyjnej, murowanej ze stropami gęstożebrowymi.
Takie budynki szczególnie trudno jest przebudować.
Tu w ramach przebudowy zainstalowano w budynku
windy, wymieniono wszystkie instalacje, stolarkę, wykonano nowe posadzki, sufity podwieszane. Budynek
stał się siedzibą urzędu państwowego, gdzie podział
funkcjonalny na pokoje biurowe dostępne z korytarza
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Budynek POMET.
Fot. MP

jest zaletą, a nie wadą. Z uwagi na ochronę konserwatorską nie wykonywano docieplenia elewacji, zachowując jej pierwotny układ oraz detale architektoniczne.
Autorem projektu przebudowy jest Biuro Architektoniczne Litoborski + Marciniak.
Innym udanym przykładem rewitalizacji jest dawny
budynek biurowo-warsztatowy ZREMB przy ul. Dziadoszańskiej.
Budynek wzniesiono w technologii prefabrykowanej,
szkieletowej o poprzecznym układzie konstrukcyjnym
z ram typu H ze stropami prefabrykowanymi z płyt
wielokanałowych. Ściany osłonowe wykonano również
jako prefabrykowane.
W tym przypadku przebudowa budynku była bardzo
głęboka. Z pierwotnego układu budynku pozostała jedynie konstrukcja szkieletowa. Wszystkie elementy
wypełniające, ściany osłonowe zostały wymienione.
Przebudowano klatki schodowe i wprowadzono windę do budynku. Dobudowano do budynku tarasy na
wszystkich kondygnacjach oraz nowe wejście do budynku. Oczywiście wykonane zostały wszystkie całkowicie nowe instalacje budynkowe.
Pierwotnie budynek funkcjonował jako biurowy
w układzie korytarzowym z niezależnymi pokojami.
Po przebudowie wykorzystując fakt, że jest to budynek
szkieletowy, część powierzchni zagospodarowano jako
biura typu „open space”.
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Budynek ZREMB.
Fot. MP

Budynek ZREMB.
Fot. MP

Wyszukana, nowoczesna architektura cieszy wzrok
i szkoda tylko, że lokalizacja budynku nie pozwala na
jego lepsze wyeksponowanie w architekturze miasta.
Autorem projektu przebudowy jest Biuro Architektoniczne CDF Architekci.

Niech te przedstawione wyżej udane projekty rewitalizacji będą zachętą dla właścicieli podobnych budynków.
Ich rewitalizacja pozwoli na znalezienie nowoczesnego
miejsca działalności małych firm, dla których we współczesnych biurowcach klasy A nie ma po prostu miejsca. 

EGZAMINY I ZALICZENIA
Obrazki sprzed pół wieku
| Marek Adamiec, absolwent 1960 |

Pół wieku temu student politechniki w czasie swoich
studiów zdawał blisko 40 egzaminów, wliczając w to
również egzaminy poprawkowe. Do tego dochodziło
dwa razy tyle zaliczeń z różnych przedmiotów. Dane te
uzyskałem z mojego – już archiwalnego – indeksu. Na
marginesie dodam, że przeglądając tę swoistego rodzaju „studencką książeczkę”, zauważyłem, jak początkowo
nieporadny mój charakter pisma zmieniał się z semestru
na semestr, aby pod koniec studiów był prawie pismem
technicznym. Każdy egzamin lub zaliczenie ma swoją
historię i wywołuje różne wspomnienia. Dziś z perspektywy półwiecza wydają nam się często śmieszne i naiw-
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ne. Wielu z nas zapamiętało na długo przeżycia związane z konkretnym egzaminem lub zaliczeniem.
Niepodzielnie z egzaminami związana była – istniejąca chyba do dziś – tzw. „giełda egzaminacyjna”. Tam
można było dowiedzieć się o wielu sprawach mających
wpływ na przebieg egzaminu. Odbywała się głównie
przed drzwiami do katedry, w której przeprowadzany
był egzamin. Każdy wychodzący z egzaminu student
musiał podzielić się wszystkimi szczegółami z oczekującymi. Oprócz wiadomości związanych z przedmiotem
interesowano się humorem pytającego i nastrojem panującym na egzaminie.
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Moje wspomnienie obejmuje egzamin z geologii
na pierwszym roku studiów. Był to egzamin końcowy zdawany w czerwcu po rocznych zajęciach z tego
przedmiotu. Kierownikiem katedry geologii był prof.
Tadeusz Buryan, odchodzący na emeryturę. Już w czasie studiów dał się poznać z nietuzinkowego sposobu
bycia. Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza
obejmowała rozpoznawalność przez studenta minerałów i jej wynik był warunkiem dopuszczenia do części

itp. Profesor przerwał mi mój wywód i powtórzył gest
z gazetą. Próbowałem ponownie swojej opowieści. Niestety znów pytający przerwał mi i po raz trzeci odchylił
gazetę. Przestałem się upierać i wymieniłem nazwę minerału.
Już po części ustnej i zdanym egzaminie profesor wyjaśnił mi, że musiał zastosować taką metodę rozpoznawania minerałów. Poprzednio przygotowującemu się
w katedrze do egzaminu studentowi wręczał kilka mi-

Politechnika Poznańska.
Fot. Marek Adamiec

nerałów, aby ten dokładnie je opisał. Niestety znaleźli
się tacy, którzy nieznane im minerały wyrzucali przez
otwarte okna na zewnątrz. Szanowny panie – mówił
profesor – ja te minerały zbierałem w górach Harzu,
Sudetach i Tatrach. A teraz po sesji egzaminacyjnej musiałem chodzić dookoła politechniki i ponownie je zbierać pod oknami katedry.
Bardzo ważną katedrą w kształceniu przyszłych inżynierów budownictwa była katedra „Statyki i dynamiki budowli”. Na początku lat sześćdziesiątych katedrą tą kierował mieszkający w Warszawie doc. dr inż.
J. Szymkiewicz. Jego wykłady cieszyły się wśród
studentów dużą popularnością. Kto bał się egzaminu
u innych pracowników naukowych tej katedry, mógł
zdawać go u doc. J. Szymkiewicza. Podobno egzamin był
łatwiejszy i prowadzony w miłej atmosferze. Z tym, że

ustnej. Minerały, czyli w żargonie studenckim „skałki”,
były umieszczone w katedrze w specjalnych gablotach
z oddzielnymi przegródkami dla każdego minerału.
Gabloty te wraz z minerałami były wystawiane przed
egzaminem na korytarz. W ten sposób studenci mogli
zapoznać się i nauczyć się nazw „skałek”. Po wejściu na
egzamin zauważyłem, że gabloty z minerałami – ustawione na stole – są przykryte gazetami. Podszedłem
wraz z profesorem do tych gablot. Profesor jedną ręką
odchylił gazetę, a drugą wskazał mi konkretny minerał
i zaraz zasłonił gablotę żądając jego nazwy. Od razu rozpoznałem „skałkę”, ale wietrzyłem podstęp pytającego.
Zacząłem opowiadać, że aby rozpoznać minerał należy
określić jego cechy takie jak twardość, barwę, przełam
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przeprowadzany był w… pociągu relacji Poznań – Warszawa. To nie jest żadna studencka legenda. To się działo naprawdę. Osobiście znałem kilku kolegów, którzy
w ten sposób zdali ten niełatwy egzamin. Problemem
było tylko wykupywanie biletów kolejowych – do jakiej
stacji należało założyć trwanie egzaminu? Czy wystarczył Konin czy Kutno, a może Warszawa? Związane to
było również z ceną podróży pierwszą klasą PKP.
Miejsce zdawania egzaminów bywało niekiedy bardzo dziwne. Chyba do legend należy przeprowadzanie
egzaminów w kawiarniach lub restauracjach. Natomiast znam ze słyszenia przypadki uzyskiwania tam zaliczeń. Zaliczenia można było otrzymać za obecność na
zajęciach. Dla przykładu – jeśli student opuści więcej
niż 3 wykłady, będzie zobowiązany zdawać egzamin.
Na V roku był przedmiot „Filozofia marksistowska”.

Osoba prowadząca zajęcia przyjęła takie zasady i na jej
wykładach był zawsze komplet słuchaczy. Mówiło się,
że byli wśród nich tzw. „Murzyni”, czyli koledzy z młodszego roku zastępujący, za drobną opłatą, zainteresowanego studenta. Egzaminy odbywały się również
w prywatnych mieszkaniach pracowników naukowych. Sam zdawałem taki egzamin razem z 3 kolegami – studentami. Niewiele różnił się od egzaminu na
uczelni.
Z perspektywy lat należy zwrócić uwagę, że atmosferę tamtych sesji egzaminacyjnych budowali również
profesorowie swoimi nietuzinkowymi zachowaniami
i wypowiedziami. Po ich odejściu na emeryturę przychodzili nowi, młodzi pracownicy naukowi. Byli bardziej
sprawni i bez sentymentów podchodzili do nauczania
studentów. 

Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce (6)

Budownictwo XIX wieku i początków XX wieku .

Budownictwo rolnicze i przemysłowe
| Włodzimierz Łęcki |
Wstęp
Zmiany funkcjonalne i konstrukcyjne w budownictwie rolniczym i przemysłowym Wielkopolski w XIX w.
były równie rewolucyjne jak w budownictwie miejskim.
Część zachodnia i centralna regionu, która znalazła się
pod zaborem pruskim, podporządkowana została gospodarce państwa, stając się w głównej mierze obszarem o dominującym rolnictwie. Produkty przemysłowe
były sprowadzane ze Śląska i z zachodnich Niemiec.
Taka sytuacja odbiła się na budownictwie szczególnie
w 2. połowie XIX w., dynamicznie rozwijającym się dla
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potrzeb rolnictwa i stosunkowo skromnym zakresem
budownictwa przemysłowego. Znaczniejsze budowle
przemysłowe powstały na przełomie XIX i XX wieku.
Do czasów zaborów w Wielkopolsce dużą rolę odgrywało sukiennictwo, mające swoje zaplecze w rozwiniętej hodowli owiec. Gdy po kongresie wiedeńskim
w 1815 r. Rosja wysokimi cłami bardzo ograniczyła
import sukna m.in. z Wielkopolski, wielu sukienników
przeprowadziło się do Królestwa Kongresowego, przyczyniając się do rozwoju włókiennictwa w Łodzi i okolicach, m.in. w Kaliszu.
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W zakresie strukturalnym rolnictwa przełomowy
moment nastąpił w zaborze pruskim w 1823 r., kiedy
to zniesiono pańszczyznę i uwłaszczono chłopów. Rolnictwo podzielono na dwa sektory: rolnictwo drobnotowarowe (tzw. indywidualne) i wielkotowarowe (tzw.
folwarczne). W miarę upływu lat na skutek różnych zabiegów część gospodarstw przeszła w ręce niemieckie,
jednak większość ziemi pozostała własnością Polaków.
We wschodniej Wielkopolsce – w zaborze rosyjskim
struktura własności ziem nie uległa większym zmianom.
Budownictwo rolnicze
W Wielkopolsce do połowy XIX w. na wsiach i w małych miastach dominowały budynki drewniane. Z drewna wznoszono zarówno budynki mieszkalne, jak i inwentarskie oraz magazynowo-składowe. Po 1842 r., po
wprowadzeniu nowych przepisów budowlanych w Królestwie Pruskim, powstawały budynki ceglane, kamienne oraz w mniejszym zakresie o drewnianej konstrukcji
szkieletowej z wypełnieniem murem ceglanym (tzw. mur
pruski) lub kompozycją glinianą (tzw. fachówka) (ryc. 1).
Układ funkcjonalny wiejskich budynków mieszkalnych był bardzo skromny i obejmował jedną lub dwie
izby mieszkalne, sień i komorę. Ocalałe obiekty drewnianego budownictwa wiejskiego wzniesione od końca
XVIII do początku XX w. znajdują się dziś w skansenach
na terenie Wielkopolski: nad jez. Lednica w Dziekanowicach (pow. gnieźnieński), w Osieku k. Wyrzyska (pow.

Ryc. 1. Budynek mieszkalny na wsi z pocz. XIX w.
Fot. Zbigniew Szmidt
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pilski) oraz w mniejszych w Wolsztynie, Koninie–Gosławicach i Russowie (pow. kaliski).
Od połowy XIX w. w zachodniej i centralnej Wielkopolsce zaczęto wznosić budynki mieszkalne z cegły lub
cegły i kamienia łamanego (ryc. 4). Program użytkowy
(funkcjonalny) ulegał ewolucyjnym zmianom i różnicował się w zależności od statusu majątkowego właściciela.
Budynki gospodarstw chłopskich miały bardzo
skromną formę architektoniczną. Wznoszone na planie
prostokąta zbliżonego do kwadratu, kryte były dachami stromymi z reguły dwuspadowymi. Pokrycie dachów
wykonywano początkowo ze słomy, trzciny, a od połowy wieku z dachówek karpiówek lub zakładkowych.
We wschodniej Wielkopolsce, na terenach zaboru rosyjskiego, gdzie stan zamożności rolników był znacznie
niższy, a gospodarstw folwarcznych było mało, obiekty
budownictwa rolniczego były skromniejsze. Do końca
XIX w. domy budowano tam z drewna lub ubijanej gliny, dachy kryto strzechą. W okolicach Turku i Uniejowa
stosowano do budowy ścian bryły wapienia marglistego z pokładów występujących płytko pod powierzchnią
ziemi.
Ożywienie budownictwa rolniczego spowodowała
kolonizacja niemiecka inspirowana i wspierana przez
władze zaborcze. Na terenach rozparcelowanych majątków ziemskich wydzielano działki dla osadników
i budowano zespoły zabudowań – wsie (np. Zacharzyn
koło Chodzieży), jak i gospodarstwa w zabudowie rozproszonej.

Ryc. 2. Czworaki z Bugaju k. Miłosławia z poł. XIX w.
Fot. ZS
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Ryc. 3. Czworak z 2. poł. XIX w., przekrój poziomy.
Rys. HK

Ciekawym przykładem wsi kolonizacyjnej jest Golęczewo w powiecie poznańskim, z zabudową z początku
XX w. o drewnianej konstrukcji szkieletowej (szachulcowej). W zabudowie tej wsi każdy dom wzorowany był
na budownictwie innego regionu Niemiec.
Również rezydencje właścicieli majątków ziemskich
uległy znaczącym przemianom stylowym. W majątkach,
które przeszły w ręce niemieckie powstawały dwory i pałace w formach eklektycznych z dominującymi
formami neogotyckimi. Często projektowali je wybitni
architekci berlińscy. Tak było m.in. w Wąsowie (pow.
nowotomyski), gdzie w latach 1870–1872 powstał pałac i całe założenie parkowe i wiejskie, zaprojektowane
przez Gustawa Erdmana, w Morownicy (pow. kościański), gdzie pałac projektował Otto Marche, i w kilkunastu innych miejscowościach.
Dla ziemiaństwa polskiego nowe siedziby projektowali znani architekci polscy m.in.: pałac w Łęknie k. Zaniemyśla (pow. średzki, 1859) – Stanisław Hebanowski,
w Kobylnikach (pow. szamotulski, 1877) – Zygmunt
Gogolewski (ryc. 6), w Chudobczycach (pow. międzychodzki, 1907) – Roger Sławski.
W dużych majątkach ziemskich powstały sumptem
właścicieli budynki mieszkalne dla najemnych pracowników rolnych, najczęściej czterorodzinne (stąd zwane
czworakami), ale także 2-, 6-, i 8-rodzinne (ryc. 2, 3). Budynki te już wszystkie murowane, o stromych dachach
krytych dachówkami – pozbawione były jakichkolwiek
instalacji. Ustępy znajdowały się poza budynkami
mieszkalnymi, w specjalnych szopkach.
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Ryc. 4. Budynki inwentarskie z łamanych głazów narzutowych (kierat i spichlerz), Lutomek, (pow. międzychodzki), 2. poł. XIX w.
Fot. ZS

Ryc. 5. Spichlerz w Koszkowie (pow. gostyński) z 2. poł. XIX w.
Fot. ZS

W gospodarstwach folwarcznych wznoszono duże
budynki inwentarskie oddzielnie dla każdego rodzaju
zwierząt: stajnie, obory, chlewnie, budynki dla drobiu
(ryc. 5). W kompleksie tych budynków stawiano też
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Ryc. 6. Kobylniki (pow. szamotulski), pałac z końca XIX w.
Fot. ZS

stodoły, spichlerze (ryc. 8), wozownie i często gorzelnie
oraz inne obiekty przemysłu rolno-spożywczego. Budynki tej grupy miały już bardziej złożoną konstrukcję.
Fundamenty z reguły wykonywano z łamanych głazów
narzutowych. Mury wznoszono z cegieł ceramicznych
pełnych lub kamieni łamanych z wykończeniem obramowań otworów z cegły. Stropy były drewniane (jedno-,
dwu- lub trójprzęsłowe), a w miarę upływu czasu także
masywne: sklepienia odcinkowe na belkach stalowych
(dwuteownikach) typu Kleina. W 1910 r. na terenie zachodniej i środkowej Wielkopolski ok. 70% budynków
wiejskich (mieszkalnych i inwentarskich) było murowanych, a ponad 90% krytych dachówką.
Wznoszone w 2. połowie XIX w. budynki w zespołach
folwarcznych posiadały często bardzo wyszukane formy architektoniczne (ryc. 7). W kilkunastu przypadkach
projektowane były z dużym rozmachem, przez dobrych
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architektów i nawiązywały do położonej nieopodal rezydencji właściciela. Tak było m.in. w Wąsowie (pow.
nowotomyski), Miłosławiu (pow. wrzesiński), Taczanowie (pow. pleszewski), Wroniawach (pow. wolsztyński).
Część gospodarstw folwarcznych była wyposażona
w wodociągi. W Borzęciczkach (pow. krotoszyński) powstała w 1898 r. pierwsza na wsi w Wielkopolsce elektrownia zasilająca w energię elektryczną miejscowy
pałac i folwark. Był to ewenement, gdyż w tym samym
okresie powstawały pierwsze elektrownie miejskie
m.in. w Poznaniu.
Budownictwo przemysłowe
Początki budownictwa przemysłowego wiążą się
z rolnictwem – przemysłem rolno-spożywczym w większych gospodarstwach folwarcznych. W 1. połowie
XIX w. zaczęto wznosić budynki cukrowni, gorzelni
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Ryc. 7. Gorzelnia w Próchnowie z poł. XIX w. (pow. chodzieski).
Fot. ZS

Ryc. 8. Spichlerz w Wilkowie Polskim z 2. poł. XIX w. (pow. kościański).
Fot. ZS

(ryc. 7), płatkarni, octowni. W tym samym czasie w miastach powstały niewielkie fabryki przemysłu drzewnego, metalowego i spożywczego. We wschodniej
Wielkopolsce – w Kaliszu i Turku oraz ich okolicach
zbudowano zakłady włókiennicze. W połowie XIX w.
w Poznaniu zaczęły powstawać początkowo niewielkie
fabryki przemysłu drzewnego i metalowego.
Prekursorem był tu Hipolit Cegielski, filolog, nauczyciel w Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Po usunięciu go
z grona nauczycielskiego przez władze pruskie za patriotyczną postawę, założył „skład żelaza”, później wytwórnię
narzędzi i maszyn (ryc. 9), która w przeciągu kilkunastu
lat stała się największą fabryką przemysłu metalowego
w Wielkopolsce, a jej produkty z powodzeniem konkurowały z wyrobami sprowadzanymi z Niemiec.
Do rozwoju fabryk w Wielkopolsce – i nie tylko –
przyczyniło się wprowadzenie w połowie XIX w. maszyn parowych do napędu urządzeń produkcyjnych.
W 1861 roku pracowało w Wielkopolsce 105 maszyn
parowych, w tym 29 w przemyśle budowlanym.
W fabrykach w 1. połowie XIX w. – z racji dużych
obciążeń użytkowych – wykonywano jeszcze stropy
drewniane o dużych przekrojach belek (20 x 30 cm do
30 x 40 cm), później zaczęto budować stropy na belkach
stalowych. Mury wykonywano z cegieł na zaprawie wapiennej, a w końcu XIX w. na zaprawie cementowo-wapiennej.

Najstarszym, dużym, zachowanym obiektem przemysłowym w Wielkopolsce jest wielki gmach dawnej
fabryki sukna w Opatówku nieopodal Kalisza, wzniesiony w latach 1824–1826, zaadaptowany w 1991 r. na
Muzeum Historii Przemysłu (ryc. 10, 11).
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Ryc. 9. Kantor „biurowiec” pierwszej fabryki maszyn H. Cegielskiego
z 1870 r. w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej.
Fot. ZS
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Ryc. 10. Dawna fabryka sukna z lat 1824–1826 (obecnie Muzeum Historii Przemysłu) w Opatówku (pow. kaliski).
Fot. ZS

Ryc. 11. Dawna fabryka sukna w Opatówku. Konstrukcja stropu
drewnianego.
Fot. ZS

W 2. połowie XIX w. powstało w miastach Wielkopolski wiele przemysłowych obiektów komunalnych:
gazowni, stacji wodociągowych, a na przełomie XIX
i XX w. elektrowni.
Na przełomie XIX i XX w. w północnej części obecnego
Poznania powstał duży zespół miejskiej targowicy zwierzęcej i rzeźni, jeden z największych w tej części Europy.
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Budynki zbudowano z cegły, ściany licowano różnobarwnymi cegłami klinkierowymi, stropy wykonano jako odcinkowe i Kleina na belkach stalowych. Dziś obiekt ten
nieczynny czeka na racjonalną adaptację.
W sąsiedztwie rzeźni przy ul. Grochowe Łąki na początku XX w. wzniesiono fabrykę wódek i likierów
Hartwig-Kantorowicz o żelbetowej konstrukcji szkieletowej. Budynek wyposażono w windy towarowe i osobowe. Był on wówczas najnowocześniejszym pod względem
technicznym i funkcjonalnym obiektem w Wielkopolsce.
Na początku XX w. znaczącym ośrodkiem przemysłowym stał się podpoznański Luboń. Powstały tam
wytwórnie drożdży, przetworów ziemniaczanych oraz
duża fabryka chemiczna. Dla tych zakładów zbudowano obszerne obiekty wznoszone przez firmy architektoniczno-budowlane z Niemiec (ryc. 12). Stosowały one
nowoczesne rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne:
stropy na belkach stalowych oraz żelbetowe i prefabrykaty betonowe. Okazałe budynki przemysłowe o ścianach zewnętrznych murowanych licowane były cegłami
i kształtkami klinkierowymi.
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Ryc. 12. Budynek fabryki drożdży z początku XX w. w Luboniu.
Fot. ZS

Największym przedsięwzięciem budowlanym w Luboniu początku XX w. była budowa kompleksu przemysłowego fabryki chemicznej superfosfatu. Projek-

tantem był wybitny architekt wrocławski Hans Poelzig.
Stworzył on kompleksowe założenie urbanistyczne
obejmujące fabrykę, port rzeczny nad Wartą, budynek
administracyjny i osiedle mieszkaniowe dla kadry inżynierskiej. W najnowocześniejszej wówczas fabryce superfosfatu w Europie Wschodniej wytwarzano również
materiały wybuchowe oraz według pewnych przypuszczeń trujące gazy bojowe. Bardzo ciekawym rozwiązaniem inżynierskim była skomplikowana, drewniana konstrukcja dachowa wielkiej hali produkcyjnej (ryc. 13).
Rozwiązanie takie przyjęto ze względu na zagrożenie
korozją chemiczną innych materiałów m.in. stali i betonu.
Powstanie Wielkopolskie i odzyskanie niepodległości
zakończyło znaczący okres nie tylko w historii ogólnej
Wielkopolski, ale również w dziejach budownictwa na
tych ziemiach. 

Ryc. 13. Więźba dachowa głównej hali produkcyjnej fabryki superfosfatu z początku XX w. w Luboniu.
Fot. ze zbiorów Ośrodka Kultury w Luboniu
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Plan szkoleń dla członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w 2019 roku
POZNAŃ
Lp.

1.

Tematy szkoleń i wykładowcy
Modernizacja budynków zabytkowych w aspekcie
wzmocnień konstrukcji
– dr inż. E. Przybyłowicz
Metody wzmacniania konstrukcji murowych w obiektach zabytkowych
– dr inż. E. Przybyłowicz

Termin i miejsce

Organizator – zgłoszenia

13.06.2019 r.
16:00–19:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

CUTOB-PZITB

2.

Nowoczesne technologie i materiały poprawiające
parametry akustyczne pomieszczeń
– dr hab. inż. W. Fiebig prof. PWr
– mgr inż. J. Stachowiak

18.06.2019 r.
16:00–19:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

3.

Strefy kontrolowane dla gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia
– dr hab. inż. A. Barczyński

25.06.2019 r.
10:00–14:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14
25.06.2019 r.
16:00–19:00
Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
sala 18

4.

Warsztaty praktyczne BIM
– dr inż. T. Wiatr

5.

Warsztaty (rozwiązania praktyczne) sporządzanie
umów na wykonanie robót budowlanych między inwestorem a wykonawcą – aspekty prawne
– mgr P. Stawicki

27.06.2019 r.
16:00–19:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

6.

Budownictwo pasywne, domy pasywne, na czym polega ich wyjątkowość
– M. Książkiewicz, prof. H. Koczyk, dr M. Basińska

17.09.2019 r.
10:00–14:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

7.

40

Badania podłoża gruntowego i ustalenie jego parametrów dla potrzeb projektowania posadowień na palach
– Mieczysław Kania
Próbne obciążenia pali fundamentowych – nowe normy, metody i interpretacja ich wyników
– Mieczysław Kania

24.09.2019 r.
16:00–19:10
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

WOIIB+PZITS
poznan@pzits-cedeko.com.pl

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

WOIIB+PZITS
poznan@pzits-cedeko.com.pl

WOIIB
tel. 61 854 20 23
szkolenia@woiib.org.pl
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8.

Projektowanie i ocena właściwości betonów
samozagęszczających (SCC)
– dr hab. inż. K. Zieliński
Technologie betonów wysokiej jakości
– prof. nadzw. PP dr inż. B. Karczewski

9.

Projektowanie tarasów i balkonów, warstwy, funkcje,
materiały oraz detale
– mgr inż. M. Rokiel
Metody naprawy balkonów i loggii
– dr inż. E. Przybyłowicz

10.

11.

Osuszanie konstrukcji budowlanych – metody
i wytyczne
– dr inż. B. Ksit, mgr inż. I. Nowacki

Metody napraw konstrukcji żelbetowych – cz. I
– prof. dr hab. inż. J. Jasiczak
Metody napraw podłóg przemysłowych
– dr inż. E. Przybyłowicz

25.09.2019 r.
16:00–19:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

03.10.2019 r.
16:00–19:00
NOT
ul. Wieniawskiego 5/9

10.10.2019 r.
16:00–19:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

17.10.2019 r.
16:00–19:00
NOT
ul. Wieniawskiego 5/9

12.

Wtórne izolacje poziome i pionowe – zasady doboru
materiałów
– mgr inż. M. Rokiel, mgr inż. G. Zając, mgr inż. J. Zamiar

24.10.2019 r.
16:00–19:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

13.

Wodomierze nowej generacji – montowane na przyłączach wodociągowych
– P. Powierza, R. Ćwiertnia

29.10.2019 r.
10:00–14:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
WOIIB+PZITS
poznan@pzits-cedeko.com.pl
SITWM

14.

Prawo wodne – instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami

Październik 2019 r.

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

15.

Zagadnienia hydrauliki rzek nizinnych

16.

Ochrona gleb w parkach narodowych poprzez programy ochrony
– prof. K. Kasprzak
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski

17.

Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej
i nielegalnej zabudowy
– mgr inż. Z. Augustyniak
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Październik 2019 r.

5.11.2019 r.
10:00–14:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14
7.11.2019 r.
10:00–14:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

Cezary Siniecki
tel. 692 440 701
cezarysiniecki@wp.pl
WOIIB+PZITS
poznan@pzits-cedeko.com.pl

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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18.

Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony środowiska
w świetle aktualnych przepisów prawnych:
· Ochrona przed hałasem w planowaniu przestrzennym.
· Pozwolenia zintegrowane dla instalacji przetwarzania
odpadów
· Wymogi ochrony środowiska w oparciu o ustawę
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
– mgr A. Kołaska, dr inż. T. Kubiak,
– mgr inż. B. Horodecka-Kurzawa

12.11.2019 r.
10:00–14:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

19.

Diagnostyka w renowacjach wilgotnych i zasolonych
obiektach budowlanych
– dr inż. B. Ksit, mgr inż. I. Nowacki, mgr inż. W. Kucner

14.11.2019 r.
10:00–14:00
WOIIB, sala B
ul. Dworkowa 14

20.

XXII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia
oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne
i informatyczne”

20–21.11.2019 r.
9:00
Centrum Kongresowe IOR
ul. Węgorka 20

21.

Metody napraw konstrukcji żelbetowych – cz. II
– dr inż. E. Przybyłowicz

21.11.2019 r.
16:00–19:00
NOT
ul. Wieniawskiego 5/9

WOIIB+PZITS
poznan@pzits-cedeko.com.pl

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
SEP ODDZIAŁ POZNAŃ
Biuro SEP
tel. 61 853 66 14
seppoznan@wp.pl
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

GNIEZNO
Lp.

Tematy szkoleń i wykładowcy

Termin i miejsce

Organizator – zgłoszenia

13.06.2019 r.
11:00–14:00
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 15

CUTOB-PZITB

1.

Warsztaty (rozwiązania praktyczne) sporządzanie umów
na wykonanie robót budowlanych między inwestorem
a wykonawcą – aspekty prawne
– mgr P. Stawicki
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski

2.

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

26.09.2019 r.
11:00–14:00
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 15

tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Termin i miejsce

Organizator – zgłoszenia

12.06.2019 r
16:00–19:00
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2,
ul. Rzemieślnicza 6

WOIIB

Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej
i nielegalnej zabudowy
– mgr inż. Z. Augustyniak

CUTOB-PZITB

KALISZ
Lp.

Tematy szkoleń i wykładowcy

1.

Urzędowy dziennik budowy – dowód w postępowaniach,
zasady dokonywania wpisów w celu ochrony samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
– mec. J. Szewczyk

2.

Badania odbiorowe i eksploatacyjne w instalacjach
fotowoltaicznych

42

Czerwiec 2019
Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości,
ul. Częstochowska

tel. 61 854 20 23;
62 757 11 58
szkolenia@woiib.org.pl
SEP O/Kalisz
tel. 62 765 85 33
sep@sep.kalisz.pl
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Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski

3.

19.09.2019 r.
11:00–14:00
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2,
ul. Rzemieślnicza 6

Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej
i nielegalnej zabudowy
– mgr inż. Z. Augustyniak

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

KONIN
Lp.

Tematy szkoleń i wykładowcy

1.

Urzędowy dziennik budowy – dowód w postępowaniach,
zasady dokonywania wpisów w celu ochrony samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
– mec. J. Szewczyk
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski

2.

Termin i miejsce

Organizator – zgłoszenia

5.06.2019 r.
16:00–19:00
Starostwo Powiatowe
w Koninie, al. 1 Maja 9
– sala konferencyjna

WOIIB

3.10.2019 r.
11:00–14:00
Starostwo Powiatowe
w Koninie, al. 1 Maja 9
– sala konferencyjna

Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej
i nielegalnej zabudowy
– mgr inż. Z. Augustyniak

tel. 61 854 20 23
63 245 31 34
szkolenia@woiib.org.pl
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

LESZNO
Lp.

Tematy szkoleń i wykładowcy

Termin i miejsce
10.10.2019 r.
11:00–14:00
Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych
im. „Synów Pułku”,
ul. 1 Maja nr 1 –
aula szkoły

Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski

1.

Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej
i nielegalnej zabudowy
– mgr inż. Z. Augustyniak

Organizator – zgłoszenia

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

PIŁA
Lp.

Tematy szkoleń i wykładowcy
Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski

1.

Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej
i nielegalnej zabudowy
– mgr inż. Z. Augustyniak

Termin i miejsce

Organizator – zgłoszenia

17.10.2019 r.
11:00–14:00
NOT
ul. Browarna 19

CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

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.
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z życia izby

WOIIB
ul. Dworkowa 14
60-602 Poznań
tel. +48 61 854 20 10
e-mail: biuro@woiib.org.pl
www.woiib.org.pl
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