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Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

W  IV kwartale 2019 r. przeprowadziliśmy w  de-

legaturach zebrania z udziałem delegatów na zjazd 

i  wszystkich zainteresowanych członków Izby. Te-

matyka spotkań dotyczyła bieżących problemów sa-

morządów zawodowych w  Polsce oraz programów 

szkoleniowych w WOIIB. 

25 listopada 2019 r. poświęcono problematyce 

szkoleń odrębne spotkanie na szczeblu władz Izby.

10 grudnia 2019 r. przy udziale przedstawicieli 

Polskiego Komitetu Geotechniki współorganizowa-

liśmy na Politechnice Poznańskiej konferencję geo-

techniczną „Skuteczne rozwiązywanie problemów 

geotechnicznych w złożonych warunkach gruntowo- 

-wodnych”.  

14 stycznia 2020 roku w siedzibie Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odby-

ła się konferencja geotechniczna pod patronatem 

Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu 

Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Franciszka 

Tomaszewskiego, na temat „Drgania w  podłożu 

gruntowym – pomiary i ocena zagrożeń”. 

Uczestniczyliśmy również w  Zjeździe Sprawoz-

dawczo-Wyborczym Stowarzyszenia Architektów 

Polskich oraz w  niezwykle uroczystej 85. rocznicy 

działalności PZITB. 

Grudzień 2019 r. i  styczeń 2020 r. charakteryzo-

wały się spotkaniami świątecznymi, m.in. w Wielko-

polskiej Izbie Budownictwa, Wielkopolskiej Okręgo-

wej Izbie Architektów, Stowarzyszeniu Elektryków 

Polskich. 

10 stycznia 2020 r. w  bardzo uroczystej formie 

wręczyliśmy ponad 250 uprawnień, uważając, że 

jest to święto zawodowe dla inżynierów budownic-

twa po rozszerzeniu swoich zdolności zawodowych. 

15 stycznia 2020 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu 

deweloperów z  ministrem rozwoju Jadwigą Emi-

lewicz dotyczącym zmian legislacyjnych w  obrocie 

gruntami budowlanymi, które zorganizowała Wiel-

kopolska Izba Budownictwa.

20 stycznia br. w siedzibie naszej Izby odbyło się 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wielkopolskie-

go Porozumienia Samorządów Zawodowych. Teresa 

Kruczkowska – przewodnicząca Wielkopolskiego 

Oddziału Izby Pielęgniarek i  Położnych objęła pre-

zydenturę na najbliższy rok, a  sekretarzem została 

Mirosława Ogorzelec z WOIIB. 

W dniach 4–7 lutego 2020 r. odbyły się Targi BU-

DMA 2020, których jesteśmy aktywnymi uczestni-

kami. 5 lutego tradycyjnie zorganizowaliśmy Dzień 

Inżyniera Budownictwa. W tym roku był poświęco-

ny tematyce prefabrykacji w budownictwie i cieszył 

się wręcz rekordową frekwencją ponad 280 osób 

z całej Polski. W ramach Dnia Inżyniera uczestniczy-

li przedstawiciele resortów związanych z budownic-

twem oraz władz wojewódzkich z wicemarszałkiem 

i wicewojewodą na czele. 

W dniach 10–13 lutego br. gościliśmy przedstawi-

cieli zaprzyjaźnionej Federacji BTP z Francji. 

18 lutego 2020 r. zorganizowaliśmy spotkanie 

prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych, 

które stworzyły Izbę jako reprezentanta zawodów 

związanych z  budownictwem. Głównym tematem 

była współpraca w  ramach samorządów ze szcze-

gólnym uwzględnieniem szkoleń.

Z  okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składam wszystkim członkom WOIIB i Waszym ro-

dzinom serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności 

oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.

                      

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB
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Dzień Inżyniera Budownictwa
| relacja i zdjęcia: Mirosław Praszkowski | 

5 lutego Wielkopolska Okręgo-

wa Izba Inżynierów wraz z  Grupą 

MTP sp. z o.o. zorganizowała Dzień 

Inżyniera Budownictwa pod patro-

natem honorowym Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz pa-

tronatem medialnym „Inżyniera 

Budownictwa”. W  całości poświę-

cony był budownictwu prefabry-

kowanemu i  wielkopłytowemu. Do 

Sali Zielonej w pawilonie 3 przybyło 

281 inżynierów budownictwa oraz 

studentów z uczelni technicznych. 

Dzień Inżyniera Budownictwa 

otworzył przewodniczący Wielko-

polskiej OIIB mgr inż. Jerzy Stroński, 

witając uczestników, a  szczególnie 

przybyłych gości: Macieja Bieńka 

– wicewojewodę wielkopolskiego, 

Wojciecha Jankowiaka – wicemar-

szałka województwa wielkopolskie-

go, Aidę Januszkiewicz-Piotrowską 

– Wielkopolskiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, Pawła 

Łukaszewskiego – Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlane-

go dla Miasta Poznania, Macieja 

Karpińskiego – zastępcę dyrektora 

Wydziału Infrastruktury i  Rolnic-

twa Wielkopolskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego w  Poznaniu, Andrzeja 

Nowickiego – zastępcę dyrektora 

Wydziału Urbanistyki i  Architek-

tury UM w Poznaniu, Przemysława 

Trawę – prezesa Zarządu Grupy 

MTP sp. z  o.o. i  prof. Zbigniewa  

Kledyńskiego – prezesa Krajowej 

Rady PIIB.

Otwierając Dzień Inżyniera, prof. 

Zbigniew Kledyński powiedział, że 

inżynierowie budownictwa powinni 

zastanowić się nad dużymi zmiana-

mi, jakie czekają całą branżę. Do-

tyczyć one będą urbanistyki, zmian 

klimatycznych oraz demografii, 

która istotnie wpływa na rozwój tej 

dziedziny gospodarki. Jak stwier-

dził, przygotowane przez organiza-

torów wykłady pozwolą poszerzyć 

inżynierom wiedzę zawodową, 

a  późniejsza dyskusja będzie zna-

komitym forum wymiany poglądów 

i doświadczeń.

Prezes Zarządu Grupy MTP sp. 

z  o.o. Przemysław Trawa życzył 

wszystkim uczestnikom Dnia Inży-

niera Budownictwa owocnych wra-

żeń, dużo dobrych wiadomości dla 

całej branży budowlanej wyniesio-

nych ze spotkań podczas BUDMY 

2020. Jak stwierdził, wypełniona 



5

z życia izby

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 1/2020 (66)

po brzegi sala jest świadectwem do-

brego wyczucia tematu, który inte-

resuje całą branżę. 

w  prezentacji „Prefabrykacja wiel-

koprzemysłowa. Sztandarowe re-

alizacje” przedstawił odpowiedzi na 

pytania: Jaka jest przyszłość branży 
budownictwa wielkoprzemysłowego 
i  mieszkaniowego? oraz Jak dostoso-
wać budynek do nowego typu użyt-
kownika? Wskazał nowe trendy 

w  budownictwie i  omówił ewolu-

cję modeli biznesowych: proptech, 

ekologia, coliving, coworking. Pod-

kreślił rosnącą rolę automatyzacji 

i  robotyzacji w  procesie produkcji 

prefabrykatów. Swoje wystąpienie 

ilustrował przykładami realizacji 

prefabrykowanych obiektów wiel-

koprzemysłowych i  mieszkanio-

wych zrealizowanych przez PEKA-

BEX S.A. w kraju i w Europie.

Wykład wprowadzający „Ten-

dencje w budownictwie wielkopły-

towym – przyszłościowy budynek 

prefabrykowany” wygłosił prof. dr 

hab. inż. Józef Jasiczak, dyrektor In-

stytutu Budownictwa Politechniki 

Poznańskiej. W swoim wystąpieniu 

przedstawił rys historyczny prefa-

brykacji elementów budowlanych 

oraz tendencje w  prefabrykacji, 

zwracając uwagę na coraz istot-

niejsze znaczenie ekologii w  świa-

towej gospodarce. Omówił przy-

kłady najnowszych metod montażu 

i  scalania elementów prefabryko-

wanych, a także wykorzystania ele-

mentów prefabrykowanych do bu-

dowy domów inteligentnych. 

Dr hab. inż. Wit Derkowski, pro-

fesor Politechniki Krakowskiej, 

w  swoim wystąpieniu „Kierunki 

prefabrykacji na świecie” podkre-

ślił, iż współczesna prefabrykacja 

zapewnia szybki czas realizacji 

inwestycji budowlanej. Duża do-

kładność i jakość zapewniają zwięk-

szoną trwałość elementów oraz 

estetykę wykonania. Powstające 

konstrukcje są przyjazne środowi-

sku w  całym cyklu swojego życia. 

Omówił przykłady najnowocze-

śniejszych rozwiązań technicznych 

i  technologicznych stosowanych 

w prefabrykacji elementów budow-

lanych. Zwrócił uwagę na stosowa-

nie technologii BIM w prefabrykacji 

elementów. Podkreślił rolę prefa-

brykacji w zrównoważonym rozwo-

ju w budownictwie.
Dr inż. Robert Geryło, dyrek-

tor Instytutu Techniki Budowlanej 

w  swoim wystąpieniu przedstawił 

„Stan wielkiej płyty w  świetle ra-

portu ITB”.  Stwierdził, że od 1965 

roku do końca lat 90. XX wieku po-

wstało ok. 60 tys. budynków, czyli 

ok. 2,5 mln mieszkań. Stanowi to 

ponad 20% całych zasobów miesz-

kaniowych. Badaniom poddano ok. 

300 budynków z województw: ma-

zowieckiego, łódzkiego, śląskiego 

Dr inż. Przemysław Borek, wi-

ceprezes Zarządu PEKABEX S.A., 
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i  dolnośląskiego. Nie stwierdzono 

zagrożeń w  badanych obiektach 

budowlanych. Przedstawił również 

wyniki badań ze względu na ter-

moizolację obiektów budowlanych 

oraz przeprowadzanie remontów 

okresowych. Tu również nie stwier-

dzono zagrożeń dla bezpieczeństwa 

użytkowników tych obiektów.

Po ostatniej prelekcji wywiązała 

się bardzo żywa dyskusja. Szcze-

gółowe pytania zadawano każde-

mu z  prelegentów. Wyniki badań 

budownictwa wielkopłytowego 

przeprowadzonych przez ITB były 

podłożem do wymiany poglądów 

na ocenę ich stanu technicznego, 

sposobów zapobiegania degradacji 

obiektów. 

Po ostatniej prelekcji rozgorza-

ła  dyskusja. Zagadnienia omawia-

Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE, 

które 3 lutego 2020 r. rozpoczęło swoje obrady w Sali 

Ziemi, zapoczątkowało Międzynarodowe Targi Poznań-

skie BUDMA 2020. Wystąpienie inauguracyjne wygło-

sił Robert Krzysztof Nowicki, podsekretarz stanu w Mi-

nisterstwie Rozwoju.

Pierwszego dnia Forum odbyły się trzy debaty tema-

tyczne, które poprzedziło „Spojrzenie na INNOWA-

CJE… po poznańsku” zaprezentowane przez Dagmarę 

Nickel z YouNick Technology Park sp. z o.o.

„Nowe technologie i trendy w branży budowlanej” to 

temat pierwszej debaty, w której udział wzięli: 

ne przez prelegentów spotkały się 

z  ożywioną reakcją uczestników 

Dnia Inżyniera oraz wymianą zdań 

i ocen. 

Przebieg Dnia Inżyniera Budow-

nictwa przy tak dużej frekwencji 

uczestników i  aktywnej dyskusji 

świadczy o  dobrym doborze tema-

tu głównego, a świetne prezentacje 

prelegentów były zaczynem wy-

miany poglądów na stosowane roz-

wiązania techniczne i technologicz-

ne w  dobie rozwoju informatyzacji 

całej branży budowlanej. 

Forum Gospodarcze Budownictwa  
| relacja i zdjęcia: Mirosław Praszkowski | 

– prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa,

– Piotr Olgierd Korycki, Stowarzyszenie Wykonaw-

ców Dachów Płaskich i Fasad DAFA,

– Adam Kleczewski, Polskie Stowarzyszenie Budow-

niczych Domów,

– Tadeusz Pawlaczyk, ekspert ds. zarządzania przez 

jakość i certyfikacji budynków pasywnych,

– Dagmara Nickel, YouNick Technology Park sp. z o.o.,

– Krystyna Wąchała-Malik, PFR Nieruchomości.

Moderatorem dyskusji była Katarzyna Lubaś, EY 

(Ernst & Young). Uczestnicy debaty rozmawiali o  kie-
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runkach i  możliwościach rozwoju 

branży budowlanej oraz zmieniają-

cych się oczekiwaniach odbiorców, 

sposobach implementacji nowych 

technologii przez branżę budowla-

ną, materiałach budowlanych, tren-

dach w  budownictwie i  rosnących 

kosztach realizacji, a także o cyfry-

zacji w branży budowlanej.

Po przerwie bardzo ciekawy 

wykład „Pieniądze w  budownic-

twie” wygłosił prof. dr hab. Witold  

Orłowski, Szkoła Biznesu, Politech-

nika Warszawska.

Drugi panel dyskusyjny „Zmiany 

podatkowe w  sektorze budowla-

nym w  2020 roku” poprowadził  

Michał Sawicki, EY. Tematami deba-

ty były: Najnowsze zmiany w  pra-

wie i  podatkach, co przyniosą i  czy 

powinniśmy się ich obawiać. Czy 

obecne otoczenie prawno-podat-

kowe wspiera rozwój branży bu-

dowlanej czy też hamuje jej rozwój?  

Czy grozi branży nadmierna regu-

lacja? Lepsza rewolucja czy ewolu-

cja? Znaczenie zmian regulacyjnych 

na przykładzie współpracy na linii  

deweloper – generalny wykonaw-

w Polsce – trendy, prognozy, szanse 

i zagrożenia”.

Trzecią debatę „Wyzwania bran-

ży budowlanej” poprowadził Pa-

trycjusz Wyżga, Polskie Radio S.A. 

Uczestnikami byli: 

– Jan Styliński, Polski Związek Pra-

codawców Budownictwa,

– Łukasz Gorgolewski, Wielkopol-

ska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa,

– Paweł Jóźwik, MAT usługi infor-

matyczne sp. z o.o.,

– dr Piotr Kunicki, DWF Poland.

W trakcie debaty poruszano m.in.

tematy: Inteligentne zarządzanie 

budową jako rzeczywistość inwe-

stycji za granicą jak i  w  Polsce. Im-

plementacja BIM w  Polsce jako 

wyzwanie dla sektora publicznego 

i  prywatnego. Proces definiowania 

standardu BIM, określanie parame-

trów obiektów wykorzystywanych 

do projektowania (ukierunkowa-

nych na rozwiązania zrównoważone 

ekonomicznie i ekologicznie). Zatory 

płatnicze w  budownictwie. Proble-

my z waloryzacją kontraktów. 

ca. Co poprawić? Udział w dyskusji 

wzięli:

– Paweł Pabij, Polska Izba Budow-

nictwa,

– Konrad Płochocki, Polski Związek 

Firm Deweloperskich,

– Kamil Osiński, EY.

Po kolejnej przerwie o  „Potrze-

bach mieszkaniowych i  oczekiwa-

niach wobec rynku z  perspektywy 

różnych grup wiekowych” mówiła 

Małgorzata Walczak-Gomuła, ASM 

– Centrum Badań i  Analiz Rynku. 

Następnie Bartłomiej Sosna – eks-

pert rynku budowlanego, Spectis – 

przedstawił temat „Budownictwo 
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14 stycznia 2020 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okrę-

gowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyła się kon- 

ferencja geotechniczna pod patronatem Dziekana Wy-

działu Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Po-

znańskiej prof. dr. hab. inż. Franciszka Tomaszewskiego, 

na temat „Drgania w  podłożu gruntowym – pomiary 

i ocena zagrożeń”.

Mgr inż. Jerzy Stroński otwiera konferencję.
Fot. Mirosław Praszkowski

Konferencja geotechniczna 
| Włodzimierz Draber | 

techniki: prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek – czło-

nek Zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki i  dr inż.  

Mieczysław Kania – przewodniczący Oddziału Wielko-

polskiego Polskiego Komitetu Geotechniki. 

Pierwszą sesję konferencji poprowadził dr inż.  

Grzegorz Ratajczak. W  trakcie tej sesji wygłoszono 

trzy referaty. Referat wprowadzający „Geotechniczne 

i  konstrukcyjne aspekty oddziaływań wibracyjnych na 

obiekty budowlane” wygłosił dr inż. Mieczysław Kania  

z Politechniki Poznańskiej. W swoim wystąpieniu zwró-

cił uwagę na wiele czynników, które mają wpływ na 

działanie wibracji na obiekty budowlane.

Drugi referat „Monitorowanie drgań narzędziem 

do kalibracji technologii geotechnicznych” wygłosił 

dr inż. Jarosław Rybak z  Politechniki Wrocławskiej, 

przedstawiając liczne przykłady, pokazujące, jak mo-

nitoring drgań powstających w trakcie robót geotech-

nicznych pozwala na zmniejszenie zagrożeń dla bu-

dowli.

Trzeci referat „Problematyka pomiarów drgań po-

wierzchniowych ośrodka gruntowego wraz z  oceną 

wpływu drgań na budynki” zaprezentowali dr inż.  

Uczestnicy konferencji z uwagą słuchali prezentacji. 
Fot. MP

Organizatorami konferencji byli Wielkopolska Okrę-

gowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Oddział Wiel-

kopolski Polskiego Komitetu Geotechniki. Konferencja 

cieszyła się dużym zainteresowaniem, świadczy o  tym 

liczba uczestników – 67 osób. Konferencję otworzy-

li przewodniczący WOIIB mgr inż. Jerzy Stroński oraz 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, który powitał 

gości z  Politechnik: Białostockiej, Śląskiej i  Wrocław-

skiej.  Prezydium konferencji stanowili przedstawiciele 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-

twa: przewodniczący WOIIB mgr inż. Jerzy Stroński, 

dr inż. Grzegorz Ratajczak – przewodniczący Komisji 

ds. Doskonalenia Zawodowego i  Szkoleń WOIIB, inż.  

Włodzimierz Draber – zastępca przewodniczącego 

WOIIB oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu Geo-



9

z życia izby

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 1/2020 (66)

Wojciech Gosk i dr inż. Krzysztof Czech z Politechniki 

Białostockiej, podkreślając znaczenie stosowania wła-

ściwej metodyki badania drgań w podłożu gruntowym 

oraz różnice między normami różnych krajów europej-

skich na ten temat. 

 Po każdym wygłoszonym referacie odbyła się oży-

wiona dyskusja, co świadczyło o dużym zainteresowa-

niu słuchaczy tematyką przedstawianą przez referują-

cych. 

Po przerwie kawowej rozpoczęła się druga sesja, któ-

rej przewodniczyła dr inż. Barbara Ksit z  Politechniki 

Poznańskiej, adiunkt w  Instytucie Budownictwa, Za-

kład Budownictwa i  Materiałów Budowlanych. W  tej 

sesji przedstawiono kolejne trzy referaty:

– „Współczesne możliwości i przykłady automatyczne-

go monitorowania drgań” wygłosił mgr inż. Andrzej 

Kruczek z firmy GEO-Instruments Polska. 

– „Pomiary oddziaływań wibracyjnych wywołanych 

przez pojazdy transportu szynowego – wybrane 

przypadki” wygłosili wspólnie: pierwszą część dr inż. 

Mieczysław Kania, a  drugą część dr hab. inż. Roman 

Barczewski z Politechniki Poznańskiej.

– „Analiza oraz modelowanie numeryczne rozprzestrze-

niania się drgań w  ośrodku gruntowym” autorstwa  

dr. inż. Mariana Łupieżowca z Politechniki Śląskiej.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja koń-

cowa, która potwierdziła, jak ważnym zagadnieniem 

jest wpływ wibracji na różne obiekty budowlane wyko-

nywane i istniejące. Skutki wibracji mogą doprowadzić 

do katastrof budowlanych, a  bieżące monitorowanie 

i pomiary drgań mogą zapobiec tym zdarzeniom. 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek, podsumowu-

jąc przebieg konferencji, stwierdził, że monitorowanie 

i pomiary drgań są bardzo istotne, szczególnie w trakcie 

wykonywania robót budowlanych technologiami powo-

dującymi nadmierną wibrację w  ośrodku gruntowym. 

Monitorowanie i pomiary drgań przynoszą wiele korzy-

ści finansowych w realizacji inwestycji i zapobiegają ka-

tastrofom budowlanym. Oszczędzanie na monitorowa-

niu i pomiarach drgań może przynieść niewspółmierne 

straty przy realizacji budowli i robót budowlanych. 

Na zakończenie prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek  

podziękował uczestnikom konferencji za tak liczny 

udział i zainteresowanie tematyką konferencji. Zapro-

sił uczestników na kolejną konferencję z  zakresu geo-

techniki w marcu 2020 roku. 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek podsumował przebieg konfe-
rencji. 
Fot. MP

Koleżankom i Kolegom
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

życzą: 
Rada WOIIB oraz Rada Programowa Biuletynu.
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 22 listopada 2019 r. w  Centrum Wykładowym Po-

litechniki Poznańskiej na ul. Piotrowo 2 o  godz. 10.00 

rozpoczął się testowy egzamin pisemny na uprawnienia 

budowlane w  sesji jesiennej 2019 r. Do egzaminu do-

puszczono 353 osoby. Egzamin zdawało 301 osób, co 

stanowiło 86,38 % zdających.

Od 27 listopada do 9 grudnia 2019 r. w siedzibie Wiel-

kopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

odbywały się egzaminy ustne. Do egzaminu dopuszczo-

no 323 osoby. Wynik pozytywny uzyskało 265 osób, 

czyli 82,04 % zdających.

Uroczyste wręczenie decyzji o  nadaniu uprawnień 

budowlanych po sesji jesiennej 2019 r. odbyło się  

Jesienna sesja egzaminacyjna  
na uprawnienia budowlane 

| Wiesław Buczkowski | 

4 lutego 2020 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgo-

wej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się wyjazdo-

we posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Przybyłych członków Krajowej Rady 

powitał Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady pro-

wadził prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Podczas 

posiedzenia zapoznano się z przebiegiem oraz wyni-

kami jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia 

budowlane, strategią Polskiej Izby Inżynierów Budow-

nictwa w zakresie wdrażania BIM oraz danymi staty-

stycznymi dotyczącymi funkcjonowania samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa. 

Wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB 
| relacja i zdjęcie: Mirosław Praszkowski | 

5 lutego członkowie Krajowej Rady PIIB uczestniczyli 

w Dniu Inżyniera Budownictwa zorganizowanym przez 

WOIIB podczas MTP BUDMA 2020. 

Wiesław Buczkowski i Jerzy Stroński wręczali decyzje.
Fot. Mirosław Praszkowski
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10 stycznia 2020 r. (piątek), w siedzibie Izby w Poznaniu 

przy ul. Dworkowej 14 – budynek B.

Decyzje o  nadaniu uprawnień oraz wyróżnienia za 

uzyskanie najlepszych wyników podczas egzaminu 

wręczali: mgr inż. Jerzy Stroński – przewodniczący 

Rady WOIIB i prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski – 

przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Godz. 10.00  – Specjalność konstrukcyjno-budowla-

na  do kierowania robotami budowlanymi bez ograni-

czeń – 94 osoby.

 Grawertony: 

Sp. konstrukcyjno-budowlana 

1. mgr inż. Anna Lenkowska,

2. mgr inż. Bartosz Józef Wysocki,

3. mgr inż. Hubert Bartosz Hudziński.

 Nagrody w postaci książek:  

1. mgr inż. Marta Agata Andrzejewska,

2. mgr inż. Adam Zasław Kaczmarek. 

  Godz. 11.30 – Specjalność konstrukcyjno-budow-

lana do projektowania, projektowania i  kierowania 

łącznie (32); drogowa (24) i  instalacyjna elektryczna 

(36). Razem 92 osoby.

 Grawertony: 

Sp. inżynieryjna drogowa 
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Konstrukcyjno-budowlana 140 116 82,86 159 126 79,25 80,94
Inżynieryjna drogowa 23 22 95,65 25 24 96,00 95,83 
Inżynieryjna mostowa 2 2 100,00 4 3 75,00 83,33 
Inżynieryjna kolejowa – obiekty 4 3 75,00 3 3 100,00 85,75 
Inżynieryjna hydrotechniczna 4 4 100,00 4 3 75,00 87,50 
Instalacyjna telekomunikacyjna 3 3 100,00 3 3 100,00 100,00
Instalacyjna – sanitarna 86 76 88,37 87 67 77,01 82,66
Instalacyjna – elektryczna 39 34 87,18 38 36 94,74 90,91

RAZEM WOIIB 301 260 86,38 323 265 82,04 84,13

1. inż. Bartosz Aleksiun,

2. mgr inż. Łukasz Wiśniewski, 

Sp. instalacyjna elektryczna 

3. mgr inż. Dawid Michał Skitek.

 Nagrody w postaci książek:  

Sp. inżynieryjna drogowa 

1. mgr inż. Natalia Renata Chabiniak,

Sp. instalacyjna elektryczna 

2. mgr inż. Marcin Orłowski.

      Godz. 13.00 – Specjalność  instalacyjna  sanitarna 

(67), inżynieryjna hydrotechniczna (3), kolejowa (3), 

mostowa (3) i instalacyjna telekomunikacyjna (3). Ra-

zem 79 osób. 

 Grawertony: 

Sp. instalacyjna sanitarna 

1. mgr inż. Piotr Badziński,

2. mgr inż. Ryszard Ostrowski,

Sp. inżynieryjna kolejowa 

3. mgr inż. Adam Strzelecki.

 Nagrody w postaci książek:

Sp. instalacyjna sanitarna 

1. mgr inż. Maciej Hubert Lebioda,

Sp. inżynieryjna hydrotechniczna 

2. mgr inż. Łukasz Arkadiusz Urbański. 
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Przedstawiciele samorządów zawodowych repre-

zentujących zawody zaufania publicznego na spotkaniu  

25 września 2019 r. uzgodnili, że należy przeprowadzić 

wybory nowej prezydencji oraz zmobilizować pozosta-

łe samorządy do podpisania porozumienia zawartego 

przez dziewięć samorządów 21 lutego 2019 r. 

Wielkopolskie Porozumienie  
Samorządów Zawodowych 

| Jerzy Stroński | 

7 kwietnia 2020 r. w Centrum Kongresowo-Dydak-

tycznym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu o godz. 

10.00 rozpocznie swoje obrady XIX Zjazd Sprawozdaw-

czy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-

nictwa. 

Porządek obrad XIX Zjazdu Sprawozdawczego 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa w Poznaniu

7 kwietnia 2020 r., godz. 10.00

1. Otwarcie Zjazdu.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.

3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Okręgowego Zjazdu.

5. Wybór Komisji Mandatowej. 

6. Wystąpienia gości Zjazdu.

7. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej.

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

9. Sprawozdania:

• Okręgowej Rady, w tym sprawozdanie finansowe  

i rozliczenie budżetu za rok 2019,

• Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,

• Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

• Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-

wodowej,

• Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10. Informacja o realizacji przyjętego Uchwałą nr 

1/2018 r. Nadzwyczajnego Zjazdu WOIIB z dnia 

02.10.2018 r. „Programu rozwoju Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w opar-

ciu o budowę budynku szkoleniowo-konferencyj-

nego”.

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozda-

nia Rady zawierającego sprawozdanie finansowe 

oraz rozliczenie budżetu za rok 2019.

13.  Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań 

organów za rok 2019.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absoluto-

rium dla Okręgowej Rady WOIIB.

15.  Przedstawienie programu działalności na 2020 rok 

i budżetu na 2020 rok.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu 

działalności na 2020 rok.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 

1/2018 Nadzwyczajnego Zjazdu WOIIB z dnia 

02.10.2018 r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu 

Okręgowej Izby na 2020 rok.

19.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

20.  Wolne wnioski i sprawy różne.

21.  Zakończenie obrad. 

XIX Zjazd Sprawozdawczy WOIIB 
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Sprawozdanie nr 2 zespołu do spraw realizacji uchwa-

ły nr 1/2018 r. Nadzwyczajnego Zjazdu Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w  sprawie 

przyjęcia „Programu rozwoju Wielkopolskiej Okręgo-

wej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w opar-

ciu o budowę budynku szkoleniowo-konferencyjnego”.

Zespół w okresie od 30.10.2019 r. koordynował i re-

alizował następujące prace:

  15.11.2019 r. uzyskano decyzję o  warunkach zabu-

dowy nr 665/2019 dla budynku szkoleniowo-konfe-

rencyjnego na działce 88, ark 45 obręb Golęcin przy 

ul. Grudzieniec 10.

  13.12.2019 r. otrzymaliśmy informację o  wniesieniu 

odwołania od decyzji o warunkach zabudowy do Sa-

morządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie 

wniósł właściciel sąsiedniej nieruchomości. W ocenie 

Urzędu Miasta Poznania przekazującego dokumen-

tację odwołanie jest bezzasadne. Do czasu otrzyma-

| Krzysztof Pięta | 

nia decyzji SKO wstrzymane zostały wszelkie prace 

projektowe.

  W zakresie budowy parkingu otrzymaliśmy ostatecz-

ną decyzję o  warunkach zabudowy nr 463/2019, co 

pozwoliło na rozpoczęcie procedury uzyskania umo-

wy dzierżawy od Urzędu Miasta Poznania oraz przy-

stąpienia do prac projektowych. Teren pod przyszły 

parking został uporządkowany, co pozwoli prowadzić 

dalsze prace.

  Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie 

projektanta parkingu.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez WOIIB na re-

alizację programu budowy budynku szkoleniowo-kon-

ferencyjnego, na wstępne prace projektowe (mapy geo-

dezyjne, dokumentacja geotechniczna, opracowanie 

wniosków o decyzje warunków zabudowy, uporządko-

wanie nieruchomości), wyniosły – 26.766,55 zł. 

Stan na 31.01.2020 r. 

W  związku z  powyższym na kolejnym już dwudzie-

stym spotkaniu, 20 stycznia 2020 r., w  siedzibie Wiel-

kopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

podsumowano dotychczasową działalność Wielko-

polskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych 

i przedstawiono program działania na lata następne.

Dokonano wyboru nowej prezydencji w  osobach: 

jako przewodnicząca Porozumienia – kol. Teresa  

Kruczkowska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pie-

lęgniarek i  Położnych w  Poznaniu i  kol. Mirosława  

Ogorzelec z  Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów Budownictwa na stanowisko sekretarza. Podczas 

spotkania ustalono także, że nadal należy dążyć do 

podpisania Porozumienia przez pozostałe samorządy, 

co deklarowali ich reprezentanci podczas wcześniej-

szych spotkań. 

Obecni w  sali przedstawiciele Wielkopolskiego Po-

rozumienia Samorządów Zawodowych zapoznali się 

z  założeniami programowymi konferencji „Budownic-

two Szpitalne”, którą w  październiku 2020 r. zamierza 

zorganizować WOIIB i  w  pełni zaakceptowali przed-

stawione propozycje. Tematyka konferencji obejmuje 

działalność sześciu ze zgromadzonych w Porozumieniu 

samorządów. 

Nadal podtrzymano ustalenie przeprowadzania spo-

tkania co ok. 4 miesiące. 

Sprawozdanie zespołu  
ds. realizacji uchwały  
Nadzwyczajnego Zjazdu WOIIB 
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„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli:

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-

nictwa zaprasza na majówkę, która planowana jest na  

30 maja 2020 r. Tegoroczny wyjazd będzie imprezą jed-

nodniową, ale nie znaczy to, że będzie mniej atrakcyjna 

od poprzednich, a wprost przeciwnie... Program majówki 

„MRU–20” jest bardzo urozmaicony i ciekawy. Przewidy-

wana trasa wyjazdu majówkowego jest następująca:

Poznań wyjazd godz. 8.00 – Świebodzin – Łagów – 

Kaława – Boryszyn – Gościkowo – Kęszyca – Między-

rzecz – Pniewy – Poznań przyjazd ok. godz. 20–21.

Majówka zakończy się ogniskiem połączonym z kon-

kursami w  Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 

w Dąbrowie k. Pniew. 

Przewidywana odpłatność dla członków WOIIB to 

ok. 100 zł, a  dla pozostałych uczestników ok. 200 zł. 

Dokładna kwota będzie znana dopiero po potwier-

dzeniu przez poszczególne osoby swojego uczest-

nictwa poprzez wpłatę wpisowego na konto WOIIB: 

29 1020 4027 0000 1702 0032 8880 z  dopiskiem 

WPISOWE MAJÓWKA 2020 w  wysokości 50 zł od 

osoby do 30 marca br. Ostateczna kwota odpłatno-

ści jest uzależniona od liczby uczestników w  imprezie. 

Majówka „MRU–20”
| Zenon Wośkowiak | 

Majówka będzie zorganizowana tylko w  przypadku 

potwierdzenia udziału minimum 40 osób. 

Regulamin Majówki „MRU–20” dostępny jest na stro-

nie internetowej Izby. Wszelkie informacje o  impre-

zie i zapisy tradycyjnie u p. Karoliny tel. 61 854 20 12, 

e-mail zespoły@woiib.org.pl

Do zobaczenia na majówce. 

Międzyrzecki Rejon Umocniony – Pniewo.  Autor: Kapitel 
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:MRU_Pniewo_14.jpg

Jerzy Bzdręga Poznań
Ryszard Drab Gołuski

Zenobiusz Hogiel Wieleń
Jerzy Huebner Gniezno
Karol Hundert Poznań
Wiesław Janus Poznań

Zenon Katarzyniak Kalisz

Józef Kuta Konin
Jerzy Nawrocki Śrem

Marek Pawlaczyk Kalisz
Edmund Pokładecki Gniezno

Władysław Polcyn Poznań
Anita Szymczak-Rechnia Żabno
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W  dniach 19–22.10.2019 r. odbył się wyjazd tech-

niczny do PORTO w Portugalii. W wyjeździe zorganizo-

wanym przez biuro turystyczne KANION uczestniczyła 

szesnastoosobowa grupa inżynierów z  WOIIB o  spe-

cjalności mostowo-drogowej.

dos w kierunku efektownego ratusza miejskiego. Kate-

dra z krużgankami wyłożonymi płytkami azulejos, sece-

syjny dworzec kolejowy Estação São Bento, który jest 

imponującym zabytkiem od zewnątrz, ale to w  środku 

kryje największą atrakcję. Ręcznie malowane biało-nie-

bieskie kafle ułożone na ścianach przedstawiają historię 

i obrazy z życia Porto. Po drodze obserwowaliśmy wiele 

kościołów i domów tak udekorowanych. Obronna kate-

dra, barokowy kościół św. Franciszka, Palacio da Bolsa 

(obecnie giełda papierów wartościowych), najstarsza 

dzielnica Porto – Ribeira z licznymi sklepikami i kawia-

renkami.

Spacer po dolnym poziomie mostu Ludwika I na drugi 

brzeg rzeki Douro do miejscowości Vila Nova de Gaia. 

Dwukondygnacyjny most stalowy spina brzegi Douro 

między Porto i Vila Nova de Gaia. Autorem projektu był 

Uczestnicy wyjazdu na tle mostu Ludwika I.
Fot. Anna Gieczewska

Mosty w malowniczym Porto 
| Anna Gieczewska | 

Dzień pierwszy upłynął nam w podróży. Wyjazd bu-

sem na lotnisko w  Modlinie sprzed siedziby WOIIB 

na ul. Dworkowej. Z lotniska w Porto autobusem doje-

chaliśmy do hotelu. 

Następnego dnia po śniadaniu przejechaliśmy au-

tobusem miejskim do Centrum Porto (wpisane na li-

stę UNESCO). W  pierwszym dniu zwiedzaliśmy Porto 

z miejscową przewodniczką. Spacer trasą turystyczną: 

owalny kościół, którego cechą wyróżniającą jest naj-

wyższa w  Porto wieża granitowa Torre dos Clerigos, 

czyli wieża kleryków, dalej deptakiem Avenida dos Alia-

Dwukondygnacyjny most stalowy Ludwika I, spinający brzegi rzeki 
Douro między Porto i Vila Nova de Gaia (widok na Porto).
 Fot. AG
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niemiecki inżynier François Gustave Théophi-

le Seyrig, jeden z  uczniów Gustave’a Eiffela.  

Budowa rozpoczęła się 21 listopada 1881 

roku, a  uroczysta inauguracja mostu nastąpi- 

ła 31 października 1886 roku. Most Ludwika I 

wykonany jest z  żelaza. Dolny poziom ma 

172 metry długości, a  górny poziom 395,25 

metra długości. Spina je potężny metalo-

wy łuk o  długości 172,5 metra. Dodatkowe 

wzmocnienie konstrukcyjne stanowią meta-

lowe filary między dwoma poziomami. Dolny 

poziom mostu Ludwika I w Vila Nova de Gaia 

prowadzi przede wszystkim na ulice  Av. de 

Diogo Leite i  Av. de Ramos Pinto, przy któ-

rych to znajdują się słynne piwnice z  winem 

Porto. Vila Nova de Gaia jest głównym miej-

scem produkcji wina porto, gdyż to właśnie 

w tym mieście położone są magazyny-piwnice 

większości wytwórców tego słynnego wina. 

Wizyta w  zakładzie Real Companhia Velha 

wraz z degustacją 2 win porto. Przejazd kolej-

ką linową Gaia (Teleferico Gaia). Czas podró-

ży ok. 5 minut i panorama Porto z wysokości  

60 metrów.

Dzień trzeci wyjazdu to dalszy ciąg zwie-

dzania Porto. Zwiedzanie Estádio do Dra-

gão (Stadion Smoka) – stadionu piłkarskiego 

w  Porto, na którym swoje mecze rozgrywa 

klub FC Porto. Posiada 5 gwiazdek UEFA, czy-

li najwyższą kategorię. Stadion został wybu-

dowany w  związku z  Mistrzostwami Europy 

EURO 2004.  Dalej przejazd metrem do stacji 

Estação São.  Spacer po dawnej ulicy sprze-

dawców kwiatów. Zaczyna się przy słynnym 

dworcu kolejowym São Bento i  prowadzi 

w  dół – ku rzece Douro, przez plac Henryka 

Żeglarza. Po drodze liczne restauracje, ka-

wiarnie, winiarnie, sklepy z lokalnymi trunka-

mi, sklepy z pamiątkami.

Przejazd pociągiem turystycznym ze stacji 

Sé Catedral przez most Ponte do Infante – żel-

Nieczynny most kolejowy  Gustave’a Eiffela, w tle żelbetowy most łukowy nad 
rzeką Douro – Ponte do Infante (Porto).  
Fot. AG 

Most Ponte do Infante (Porto).
Fot. AG
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Ponte de São João – most kolejowy nad rzeką Douro (Porto).  
Fot. AG

betowy most łukowy nad rzeką Douro, który nazwany 

został na cześć księcia Henryka Żeglarza, urodzonego 

w Porto. Jest to najnowszy most, który łączy miejscowo-

ści Porto i Gaia. Z mostu widok na nieczynny most kole-

jowy, budowany w 1877 roku przez firmę Gustave’a Eif-

fela, według projektu inż. Seyriga. Jednoprzęsłowy most 

był w chwili ukończenia mostem o najdłuższym przęśle 

na świecie (160 m). To pierwsze w historii połączenie ko-

lejowe obu brzegów rzeki Douero dopiero w roku 1991 

zostało wycofane z użycia. W ostatnim okresie jego funk-

cjonowania szybkość pociągu nie mogła przekroczyć 20 

km/godz. i to ze znacznymi ograniczeniami ciężaru. Zale-

cany przez konstruktorów okres eksploatacji mostu zo-

stał znacznie przekroczony.

Dojazd do winnicy Real Campanhia Velha. 15-minu-

towy film na temat produkcji wina porto i  zwiedzanie 

z przewodnikiem. Na koniec degustacja białego i czer-

wonego wina porto. Godzinny rejs łodzią po rzece Douro 

z widokiem na 6 mostów. Oprócz wyżej wymienionych 

podziwialiśmy mosty: Ponte da Arrábida –  autostrado-

wy most łukowy nad rzeką Douro  (trasa europejska E1 

sześciopasmowa), Ponte do Freixo – most drogowy nad 

rzeką Douro, który jest częścią autostrady A20, Ponte 

de São João – most kolejowy nad rzeką Douro, został 

zaprojektowany przez Edgara Cardoso i zastąpił on sta-

ry i  zabytkowy most Maria Pia w  1991 r., zbudowany 

przez Gustave’a Eiffela oraz wspaniałe widoki na stro-

me brzegi.

Dzień ostatni to powrót do Polski, po śniadaniu wy-

jazd z hotelu i przejazd autokarem wzdłuż prawostron-

nego brzegu rzeki Douro z  podziwianiem mostów od 

dołu. Po drodze na lotnisko krótki pobyt nad oceanem. 

Przylot do Warszawy – Modlin godz. 20.00. Transfer 

busem do Poznania.

Pobyt w  Porto okazał się niezapomnianym przeży-

ciem dla uczestników, niemały udział w tym miał pilot 

biura podróży Pan Przemek, a także piękna pogoda.

Polecamy Porto, gdzie jest tak wiele do zobaczenia, 

a także do posiedzenia, wypicia wina i zjedzenia trady-

cyjnych przysmaków (francesinha, tripas), gdzie więk-

szość ciekawych miejsc jest w zasięgu pieszej wędrów-

ki. 

Ponte de São João – podpora mostu kolejowego. 
 Fot. AG



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 1/2020 (66)
18

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE

Dr hab. inż. Andrzej Barczyński 

jest rodowitym poznaniakiem. 

Jest absolwentem Politechniki 

Poznańskiej (w  roku 1970) – 

specjalność energetyka ciepl-

na. Doktorat obronił w  roku 

1976 na Politechnice Śląskiej 

w Gliwicach w dziedzinie ener-

getyki gazowej, natomiast 

w roku 2017 uzyskał habilitację 

na Politechnice Poznańskiej.  

W  roku 1970 rozpoczął pracę w  Wielkopolskim  

Zakładzie Gazowniczym (obecnie Grupa Kapitałowa 

PGNiG), pełniąc różne funkcje, począwszy od stano-

wiska specjalisty w  Dziale Przesyłu Gazu, projektanta 

w  Biurze Projektowym, kierownika Oddziału Rozru-

chów Technicznych, zastępcy dyrektora ds. infrastruktu-

ry gazowniczej, dyrektora Oddziału – Operator Systemu 

Dystrybucyjnego, dyrektora Biura Rozwoju Systemu.

W  czasie 42-letniej aktywności zawodowej uczest-

niczył przy projektowaniu, budowie i eksploatacji róż-

nych obiektów gazowniczych oraz na kopalniach gazu 

i ropy.

Odbył staże zagraniczne: we Francji (Gaz Natu-

ral Liquide), Holandii (Transport and Distribution 

of Natural Gas), Niemczech (Poliethylen) i  d. ZSRR 

(Газокомпрессорной станции), Włoszech (Reduction 

stations), USA (firma Williamson: urządzenia do prac na 

czynnych gazociągach oraz tłoki czyszczące). 

Posiada uprawnienia budowlane projektowe i  wyko-

nawcze oraz dozorowe energetyczne w zakresie sieci i in-

stalacji gazowych oraz urządzeń energetycznych, a także 

I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w dziedzinie 

gazownictwa nadany przez Ministra Przemysłu. Ponad-

to jest audytorem Systemów Jakości. Ukończył kurs dla 

kandydatów na członków rad nadzorczych.

Prowadzi lub prowadził wykłady na studiach stacjo-

narnych, niestacjonarnych i  podyplomowych na Po-

litechnice Poznańskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Wro-

cławskiej, AGH w  Krakowie oraz Akademii Rolniczej 

w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). 

Promotor lub recenzent wielu prac: magisterskich 

oraz inżynierskich na studiach dziennych i  zaocznych 

(ponad 40) a także dyplomowych na studiach podyplo-

mowych (ponad 30). 

Na konferencjach i  sympozjach o  charakterze mię-

dzynarodowym, krajowym i  regionalnym wygłosił po-

nad 240 referatów z zakresu gazownictwa.

Autor lub współautor czterech patentów, wielu 

projektów racjonalizatorskich, prac wdrożeniowych, 
ekspertyz oraz ponad 100 artykułów publikowanych 

w różnych czasopismach technicznych, a także kilkuna-

stu książek monograficznych.

Aktywnie działa w SITPNIG – NOT (członek Zarządu 

Głównego do 2012 r.). Obecnie wiceprezes Oddziału 

Poznańskiego oraz rzeczoznawca i  weryfikator w  za-

kresie technologii gazowniczych oraz w PZiTS – NOT. 

W  Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Bu-

downictwa jest wiceprzewodniczącym Komisji Kwali-

fikacyjnej ds. uprawnień budowlanych, a od roku 2018 

jest członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB 

oraz delegatem na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy. 

Z cyklu: Wywiad z...

Rozmowa z dr. hab. inż. 
Andrzejem Barczyńskim
– członkiem komisji egzaminacyjnej dla rzeczoznawców 

| Mirosław Praszkowski | 

W
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Od roku 2019 jest członkiem komi-

sji egzaminacyjnej dla rzeczoznaw-

ców ds. opiniowania projektów 

w  zakresie bhp i  ergonomii zgodnie 

z Zarządzeniem Głównego Inspekto-

ra Pracy nr 35/109 z dnia 18 listopa-

da 2019 r.

 Mirosław Praszkowski

Gratuluję nominacji na członka komi-

sji egzaminacyjnej dla rzeczoznaw-

ców ds. opiniowania projektów w za-

kresie bhp i  ergonomii. Jako jedyny 

przedstawiciel Polskiej Izby Inżynie-

rów Budownictwa będzie Pan repre-

zentował nasz samorząd zawodowy 

w tym gremium. 

Andrzej Barczyński

Dziękuję bardzo. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i jedno-
cześnie mobilizacja do dalszej pracy. Muszę przygotować 
się do pełnienia tych obowiązków, odświeżyć swoją wiedzę 
z  wielu specjalności, np. z  hutnictwa. Wybór traktuję bar-
dzo prestiżowo, gdyż mam świadomość, że będę reprezen-
tował prawie dwustutysięczną grupę zawodową skupioną 
w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

 MP

Jest Pan bardzo aktywnym zawodowo inżynierem. 

W Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budow-

nictwa pełni Pan obowiązki zastępcy przewodniczącego 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, jest Pan członkiem 

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Dochodzą jeszcze 

obowiązki związane z  działalnością dydaktyczną i  na-

ukową. Dojdą nowe obowiązki członka Komisji. A doba 

ma tylko 24 godziny. Jak się Pan w tym odnajdzie?

Andrzej Barczyński

Jestem przekonany, że zdołam wszystko precyzyjnie za-
planować. Zawsze byłem niespokojnym duchem, który 
realizował kilka projektów. Jestem już na emeryturze i nie 
mam już obowiązków świadczenia pracy w  biurze przez  
8 godzin. Teraz ode mnie zależy ustawianie priorytetów 

zadaniowych. Wiem również, że ze względu na różne obo-
wiązki dydaktyczne będę musiał być jeszcze bardziej pre-
cyzyjny czasowo. Zdarzy się zapewne kilka kolizji termino-
wych i trzeba będzie dokonać wyborów. Jeśli się podejmuję 
realizacji określonych zadań i  obowiązków, to staram się 
konsekwentnie doprowadzać je do finału.

 MP

Proszę powiedzieć, dlaczego wybrał Pan zawód inży-

niera budownictwa? Czy była to tradycja rodzinna?

Andrzej Barczyński

Nie możemy mówić o tradycji rodzinnej, gdyż mój tata był 
doktorem nauk farmaceutycznych i chemicznych, a mama 
była magistrem farmacji. Chemia mnie bardzo pociągała. 
Chciałem studiować chemię przemysłową, ale w Poznaniu 
była tylko chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza. Najbliżej interesujący mnie kierunek był we Wrocławiu. 
Jednak możliwości finansowe moich rodziców pozwalały 
na studia w Poznaniu. Wybrałem kierunek energetyki ciepl-
nej na Politechnice Poznańskiej, gdzie poznawałem pro-
blematykę związaną z  gazownictwem.  Mój brat bliźniak 
chciał studiować architekturę, ale z tych samych powodów 
podjął studia na Politechnice Poznańskiej na Wydziale 
Budownictwa.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane.
Fot. MP
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Po studiach rozpocząłem pracę w Wielkopolskim Zakła-
dzie Gazowniczym. Począwszy od stanowiska specjalisty 
w  Dziale Przesyłu Gazu, projektanta w  Biurze Projekto-
wym, kierownika Oddziału Rozruchów Technicznych, za-
stępcy dyrektora ds. infrastruktury gazowniczej, dyrektora 
Oddziału – Operator Systemu Dystrybucyjnego, dyrektora 
Biura Rozwoju Systemu. 

 MP

Które przedsięwzięcia w  działalności zawodowej wy-

magały od Pana najwięcej wysiłku a przyniosły ogrom-

ną satysfakcję?

Andrzej Barczyński

Dużym wysiłkiem zawodowym i  intelektualnym, bardzo 
absorbującym był czas robienia doktoratu. Myślę, że więcej 
wysiłku, ale i  późniejszej ogromnej satysfakcji przyniosła 
mi habilitacja w wieku 71 lat. To było podsumowanie mo-
jej działalności dydaktycznej na kilku uczelniach oraz efekt 
wielu publikacji specjalistycznych. Poczułem w sobie dużą 
moc i chęć do dalszego działania.

 MP

Od wielu lat pracuje Pan w Okręgowej Komisji Kwalifi-

kacyjnej WOIIB. Proszę powiedzieć, jakich cech współ-

czesnego inżyniera budownictwa poszukuje Pan u mło-

dych adeptów, którzy zdają egzamin na uprawnienia 

budowlane?

Andrzej Barczyński

Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że po zmianach 
w  programach nauczania na uczelniach młodym inżynie-
rom brakuje wiedzy praktycznej zdobytej na budowach. 
Skrócenie czasu praktyki zawodowej przed przystąpieniem 
do egzaminu na uprawnienia budowlane nie wychodzi na 
dobre młodym inżynierom. Kolejną bolączką jest brak chęci 
do samodoskonalenia zawodowego, do czytania literatury 
fachowej, aktywnego udziału w  szkoleniach i  konferen-
cjach. Uważam, że jak najszybciej trzeba zmienić przyzwy-
czajenia kadry inżynierskiej, która częstokroć bazuje tylko 
na wiedzy zdobytej podczas studiów. Być może dobrym roz-
wiązaniem byłoby zastosowanie „modelu amerykańskiego”, 
gdzie inżynierowie, by móc dalej utrzymać uzyskane upraw-

nienia budowlane, muszą wykazać się odpowiednią ilością 
punktów za udział w  szkoleniach, kursach oraz artykuły 
publikowane w czasopismach technicznych. 

 MP

Jest Pan bardzo aktywnym zawodowo inżynierem. Czy 

znajduje Pan czas na realizację swojego hobby? 

Andrzej Barczyński

Od lat, wolne chwile staramy się z żoną wykorzystywać 
na poznawanie otaczającego nas świata. Turystyka do 
miejsc dalekich, regionów odmiennych kulturowo pozwala 
odpocząć intelektualnie, nabrać dystansu do codziennych, 
zawodowych obowiązków. Po takich dalekich podróżach 
utwierdzam się w  przekonaniu, że Polska jest najpiękniej-
szym krajem na świecie.  W tym roku planujemy wyjazd do 
USA, by poznać wschodnie wybrzeże, a w kolejnym roku za-
chodnie stany tego wielkiego kraju.

 MP

Proszę dokończyć zdanie. Moim marzeniem jest…

Andrzej Barczyński

Moim marzeniem jest… Chciałbym być jak najdłużej ak-
tywnym zawodowo, by móc przekazywać młodym ludziom 
swoją wiedzę, dzielić się swoim doświadczeniem.

Razem z żoną jesteśmy mocno zaangażowani w wycho-
wanie pięciorga naszych wnucząt. Pragniemy im przekazać 
jak najwięcej serca i  ciepła rodzinnego, bo to jest dla nich 
bardzo ważne dzisiaj, ale też również bardzo ważne dla ich 
rozwoju, dla ich przyszłości.

 MP

Proszę dokończyć. Bardzo chciałbym …

Andrzej Barczyński

Jestem patriotą. Bardzo chciałbym, aby Polska rozwijała 
się dynamicznie, aby Polacy byli dumni ze swojego kraju, by 
z dumą i godnością pokazywali światu, skąd pochodzą. Bar-
dzo chciałbym!

 MP

Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę, by wszystkie 

Pana plany i marzenia się spełniły. 
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Zapraszamy do odwiedzenia w dniach 21–23 kwiet-

nia 2020 r. Międzynarodowych Targów Energetyki 

EXPOPOWER oraz Międzynarodowych Targów Ener-

gii Odnawialnej GREENPOWER, które są jednym z naj-

ważniejszych w Polsce wydarzeń, od lat gromadzących 

w  Poznaniu polską i  zagraniczną branżę nowoczesnej 

energetyki, innowacyjności oraz odnawialnych źró-

deł energii.  Tegoroczna edycja targów odbywać się 

będzie w  rozszerzonej formule. Równolegle z  targami 

EXPOPOWER i  GREENPOWER odbędą się Między-

narodowe Targi INSTALACJE, SAWO i SECUREX.  Blok 

targów pozwoli na bardzo szeroki przegląd zagadnień 

związanych z różnorodnego rodzaju instalacjami. Prze-

widujemy, że w ciągu trzech dni targowych ekspozycje 

EXPOPOWER odwiedzi wielu profesjonalistów z Polski 

i zagranicy. Partnerem strategicznym targów jest ENEA 

OPERATOR.

Zakres tematyczny tych wydarzeń obejmuje nie tyl-

ko szeroką gamę zagadnień związanych z  energetyką 

przemysłową, ale również systemami automatyki, ste-

rowania oraz instalacji niskiego i  średniego napięcia, 

jak i  zagadnieniami związanymi z  energią odnawialną, 

prezentującą produkty, usługi i  rozwiązania z  zakresu 

energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopa-

liw, elektromobilności oraz technologii energooszczęd-

nych. Innowacje w  branży energetycznej są niezwykle 

istotne i  stanowią napęd dla biznesu. Ekspozycja te-

gorocznych Międzynarodowych Targów Energetyki 

EXPOPOWER i GREENPOWER obejmuje innowacyjne 

produkty z zakresu:  

   EXPOPOWER

  Wytwarzanie i  akumulowanie energii elektrycz-

nej

  Maszyny i urządzenia energetyczne

  Systemy przesyłania i  dystrybucji energii elek-

trycznej

  Linie napowietrzne i kablowe

  Aparatura i układy elektroniki przemysłowej, sys-

temy automatyki i sterowania

   Narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem

  Pojazdy specjalistyczne dla energetyki

  Informatyka, systemy automatyki i  sterowania, 

aparatura kontrolno-pomiarowa

  Elementy i podzespoły instalacyjne

  Oświetlenie elektryczne.

 GREENPOWER

  Fotowoltaika 

  Biogaz 

  Biopaliwa 

  Energia wiatrowa, wodna i geotermalna

  Doradztwo energetyczne i finansowe

  Technologie pozyskiwania energii elektrycznej  

i cieplnej ze źródeł odnawialnych i rozproszonych

 Technologie oparte na odnawialnych źródłach 

energii

  Elektromobilność.

Targi EXPOPOWER to także miejsce spotkań. Kon-

struktywna dyskusja i wymiana doświadczeń naukow-

ców, przedstawicieli branżowych izb, stowarzyszeń 

oraz energetyki i producentów wpływa na coraz wyż-

szy poziom merytoryczny wydarzenia. Jest to szczegól-

nie ważne dlatego, że targi odwiedzają profesjonalni 

zwiedzający, m.in. projektanci, elektrycy, instalatorzy, 

wykonawcy, użytkownicy czy przedstawiciele samo-

rządów.

Uzupełnieniem oferty wystawienniczej jest pro-

gram wydarzeń towarzyszących, który w  tym roku 

zapowiada się bardzo ciekawie. Seminaria i  konfe-

Targi EXPOPOWER i GreenPOWER
21–23.04.2020 r.  
Innowacje, które inspirują branżę

| Stefan Granatowicz | 
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rencje odbywające się podczas targów EXPOPOWER 

i GREENPOWER to ważny głos w dyskusji o przyszło-

ści polskiego sektora energetycznego i  jego roli dla 

polskiej gospodarki.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi 

EXPOPOWER będzie bogaty ich program, a  także 

wiele spotkań przygotowanych przez Międzynaro-

dowe Targi Poznańskie we współpracy z  partnerami 

branżowymi, w których czynny udział bierze Wielko-

polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

W  tym roku odbędą się konferencje o  tematyce 

oświetlenia i  stacji elektroenergetycznych. Drugie-

go dnia targowego, 22 kwietnia 2020 r., odbędzie się 

konferencja zorganizowana przez WOIIB, Oddział 

Poznański SEP i  Politechnikę Poznańską pod patrona-

tem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP z cyklu 

„Energooszczędność w  oświetleniu”. Tytułem tego-

rocznej edycji będzie Technika Świetlna 2020. Wykła-

dowcami będą najlepsi specjaliści z Polskiego Komitetu 

Oświetleniowego, Politechniki Warszawskiej, Poznań-

skiej i Łódzkiej, a także przedstawiciele czołowych pro-

ducentów sprzętu oświetleniowego.

Tematem konferencji będzie racjonalizacja zużycia 

energii elektrycznej w  instalacjach oświetleniowych 

wewnętrznych i  sieciach oświetleniowych zewnętrz-

nych dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań dotyczą-

cych energooszczędnych źródeł światła i opraw oświe-

tleniowych, nowoczesnych konstrukcji wsporczych 

oraz systemów sterowania oświetleniem.

Tematyka konferencji obejmuje prezentację rezul-

tatów badań naukowych, istotnych dla praktyki pro-

jektowej i wdrożeniowej, dotyczących cech eksploata-

cyjnych lamp i opraw. Tematem konferencji jest także 

przedstawienie nowoczesnych rozwiązań sterowania 

oświetleniem we wnętrzach mieszkalnych, użytecz-

ności publicznej i  przemysłowych oraz w  oświetleniu 

drogowym, terenów kolejowych i  przemysłowych. 

Konferencja będzie dotyczyła również informacji 

o produktach, aktualnych normach i przepisach zwią-

zanych z  oświetleniem, i  rozwiązaniach technicz-

nych umożliwiających energooszczędne oświetlenie 

wnętrz, dróg i  terenów kolejowych oraz zapewnienie 

bezpiecznego oświetlenia wnętrz, w  tym obiektów 

użyteczności publicznej.

W  trzecim dniu targowym, 23 kwietnia 2020 r., Od-

dział Poznański SEP wspólnie z  WOIIB i  Politechniką 

Poznańską organizują XVIII Konferencję Naukowo- 

Techniczną z  cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, 

średniego i wysokiego napięcia”. Tytuł tegorocznej edy-

cji to STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2020. Konfe-

rencja ukierunkowana będzie na nowe rozwiązania stacji 

elektroenergetycznych dedykowanych tak dla energety-

ki zawodowej, jak i przemysłu ciężkiego oraz górnictwa, 

a  także budownictwa ogólnego. Innowacyjne metody 

integrowania najlepszych sprawdzonych rozwiązań dla 

sieci elektroenergetycznych pozwolą na dostosowanie 

oferty do indywidualnych wymagań odbiorców.

Ciekawa tematyka przedstawionych konferencji or-

ganizowanych przez WOIIB i  SEP przy współudziale 

Politechniki Poznańskiej i  zapewnieniu znakomitych 

wykładowców, w powiązaniu z ekspozycją targową da-

jącą możliwość konfrontacji nauki z  techniką sprawia-

ją, że cieszą się one dużym zainteresowaniem. Partner 

strategiczny targów ENEA OPERATOR przygotowuje 

specjalną strefę pokazową, gdzie będzie można zapo-

znać się z  zasadami prowadzenia prac pod napięciem. 

W  tym celu w  pawilonie 6 MTP zbudowany zostanie 

fragment linii średniego napięcia. W ramach przestrze-

ni pokazowej przeprowadzone będą także warsztaty 

z robotyki, pokazy technologii VR, pokazy dronów i po-

kazy ratownictwa przedmedycznego.  

Jesteśmy przekonani, że również i w tym roku wyda-

rzenia te będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, na 

wszystkie Państwa serdecznie zapraszamy.      

Zapraszamy również do odwiedzenia bardzo cieka-

wej ekspozycji targów EXPOPOWER.

Wstęp na targi jest bezpłatny po zarejestrowaniu się 

na stronie internetowej lub w punkcie rejestracji przed 

wejściem na tereny targowe.

Więcej informacji: www.expopower.pl oraz www.

greenpower.mtp.pl,  www.sep.com.pl, www.sep.poznan.

pl, www.woiib.org.pl 
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O sądach i sędziach wiele się mówi i pisze. Te dysputy 

dotyczą jednak najczęściej sądów powszechnych i  sę-

dziów uznawanych za „kastę” z  powodów obficie ilu-

strowanych w mediach.

Tutaj zajmiemy się problemami związanymi z pełnie-

niem samodzielnych funkcji w  budownictwie. Przed 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny trafiają członkowie Izby 

z powodu naruszenia przepisów obowiązujących w bu-

downictwie w  związku z  wykonywaniem tych funkcji. 

Skargi na inżynierów wpływają do Okręgowego Rzecz-

nika Odpowiedzialności Zawodowej. Jeśli w  wyniku 

postępowania wyjaśniającego i zbierania dowodów za- 

rzuty zostaną potwierdzone – Rzecznik przesyła do 

OSD wniosek o  ukaranie. Rzecznik nie ma swobody 

– musi rzetelnie sprawdzić okoliczności i  naturę na-

ruszenia przepisów, a  jeśli naruszenie się potwierdzi 

– wniosek o  ukaranie jest konieczny. Rzecznik jest jak 

sumienie Izby – dba o dobre imię naszej społeczności.

Kto składa skargę? Praktycznie każdy może być sy-

gnalistą. Na przykład przechodzień, który zauważy 

przewrócone ogrodzenie placu budowy lub nieczytel-

ną tablicę; inwestor, który widzi zaniedbania w prowa-

dzeniu dziennika budowy lub nadzorze czy kierowaniu 

robotami. Oczywiście przedstawiciel nadzoru budow-

lanego – PINB, a  nawet GUNB, który zawsze może 

skontrolować budowę, a w przypadku nieprawidłowo-

ści – nałożyć mandat.

Za co można trafić przed oblicze, najpierw – Rzeczni-

ka, a następnie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego?

Przedstawię kilka przykładów ku przestrodze. 

Inżynier przeprowadzający kontrolę techniczną 

utrzymania obiektu, oceniał stan konstrukcji żelbetowej 

nieczynnego zsypu opału jako dostateczny, mimo że 

widoczne były liczne ubytki nie tylko w  otulinie zbro-

jenia, ale również braki betonu wgłębne zmniejszające 

przekrój elementów konstrukcyjnych. Ocena tego sta-

nu została podważona przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, który stwierdził, że strop nad 

nieczynnym zsypem opału oraz słupy żelbetowe wy-

kazują ubytki betonu i  postępującą korozję zbrojenia. 

Stan obiektu określono jako nie do zaakceptowania 

pod względem technicznym i stwierdzono, że w trybie 

pilnym konstrukcję należy poddać naprawie, a do tego 

czasu właściwie zabezpieczyć, aby zapobiec wystąpie-

niu awarii albo katastrofy budowlanej. Faktyczny stan 

obiektu według ustaleń Powiatowego Inspektora Nad-

zoru Budowlanego jest w rażącej sprzeczności z oceną 

stanu technicznego tego obiektu wykonaną przez inży-

niera.

Inny przykład: niedbałe spełnianie i  niespełnianie 

obowiązków przez kierownika budowy. Inżynier peł-

niący funkcję kierownika budowy przez blisko pół roku 

nie dokonywał zapisu w dzienniku budowy pomimo to-

czących się prac budowlanych. Nadto nie zabezpieczył 

terenu budowy – ogrodzenie terenu było uszkodzone 

w  wielu miejscach, przewrócone słupki oraz zerwana 

siatka ogradzająca, co umożliwiało osobom trzecim 

wstęp na budowę. W toku postępowania wyjaśniające-

go zarzuty te zostały potwierdzone, mimo że kierownik 

budowy bronił się, wyjaśniając powody niedociągnięć, 

a niektórym niedociągnięciom wręcz przecząc. Dodat-

kowo trzeba tu podkreślić, że początkowo inżynier nie 

stawiał się dwukrotnie na wezwanie Rzecznika, tak 

jakby nie chciał się bronić. Tak więc wniosek o ukaranie 

okazał się niezbędny wobec potwierdzenia zarzutów. 

Jeszcze inny przykład – tym razem dotyczący wyko-

nywania obowiązków przez projektanta. Projektant 

branży budowlanej, konstruktor, uczestniczący w pro-

jektowaniu adaptacji poddasza stuletniej kamienicy na 

mieszkania nie sprawdził stanu konstrukcji budynku, 

ba, nawet nie pofatygował się, aby obejrzeć przedmiot 

opracowania. Twierdził, że przyjął w dobrej wierze jako 

Jak łatwo trafić przed sąd... 
| Lech Grodzicki | 
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podstawę projektu konstrukcyjnego otrzymaną od 

zleceniodawcy inwentaryzację budynku. Z  tego doku-

mentu wynikało, że klatka schodowa i strop pod podda-

szem mają konstrukcję żelbetową. Zarówno projektant 

konstrukcji, jak i osoba sprawdzająca projekt tej branży 

potwierdzili w swoich opracowaniach istnienie elemen-

tów żelbetowych. Okazało się to nieprawdą w wyniku 

kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Inspek-

tora Nadzoru Budowlanego. W  tej sytuacji konieczny 

stał się w wniosek o ukaranie obu panów ze względu na 

niedbałe spełnianie obowiązków projektanta. 

Kolejna sprawa nadaje się dobrze jako przykład, po-

nieważ jest dowodem aktywności Głównego Urzędu 

Nadzoru Budowlanego, który przeprowadza kontrole 

w  terenie niezależnie od powiatowych, właściwych 

terytorialnie, inspektorów nadzoru budowlanego. 

Na terenie jednego z  powiatów poddano takiej kon-

troli kilka budów. Po stwierdzeniu nieprawidłowości 

na tych budowach kierownicy zostali ukarani stosun-

kowo niewysokimi mandatami. Ale GUNB skierował 

do naszej Izby wniosek o ukaranie tych osób z tytułu 

odpowiedzialności zawodowej. No i teraz mamy jasną 

sytuację – osoba ukarana mandatem niezależnie od 

tego podlega odpowiedzialności zawodowej. W takiej 

sytuacji w oparciu o protokół kontroli dokonanej przez 

nadzór budowlany Rzecznik składa do OSD wniosek 

o ukaranie inżyniera.

Jak widać, rola Rzecznika nie należy do wdzięcznych. 

Głównie dlatego, że rezultatem jego dociekliwości 

może być wniosek o ukaranie członka naszej Izby. 

Oczywiście nie wszystkie skargi po zbadaniu okazu-

ją się uzasadnione. Dlatego część spraw podlega umo-

rzeniu. Są też takie sprawy, które wcale nie nadają się 

do rozpatrywania, gdyż dotyczą na przykład stosun-

ków umownych pomiędzy inwestorem a  wykonawcą 

lub inżynierem, a nie odpowiedzialności zawodowej. 

19 stycznia 2020 r. w sali reprezentacyjnej Domu 

Rzemiosła w Gnieźnie odbyło się tradycyjne spotkanie 

kolędowo-noworoczne rodzin rzemiosła. Uroczystość 

była okazją do spotkania się kilku pokoleń rzemieślni-

ków, parlamentarzystów, władz samorządowych miast 

i gmin z powiatu gnieźnieńskiego oraz zaprzyjaźnio-

nych środowisk.

W części oficjalnej cechmistrz Stefan Pokładecki 

wygłosił noworoczne przesłanie oraz złożył wszyst-

kim obecnym życzenia. Uczestnicy usłyszeli również 

życzenia od obecnych na uroczystości posłów: Pauliny 

Hennig-Kloski, Zbigniewa Dolaty, senatora Pawła  

Arndta. Życzenia złożyli również: Dariusz Pilak – prze-

wodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Piotr 

Gruszczyński – starosta gnieźnieński, Tomasz Budasz 

– prezydent miasta Gniezna oraz przewodniczący Rady 

Spotkanie noworoczne rzemiosła
| Jolenta Pankowska | 

Fot. Cech Rzemiosł Gniezno

WOIIB Jerzy Stroński. Uroczystość uświetnił muzycz-

nie kwartet wokalny Sororibus.

Podczas części nieoficjalnej potoczyły się sympatycz-

ne, okolicznościowe rozmowy i biesiadowano w bardzo 

miłej atmosferze. 
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 Do  katastrofy budowlanej  dochodzi najczęściej 

w  wyniku zdarzeń losowych, do których zalicza się 

działania sił natury, np. silnych wiatrów, intensyw-

nych opadów deszczu lub śniegu, wstrząsów sejsmicz-

nych.  Przyczyną katastrof budowlanych  może być też 

działalność człowieka, np. wybuch gazu, pożar, wypa-

dek komunikacyjny, w wyniku, którego budynek może 

ulec zniszczeniu.

Od roku 1995 do 2017 w  Głównym Urzędzie Nad-

zoru Budowlanego zarejestrowano 6366 katastrof bu-

dowlanych. Tylko 5 proc. z nich, czyli 332 spowodowa-

nych było wybuchem gazu.

 Ryzyko powstania zagrożenia wywołanego ga-

zem ziemnym istnieje na każdym etapie przesyłu 

i  dystrybucji. Źródłem zagrożeń są najczęściej przy-

czyny „obiektywne” (korozja, wady materiałowe czy 

przypadkowe uszkodzenia), jak również mogą nimi być 

celowe działania dewastacyjne lub sabotażowe i terro-

rystyczne [1,2,3]. 

Gaz eksploduje z  siłą większą od trotylu. Jeśli gaz 

znajduje się w każdym centymetrze sześciennym obiek-

tu, to zainicjowany wybuch powoduje rozsunięcie się 

ścian, dlatego że siła do nich przyłożona jest w każdym 

punkcie pomieszczenia jednakowa. To się różni od wy-

buchu materiału wybuchowego, gdzie siła jest zwielo-

krotniona w stosunku do najbliższych ścian i zmniejszo-

na do tych położonych dalej. Gdyby chciało się osiągnąć 

taki efekt jak przy wybuchu gazu, to trzeba byłoby roz-

łożyć w budynku materiał wybuchowy w kilkuset, a na-

wet w tysiącu otworach strzałowych.

Gaz ziemny, którego główny składnik stanowi metan, 

jest w  określonych warunkach łatwopalny i  wybucho-

wy. Jest gazem bezbarwnym, lżejszym od powietrza 

(ważna zaleta, gdyż przy dobrej wentylacji można jego 

łatwo usunąć z  pomieszczenia), nie posiada zapachu 

(dlatego jest nawaniany w systemie gazowniczym), nie 

jest trujący, ale przy zawartości w  powietrzu powyżej 

25 może oddziaływać dusząco i odurzająco na człowie-

ka (z  powodu niedoboru tlenu). Temperatura samoza-

płonu metanu wynosi około 6500C. Przy stężeniu gazu 

w powietrzu w granicach od ok. 5% do 15% tworzy się 

mieszanina wybuchowa. Adiabatyczna temperatura 

płomienia wynosi 19500C. Groźniejszym paliwem od 

gazu ziemnego jest propan-butan (LPG), który jest cięż-

szy od powietrza (trudno go usunąć z  pomieszczenia) 

i  posiada wyższą temperaturę spalania, niższe granice 

wybuchowości (2 do 9%) i  większą wartość ciśnienia 

wybuchu (wyższa prędkość rozchodzenia się fali wybu-

chowej). Większość katastrof budowlanych spowodo-

wana jest gazem płynnym (LPG). 

W zależności od prędkości rozchodzenia się fali roz-

różnia się: deflagrację (wybuch właściwy) oraz detona-

cję (eksplozję) [4]. Detonacja jest znacznie groźniejsza 

w  skutkach od wybuchu właściwego (szacuje się, że 

przyrost ciśnienia jest nawet 10-krotnie większy niż 

w przypadku deflacji). Samo zjawisko wybuchu ma naj-

Katastrofy budowlane  
na gazociągach i instalacjach gazowych  
w świetle obowiązujących przepisów  
| Andrzej Barczyński* | 
| Paweł Barczyński** | 

M o t t o

Sama wiedza nie wystarczy,
trzeba jeszcze umieć ją stosować.

    Johann Wolfgang von Goethe
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częściej przebieg deflagracyjny, tzn. spalanie następuje 

z prędkością nie większą niż prędkość dźwięku w mie-

szance gazowej, pod warunkiem, że pomieszczenia mają 

regularne kształty. Poszczególne wymiary pomieszczeń 

mieszkalnych (długość, szerokość, wysokość) są w zasa-

dzie do siebie zbliżone i można założyć, że spełniają te 

warunki. W  przypadku natomiast obszarów wydłużo-

nych, typu tunel, rurociąg czy korytarz piwniczny w bu-

dynku, wybuch może mieć przebieg bardziej złożony, 

w skrajnych przypadkach prowadząc nawet do powsta-

wania fali uderzeniowej.

Nieodłącznym zjawiskiem towarzyszącym wybu-

chowi gazu jest gwałtowny przyrost ciśnienia, czę-

sto połączony z bardzo wysoką temperaturą. Z kolei 

głównymi parametrami charakteryzującymi oddzia-

ływanie skutków wybuchu na konstrukcje budowlane 

bądź na człowieka są: fala uderzeniowa, promienio-

wanie cieplne, a  także szkodliwe produkty spalania 

i hałas [5].

Jak tragiczne skutki mogą powodować zdarzenia  

spowodowane wybuchem gazu, można przekonać się 

analizując katastrofy, które wydarzyły się w  Polsce 

w ostatnim trzydziestoleciu [6]. Z bardziej spektakular-

nych katastrof można wymienić:

  1 lutego 1976 r. w Gdańsku Siedlcach w wyniku wy-

buchu gazu zawalił się 2-piętrowy budynek mieszkal-

ny, który nie był podłączony do miejskiej sieci gazo-

wej. Przyczyną katastrofy był gaz wydobywający się 

z nieszczelnych rur biegnącego pod ziemią gazociągu, 

który przedostał się do piwnicy budynku i eksplodo-

wał (17 osób poniosło śmierć, 11 zostało rannych).

  15 lutego 1979 r. w centrum Warszawy na skrzyżo-

waniu ulicy Marszałkowskiej i  Alei Jerozolimskich 

wybuch gazu doszczętnie zniszczył budynek Ro-

tundy, w  którym mieścił się oddział PKO. Również 

w tym przypadku przyczyną był wybuch gazu ziem-

nego, który migrując przedostał się z uszkodzonego 

gazociągu poprzez kanał instalacji telekomunikacyj-

nej do wnętrza nieposiadającego własnej instalacji 

gazowej budynku (49 osób zostało zabitych, a  135 

rannych).

  22 stycznia 1982 r. w  Łodzi na osiedlu Retkinia 

w  budynku wielokondygnacyjnym eksplozja gazu 

zniszczyła cały parter. Prawdopodobną przyczyną 

było przedostanie się gazu ze skorodowanej sieci 

zewnętrznej wzdłuż ciepłociągu do piwnicy, gdzie 

nagromadził się do stężenia wybuchowego (2 osoby 

poniosły śmierć, a 10 zostało rannych).

  7 grudnia 1983 r. również na łódzkim osiedlu Retkinia 

wybuch spowodował całkowite zawalenie się 1/3 pię-

ciokondygnacyjnego budynku. Przyczyną katastrofy 

było uszkodzenie przyłącza gazowego nienaniesio-

nego na dokumentacji geodezyjnej przez koparkę  

(8 ofiar śmiertelnych i co najmniej 3 osoby ranne).

  17 kwietnia 1995 r. w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz 

doszło do potężnej eksplozji. Wybuch zniszczył trzy 

kondygnacje. Przyczyną wybuchu było rozszczelnie-

nie instalacji gazowej poprzez celowe odkręcenie 

dwóch korków odwadniaczy, czego efektem było 

ulatnianie się gazu i  wytworzenie mieszaniny wy-

buchowej. Pod gruzami wieżowca zginęły 22 osoby. 

49 mieszkańców udało się uratować, ale wśród nich 

było 12 rannych.

 31 maja 2011 r. w Kazimierzu Dolnym wybuch gazu 

spowodował zawalenie się 3-kondygnacyjnego bu-

dynku należącego do Zespołu Szkół. 

 W  dniu 14.11.2013 r. w  Jankowie Przygodzkim wy-

darzyła się katastrofa budowlana na gazociągu wy-

sokiego ciśnienia DN500 wybudowanym w  r. 1974 

podczas budowy dublującego gazociągu DN700. 

W  wyniku katastrofy doszło do zapalenia się gazu, 

co spowodowało śmierć dwóch pracowników, obra-

żenia ciała osób zamieszkałych na tym terenie oraz 

duże straty materialne (uszkodzenie 10 domów jed-

norodzinnych i 2 budynków gospodarczych).

 23 października 2014 r. w wyniku eksplozji gazu do-

szło do zniszczenia budynku w Katowicach, w wyniku 

katastrofy 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych.

 Do wybuchu gazu na ul. Leszczynowej w  Szczyrku 

doszło 4 grudnia 2019 r., grzebiąc ośmioro mieszkań-

ców. Eksplozja była tak silna, że wielu mieszkańców 

Szczyrku miało wrażenie, jakby to ich domy się waliły. 
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Przyczyną katastrofy było przewiercenie gazociągu 

średniego ciśnienia i przedostanie się gazu do posesji. 

Aby wyjaśnić, jakie mogą być przyczyny powstania 

katastrof budowlanych spowodowanych wybuchem 

(zapaleniem się) gazu ziemnego, szczegółowo omó-

wiono dwa przypadki: gazociąg przesyłowy o średnicy 

DN500 w Jankowie Przygodzkim oraz gazociąg dystry-

bucyjny w Szczyrku.

Głównymi przyczynami katastrofy gazociągu przesy-

łowego były: wadliwie wykonana spoina na gazociągu 

DN500, wybudowanie budynków w  strefie kontrolo-

wanej, błędy projektowe.

Najbardziej prawdopodobną sekwencją zdarzeń do-

prowadzającą do rozerwania spoiny było:

 pęknięcie spoiny na skutek uwolnienia naprężeń 

montażowych po odciążeniu gazociągu z jednej stro-

ny (po wykonaniu wykopu), następnie jego gwałtow-

ne rozerwanie,

 wypchnięcie „prawej” części rozerwanego gazociągu 

ze skarpy przez gaz wypływający z rurociągu pod du-

żym ciśnieniem (ok. 4,7 MPa),

 pożar gazu,

 osunięcie się skarp na skutek zalania skarp i wykopu 

wodą w trakcie akcji ppoż. i wypchnięcie rozerwane-

go gazociągu do wykopu.   

Stan rozerwanej spoiny (m.in. brak przetopu) był tak 

zły, że w  każdej chwili, niezależnie od prowadzonych 

robót ziemnych, mogło dojść do katastrofy budowla-

nej. Bardzo istotnym czynnikiem mającym największy 

wpływ na skutki katastrofy było wybudowanie w stre-

fie „zakazanej” (strefie kontrolowanej) domów jednoro-

dzinnych.   

W Polsce są inne strefy kontrolowane dla gazociągów 

budowanych przed 2001 rokiem (te gazociągi uważa się 

za niebezpieczne dla otoczenia, stąd bardzo duże strefy) 

oraz po 2001 roku (te gazociągi uważa się za bezpieczne 

dla otoczenia). Dlatego niedopuszczalne jest, ze wzglę-

du na bezpieczeństwo ludzi i  mienia, stosowanie dla 

gazociągów starych zmniejszonych stref kontrolowa-

nych (prawo nie może działać wstecz). Zgodnie z normą 

BN-71-8976-31 ich odległość od budynków zabudo-

wy jednorodzinnej powinna wynosić co najmniej 50 m. 

Tymczasem budynki były budowane w  strefie „niedo-

zwolonej” (pierwszy budynek był zlokalizowany w odle-

głości 9,4 m, następne odpowiednio: 17,20; 18,70; 22,90; 

35,40; 39,0 m). Gdyby nie wybudowano budynków 

w  „zakazanej strefie” nie doszłoby do zapalenia gazu 

i skutki pęknięcia rurociągu byłyby niewielkie (chmura 

gazowa nie dostałaby się do wnętrza budynku, w  któ-

rym znajdował się kocioł węglowy).

 Winnym za wydanie pozwolenia na budowę jest wła-

ściwy urząd nadzoru budowlanego. W Internecie moż-

na również znaleźć wyroki sądowe (NSA), które w wielu 

przypadkach sankcjonowały zmniejszenie stref kontro-

lowanych dla starych gazociągów, uważając, że można 

dla nich stosować zmniejszenie tych stref (prawo może 

działać wstecz). 

Ten bałagan legislacyjny (niezrozumienie prawa tech-

nicznego) spowodował, że w  strefie „niedozwolonej” 

gazociągu (w pasie wyznaczonym przez strefę kontro-

lowaną) wybudowano wiele obiektów budowlanych.

Podobna sytuacja wystąpiła w  Murowanej Goślinie  

k. Poznania, gdzie budynki zabudowy jednorodzinnej 

znalazły się w  strefie „zakazanej” (pierwszy budynek 

był w odległości 23 m od gazociągu, a strefa kontrolo-

wana dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 wynosi 

po 50 m po obu stronach od osi gazociągu).

Jak uniknąć dalszych katastrof budowlanych w stre-

fie starych gazociągów wysokiego ciśnienia?

W  świetle powyższego, ze względu na bezpieczeń-

stwo ludzi i mienia, należy dokonać kontroli stref kon-

trolowanych dla wszystkich starych gazociągów wyso-

kiego ciśnienia w  całej Polsce (wybudowanych przed 

2001 rokiem). 

Tam, gdzie nastąpiło przekroczenie obowiązujących 

przepisów, można alternatywnie zastosować następu-

jące rozwiązania:

 wybudować gazociąg dublujący (bajpas) i  wyłączyć 

z eksploatacji na zagrożonym odcinku stary gazociąg,

 wykupić ziemię wraz z  budynkami wybudowanymi 

w strefie kontrolowanej, 
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 zobowiązać organy nadzoru budowlanego i sądy do 

przestrzegania przepisów tzn. dla gazociągów wyso-

kiego ciśnienia wybudowanych przed 2001 r. stoso-

wać strefy kontrolowane zgodnie z obowiązującymi 

w  tym czasie przepisami (prawo nie może działać 

wstecz).

Natomiast przyczyną katastrofy budowlanej, jaka 

wydarzyła się na ul. Leszczynowej w  Szczyrku w  dniu  

4 grudnia 2019 r., było przewiercenie gazociągu śred-

niego ciśnienia podczas prowadzenia prac remonto-

wych. Okazało się, że w wyniku przebudowy drogi ga-

zociąg znalazł się na znacznie niższej głębokości, niż 

wynikało to z map geodezyjnych. Ekipy remontowe, do-

konując przewiertu, natrafiły na gazociąg, powodując 

jego przewiercenie. Ulatniający się gaz, nie mogąc wy-

dostać się na powierzchnię (zmarznięty grunt), zaczął 

migrować w kierunku domu jednorodzinnego. Poprzez 

nieszczelne otwory infrastruktury technicznej (np. wo-

dociąg, gazociąg, kanalizacja, kable elektryczne, tele-

techniczne) przedostał się do piwnicy posesji i doszło do 

wybuchu gazu. Ekipy remontowe przed przystąpieniem 

do prac powinny wykonać wykopy „kontrolne” w  celu 

dokładnej lokalizacji gazociągu lub zaniechać wszelkich 

operacji, decydując się na zastosowanie bezpiecznego 

rozwiązania, tzn. wykonanie ręcznych wykopów.

Podsumowanie i wnioski

1. Wybuchy gazu stwarzają poważne zagrożenie dla ży-

cia i zdrowia ludzi, jak również destrukcyjnie wpływa-

ją na konstrukcje budowlane, generując tym samym 

poważne straty materialne, czego dowodem są po-

dane powyżej przykłady wybuchów gazu na sieciach 

i instalacjach, które wydarzyły się w Polsce w ostat-

nich latach.

2. Nie wolno budować budynków w strefie kontrolowa-

nej gazociągu określonej w stosownym rozporządze-

niu [7].

3. Zobowiązać organy nadzoru budowlanego i  sądy 

do przestrzegania przepisów technicznych, tzn. dla 

gazociągów wysokiego ciśnienia wybudowanych 

przed 2001 r. stosować strefy kontrolowane zgodnie 

z  obowiązującymi w  tym czasie przepisami (prawo 

nie może działać wstecz).

4. Przy wprowadzaniu infrastruktury technicznej do 

budynku (instalacja wodna, gazowa, kanalizacyj-

na, elektryczna, teletechniczna) należy dokładnie 

uszczelnić wszystkie otwory wlotowe, aby w  razie 

pojawienia się gazu w sąsiedztwie domu nie przenik-

nął on niego.

5. Jeżeli prowadzi się prace montażowe w  obszarze, 

w którym znajdują się gazociągi, należy wykonywać 

je z dużą starannością, z zachowaniem wszelkich za-

sad bezpieczeństwa. 
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Z okazji 75-lecia PZITB Oddział w Kaliszu zorganizo-

wał w  dniach 5–12 września 2019 roku wycieczkę do 

Albanii. Stronę organizacyjną powierzono profesjonal-

nemu biuru podróży „Travel&STYL w Ostrowie Wielko-

polskim. Pilotem wycieczki, który szczególnie pilnował, 

aby zrealizowano cały plan, był Jarosław Kalucki, zaś 

przewodnikiem po Albanii pracownik biura podróży 

„Nasza Albania”. W  wycieczce wzięło udział w  sumie  

41 osób, w  tym członkowie i  sympatycy PZITB oraz 

WOIIB. 

wspólne spożywanie domowych albańskich potraw 

(szczególnie wszystkim smakowała wspaniale przyrzą-

dzona kozina), jak i wzniesienie toastu domową rakiją. 

Dzień trzeci to zwiedzanie miasteczka Kruja poło-

żonego w  górach wraz z  gniazdem głównej obrony 

Skanderberga, spacer po ruinach twierdzy oraz po 

urokliwych uliczkach z licznymi kramami. Po zakupach 

w ulicznych kramach zwiedzamy rodzinną i największą 

w Albanii destylarnię brandy (działa od 1993 roku), co 

połączone jest z degustacją zarówno brandy, jak i wina. 

Po degustacji liczne zakupy tych trunków. Rozweseleni 

wracamy do miasta, aby zobaczyć ruiny amfiteatru zbu-

dowanego w II wieku naszej ery. Amfiteatr jeszcze nie 

jest w całości odkryty. 

Dzień czwarty to dzień wypoczynku na plaży przy-

hotelowej w  mieście Durres, gdzie oprócz plażowania 

i zażywania kąpieli w ciepłej, ale niezbyt czystej wodzie, 

zwiedzamy miejscową promenadę, a także rozlokowa-

ne w hotelach restauracje i bary. Nagrzani promieniami 

słonecznymi odpoczywamy przed następnymi wyjazda-

mi w głąb uroczej Albanii.

Po pełnym dniu wypoczynku ruszamy na zwiedzanie 

miasta Vlora, w którym w listopadzie roku 1912 zosta-

ła ogłoszona niepodległość Albanii. Jest to także jeden 

Wycieczka PZITB  do Albanii
| Marian Walczak | 

O północy 5 września 2019 roku pierwsi uczestnicy 

zajęli miejsca w autokarze w Kaliszu, a pozostali dosie-

dli się w Ostrowie Wielkopolskim i już w komplecie do-

jechaliśmy na lotnisko w  Katowicach. Stąd samolotem 

dolecieliśmy na lotnisko w  Podgorlicy w  Czarnogórze, 

a  dalej autokarem przez granicę do miasta Szkodra 

w  Albanii. Tutaj zwiedziliśmy katedrę św. Szczepana, 

w której mszę w 1993 r. odprawiał papież Jan Paweł II, 

oraz meczet i monumentalną twierdzę Rozafy, z której 

mogliśmy podziwiać widoki na Jezioro Szkoderskie. Po 

tej pigułce turystycznej zjedliśmy obiadokolację i pełni 

wrażeń udaliśmy się na spoczynek. 

Drugi dzień to rejs dwoma małymi łódkami po jezio-

rze Koman i  podziwianie niezwykłych widoków oraz 

Plac Wolności w Kruji

Częściowo odkryty i dostępny do zwiedzania amfiteatr w Kruji 
zbudowany w II wieku naszej ery
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z  największych kurortów kraju. Z  miasta wypływa-

my na wyspę Sazan, gdzie znajduje się baza wojskowa 

oraz całe miasteczko z  pełną infrastrukturą, a  także 

niezliczona ilość bunkrów komunistycznej bazy woj-

skowej zajmowanej przez wojska radzieckie. Z  wyspy 

przepływamy do ogromnej jaskini piratów, w  któ-

rej kilka osób, w  tym autor, skorzystało z  błękitnej 

wody, zażywając kąpieli. Na koniec odwiedzamy dzi-

ką plażę półwyspu Karaburum, spożywamy posiłek 

i wracamy do hotelu. 

od strony zewnętrznej oraz od drugiej strony. Na koniec 

dnia odwiedzamy winiarnię Cobo, w której raczymy się 

regionalnymi winami i nie tylko. 

Ostatni dzień zwiedzania to stolica Albanii – Tirana. 

Zwiedzanie rozpoczynamy od wjazdu kolejką linową na 

górę Dajti, z  której można podziwiać panoramę miasta. 

Jednak nieczyste powietrze oraz mgła nie pozwoliły nam 

podziwiać panoramy w  pełni. Po powrocie do centrum 

zwiedzamy jeden z  przeciwatomowych bunkrów, który 

przenosi nas w czas epoki Envera Hodży, dla którego był 

ten bunkier zbudowany. Charakterystyczne dla bunkra 

jest wyposażenie w  pełną infrastrukturę techniczną na 

poziomie lat 1960/1970 zabezpieczające elicie władzy 

komunistycznej przeżycie uderzeń jądrowych. Space-

rując ulicami miasta, począwszy od placu Skanderbega 

z jego pomnikiem, oglądamy dalej Pałac Prezydencki i bu-

dynki rządowe, zatrzymujemy się przy piramidzie Hodży, 

która obecnie jest w  złym stanie technicznym. Z  braku 

pomysłu na jej wykorzystanie przez władze na inne po-

trzeby ulega dewastacji. Wędrówkę kończymy na placu 

św. Matki Teresy. Całość dnia wieńczy wspólna, uroczysta 

i pełna miejscowych smakołyków oraz różnych napojów 

kolacja, po której przekraczamy granicę. Noc spędzamy 

w hotelu, który zaskoczył nas wysokim standardem wy-

posażenia. Rankiem udajemy się na lotnisko i wracamy do 

domów bogatsi w wiedzę o historii i współczesnym życiu 

mieszkańców Albanii. Dziękujemy za wycieczkę pełną 

wrażeń do pięknej Albanii zorganizowaną przez biuro po-

dróży „Travel & STYL” z Ostrowa Wielkopolskiego. 

Berat – miasto tysiąca okien 

Bunkier muzeum w centrum Tirany 

Z  nowym dniem dojeżdżamy do miasta Berat, które 

jest znane jako miasto tysiąca okien i  jest wpisane na 

Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Zwiedzamy 

starą część miasta oraz monastyr i Muzeum Onufrego – 

najsłynniejszego twórcy ikon. W monastyrze Najświęt-

szej Marii Panny nie odbywają się nabożeństwa, mamy 

więc możliwość podziwiać ikonostas z  obu stron, czyli 

Nieskończona piramida Envera Hodży w Tiranie, w której miał być 
jego grobowiec
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W roku 2019 inspektorzy Powiatowego Inspektora-

tu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania dokonali 

odbioru 470 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat w Poznaniu nie oddano 

do użytkowania tak dużej liczby budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych. W  2018 roku, a  więc również 

w bardzo dobrym dla budownictwa okresie, oddano do 

użytkowania 375 budynków jednorodzinnych. Zatem 

w roku 2019 powstało o prawie 100 budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych więcej niż w roku 2018. 

W  zakresie budownictwa mieszkaniowego wieloro-

dzinnego liczba oddanych w 2019 roku do użytkowania 

tego rodzaju budynków kształtowała się na podobnym 

poziomie jak w 2018 roku. W 2019 roku „odebraliśmy” 

78 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, natomiast 

w  rekordowym (w  stosunku do całej minionej dekady) 

2018 roku powstał tylko jeden budynek wielorodzinny 

więcej. Nie oznacza to jednak, że w  ubiegłym roku po-

wstało mniej mieszkań. Wręcz przeciwnie, w 2019 roku 

w 78 oddanych do użytkowania budynkach wielorodzin-

nych powstało 4356 lokali mieszkalnych, a  więc o  836 

lokali więcej niż rok wcześniej  w 79 budynkach. 

Budownictwo kubaturowe to nie tylko inwestycje 

mieszkaniowe, ale to także budynki o funkcji biurowej, 

przemysłowej, magazynowej czy garażowej. Takich 

obiektów powstało w 2019 roku 97 i jest to wynik po-

równywalny do lat poprzednich. 

Tym, co determinuje możliwości rozwojowe każdej 

lokalnej społeczności, jest infrastruktura techniczna. 

W  2019 roku zrealizowano w  Poznaniu 294 inwesty-

cje infrastrukturalne, w  tym 41 inwestycji drogowych  

i  253 związane z  uzbrojeniem terenu (rurociągi, sie-

ci telekomunikacyjne czy elektroenergetyczne). To  

o 47 inwestycji tego rodzaju więcej niż w roku 2018. 

Wzrost nastąpił również w  zakresie obiektów uży-

teczności publicznej. W 2019 roku zrealizowano 80 ta-

kich inwestycji, czyli o 11 więcej niż w roku poprzednim.

Tym, co może wpływać na zakres realizacji kolejnych 

inwestycji w  Poznaniu i  to nie tylko w  roku 2020, ale 

także w  latach następnych, jest liczba zawiadomień 

o rozpoczętych inwestycjach. Na przykład w 2018 roku 

spadła liczba takich zawiadomień w  zakresie inwesty-

cji mieszkaniowych. Jak pokazuje niniejsza analiza, nie 

wpłynęło to na tegoroczne wyniki inwestycyjne, a pro-

gnozy na kolejne lata, na przykład dla budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego, są optymistyczne. 

W roku 2019 rozpoczęto bowiem budowę 107 nowych 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych, co w stosun-

ku do roku 2018 stanowi wzrost o 49 nowo realizowa-

nych budynków. Niewielki wzrost rozpoczętych inwe-

stycji odnotowaliśmy również w  zakresie budynków 

niemieszkalnych (np. biurowych, przemysłowych czy 

magazynowych).  

W 2019 roku trwał budowlany boom  
w Poznaniu 
| Paweł Łukaszewski | 
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Z historii

  Zburzenie i odbudowa Kalisza

Działania bojowe I wojny światowej ominęły Wielko-

polskę. Jedynym i  to bardzo tragicznym wydarzeniem 

było barbarzyńskie zniszczenie Kalisza i  zamordowa-

nie wielu jego mieszkańców przez wojsko niemieckie 

w  pierwszych tygodniach sierpnia 1914 r. W  czasie 

napadu wojsk niemieckich w  mieście nie było żołnie-

rzy rosyjskich, nie prowadzono żadnych działań obron-

nych. Bez pretekstu Niemcy dokonali obstrzału artyle-

ryjskiego i  podpalali budynki. Zniszczono 426 domów  

i  9 fabryk, zginęło kilkuset mieszkańców, większość 

kaliszan uciekła z  miasta. Z  liczącego w  lipcu 1914 r. 

65 400 mieszkańców miasta po jego zburzeniu zostało 

5000.

Bardzo szybko przystąpiono do działań na rzecz od-

budowy miasta. W  końcu 1914 r. zawiązał się w  War-

szawie Komitet Odbudowy Kalisza, powstały koncep-

cje odbudowy miasta. W 1917 r. Rada Miejska Kalisza 

uchwaliła precyzyjną Ustawę budowlaną regulującą za-

sady odbudowy obiektów. Wkrótce sporządzono plany 

realizacyjne. Przy odbudowie pracowało kilkanaście 

firm budowlanych, głównie z  południowej Wielkopol-

ski, a także z Polski centralnej. Prace budowlane trwały 

do końca lat dwudziestych. W 1925 r. zakończono bu-

dowę nowego ratusza (ryc. 1).

  Odzyskanie niepodległości

Zwycięskie powstanie wielkopolskie sprawiło, że na 

mocy traktatu wersalskiego prawie cała wielkopolska 

znalazła się w  granicach państwa polskiego. W  grani-

cach Niemiec pozostały okolice Złotowa, Piły, Między-

rzecza i Wschowy. Środkowa i zachodnia część regionu 

weszły w  skład województwa poznańskiego. Część 

wschodnia, leżąca w  dawnym zaborze rosyjskim (po-

wiaty kaliski, kolski, koniński, słupecki i turecki) włączo-

ne zostały do województwa łódzkiego. W  tym czasie 

Inowrocław, Bydgoszcz i tereny położone na północ od 

Bydgoszczy należały do województwa poznańskiego.

W  wyniku reformy administracyjnej przeprowadzo-

nej w 1938 r. część Kujaw i okolice Bydgoszczy włączo-

no do województwa pomorskiego, a  do województwa 

poznańskiego przyłączono wschodnią Wielkopolskę.

W  stosunku do większości terenów odrodzonego 

państwa Wielkopolska, a  także Śląsk i  Pomorze wy-

różniały się znacznie wyższym poziomem budow-

nictwa i  infrastruktury technicznej. W  miastach do-

minowały budynki murowane, istniały wodociągi, 

gazownie, elektrownie, główne ulice były brukowane 

i posiadały oświetlenie. Rozwinięte były sieci kolejowa 

i drogowa.

Ryc. 1. Kalisz. Ratusz z 1925 r. 
Fot. Zbigniew Szmidt
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Ryc. 2. Prace niwelacyjne fortyfikacji pruskich ok. 1920 r. Widoczna 
koparka parowa.
„Księga pamiątkowa Miasta Poznania”, Poznań 1929 r.

Wśród miast wyróżniał się Poznań, będący do 1918 

roku siedzibą prowincji (odpowiednik województwa), 

bardzo intensywnie rozbudowywany na początku  

XX w., po zburzeniu otaczających miasto fortyfikacji.

Sukces powstania wielkopolskiego był nie tylko suk-

cesem militarnym i  politycznym, ale również społecz-

nym i  gospodarczym. W  Poznaniu i  innych większych 

miastach bardzo szybko i sprawnie spolonizowano wła-

dze administracyjne. W pierwszych latach po wyzwole-

niu na terenie kraju istniały trzy systemy prawne, róż-

na była mentalność mieszkańców. Ale i w tym zakresie 

w ciągu paru lat nastąpiła unifikacja administracji i pra-

wa, m.in. budowlanego. 

  Budownictwo inżynierskie

Poważnym problemem w  Poznaniu była rozbiórka 

obiektów fortyfikacyjnych dawnej twierdzy poligonal-

nej. Rozpoczęte jeszcze na pocz. XX w. przez Niemców 

prace trwały do końca lat dwudziestych. Większość ro-

bót wykonywana była ręcznie. Część fortyfikacji burzo-

no przy pomocy środków wybuchowych. Przy robotach 

ziemnych po raz pierwszy zastosowano koparki o napę-

dzie parowym (ryc. 2). Masy ziemne przewożono kole-

Ryc. 3. Most Bolesława Chrobrego. Fragment dokumentacji zbroje-
nia łuków.
„Księga pamiątkowa Miasta Poznania”, Poznań 1929 r.

Ryc. 5. Most Bolesława Chrobrego po zakończeniu budowy.  
„Księga pamiątkowa Miasta Poznania”, Poznań 1929 r.

bami (tzw. lorkami) na wąskich torach lub furmankami. 

W miejscu zburzonych obwarowań powstały nowe uli-

ce, budynki i tereny zielone.

Inspiracją dla wielu inwestycji stała się decyzja 

władz miejskich zorganizowania w  1929 r., w  dzie-

Ryc. 4. Most Bolesława Chrobrego w czasie budowy.  
„Księga pamiątkowa Miasta Poznania”, Poznań 1929 r.
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sięciolecie odzyskania niepodległości, Powszechnej 

Wystawy Krajowej (powszechnie zwanej PeWuKą). 

Dla jej potrzeb zbudowano okazałe pawilony wysta-

wowe, zmodernizowano wiele ulic, które otrzymały 

m.in. nawierzchnię asfaltową i oświetlenie elektryczne.

Ważnym elementem dla połączenia Wielkopolski 

z  centralną Polską była budowa bezpośredniej linii 

kolejowej do Warszawy. Od 2. połowy XIX w. pociągi 

kursowały z Poznania do Warszawy trasą przez Toruń, 

Włocławek, Kutno (385 km) oraz trasą przez Ostrów, 

Kalisz, Łódź (393 km). Linia z Poznania kończyła się przy 

granicy zaborów – w Strzałkowie. W latach 1919–1922 

zbudowano odcinek Strzałkowo – Kutno przez Konin, 

Koło, dzięki któremu trasa z Poznania do stolicy skró-

ciła się do 303 km. W  tym samym czasie zmodernizo-

wano kolejowy węzeł poznański, m.in. budując nowe 

mosty na Warcie i  Cybinie na trasie do stacji Poznań 

Wschód, most na Warcie w  Starołęce oraz żelbetowy 

wiadukt na Zawadach.

Kilka odcinków szos wybiegających z  Poznania 

otrzymało nawierzchnię z  regularnej kostki brukowej. 

W 1938 r. położono pierwszą w Wielkopolsce wykona-

ną poza miastem nawierzchnię asfaltową (poprawniej: 

asfaltobetonową) na odcinku szosy warszawskiej z Po-

znania do Kostrzyna. W latach 1924–1925 nad ówcze-

snym korytem ulgi Warty (dziś jest to koryto nurtowe) 

zbudowano żelbetowy most łukowy zaprojektowany 

przez Luciana Ballenstedta – w latach 50. profesora Po-

litechniki Poznańskiej (ryc. 3, 4, 5).

W  końcu lat 30. rozpoczęto budowę kanału Warta 

– Gopło, dla umożliwienia żeglugi z  Warty do Wisły, 

niezależnie od dolnego, położonego wówczas w Niem-

czech, odcinka rzeki. Budowę kanału ukończono 

po II wojnie światowej, w 1948 r. Na kanale wzniesio-

no 4 żelbetowe śluzy dostępne dla barek o  nośności 

300 ton (ryc. 6).

  Budownictwo mieszkaniowe

Pomimo że w  odrodzonej Polsce Poznań znalazł się 

na skraju państwa, bardzo szybko zaczął się rozwijać, 

zwiększając liczbę mieszkańców. W  1918 r. miasto li-

czyło 156 tys. mieszkańców, do 1921 r. opuściło je ok. 

50 tys. Niemców, a  osiedliło się ok. 120 tys. Polaków. 

W  1931 roku w  Poznaniu mieszkało 233 tys. osób. 

Tak znaczny wzrost liczby osób spowodował duże za-

potrzebowanie na mieszkania. Podjęto szereg działań 

inwestycyjnych w tym zakresie. W latach 20. powstały 

pierwsze osiedla mieszkaniowe m.in. na Górczynie (ryc. 

7, 8), Wildzie, Jeżycach. Do 1930 r. powstało 520 do-

mów z 4500 mieszkaniami.

W  1931 r. na ogólną liczbę 6700 domów w  mieście 

73% posiadało wodociąg, 65% kanalizację, 61% elek-

tryczność, 52% gaz, 8% centralne ogrzewanie. Domów 

murowanych było 91%, 98% budynków posiadało 

ogniotrwałe pokrycie dachów. Brak podobnych danych 

dla innych miast Wielkopolski, ale z ogólnych informa-

cji wynika, że wyposażenie w instalacje domów w mia-

stach powiatowych było ok. 10–30% niższe. Niższy był 

standard domów w małych miastach i na wsiach.

Nowe domy wznoszone były z  cegły, minimalna 

grubość murów zewnętrznych wynosiła 1,5 cegły, 

tj. 40 cm. Stropy w większości wykonane były z drew-

na, nad piwnicami, kuchniami, łazienkami wykony-

wano stropy staloceramiczne typu Kleina, Foerstera,  

Ackermana. Podstawowym spoiwem zapraw budowla-

nych było wapno. W miarę upływu lat częściej stosowa-

no cement do zapraw cementowo-wapiennych.

Nowe mieszkania wyposażone były w łazienki z ustę-

pami. W blokach ustępy do mieszkań łączone bywały 

grupowo (oddzielnie do każdego mieszkania) z  wej-

Ryc. 6. Śluza na kanale Warta – Gopło.  
Fot. ZS
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Ryc. 7. Przekrój poziomy parteru bloku budowanego na Górczynie.  
„Księga pamiątkowa Miasta Poznania”, Poznań 1929 r.

Ryc. 8. Osiedle na Górczynie po zakończeniu budowy.    
„Księga pamiątkowa Miasta Poznania”, Poznań 1929 r.

Ryc. 9. Willa z lat 30. na osiedlu Abisynia na Grunwaldzie.  
Fot. ZS

ściem do klatki schodowej (ryc. 

7). W latach 30. na szerszą skalę 

wznoszono w  Poznaniu osiedla 

willowe m.in. na obecnym Grun-

waldzie (ryc. 9), Sołaczu, Osiedlu 

Warszawskim. Osiedla willowe 

powstały też w  innych miastach 

Wielkopolski, m.in. w  Gnieźnie, 

Kaliszu, Kościanie, Lesznie.

  Budownictwo użyteczności publicznej

W końcu lat 20. i w  latach 30. powstało w Poznaniu 

kilkanaście okazałych gmachów dla instytucji admini-

stracji, szkolnictwa oraz organizowanej w 1929 r. „Pe-

WuKi” (ryc. 10, 11, 12, 13).

Budynki te wznoszono z  użyciem nowszych mate-

riałów: betonu oraz stali, z  elementami obrobionych 

kamieni naturalnych (posadzki, detale architektonicz-

ne). Schody i  stropy wykonywano staloceramiczne 

lub betonowe, część budynków była wyposażona 

w windy.

W  ogłoszonym w  1934 r. konkursie na gmach PKO 

przy pl. Wolności wpłynęło parę projektów, jak wów-
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Ryc. 10. Pawilon wystawowy przy ul. Roosevelta.  
Fot. ZS

Ryc. 11. Collegium Chemicum UP przy ul. Grunwaldzkiej.
Fot. ZS

Ryc. 12. Miejska Szkoła Handlowa przy ul. Śniadeckich. 
Fot. ZS

Ryc. 13. Wyższa Szkoła Handlowa (obecnie Uniwersytet Ekono-
miczny przy al. Niepodległości). 
Fot. ZS

Ryc. 14. Wizja projektowa jednej z prac nadesła-
nych na konkurs gmachu PKO.  
„Architektura i Budownictwo”, 1934
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czas pisano, „drapaczy chmur” i „niebotyków” (ryc. 14). 

Władze miejskie, mając na uwadze istniejące gabaryty 

zabudowy pl. Wolności, nie wyraziły zgody na realizację 

tak wysokiej budowli. W 1931 r. wzniesiono w Pozna-

niu przy ul. Dąbrowskiego pierwszy budynek o moder-

nistycznej formie i żelbetowej konstrukcji szkieletowej 

(ryc. 15).

Kilka kościołów powstałych w tym czasie w Wielko-

polsce miało jeszcze w większości tradycyjne, history-

zujące formy. W należącej w tym czasie do Niemiec Pile 

powstał ciekawy, modernistyczny kościół św. Antoniego 

o żelbetowych, dużej rozpiętości stropach (ryc. 16).

  Budownictwo przemysłowe

Wielkopolska była w  omawianym okresie regionem 

rolniczym o  stosunkowo niedużym udziale przemysłu 

w  gospodarce. Kilka znaczniejszych fabryk powstało 

w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu, Lesznie i Ostrowie Wlkp. 

Wznoszone budynki miały z  reguły ściany murowane 

z cegieł, wewnątrz w miarę potrzeb stalowe słupy i tory 

podsuwnicowe oraz stalowe, kratownicowe konstruk-

cje dachowe. W Poznaniu w 1930 r. zbudowano pierw-

szą w Europie Środkowej spalarnię śmieci (ryc. 17). 

Ściany zespołu budynków były murowane, stro-

py żelbetowe i  niektóre stalowe. Znaczącym był fakt, 

że w przetargu publicznym wybrano nie najtańszą ofer-

Ryc. 15. Ubezpieczalnia Społeczna /obecnie ZUS/ przy ul. Dąbrow-
skiego.   
Fot. ZS

Ryc. 16. Kościół św. Antoniego w Pile.   
Fot. ZS

Ryc. 17. Spalarnia śmieci na Wilczaku.  
„Księga pamiątkowa Miasta Poznania”, Poznań 1929 r.

tę, lecz projekt gwarantujący ekonomiczną eksploatację 

i dłuższy okres gwarancji sprawności działania. W 1930 

roku uruchomiona została duża jak na owe czasy elek-

trownia w Poznaniu o mocy ok. 60 MW z wysokim żel-

betowym kominem i budynkiem głównym o żelbetowej 

konstrukcji.

Dalszy planowany rozwój przestrzenny Poznania 

oraz budownictwa w wielu miastach Wielkopolski prze-

rwał wybuch II wojny światowej. 
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Obrazki sprzed pół wieku 

MOJA PIERWSZA PRACA

| Marek Adamiec | 

Po skończeniu studiów i  obronie pracy magister-

skiej absolwent politechniki dostawał się pod „opie-

kę” Pełnomocnika ds. Zatrudnienia Absolwentów. Do 

obowiązków Pełnomocnika należała kontrola, czy ab-

solwent w  określonym miejscu i  czasie podjął pracę. 

Dotyczyło to wszystkich absolwentów. Tych pobiera-

jących stypendia fundowane i tych, którzy takiego sty-

pendium nie pobierali. W obu przypadkach wykluczone 

było zatrudnienie w Poznaniu. Nie dotyczyło to oczywi-

ście jego stałych mieszkańców. Taki system był o wiele 

lepszy od poprzedniego, który w formie nakazu ustalał 

podjęcie pracy we wskazanym przedsiębiorstwie i miej-

scowości. Kluczową sprawą do zmiany tamtego syste-

mu było niewątpliwie wprowadzenie stypendium fun-

dowanego.

Absolwent miał trzy miesiące czasu od zdania egza-

minu magisterskiego do podjęcia pracy. Jeśli tego nie 

zrobił, narażony był na zwrot nie tylko pobieranego sty-

pendium, lecz także kosztów kształcenia na politechni-

ce. Pismo Pełnomocnika, zawierające akapit o zwrocie 

kosztów, trafiało na adres stałego zamieszkania absol-

wenta. Na ogół do najbliższej jego rodziny. Efekt był 

osiągnięty. Zainteresowany natychmiast zgłaszał się do 

pracy. Wielu studentów, wybierając na III roku studiów 

fundatora stypendium, nie zdawało sobie sprawy, jakie 

problemy będą ważne po skończeniu studiów. Zwra-

cano uwagę na wysokość proponowanego stypendium 

i okres jego wypłacania. Sam byłem przykładem takiego 

działania. Fundatorem mojego stypendium było MPGK 

(Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej) 

w niewielkim mieście powiatowym na południu Wielko-

polski. Zajmowało się ono szeroko pojętą gospodarką 

komunalną, lecz nie budownictwem. Przedsiębiorstwo 

prowadziło gazownię (wytwórnię miejskiego gazu), 

sprawowało pieczę nad siecią wodociągową i kanaliza-

cyjną. Zajmowało się dystrybucją butli z gazem propan

-butan. Podlegał mu zakład oczyszczania miasta, miej-

ski hotel i… zakład pogrzebowy. 

Byłem jedynym inżynierem w  całym przedsiębior-

stwie, a  nawet jedynym pracownikiem z  wyższym wy-

kształceniem. Wiedziałem, że nie mogę wiązać mojej 

przyszłości z tą firmą. Tym bardziej że widziano we mnie 

przyszłego dyrektora firmy. Przy pierwszej wizycie 

w gabinecie dyrektora oświadczyłem mu, że nie zamie-

rzam tu zostać i będę się starał przenieść do Poznania. 

Zwróciłem uwagę, że jestem inżynierem budowlanym 

i nie ma dla mnie tutaj pracy. Dyrektor zawołał swojego 

zastępcę, wyjął z  biurka butelkę wódki i  trzy kieliszki. 

Już po wypiciu pierwszego kieliszka usłyszałem, że nie 

będą mi robili żadnych trudności. Atmosfera stawała się 

coraz luźniejsza. Wyczułem, że dyrektor i jego zastępca 

z ulgą przyjęli moją decyzję. Nie muszę dodawać, że nie 

skończyło się na jednej butelce.

Aby być w  porządku wobec fundatora mojego sty-

pendium, postanowiłem przenieść się do Poznania 

w  ramach Zjednoczenia Komunalnego, które skupia-

ło oprócz przedsiębiorstw komunalnych zakłady wy-

konawcze. Znalazłem nawet firmę, która chętnie by 

mnie zatrudniła w Poznaniu, ale musiałem to uzgodnić 

ze Zjednoczeniem. W  Zjednoczeniu powiedzieli mi, 

że nie jest to możliwe, ponieważ dysponują etatami 

w usługach, a nie w wykonawstwie. Dwukrotnie byłem 

u  dyrektora Zjednoczenia i  dwukrotnie wzywana była 

kadrowa, aby wysłuchać moich racji. Dyrektor polecał 

jej pozytywne załatwienie mojej sprawy. Jednak po wyj-

ściu od dyrektora oświadczała mi, że nie można tego za-
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Biuro Pełnomocnika ds. Zatrudnienia Absolwentów PP mieściło się na parterze akademika przy ul. Kórnickiej 5 (DS nr 1).

łatwić. – „Wie pan, dyrektor się nie orientuje, a ja mam 

przepisy, których muszę przestrzegać”. Takie to były 

czasy – druga połowa lat sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku.

Pamiętam, że po drugiej wizycie u dyrektora Zjedno-

czenia kupiłem „Głos Wielkopolski” i zacząłem przeglą-

dać oferty pracy. Znalazłem. „Hydrobudowa–9” poszu-

kiwała młodych inżynierów – stażystów. Niestety nie 

mogli refundować mojego stypendium, które otrzymy-

wałem w  czasie studiów. Pozostała ostatnia szansa – 

zrzeczenie się fundatora z praw wynikających z umowy 

stypendialnej. Po powrocie do przedsiębiorstwa przy-

gotowałem projekt pisma mojego fundatora do Pełno-

mocnika ds. Zatrudnienia Absolwentów PP, w  którym 

szeroko dokumentowałem, że jako magister inżynier 

budownictwa nie mogę być tu zatrudniony. W  dość 

długim piśmie znalazło się zdanie o zrzeczeniu się praw 

wynikających z umowy stypendialnej. Dyrektor bez sło-

wa podpisał to pismo i dla uzasadnienia wiarygodności 

poprosił o złożenie podpisu głównego księgowego. 

Postanowiłem nie szukać innych przedsiębiorstw 

i związać się z Hydrobudową. W dziale kadr wiedzieli już, 

że zgodnie z wymaganiami Pełnomocnika nie mogą mnie 

zatrudnić w  Poznaniu. Jest to jednak sprawa do zała-

twienia, ponieważ prowadzą budowy w kilku wojewódz-

twach i  mogę zacząć pracę na jakiejkolwiek budowie, 

a potem przeniosą mnie do Poznania. Czekała mnie roz-

mowa z Pełnomocnikiem. Wręczyłem mu pismo mojego 

fundatora. Przeczytał i od razu zaproponował mi pracę 

w przedsiębiorstwie budowlanym w Koninie. Powiedzia-

łem mu, że mam uzgodnione już zatrudnienie w Hydro-

budowie – „Ale pan wie, że nie będzie mógł pracować 

w  Poznaniu.” Wiedziałem. Dla pewności zadzwonił do 

kadr Hydrobudowy z pytaniem, gdzie będę zatrudniony. 

„Na naszej budowie w Koninie” usłyszałem w słuchawce 

telefonu. Pełnomocnik spojrzał na mnie z uwagą. Stara-

łem się go przekonać, że Hydrobudowa jest dużą firmą 

i ma większe perspektywy rozwoju. Nie wiem, czy go do 

końca przekonałem, ale wręczył mi odpowiednie skiero-

wanie do pracy w Hydrobudowie. Poczułem się wolnym 

człowiekiem.

Zgodnie z deklaracją Hydrobudowy zostałem przyję-

ty do pracy w Łodzi – miejscu mojego stałego zamieszka-

nia – i delegowany do Poznania. I tak rozpocząłem pracę 

na Ratajach, największym w tym czasie poznańskim pla-

cu budowy. 
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Zawsze chciałem być budowlań-

cem jak mój ojciec, który samodziel-

nie prowadził działalność gospo-

darczą w  zakresie wykonawstwa 

obiektów budowlanych. Niestety 

los tak sprawił, że znalazłem się 

w  Gimnazjum Handlowym w  Kali-

szu, gdzie w roku 1950 zdałem tzw. 

„małą maturę” (ze zdawania byłem 

zwolniony z uwagi na bardzo dobre 

stopnie). Pojawiła się wtedy możli-

wość nauki w Państwowym Liceum 

Budownictwa w  Poznaniu przy ul. 

Łąkowej (wtedy wejście było od 

tamtej strony). Rekrutowano bo-

wiem uczniów, którzy ukończyli 

dziewięć klas gimnazjum ogólno-

kształcącego lub takich, którzy 

ukończyli gimnazjum z  tzw. „małą 

maturą”. Utworzono wtedy trzy 

klasy, dwie męskie i  jedną żeńską. 

W czasie przyjęcia do szkoły ówcze-

sny dyrektor Juliusz Gudzio zadawał 

każdemu sakramentalne pytanie 

„na jakim grasz instrumencie” (sam 

prawdopodobnie grał na waltorni 

lub na kornecie). W  szkole organi-

zowano bowiem orkiestrę. Miałem 

zatem większą szansę dostania się 

do PLB, gdyż grałem na skrzypcach. 

Przyjęto ogromną ilość uczniów.

W mojej klasie Id naukę rozpoczę-

ło 54, a  do matury dotrwało tyko 

28. Nauka odbywała się na drugiej 

zmianie, od godziny 14:00 do 19:00. Pierwotnie mieliśmy uzyskać dyplom 

technika budowlanego po dwóch latach edukacji. Gdy w  roku szkolnym 

1952/53 podporządkowano PLB Ministerstwu Budownictwa Przemysło-

wego, zmieniono nazwę na Technikum Budowlane i  dołożono jeden rok 

nauki. Decyzja choć była słuszną, to wtedy była dla nas bolesną, bowiem 

w  panującym wtedy kryzysie ekonomicznym i  przy braku techników bu-

dowlanych każdy z nas chciał jak najprędzej pracować. Bardzo imponowa-

ło nam noszenie bordowych czapek z wyhaftowanym emblematem. Był to 

wieżowiec, wiadukt drogowy i falujące linie ziemi. To były symbole kierun-

ków nauczania: budownictwa, drogownictwa i  geodezji. „Szpanowaliśmy” 

Moja wspaniała „Budowlanka”

| Mieczysław Arkadiusz Woźniak | 

Przeładowana klasa Id w roku szkolnym 1950/51 

w tych czapkach, jak gdyby studenci Szkoły Inżynierskiej (oni nosili czapki 

w podobnym kolorze, ale bez haftu i z metalowym znaczkiem SI z boku). Po-

ziom nauczania był bardzo wysoki, co powodowało coroczny ubytek – nie 

tylko w mojej klasie – pewnej liczby uczniów. Program nauczania był prze-

ładowany, co wynikało z konieczności gruntownego wykształcenia techni-

ka budowlanego w  ciągu trzech lat, zamiast w  obowiązującym programie 

czteroletnim, który obowiązywał w  Technikum Budowlanym. Aby „praw-

nie” zgubić jeden rok, „zafundowano” nam egzaminy ze wszystkich przed-
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miotów z  klasy drugiej do czwar-

tej. Treści programowe niektórych 

przedmiotów ulegały ciągłej zmia-

nie wraz z  nowymi trendami w  bu-

downictwie. 

Po pierwszej klasie wysłano nas 

na praktykę „robotniczą”. Ja i  kilku 

kolegów trafiliśmy do Warszaw-

skiego Przedsiębiorstwa Budow-

nictwa Przemysłowego, na budowę 

magazynu zbożowego w  miejsco-

wości Jasieniec koło Warszawy. 

Pracowaliśmy bardzo ciężko przy 

robotach betoniarskich. Po drugiej 

klasie praktyki miały już charakter 

technicznej obsługi budowy. Na 

przykład prowadzenie dziennika 

budowy, obliczanie kart zarobków, 

tzw. BZ-etów. Naszej klasie wy-

znaczono specjalizację z  zakresu 

żelbetowych konstrukcji prefabry-

kowanych. Nauka o  prefabrykacji 

elementów w  budownictwie była 

dopiero wdrażana (tak jak elementy 

prefabrykowane w wykonawstwie). 

Brakowało odpowiednich podręcz-

ników lub dostępnych opracowań 

techniczno-naukowych. Dlatego też 

nauczyciel tego przedmiotu (z  ko-

nieczności) różne rodzaje prefabry-

katów „wychwytywał” z  bieżących 

publikacji ukazujących się w  prasie 

naukowo-technicznej (np. z  „Prze-

glądu Budowlanego”, z  „Inżynierii 

i  Budownictwa”). Gdy ukazał się 

w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie 

skrypt J. Wiśniewskiego pt. „PRE-

FABRYKACJA” (chyba pierwszy 

w  Polsce), wydelegowano mnie po 

zakup tego skryptu dla wszystkich 

uczniów naszej klasy. Jako ucznio-

wie wyszukiwaliśmy również opracowania o  elementach prefabrykowa-

nych w wydawnictwach technicznych, które były w Księgarni Radzieckiej, 

zlokalizowanej na placu Wolności. Tam za przysłowiowe „grosze” można 

było czasem zaopatrzyć się w poszukiwane wydawnictwa o prefabrykacji 

w języku rosyjskim.

 Wśród nauczycieli postrach budziła matematyczka Pani Kowalska (ksy-

wa „Ciocia Klocia”), była ona świetnym dydaktykiem, ale równocześnie bar-

dzo wymagającym. Najlepszym matematykiem w klasie był Stasiu, który po 

studiach był kierownikiem Betoniarni na ul. Dziekańskiej w Poznaniu, a po-

tem dyrektorem Poznańskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „Po-

zbet”. Drugim „strasznym” nauczycielem (nazwiska nie pamiętam) był wy-

kładowca przedmiotu nauka o Polsce i świecie współczesnym, który przez 

cały rok szkolny „maglował” nas treściami z książki „WKPB – Wszechzwiąz-

kowa Komunistyczna Partia Bolszewików”, co było dla nas wielkim utra-

pieniem, by opanować działalność WKPB i  wszystkie jej partyjne zjazdy. 

Musieliśmy jednak z konieczności traktować ten przedmiot jak historię po-

wszechną. Brylantem wśród nauczycieli był Pan Gapski, nauczyciel języka 

polskiego. Wspaniały erudyta, potrafił zaszczepić w  nas zamiłowanie do 

piękna polskiej literatury. W przedmiotach technicznych bardzo pozytyw-

nie ocenialiśmy Pana Wrześniowskiego, uczącego konstrukcji żelbetowych, 

Pana Tomkowiaka (ksywa „Długi Tom”), późniejsi wykładowcy w  SI i  PP. 

Pan Tomkowiak uczył technologii betonów i prowadził praktyczne ćwicze-

Klasa IVd maturalna w roku 1952/53 z wychowawcą Panem Gapskim 
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nia w  laboratorium, które faktycznie było własnością 

Szkoły Inżynierskiej, a znajdowało się w piwnicach na-

szej szkoły. Wspaniałymi nauczycielami byli też: Pani  

Scheffler wykładająca BHP w  budownictwie, Pan  

Kasprzycki, wykładowca ustrojów budowlanych, póź-

niejszy projektant w  Pracowni Konserwacji Zabytków 

w Poznaniu, Pan Banaszkiewicz, który zaszczepił w nas 

poszanowanie do obiektów zabytkowych. Świetny 

wykładowca, uczył historii architektury w  znacznie 

większym zakresie niż znany wykładowca w  Szkole 

Inżynierskiej/Politechnice Poznańskiej. Tak świetne-

go wykładowcy, jakim był nauczyciel języka rosyjskie-

go Pan Sawko, nigdy już w  swoim życiu na uczelni nie 

spotkałem. Byli również nauczyciele „brani chyba z ła-

panki”, o bardzo słabym przygotowaniu dydaktycznym 

i naukowym. Nie używając ich nazwisk, wymienię tylko 

niektóre przedmioty, a mianowicie: dotyczyło to mate-

riałoznawstwa, organizacji procesu budowlanego oraz 

kamieniołomów i obróbki kamienia. 

Nauką śpiewu i  kierowaniem orkiestrą szkolną oraz 

chórem zajmował się Pan F. Banasiewicz. W okresie roz-

kwitu w orkiestrze szkolnej (a grałem w II skrzypcach) 

gościnnie grał: Hojan, słynna poznańska „Złota Trąbka”, 

wirtuoz ksylofonu Zacharek, znakomity uczeń skrzypek 

Kaźmierczak (nie ukończył TB), potem był pierwszym 

skrzypkiem w Filharmonii Szczecińskiej, gościnnie grał 

też znakomity puzonista (nie pamiętam nazwiska). Go-

ścinnie występowali również soliści Operetki i  Opery 

Poznańskiej. Koncerty odbywały się w  auli szkolnej 

i  były dedykowane rodzicom i  okolicznym mieszkań-

com. Bywały również koncerty poza gmachem szko-

ły. W  chórze śpiewała moja sympatia, po latach żona,  

Bożena Stolarska, która po studiach na Politechnice Po-

znańskiej i Warszawskiej oraz po wszechstronnej prak-

tyce zawodowej w wykonawstwie i projektowaniu była 

przez piętnaście lat Wojewódzkim Konserwatorem Za-

bytków, w ówczesnym województwie kaliskim. 

Od I  klasy do końca nauki siedziałem w  pierwszej 

ławce (naprzeciwko katedry) z  Januszem. Był bardzo 

zdolnym i  dobrze ułożonym chłopcem, który niestety 

miał bardzo trudne warunki życiowe. Konkurowaliśmy 

ze sobą w wynikach nauczania, na honorowych warun-

kach. Janusz uczył się bardzo dobrze, ale niestety za-

wsze przegrywał ze mną konkurencję o 0,5–1,0 punk-

tu. Przyjaźniliśmy się przez trzy lata. Studiował potem 

w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu i zo-

stał znakomitym plastykiem. W klasie panowała moda 

grania w szachy.

Drugim moim przyjacielem był Oleg, z  którym koń-

czyliśmy razem Szkołę Podstawową i  Gimnazjum 

Handlowe w  Kaliszu. Ze względu na to, iż posiadał 

„niestosowne pochodzenie”, nie dostał się na studia 

i powołano go do wojska do Karnej Kompanii. „Fedro-

wał” węgiel w kopalniach wałbrzyskich, gdzie warunki 

Autor wraz z kolegami podczas gry w szachy oraz na zajęciach z wychowania fizycznego 
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były nieludzkie (obecnie jest właścicielem Domu Wcza-

sowego w  Świnoujściu). Podkreślam, że wielu absol-

wentów TB obejmowało po studiach eksponowane sta-

nowiska w budownictwie (dyrektorów przedsiębiorstw 

budowlanych, biur projektów, naczelnych dyrektorów 

zjednoczeń nie tylko budowlanych). 

Z uwagi na bardzo dobre wyniki w nauce byłem zwol-

niony ze zdawania matury ze wszystkich przedmiotów, 

z  wyjątkiem przedmiotu konstrukcje prefabrykowane. 

Byłem w TB jednym z pięciu Przodowników Nauki. Na 

świadectwie maturalnym na 37 przedmiotów miałem 

33 oceny bardzo dobre i  4 dobre. Pobyt w  PLB/TB 

wspominam zawsze jako wspaniały okres młodzień-

czego zafascynowania nauką i  budownictwem, na co 

wpływ miała zapewne panująca w szkole dobra atmo- 

sfera. I  zdecydowana większość wspaniałych nauczy-

cieli. Otrzymany Dyplom Przodownika Nauki i  Pracy 

Społecznej upoważniał mnie do przyjęcia na studia bez 

egzaminu wstępnego we wszystkich uczelniach tech-

nicznych na terenie Polski oraz do wyjazdu na studia 

do ZSRR. Z  propozycji wyjazdu do ZSRR nie skorzy-

stałem, ze względów politycznych oraz z  powodu ne-

gatywnej decyzji rodziców (w  tym czasie fama głosiła, 

że lada chwila wybuchnie III wojna światowa). Każdy 

absolwent otrzymywał NAKAZ PRACY do określonego 

przedsiębiorstwa wykonawczego lub biura projektów, 

często bardzo oddalonego od jego miejsca stałego za-

mieszkania. Praca w nakazanym miejscu obowiązywała 

przez okres trzyletni. Tym, którzy dostali się na studia, 

nakazy pracy były anulowane. 
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Plan szkoleń dla członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
w 2020 roku

KALEJDOSKOP

POZNAŃ
Lp. Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.

Nowe materiały i technologie krycia dachów 
 – dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP
Nowoczesne elewacje budynków.
– dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP

19.03.2020 r. 
16:00–19:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637       

  tel.  601 576 665 
biuro@cutob-poznan.pl

2.

BRANŻA ELEKTROINSTALACYJNA – SEP O/POZNAŃ 
Seminarium szkoleniowe z cyklu:  
Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro-
energetycznych 

26.03.2020 r. 
09:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                           
SEP O/Poznań                                    

Informacja: Biuro SEP 
tel. 61 853 55 14

seppoznan@wp.pl

3.
XI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność 
w oświetleniu” pt. Technika Świetlna podczas Międzynarodowych 
Targów Energetyki – Expopower 2020

22.04.2020 r.
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie

Organizator: 
SEP O/Poznań 

Informacja: Biuro SEP 
tel. 61 853 65 14

seppoznan@wp.pl

4.

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje  
elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” pt.  
Stacje Elektroenergetyczne 2020 podczas Międzynarodowych 
Targów Energetyki – Expopower 2020

23.04.2020 r.
Międzynarodowe
Targi Poznańskie

Organizator:                                           
SEP O/Poznań                                    

Informacja: Biuro SEP 
tel. 61 853 65 14

seppoznan@wp.pl

5.

Białe materiały ścienne a zrównoważone budownictwo ścienne 
– dr inż. Barbara Ksit
Ingerencja wody przyczyną uszkodzeń i katastrof  budowlanych
– dr inż. Barbara Ksit

14.05.2020 r.
16:00–19:00 

 WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637          
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

6.

Uwarunkowania geologiczne w procesie inwestycyjnym.  
Rola badań geologicznych na etapie projektowania  
i wykonania projektu 
– dr inż. Andrzej Wojtasik

21.05.2020 r.
16:00 – 19:00 

 WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637         
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

7.

Formuła „Zaprojektuj i Wybuduj” –  wady i zalety dla stron 
postępowania 
– mgr inż. Maciej Sikorski
Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu Ustawy 
zamówień publicznych oraz metod kalkulacji 
– mgr inż. Maciej Sikorski

28.05.2020 r.
16:00 – 19:00 

 WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637          
 tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

8.

Wspólne obszary projektowania i eksploatacji budynków pasyw-
nych w zakresie systemów grzewczych 
 – dr inż. arch. Roman Pilch 
Zintegrowane systemy energetyki odnawialnej (energii cieplnej, 
mechanicznej i elektrycznej) – wyposażenia budynków jako 
kierunki rozwoju budownictwa 
 – dr inż. arch. Roman Pilch 

18.06.2020 r.
 16:00 – 19:00 

 WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637          
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl
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KALEJDOSKOP

GNIEZNO
Lp. Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.

Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy 
i inspektora inwestycyjnego – wybrane zagadnienia 
– mgr inż. Zbigniew Augustyniak 
Dopuszczenie do wbudowania wyrobów budowlanych  
w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierow-
nik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego 
– mgr inż. Małgorzata Drajerczak 

19.03.2020 r. 
11:00–14:00 

Dom Rzemiosła, 
 ul. Tumska 15

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637           
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

2.

Pojęcie budowa, rozbudowa, nadbudowa i inne – katalog różnic 
w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą i konsekwencje wła-
ściwej kwalifikacji    
– mec. Jolanta Szewczyk 

16.04.2020 r. 
11:00–14:00 

Dom Rzemiosła, 
 ul. Tumska 15

gniezno@woiib.org.pl 
tel. 61 426 51 30

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

3.

Formuła „Zaprojektuj i Wybuduj” – wady i zalety dla stron postę-
powania 
– mgr inż. Maciej Sikorski
Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu Ustawy 
zamówień publicznych oraz metod kalkulacji 
– mgr inż. Maciej Sikorski 

07.05.2020 r. 
11:00–14:00 

Dom Rzemiosła, 
 ul. Tumska 15

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637 
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

KALISZ
Lp. Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.

Pojęcie budowa, rozbudowa, nadbudowa i inne – katalog różnic 
w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą i konsekwencje 
właściwej kwalifikacji   
– mec. Jolanta Szewczyk 

11.03.2020 r.
16:00–19:00 
 Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
nr 2, ul. Rzemieślnicza 6

WOIIB
kalisz@woiib.org.pl

tel. 62 757 11 58
szkolenia@woiib.org.pl 

2.

Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy 
i inspektora inwestycyjnego – wybrane zagadnienia 
– mgr inż. Zbigniew Augustyniak 
Dopuszczenie do wbudowania wyrobów budowlanych w 
obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik 
budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego 
– mgr inż. Małgorzata Drajerczak 

26.03.2020 r.
16:00–19:00 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych
nr 2, ul. Rzemieślnicza 6

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637         
 tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl 

3.

BRANŻA ELEKTROINSTALACYJNA – SEP O/KALISZ             
Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa. Wymagania 
stawiane dla uziemień w systemach energetycznych i budownic-
twie.

marzec 2020 r.                                  
10:00                                                                                         

Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 

ul. Częstochowska 25

Organizator:                                                
SEP/O Kalisz                                            

Informacja: tel. 62 765 85 33
sep@sep.kalisz.pl

4.

Formuła „Zaprojektuj i Wybuduj” – wady i zalety dla stron 
postępowania 
– mgr inż. Maciej Sikorski
Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu Ustawy 
zamówień publicznych oraz metod kalkulacji 
– mgr inż. Maciej Sikorski 

21.05.2020 r. 
16:00–19:00 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych
nr 2, ul. Rzemieślnicza 6

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637        
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl
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KALEJDOSKOP

KONIN

Lp. Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.

Istotne zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone w roku 
2019/2020 
– mgr Bogdan Dąbrowski 
Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu  
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę           
 – mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

13.02.2020 r. 
16:00–19:00 

Starostwo Powiatowe  
w Koninie, al. 1 Maja 9  

sala konferencyjna

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637          
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

2.

Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy  
i inspektora inwestycyjnego – wybrane zagadnienia 
– mgr inż. Zbigniew Augustyniak 
Dopuszczenie do wbudowania wyrobów budowlanych w obiekty 
budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy  
i inspektor nadzoru inwestorskiego 
– mgr inż. Małgorzata Drajerczak 

02.04.2020 r. 
16:00–19:00 

Starostwo Powiatowe 
w Koninie, al. 1 Maja 9  

sala konferencyjna

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637         
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl 

3.

Pojęcie budowa, rozbudowa, nadbudowa i inne – katalog różnic  
w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą i konsekwencje  
właściwej kwalifikacji  
–  mec. Jolanta Szewczyk 

08.04.2020 r. 
16:00–19:00 

Starostwo Powiatowe  
w Koninie, al. 1 Maja 9  

sala konferencyjna

WOIIB      
konin@woiib.org.pl

tel. 63 245 31 34
szkolenia@woiib.org.pl 

tel. 61 854 20 23  

4.

Formuła „Zaprojektuj i Wybuduj” – wady i zalety dla stron  
postępowania 
– mgr inż. Maciej Sikorski
Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu Ustawy 
zamówień publicznych oraz metod kalkulacji 
– mgr inż. Maciej Sikorski 

04.06.2020 r. 
16:00–19:00 

Starostwo Powiatowe  
w Koninie, al. 1 Maja 9  

sala konferencyjna

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637          
tel.  601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

LESZNO

Lp. Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.

Istotne zmiany w Prawie Budowlanym wprowadzone w roku 
2019/2020 
– mgr Bogdan Dąbrowski 
Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę             
– mgr inż. Zbigniew Augustyniak

20.02.2020 r. 
16:00–19:00 
Zespół Szkół  

Rolniczo-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1, aula szkoły

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637          
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

2.

Pojęcie budowa, rozbudowa, nadbudowa i inne – katalog  
różnic w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą  
i konsekwencje właściwej kwalifikacji  
– mec. Jolanta Szewczyk 

02.04.2020 r. 
16:00–19:00 
Zespół Szkół  

Rolniczo-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1, aula szkoły

WOIIB     
leszno@woiib.org.pl

tel. 65 520 70 75            
szkolenia@woiib.org.pl 

tel. 61 854 20 23
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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.

KALEJDOSKOP

3.

Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika  
budowy i inspektora inwestycyjnego – wybrane zagadnienia 
– mgr inż. Zbigniew Augustyniak 
Dopuszczenie do wbudowania wyrobów budowlanych  
w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kie-
rownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego 
– mgr inż. Małgorzata Drajerczak 

23.04.2020 r. 
16:00–19:00 
Zespół Szkół  

Rolniczo-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1, aula szkoły

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637         
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

4.

Formuła „Zaprojektuj i Wybuduj” – wady i zalety dla stron 
postępowania 
– mgr inż. Maciej Sikorski
Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu Ustawy 
zamówień publicznych oraz metod kalkulacji 
– mgr inż. Maciej Sikorski 

18.06.2020 r. 
16:00–19:00 
Zespół Szkół  

Rolniczo-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1, aula szkoły

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637          
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

PIŁA

Lp. Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.

Istotne zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone w roku 
2019/2020 
– mgr Bogdan Dąbrowski 
Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę             
– mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

27.02.2020 r.
16:00–19:00 

ul. Podchorążych 10
budynek J sala 109 PUSS 

Instytut Politechniczny

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637          
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

2.

Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika  
budowy i inspektora inwestycyjnego – wybrane zagadnienia 
– mgr inż. Zbigniew Augustyniak 
Dopuszczenie do wbudowania wyrobów budowlanych  
w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant,  
kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego 
– mgr inż. Małgorzata Drajerczak 

16.04.2020 r.
16:00–19:00 

ul. Podchorążych 10
budynek J sala 109 PUSS  

Instytut Politechniczny

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637          
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl

3.

Pojęcie budowa, rozbudowa, nadbudowa i inne – katalog  
różnic w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą  
i konsekwencje właściwej kwalifikacji 
– mec. Jolanta Szewczyk 

22.04.2020 r.
16:00–19:00 

ul. Podchorążych 10
budynek J sala 109 PUSS  

Instytut Politechniczny

WOIIB
pila@woiib.org.pl 
tel. 67 215 50 38

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

4.

Formuła „Zaprojektuj i Wybuduj” – wady i zalety dla stron 
postępowania 
– mgr inż. Maciej Sikorski
Koszt cyklu życia obiektu budowlanego w ujęciu Ustawy 
zamówień publicznych oraz metod kalkulacji 
– mgr inż. Maciej Sikorski 

25.06.2020 r. 
16:00–19:00 

ul. Podchorążych 10
budynek J sala 109 PUSS 

Instytut Politechniczny

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637         
tel. 601 576 665 

biuro@cutob-poznan.pl



WOIIB
ul. Dworkowa 14 
60-602 Poznań

tel. +48 61 854 20 10 
e-mail: biuro@woiib.org.pl 
www.woiib.org.pl


