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Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Epidemia koronawirusa spowodowała perturbacje 

w  pracy naszego samorządu zawodowego, a  przede 

wszystkim zmusiła nas do odwołania XIX Zjazdu Spra-

wozdawczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inży-

nierów Budownictwa, który miał być przeprowadzony  

7 kwietnia 2020 roku. Wszystkie czynności przygoto-

wujące Zjazd zostały zrealizowane, a  materiały zjaz-

dowe zostały zaakceptowane 10 marca podczas po-

siedzenia Rady WOIIB i  wydrukowane dla wszystkich 

delegatów. 

Ze względu na zaistniałą sytuację musieliśmy za-

wiesić do odwołania wszystkie spotkania, szkolenia 

i  posiedzenia organów oraz zespołów. Od 16 marca  

2020 r. wprowadziliśmy system pracy zdalnej, a w biu-

rze Izby 2-osobowe dyżury dla załatwienia spraw 

niecierpiących zwłoki. Zawiesiliśmy również przygo-

towania do cyklicznej konferencji ogólnopolskiej „Bu-

downictwo szpitalne.”

15 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady WOIIB 

w trybie telekonferencji, bez kontaktu bezpośredniego 

członków Rady. 

Sprawnie przebiegły działania Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej przygotowującej egzaminy na upraw-

nienia budowlane, których nowe terminy zostały cen-

tralnie ustalone przez Polską Izbę Inżynierów Budow-

nictwa na 4 września i  4 grudnia 2020 r., oczywiście 

maksymalnie w technologii online. 

Wspólnie ze stowarzyszeniami naukowo-technicz-

nymi przygotowujemy się do realizacji e-szkoleń, które 

będziemy organizować aż do wygaśnięcia epidemii. 

Prace nad realizacją inwestycji zaakceptowanej na 

Zjeździe Nadzwyczajnym przebiegają w  pełnym ryt-

mie. Został wybrany projektant parkingu, w  którego 

umowie zapisano termin realizacji wraz z  uzyskaniem 

pozwolenia na budowę. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaakceptowa-

ło warunki zabudowy budynku szkoleniowo-dydak-

tycznego. Zakończył się etap konkursowy dla pracowni 

architektonicznych i  przedstawiono 4 projekty roz-

wiązań architektonicznych. Po negocjacjach z  biurami 

nastąpi zawarcie umowy na projekt architektoniczny 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wszystkie zespoły działające przy Radzie WOIIB 

pracują nadal, choć w  ograniczonym zakresie i  tylko 

zdalnie.

Życzę wszystkim wytrwałości w  oczekiwaniu na za-

kończenie pandemii.

        

Jerzy Stroński

   Przewodniczący Rady WOIIB

Koleżanki i Koledzy!
W związku z pandemią koronawirusa COVID–19 

nie organizujemy w siedzibie Izby i w delegaturach szkoleń stacjonarnych. 
Wszystkie zaplanowane szkolenia zostały zawieszone aż do odwołania.

WOIIB wspólnie z CUTOB–PZITB organizuje szkolenia w wersji online. Wszystkich zainteresowanych 

wzięciem udziału w tych szkoleniach prosimy o sprawdzanie oferty szkoleniowej na stronie Izby w zakład-

ce Szkolenia. Pełne informacje znajdziecie pod adresem: http://www.woiib.org.pl/szkolenia-menu

Z a p ra s z a my 
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Samorząd zawodowy w okresie pandemii
| Jerzy Stroński | 

Najważniejszą decyzją podjętą w  ostatnim okresie 

przez Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa było odwołanie Zjazdu Spra-

wozdawczego, którego data była ustalona na 7 kwiet-

nia 2020 r., i przeniesienie go na późniejszy termin. 

Przygotowania do Zjazdu były bardzo zaawansowa-

ne. Oprócz „Materiałów zjazdowych” przygotowano 

również projekty uchwał, które decyzją Okręgowej 

Rady z  10 marca 2020 r. postanowiono wydrukować. 

Zostaną one wysłane do delegatów po kolejnym posie-

dzeniu Okręgowej Rady, które odbędzie się 12 maja br. 

Rada podejmie między innymi decyzję o nowym termi-

nie Zjazdu w dniach 2–4 czerwca 2020 r., który będzie 

realizowany w trybie online.

Epidemia koronawirusa zdecydowanie utrudniła 

pracę naszego samorządu poprzez konieczność zasto-

sowania ograniczeń w kontaktach bezpośrednich i pra-

cę w  systemie zdalnym. Niezbędnym elementem było 

wprowadzenie dyżurów członków Prezydium i pracow-

ników biura dla realizowania działalności w niezbędnym 

zakresie. Wszelkie posiedzenia organów, zespołów me-

rytorycznych oraz przygotowania do przeprowadzenia 

egzaminów na uprawnienia budowlane muszą odbywać 

się też w zdalnym trybie.

Działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej nie 

została przerwana. Mimo dużych utrudnień przebiega-

ła sprawnie i terminowo, choć został zakłócony termi-

narz jej działania. Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

podała nowe terminy do przeprowadzenia egzaminów 

pisemnych: sesja letnia – 4 września 2020 r., a sesja je-

sienna – 4 grudnia 2020 r. Jako samorząd zawodowy 

jesteśmy przekonani, że sprawnie zrealizujemy postę-

powania kwalifikacyjne w nowych terminach.

Musimy zastanowić się nad zmianą sposobu pracy ze-

społów merytorycznych, których działalność w okresie 

pandemii jest bardzo ograniczona i  w  najbliższej per-

spektywie czasu nie wygląda optymistycznie. Należy 

zmodyfikować formuły ich działania, tym bardziej że ich 

praca jest cały czas potrzebna. Dotyczy to szczególnie: 

Zespołu ds. Procesów Budowlanych, Zespołu Praw-

no-Regulaminowego, Zespołu ds. Współpracy z Samo-

rządami Zawodowymi, Rady Programowej Biuletynu 

Informacyjnego i Strony Internetowej, a także Komisji 

ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń. Z pewnością 

aktualna sytuacja ogranicza możliwości działania Ze-

społu ds. Kontaktów Zagranicznych, ale nie zrezygnu-

jemy z tej działalności.

Pod dużym znakiem zapytania jest organizacja nie-

których ważnych konferencji, jak np. Konferencji Na-

ukowo-Technicznej „Rewitalizacja obszarów zurbanizo-

wanych” w Wałczu czy też Ogólnopolskiej Konferencji 

„Budownictwo szpitalne”. Mocno się zastanawiamy, 

czy nie przesunąć terminu ich organizacji na 2021 

rok. Przesunięcie byłoby wielką szkodą dla wizerunku  

WOIIB i  współpracujących organizacji jak CUTOB–

PZITB oraz izb: architektów, lekarzy, farmaceutów, 

a także pielęgniarek i położnych.

Będziemy się starali doprowadzić do organizacji 

dorocznych warsztatów „Projektowanie jako gra ze-

społowa”, które współorganizujemy z  Wielkopolską 

Okręgową Izbą Architektów. Celem warsztatów jest 

pokazywanie współpracy pomiędzy architektami i  in-

żynierami budownictwa różnych specjalności podczas 

realizacji obiektów budowlanych. Tradycją warsztatów 

stało się omawianie obiektów wyróżnionych nagrodą 

Jana Baptisty Quadro – przyznawaną co roku za najlep-

szą realizację architektoniczną w Poznaniu.

Wraz ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi 

współorganizujemy szkolenia dla naszych członków. 

Podczas pandemii nie możemy organizować szkoleń 

stacjonarnych. Nie chcemy jednak dopuścić do zanie-

chania szkoleń. Liczymy na ścisłą współpracę ze stowa-
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rzyszeniami w oparciu o ustalenia poczynione 18 lutego 

2020 r. podczas spotkania roboczego z prezesami SN-T. 

Celem naszego działania jest rozszerzenie oferty szko-

leń online. Będzie to wymagać doprecyzowania zakresu 

działań oraz zawarcia nowych umów pomiędzy WOIIB 

a poszczególnymi stowarzyszeniami.

Najważniejszą uroczystością dla członków naszego 

samorządu zawodowego jest coroczny Wielkopolski 

Dzień Budowlanych. W  tym roku powinien się on od-

być we wrześniu na terenie delegatury Izby w Koninie. 

Ponieważ jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne, 

szczególnie w  okresie pandemii, działania delegatury 

będą wsparte przez Radę Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa. Liczymy się również 

z  tym, że zmieniająca się sytuacja epidemiczna może 

spowodować, iż to święto będzie trzeba zorganizo-

wać w  mniejszej skali. Nie zamierzamy jednak z  nie-

go zrezygnować. Chcemy promować naszą branżę 

w świadomości społecznej jako grupę zawodów zaufa-

nia społecznego, bardzo pożytecznych i  potrzebnych 

społeczeństwu.

Pomimo aktualnej sytuacji pandemicznej realizuje-

my wytyczne uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu WOIIB 

z  4 października 2018 r. związane z  przygotowaniem 

inwestycji rozbudowy siedziby Izby. Prace przebiegają 

w  zaplanowanym rytmie. Na ogłoszony konkurs pro-

jektu budynku szkoleniowo-konferencyjnego odpo-

wiedziały cztery pracownie architektoniczne. Komisja 

konkursowa oceniła ich walory i wybrała rozwiązanie 

najbardziej funkcjonalne dla samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa w Wielkopolsce. 

Sprawozdanie nr 4/2020 z dnia 5.05.2020 r. Zespołu 

do spraw realizacji uchwały nr 1/2018 r. Nadzwyczajne-

go Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-

twa w  Poznaniu w  oparciu o  budowę budynku szkole-

niowo-konferencyjnego”.

Zespół w okresie od  5.03.2020 r. koordynował nastę-

pujące prace:

I. W zakresie budynku szkoleniowo-konferencyjnego.

1. 10.03.2020 r. otrzymaliśmy decyzję Samorzą-

dowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu 

o  utrzymaniu w  mocy decyzji o  warunkach zabu-

dowy nr 665/2019 z dnia 12.11.2019 r. Powyższa 

decyzja stała się ostateczną. 

2. 13.03.2020 r. rozpoczęliśmy procedurę konkursu 

architektonicznego na wybór najlepszej koncepcji 

dla budynku szkoleniowo-konferencyjnego WOIIB:

–  18.03.2020 r. – Do udziału w konkursie zapro-

szono osiem pracowni projektowych.

–  27.03.2020 r. – Cztery pracownie projektowe 

zgłosiły udział w konkursie.

–  20.04.2020 r. – Złożono cztery prace konkurso-

we.

–  24.04.2020 r. – Komisja konkursowa rozstrzy-

gnęła konkurs. 

W  związku z  błędami formalnoprawnymi i  funkcjo-

nalnymi w  zgłoszonych pracach komisja konkursowa 

nie przyznała I miejsca, przyznane zostały cztery rów-

norzędne II miejsca. 

Sprawozdanie Zespołu do spraw realizacji 
uchwały nr 1/2018 r. Nadzwyczajnego Zjazdu 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

| Krzysztof Pięta | 
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–  27.04.2020 r. – Zespół zwrócił się do uczest-

ników konkursu o wyjaśnienie błędów w zgło-

szonych pracach by mógł następnie dokonać 

wyboru najlepszej koncepcji budynku szkole-

niowo-konferencyjnego.

–  5.05.2020 r.  – Zespół wybrał Projekt 2002 jako 

najbardziej odpowiadający oczekiwaniom na 

realizację budynku szkoleniowo-konferencyj-

nego (w załączeniu przedstawiamy wizualiza-

cję prac konkursowych).

II. W zakresie parkingu.

1. 6.03.2020 r. zatwierdzono koncepcję projektową 

parkingu.

2. 23.04.2020 r. członkowie zespołu przeanalizowali 

postęp prac projektowych na podstawie sprawoz-

dania projektanta. Został wykonany projekt bu-

dowlany, operat wodnoprawny, dokumentacja wy-

cinki drzew. Obecnie trwają uzgodnienia projektu 

oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

Wizualizacje zgłoszonych prac 
według kodów konkursowych

Projekt 2001

Projekt 2002

Projekt 2005

Projekt 2008
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W  2006 r. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynie-

rów Budownictwa nawiązała współpracę z  Federacją 

Budownictwa i  Robót Publicznych z  regionu Vosges.  

22 stycznia 2008 r., podczas Międzynarodowych Targów 

Poznańskich BUDMA, podpisano umowę o  współpracy 

z francuską Federacją BTP. Umowę podpisali: prezydent 

Federacji Budownictwa i  Robót Publicznych – Daniel 

Virion, przewodniczący Rady WOIIB – Jerzy Stroński 

i skarbnik WOIIB – Kazimierz Ratajczak.

Jednym z  jej efektów było nawiązanie w  2009 roku 

współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 3 w Gnieźnie a Centrum Szkolenia Zawodowe-

go w  Arches i  organizacja wymiany uczniów w  ramach  

praktyk zawodowych w obu krajach.

11 lutego 2020 r. do Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa przybyła reprezentacja Fede-

racji Budownictwa i Prac Publicznych w Epinal we Fran-

cji w składzie: Sylvie Tuaillon – prezydent Federacji BTP,  

Jean-Michel Barbier – sekretarz generalny BTP CFA 

Vosges, Cyrille BASTIEN – dyrektor BTP CFA Vosges, 

Jann PERIDONT – koordynator projektów ERASMUS 

w szkołach BTP CFA, Djamel AKSAS – koordynator wy-

mian międzynarodowych w szkołach BTP CFA region 

Grand Est.

Celem wizyty było rozszerzenie współpracy pomiędzy 

samorządami zawodowymi oraz Zespołem Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie z Centrum Szkolenia 

Zawodowego w Arches, a także firmami zajmującymi się 

produkcją domów z  drewna i  elementów drewnianych 

do ich produkcji. 

12 lutego uczestnicy delegacji zapoznali się z profilem 

produkcji firmy INTER-LERS z Kłecka koło Gniezna. Na-

stępnie odbyło się spotkanie z Piotrem Gruszczyńskim, 

starostą powiatu gnieźnieńskiego, i Dariuszem Pilakiem, 

przewodniczącym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, a tak-

Reprezentacja Federacji BTP z Epinal 
w Gnieźnie

że Tadeuszem Strękiem, dyrektorem ZSP nr 3 w Gnieź-

nie. W  spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wiel-

kopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: 

Jerzy Stroński – przewodniczący Rady, Romana Barska 

– dyrektor biura WOIIB, Krzysztof Pięta – koordynator 

wizyty, członek Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych, 

Zbigniew Bigoszewski – opiekun delegatury w Gnieźnie, 

Jolenta Pankowska – inspektor delegatury w  Gnieźnie 

oraz Mirosław Praszkowski – redaktor naczelny Biule-

tynu WOIIB. Rozmowy dotyczyły podsumowania rezul-

tatów współpracy i wymian edukacyjnych uczniów obu 

szkół.

| Mirosław Praszkowski | 

Po spotkaniu w  starostwie dyrektor Tadeusz Stręk 

zaprosił delegacje FBTP i  WOIIB do obiektów Zespołu 

Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 3, by kontynuować szczegó-

łowe rozmowy o zakresie dalszej współpracy i możliwo-

ści jej rozszerzenia. Podczas rozmów ustalono, że w maju 

2020 r. przyjadą uczniowie z  Francji, a  w  listopadzie do 

Francji pojadą uczniowie z Gniezna. Wydarzenia związa-

ne z epidemią koronawirusa skomplikowały te plany. 

Spotkanie w starostwie.
Fot. Mirosław Praszkowski
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| Ryszard Niewiedział | 

Rok 2019 był okazją do świętowania 100-lecia odzy-

skania niepodległości Polski i wielu innych, ważnych ju-

bileuszy obchodzonych na różnego rodzaju imprezach, 

spotkaniach, konferencjach i  wystawach, na których 

przypominane są różne fakty historyczne i wspominamy 

ludzi, którzy tę  historię tworzyli. Natomiast elektrycy 

świętują jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich, aby uczcić zorganizowany w  czerwcu 1919 

roku I  Zjazd Elektrotechników Polskich w  Warszawie, 

na którym doszło do założenia naszego Stowarzysze-

nia. W zjeździe, zorganizowanym z  inicjatywy Kół Elek-

tryków z Warszawy, Poznania (reprezentujących dawny 

zabór pruski), Lwowa, Krakowa, Łodzi i Sosnowca, wzięli 

udział przedstawiciele poznańskich elektryków, a prze-

wodniczącym Prezydium I  Zjazdu był Stanisław Doma-

galski – właśnie z  Poznania. Stąd rok 2019 był okazją 

do świętowania wspaniałego jubileuszu 100-lecia SEP 

w  Wielkopolsce. Nasuwa się pytanie – dlaczego świę-

tujemy jako przedstawiciele Wielkopolski, a  nie tylko 

jako Oddział Poznański SEP?  Związane jest to z faktem, 

że w Oddziale Poznańskim działały koła skupiające elek-

tryków z Kalisza, Konina i Piły. Po reformie administracyj-

nej kraju w 1976 roku, w kolejnych latach koła te stały się 

zalążkiem nowych oddziałów SEP. I  tak Oddział Kaliski 

został powołany w roku 1976, Oddział Koniński w roku 

1977, a Oddział Pilski w roku 1979. Najstarszy z oddzia-

łów SEP w Wielkopolsce – Oddział Poznański – od 12 li-

stopada 2010 r. nosi imię Profesora Józefa Węglarza. 

Aktualnie Oddział Poznański SEP posiada osobo-

wość prawną, liczy ponad 1100 członków zrzeszo-

nych w  27 kołach zakładowych i  terenowych oraz 

dwóch członków wspierających – ENEA Operator Sp. 

z  o.o. i  BS i  PE ENERGOPROJEKT-Poznań S.A. Pre-

zesem w  obecnej kadencji od 14 marca 2018 r. jest  

Aleksandra Rakowska, przewodniczącym Oddziałowej 

Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Kupiec, a  przewodni-

czącym Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego – Krzysz-

tof Siodła. W oddziale działają cztery sekcje branżowe: 

energetyki, instalacji i urządzeń elektrycznych, teleko-

munikacji i elektroniki oraz trakcji elektrycznej, a także  

9 komisji i rad oddziałowych. 

Oddział prowadzi działalność szkoleniową w  zakre-

sie przygotowania do egzaminów kwalifikacyjnych 

uprawniających do zajmowania się eksploatacją urzą-

dzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Przy Od-

dziale Poznańskim działają 3 komisje kwalifikacyjne 

z  uprawnieniami do egzaminowania w  zakresie Grupy 

I – eksploatacja i dozór sieci i urządzeń elektroenerge-

tycznych. 

Działalność popularyzatorska Oddziału polega na or-

ganizacji tradycyjnych imprez naukowo-technicznych 

i szkoleniowych, a mianowicie:

 seminariów szkoleniowych z cyklu „Przepisy budowy 

i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroener-

getycznych” (od 2008 roku);

 konferencji naukowo-technicznych podczas Między-

narodowych Targów Energetyki EXPOPOWER w Po-

Stulecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
w Wielkopolsce

Aleksandra Rakowska otwiera jubileuszowe spotkanie.
Fot. Mirosław Praszkowski

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE



9Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 2/2020 (67)

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE

znaniu z  cyklu „Energooszczędność w  oświetleniu” 

oraz z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średnie-

go i wysokiego napięcia” – w maju 2007 roku Oddział 

Poznański SEP otrzymał certyfikat założyciela Mię-

dzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER;

 konferencji z okazji Światowego Dnia Telekomunika-

cji i Społeczeństwa Informacyjnego;

 sympozjów naukowo-technicznych z  cyklu „Współ-

czesne urządzenia i usługi elektroenergetyczne, tele-

komunikacyjne i informatyczne” (od 1996 roku).  

Seminaria szkoleniowe, konferencje targowe i sympo-

zja odbywają się przy bliskiej współpracy z Wielkopolską 

Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu.

Oddział Poznański SEP, należący zatem do założycieli 

Stowarzyszenia, zorganizował w  dniu 18 października 

2019 r. w Auli Magna Centrum Wykładowego Politech-

niki Poznańskiej uroczystość jubileuszową pod hasłem 

„100 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wiel-

kopolsce”.  Uroczystość ta odbyła się pod honorowym 

patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskie-

go, Starosty Powiatu Poznańskiego, Prezydenta Mia-

sta Poznania i  JM Rektora Politechniki Poznańskiej. 

Partnerami w organizacji tej uroczystości były wielko-

polskie oddziały SEP z Kalisza, Konina i Piły oraz firmy: 

ENEA Operator Sp. z  o.o., MIKRONIKA, ELESTER-P-

KP, STRUNOBET-MIGACZ, ASTAT oraz Biuro Studiów 

i  Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT PO-

ZNAŃ S.A.  

Uczestników jubileuszowego spotkania – w liczbie bli-

sko 300 osób – powitała serdecznie prezes Oddziału Po-

znańskiego SEP prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska.  

Spośród przybyłych gości wymieniła m.in.: prorekto-

rów Politechniki Poznańskiej – prof. dr. hab. inż. Teofila 

Jesionowskiego i prof. dr hab. inż. Jana Żurka, Starostę 

Powiatu Poznańskiego  – Jana Grabkowskiego, dyrek-

tora Departamentu Infrastruktury Krzysztofa Krzysz-

tofiaka – reprezentującego Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Poznania – dra inż. Radosława Szczerbowskiego (który 

jest członkiem Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP), 

prezesów instytucji partnerskich naszej uroczystości, 

prezesa SEP – dra inż. Piotra Szymczaka, wicepreze-

sów Zarządu Głównego SEP – Kazimierza Pawlickiego 

(będącego jednocześnie przewodniczącym Rady FSNT 

NOT w Poznaniu ) i Krzysztofa Wolińskiego, sekretarza 

generalnego SEP – dra inż. Jacka Nowickiego, prezesów 

Oddziałów Założycielskich SEP – Zagłębia Węglowego, 

Krakowskiego i  Łódzkiego, prezesów Oddziałów SEP 

z obszaru Wielkopolski – Kaliskiego, Konińskiego i Pil-

skiego, przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa Jerzego Strońskiego,  

redaktorów naczelnych i  przedstawicieli mediów sto-

warzyszeniowych i branżowych.

Następnie prezes A. Rakowska przedstawiła wiel-

kopolskie Oddziały SEP – Poznański, Kaliski, Koniński 

i Pilski wraz z wybranymi danymi statystycznymi. W ko-

lejnej części swego wystąpienia przybliżyła sylwetkę 

patrona Oddziału Poznańskiego – Profesora Józefa 

Węglarza. Jednocześnie z  ogromną radością i  satys-

fakcją poinformowała zebranych, że zgodnie z decyzją 

Zarządu Głównego SEP rok 2020 został ogłoszony Ro-

kiem Profesora Józefa Węglarza. Zgodnie z programem 

referat okolicznościowy dotyczący historii energetyki 

poznańskiej i Oddziału Poznańskiego SEP przedstawił 

Andrzej Grzybowski – przewodniczący Komisji Histo-

rycznej OP SEP. Teksty prezentujące osobę Profesora 

J. Węglarza, historię energetyki poznańskiej oraz ka-

lendarium Oddziału Poznańskiego SEP wydane zostały 

drukiem w postaci wydawnictwa jubileuszowego. 

Goście jubileuszu.
Fot. MP
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MIKRONIKA, ELESTER-PKP, STRUNOBET-MIGACZ, 

Międzynarodowych Targów Poznańskich, Wielko-

polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 

członkowie Oddziału Poznańskiego SEP – Henryk 

Kaczmarek, Rafał Kłaczyński, Aleksander Kordus, Jan 

Mieczysław Kowalak, Elżbieta Niewiedział, Władysław 

Opydo,  Zbigniew Pawuła, Michał Rakowski, Antoni 

Stan, Bolesław Zaporowski, Adam Ziemski; członkowie 

Oddziału Kaliskiego SEP – Jan Adamkiewicz, Zbigniew  

Karolak, Joanna Paczesna, Andrzej Zeltman, Zenon 

Zgarda.

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia gości. 

Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP Jerzy Barglik  

przekazał dla OP SEP Medal im. dr. inż. Zbigniewa  

Białkiewicza. Następnie gratulowali Oddziałowi i złożyli 

życzenia przedstawiciele patronów i partnerów uroczy-

stości jubileuszowej, instytucji współpracujących, brat-

nich oddziałów SEP i stowarzyszeń branżowych.   

Na zakończenie części oficjalnej spotkania wystąpił 

Chór Kameralny Politechniki Poznańskiej VOLANTES 
SONI.

Spotkanie jubileuszowe było okazją do wręczenia wy-

różnień, odznaczeń i medali zasłużonym członkom Sto-

warzyszenia i  gościom. Godność Zasłużonego Seniora 

SEP otrzymali: Tomasz Gorczyca, Aleksander Michalak,  

Andrzej Słupianek i Eugeniusz Spiralski. Szafirową Od-

znakę Honorową SEP otrzymali: Stanisław Byliński, 

Kazimierz Pawlicki i Leszek Stanowski. Złotą Odznakę 

Honorową SEP otrzymali: Halina Kemnic i  Wojciech 

Kowalewski. Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzy-

mała Małgorzata Kozber.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie Medali 

100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezes 

SEP Piotr Szymczak przekazał statuetkę z  medalem 

100-lecia dla Oddziału Poznańskiego na ręce poznań-

skich prezesów obecnych na uroczystości: Czesława 

Królikowskiego, Stefana Granatowicza, Kazimierza 

Pawlickiego i  Aleksandry Rakowskiej. Należy nadmie-

nić, że podczas Jubileuszowego XXXIX Nadzwyczaj-

nego Zjazdu Delegatów SEP, który odbył się w  dniach 

6 i 7 czerwca 2019 roku w Politechnice Warszawskiej, 

wręczono pierwsze Medale 100-lecia Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich – z naszego Oddziału otrzymali je 

wówczas Członkowie Honorowi SEP Stefan Granato-

wicz i Czesław Królikowski.

Następne Medale 100-lecia otrzymali przedstawicie-

le instytucji współpracujących  z  Oddziałem Poznań-

skim SEP – Politechniki Poznańskiej, ENEA Operator, 

Zasłużeni Seniorzy SEP Oddziału Poznańskiego.  
Fot. MP

Występ Chóru Kameralnego Politechniki Poznańskiej VOLANTES 
SONI. Fot. J. Głuchowski

Kolejnym elementem uroczystości jubileuszowej 

było, trwające w  bardzo miłej atmosferze do późnych 

godzin wieczornych, spotkanie koleżeńskie połączone 

z częścią gastronomiczną. Stanowiło ono forum wymia-

ny wspomnień i doświadczeń tak zawodowych, stowa-

rzyszeniowych, jak i osobistych. Na zakończenie każdy 

z  uczestników, wychodząc ze spotkania, otrzymał eg-

zemplarz wydawnictwa jubileuszowego „100 lat Sto-

warzyszenia Elektryków Polskich w Wielkopolsce”. 

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE
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Obchody 85-lecia 
Poznańskiego Oddziału PZITB
| Maria Świerczak | 

Zarząd PZITB w  Poznaniu był organizatorem i  go-

spodarzem obchodów 85-lecia Poznańskiego Oddziału 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownic-

twa. Uroczystości odbyły się w dniach 24–25 paździer-

nika 2019 roku.

Do Poznania przybyli: Piotr Szymczak – zastępca se-

kretarza generalnego PZITB i przewodniczący Ogólno-

polskich Kół Młodych, Grażyna Furmańczyk-Ziemińska 

– redaktor naczelna „Przeglądu Budowlanego” oraz 

delegowani przedstawiciele oddziałów terenowych 

PZITB z  całej Polski. Bratni oddział PZITB w  Kaliszu 

reprezentowali Tomasz Kulczyński – przewodniczący 

i Marian Walczak – honorowy przewodniczący. Wśród 

wielu znamienitych gości należy wymienić: Wojciecha  

Jankowiaka – wicemarszałka województwa wiel-

kopolskiego, Stanisławę Ziółkowską – okręgowego 

inspektora pracy w  Poznaniu, Aidę Januszkiewicz- 

-Piotrowską – wielkopolskiego wojewódzkiego inspek-

tora nadzoru budowlanego. WOIIB reprezentowali:  

Jerzy Stroński, Włodzimierz Draber i  Kazimierz  

Ratajczak. Marek Szczęsny i Zenon Kierczyński repre-

zentowali WIB, a Aleksandra Rakowska poznański od-

dział SEP. Obecni byli również: Kazimierz Pawlicki – pre-

zes FSNT NOT, a także prezesi poznańskich oddziałów: 

Jan Lemański – PZITS, Jan Firlik – SITKOM, Andrzej  

Mikołajczak – SITPNIG, Jacek Mańczak – SIMP. Violetta  

Pastwa – zastępca dyrektora projektu BUDMA, repre-

zentowała Zarząd MTP. Przybyli również przedstawi-

ciele świata nauki: Marlena Kucz – prodziekan WBIIŚ 

PP, Jerzy Bykowski – dziekan i Anna Szymczak-Graczyk 

– prodziekan Uniwersytetu Przyrodniczego w  Pozna-

niu, a także grono profesorskie z Wydziału Budownic-

twa i  Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, 

Uniwersytetu Przyrodniczego i Wydziału Architektury 

Politechniki Poznańskiej. Byli również przedstawiciele 

poszczególnych kół Oddziału. 

Po zakwaterowaniu się w  Hotelu Rzymskim w  Po-

znaniu uczestnicy spotkania udali się do sal konferen-

cyjnych hotelu, gdzie zwiedzili wystawę poświęconą 

85-letniej działalności Oddziału PZITB oraz stoiska 

promocyjne firm będących sponsorami uroczystości, 

tj. Międzynarodowych Targów Poznańskich, Wielkopol-

skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, TOR-

KRET, MATBET, PeKaBex S.A. AQUAPOL, POZBRUK, 

KONBET. 

W  głównej sali konferencyjnej uczestnicy obcho-

dów zostali powitani przez Edmunda Przybyłowicza 

– przewodniczącego Poznańskiego Oddziału PZITB, 

który otwierając obchody 85-lecia Oddziału, popro-

sił o  uczczenie minutą ciszy zmarłych niedawno, za-

służonych członków PZITB, profesorów Politechni-

ki Poznańskiej, Andrzeja Stefańskiego i  Bolesława  

Nowakowskiego. Następnie przewodniczący przedsta-

wił zgromadzonym referat dotyczący historii powsta-

Powitanie gości.
Fot. PZITB-Poznań
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nia Poznańskiego Oddziału PZITB od roku 1934 do 

czasów współczesnych, ilustrując go licznymi przeźro-

czami z ważnych wydarzeń Oddziału na przestrzeni lat. 

Za swoją działalność Oddział został wyróżniony Hono-

rową Odznaką ,,Za Zasługi dla Rozwoju Województwa 

Poznańskiego”, Odznaką Honorową Miasta Poznania, 

Odznaką Honorową ,,Za Zasługi dla Województwa 

Leszczyńskiego”.

W  strukturach Oddziału działa obecnie: 11 kół,  

5 komisji oraz Komitet Remontów ZO PZITB. Część 

kół (w tym Koło Seniorów powołane w 1972 r.) wyka-

zuje bardzo dużą aktywność stowarzyszeniową także 

w  komisjach Zarządu Głównego. Koło Seniorów było 

w 2018 r. organizatorem XXXI Krajowej Narady Senio-

rów w Poznaniu.

W  roku 1985 powstał przy Zarządzie Oddziału 

ośrodek CUTOB (Centrum Usług Techniczno-Organi-

zacyjnych Budownictwa) dla opracowywania projek-

tów, ekspertyz, orzeczeń i  opinii technicznych, nad-

zorów budowlanych, wycen i  rekomendacji dla firm 

budowlanych. CUTOB–PZITB w  roku 1992 został 

przekształcony w  spółkę z  o.o. Czynnie współpracuje 

z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi podczas 

Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA, or-

ganizując m.in. seminaria w formie Forum Edukacyjne-

go i konkursy na najlepszą pracę dyplomową inżynier-

ską i magisterską.

CUTOB–PZITB jest wydawcą „Informatora Budow-

lanego” – kwartalnika przedstawiającego aktualności 

z  życia Oddziału i  informacje o  nowych aktach praw-

nych, certyfikacjach, rynku cen w budownictwie, jak też 

o organizowanych kursach i szkoleniach. Ściśle współ-

pracuje z WOIIB, organizując szkolenia dla inżynierów   

i techników w celu poszerzania wiedzy fachowej przez 

członków WOIIB z zakresu nowych technologii stoso-

wanych w  budownictwie, zmian przepisów Prawa bu-

dowlanego, czy też ,,Warunków technicznych”.

Zarząd Oddziału PZITB i  CUTOB–PZITB jest orga-

nizatorem cyklicznych konferencji naukowych i  tech-

nicznych, m.in. Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego 

(w  roku 2019 odbyły się XXI) i  Konferencji Naukowej 

poświęconej Rewitalizacji Infrastruktury Obiektów 

Budowlanych (w roku 2018 odbyła się XVIII konferen-

cja), Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbywają się  

w Wałczu.

Zarząd Oddziału PZITB patronuje również organiza-

cji cyklicznych konferencji naukowych, jak np. „Trwałość 

i  skuteczność napraw obiektów budowlanych”. Wie-

lu członków Oddziału bierze udział w  ogólnopolskich 

konferencjach naukowo-technicznych organizowa-

nych przez Zarząd Główny PZITB, takich jak: „Awarie 

Budowlane” w Międzyzdrojach, „Warsztaty Pracy Pro-

jektanta Konstrukcji” w  Szczyrku i  Wiśle, „Renowacja 

Budynków i  Modernizacja Obszarów Zabudowanych” 

w Zielonej Górze, „Warsztaty Rzeczoznawcy Budowla-

nego” w Cedzynie. Zarząd Oddziału stara się odmłodzić 

skład swoich członków. Zostały utworzone Koła Mło-

dych przy Politechnice Poznańskiej i  Uniwersytecie 

Przyrodniczym.

Następnie Edmund Przybyłowicz wręczył honorowe 

odznaczenia zasłużonym członkom Poznańskiego Od-

działu PZITB: Ryszardowi Kahlowi – Złotą Honorową 

Odznakę PZITB z  Diamentem oraz Stefanii Waligórze 

– Złotą Odznakę.

W dalszej części spotkania goście złożyli na ręce prze-

wodniczącego Oddziału adresy z  gratulacjami z  okazji 

tak wspaniałego jubileuszu. W  swoich okolicznościo-

wych przemówieniach podkreślali znaczenie i rolę, jaką 

odgrywało i  odgrywa nasze Stowarzyszenie dla pol-

Edmund Przybyłowicz przedstawia referat.
Fot. PZITB-Poznań

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE
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skiego budownictwa. Prezes WOIIB podkreślił również 

bardzo dobrą współpracę, która będzie z pewnością da-

lej kontynuowana. 

Następnym punktem programu obchodów była pre-

zentacja działalności Koła Młodych, którą poprowadziła 

przewodnicząca Koła Młodych Oddziału Poznań – Bar-

bara Wolek. W swojej prezentacji poruszyła zagadnienia 

dotyczące takich działań jak: szerokie promowanie akcji 

,,Honor Inżyniera” mającej na celu podkreślanie zawodu 

inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicz-

nego, współpraca z  Kołem Naukowym Studentów Bu-

downictwa Politechniki Poznańskiej w  organizacji sze-

regu wykładów dla przybliżenia studentom i  młodym 

absolwentom różnych zagadnień praktycznych z  ob-

szaru budownictwa oraz III Ogólnopolskiej Studenckiej 

Konferencji Budowlanej ,,BUDMIKA’18”. Przewodniczą-

ca podkreśliła udział członków Poznańskiego Koła Mło-

dych w akcjach WORCAMP przy remontowaniu takich 

obiektów jak domy dziecka i domy samotnej matki, a tak-

że w zorganizowaniu XVIII Krajowego Zjazdu Naukowo-

-Technicznego Młodej Kadry PZITB. Obszerna i  cieka-

wa prezentacja kol. Barbary Wolek była przedostatnim 

punktem programu pierwszego dnia obchodów 85-lecia 

Poznańskiego Oddziału PZITB, który zakończył się uro-

czystą kolacją koleżeńską.

Następnego dnia, w piątek 25.10.2019 r., uczestnicy 

zwiedzali zabytki Poznania. Pod opieką profesjonal-

nego przewodnika zwiedzili katedrę poznańską i  jej 

podziemia, gdzie zobaczyli fragmenty katedry prero-

mańskiej i  romańskiej, a  także relikty grobowców – 

najprawdopodobniej grobowce pierwszych władców 

Polski Mieszka I  i  króla Bolesława Chrobrego. Podzi-

wiali również rekonstrukcję misy chrzcielnej, pocho-

dzącej z X wieku, w której miał przyjąć chrzest pierwszy 

władca Polski wraz z poddanymi. Goście obeszli także 

wewnętrzne nawy kościoła, podziwiając główny ołtarz 

oraz kaplice (w tym słynną ,,Złotą Kaplicę”). Następnie 

zwiedzili Śródkę, gdzie w centrum Rynku Śródeckiego 

w restauracji HYĆKA, serwującej dania kuchni lokalnej, 

zrobili sobie małą przerwę, a  następnie zwiedzili Mu-

zeum Archeologiczne na Ostrowie Tumskim.

Kolejnym etapem zwiedzania były obiekty histo-

ryczne znajdujące się na Międzynarodowych Targach 

Poznańskich wraz z  obiektami Powszechnej Wystawy 

Krajowej („PeWuKi”), imprezy wystawienniczej, któ-

ra odbyła się w  Poznaniu od 16 maja do 30 września  

1929 r. Zorganizowano ją z okazji dziesięciolecia odzy-

skania niepodległości, w  celu zaprezentowania społe-

czeństwu dorobku odrodzonego państwa (gospodar-

czego, kulturalnego i organizacyjnego). 

Na terenie MTP czekała uczestników jeszcze druga 

dodatkowa atrakcja – Targi Retro Motor Show 2019 – 

niesamowita (zajmująca aż 6 pawilonów) ekspozycja 

przeróżnych zabytkowych pojazdów z  minionej epoki, 

zarówno tych dobrze znanych z rodzimej produkcji, jak 

i modeli z całego motoryzacyjnego świata (osobowych, 

autobusów, ciężarówek, motocykli, skuterów, a  nawet 

rowerów). 

Odznaczeni w towarzystwie Przewodniczącego.
Fot. PZITB-Poznań

Uczestnicy wycieczki.
Fot. PZITB-Poznań
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Drogowa mapa Wielkopolski cią-

gle się zmienia. W ostatnich latach na 

terenie województwa powstały waż-

ne szlaki komunikacyjne, stanowiące 

część korytarzy międzynarodowych, 

łączących ważne ośrodki europej-

skie. Każdy wybudowany kilometr 

drogi ekspresowej stał się olbrzymim 

impulsem dla rozwoju gospodarki re-

gionu. Szczególnie jest to widoczne 

poprzez realizację inwestycji w oko-

licach węzłów drogowych.

  Generalna Dyrekcja Dróg Kra-

jowych i  Autostrad realizuje zada-

nia ujęte w  rządowym Programie 

Budowy Dróg Krajowych, który 

to określa kierunki działań oraz 

priorytety inwestycyjne w  zakre-

sie rozwoju sieci dróg krajowych 

w  Polsce. Program pozwala doko-

nać diagnozy stanu obecnego sek-

tora drogowego, definiuje zarówno 

cele planowane do osiągnięcia, jak 

i kluczowe obszary stanowiące tzw. 

wąskie gardła w transporcie osobo-

wym i  towarowym oraz odnosi się 

do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją 

przed Polską w  najbliższym czasie. 

Dokument ten zakłada dokończe-

nie budowy ciągów dróg A i S. 

 160 km S5 w woj. wielkopolskim

Do tej pory oddano użytkowni-

kom ruchu w sumie 160 kilometrów 

ekspresowej, dwujezdniowej drogi 

S5 w następujących odcinkach:

– Kleszczewo (A2) –  Gniezno o dłu-

gości 35 km;

– Kaczkowo – Korzeńsko o  długo-

ści 29 km wraz z 9 km obwodnicą 

Bojanowa i Rawicza, w tym 6,5 km 

na terenie województwa dolno-

śląskiego;

– Gniezno –  Mieleszyn o  długości 

ponad 18 km;

– Radomicko – Leszno Południe 

i  Leszno Południe – Kaczkowo 

z  łącznikiem do Leszna o  łącznej 

długości 29 km;

– Poznań – Wronczyn długości oko-

ło 16 km;

– Wronczyn –  Kościan Południe 

długości prawie 19 km;

– Kościan Południe – Radomicko 

długości prawie 16 km.

Nowe odcinki S5 pozwolą kierow-

com na bezpieczniejsze i  bardziej 

komfortowe podróżowanie po-

między Poznaniem i  Wrocławiem, 

skracając czas przejazdu do ok. 1,5 

godziny.

 Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S5 na 

poszczególnych odcinkach była do-

finansowana ze środków Unii Euro-

pejskiej z  Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.

Plan wykonany, 
S5 w Wielkopolsce zrealizowana
| Alina Cieślak | 
| Marcin Kucharczak | 

  W  Wielkopolsce cała droga kra-

jowa nr 5 od 2019 roku jest drogą 

ekspresową w klasie S. 

Budowa drogi ekspresowej S5 

trwała kilkanaście lat i  podzielona 

została na różne odcinki realizacyj-

ne.

 Mieleszyn – Gniezno Południe

Długość: 18,33 km. 

Lata realizacji: 2014–2017.

Wartość projektu 582 mln zł.

W  ramach zadania inwestycyj-

nego wybudowane zostało ponad  

18 km drogi ekspresowej, trzy wę-

zły drogowe: „Mieleszyn”; „Gniezno

-Północ”; „Kłecko” oraz dwa miejsca 

obsługi podróżnych (MOP typ I).  

Ponadto przebudowane zostały 

istniejące odcinki dróg: krajowych 

nr 5, wojewódzkich nr 190 i  197, 

powiatowych oraz gminnych w kla-

sach technicznych od GP do D, linie 

kolejowe, a  także szereg elemen-

tów istniejącej infrastruktury tech-

nicznej.

Wzajemne powiązanie istniejące-

go układu komunikacyjnego z trasą 

drogi ekspresowej S5 zapewniono 

poprzez obiekty inżynierskie: wia-

dukty, przejazdy drogowe. Prze-

kroczenia istniejących cieków wod-

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE
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nych zaprojektowano za pomocą 

obiektów mostowych: przepustów 

i mostów.

Łączna ilość obiektów inżynier-

skich (bez przepustów) wynosi  

19 sztuk, na które składają się:  

4 mosty w  ciągu drogi S5 (w  tym  

1 zespolony w ciągu S5 i drogi nr 3, 

klasy G), 5 wiaduktów w  ciągu S5 

(w  tym 2 nad linią PKP), 9 wiaduk-

tów nad S5, 1 przejście dla zwierząt 

w ciągu DK nr 5.

 Gniezno Południe – Poznań 

Wschód 

Długość: 35 km. 

Jest to tzw. Wschodnia Obwodni-

ca Poznania – podzielona na potrze-

by realizacji na dwa krótsze odcinki:

Odcinek I Gniezno – Czachurki
Długość: 14,9 km.

Lata realizacji: 2009–2013.

Wartość projektu: 707 mln zł.

Na odcinku Gniezno – Czachurki 

wybudowano łącznie 25 obiektów 

inżynierskich, w  tym: 9 wiaduktów 

nad S5, 2 wiadukty nad drogą kra-

jową nr 5, 3 wiadukty w ciągu drogi 

S5, w tym 1 wiadukt nad PKP, 7 prze-

pustów ekologicznych, 3 przepusty 

mostowe (2 na drodze krajowej nr 5,  

1 na drodze S5), 1 wiadukt ekolo-

giczny dla zwierząt nad drogą S5.

 Węzły drogowe: „Woźniki”, „Fał-
kowo”, „Wierzyce”.

Odcinek II Czachurki – Kleszczewo
Długość: 20,2 km.

Lata realizacji: 2009–2013.

Wartość projektu: 717 mln zł.

Na odcinku Czachurki – Kleszcze-

wo jest zlokalizowanych 16 obiek-

Trasa S5 Poznań – Gniezno.
Fot. GDDKiA Poznań 

tów inżynierskich, w  tym: 1 most  

w  ciągu S5, w  tym przejście dla  

zwierząt dołem, 3 wiadukty w ciągu 

S5 (w tym 1 nad linią PKP), 10 wia- 

duktów nad S5, 1 wiadukt nad dro-

gą krajową nr 92, 1 wiadukt ekolo-

giczny dla zwierząt nad drogą S5.

Węzły drogowe: „Chorzałki”, 
„Iwno”, „Kostrzyn”, „Kleszczewo”.

 Poznań Zachód – Wronczyn

Długość: 15,9 km.

Lata realizacji: 2015–2019.

Wartość projektu: ok. 529 mln zł.

Cała inwestycja zlokalizowana 

jest w  województwie wielkopol-

skim, w  powiecie poznańskim, na 

obszarze gmin: Komorniki, Dopie-

wo i  Stęszew. Początek drogi eks-

presowej S5 ustalono w  odniesie-

niu do przecięcia osi autostrady A2 

z drogą S5 na węźle Poznań Zachód, 

a  koniec za miejscowością Wron-

czyn.

Wzajemne powiązanie istniejące-

go układu komunikacyjnego z  trasą 

drogi ekspresowej S5 zapewniono 

poprzez obiekty inżynierskie: wia-

dukty, przejazdy drogowe. Przekro-

czenia istniejących cieków wodnych 

zaprojektowano za pomocą obiektów 

mostowych: przepustów i mostów.

Na terenie Wielkopolskiego Par-

ku Narodowego w miejscu przecię-

cia przez drogę ekspresową doliny 

Samicy Stęszewskiej zaprojektowa-

no estakadę umożliwiającą migrację 

zwierząt dużych. Migracja odbywa 

się z kierunku Wielkopolskiego Par-

ku Narodowego w kierunku Bagien 

Trzcielińskich. Jest to teren o  bar-

dzo dużej aktywności zwierzyny.

Łączna ilość obiektów inżynier-

skich (bez przepustów) wynosi  
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17 szt., na które składają się:  

7 wiaduktów drogowych nad S5, 

2 przejazdy gospodarcze pod S5,  

1 wiadukt ekologiczny nad S5, 3 mo-

sty w  ciągu S5, 2 wiadukty w  ciągu 

S5, 1 przejście dla zwierząt pod S5 

oraz kładka dla pieszych nad S5.

Węzły drogowe: „Konarzewo”, 
„Stęszew”, „Mosina”.

W  czerwcu ubiegłego roku 

GDDKiA odstąpiła od umowy 

z  wykonawcą odcinka, tj. włoskim 

konsorcjum TOTO S.p.A. Constru-

zioni Generali (Lider) i Vianini Lavo-

ri S.p.A (Partner), i podjęto działania 

mające na celu zabezpieczenie in-

teresów Skarbu Państwa. Przejęto 

ochronę placu budowy oraz utrzy-

manie tymczasowej organizacji 

ruchu. Krok po kroku realizowano 

założony plan działań.

 Podjęto szybką i odpowiedzialną 

decyzję o  niewyłanianiu kolejne-

go generalnego wykonawcy. Ce-

lem było szybkie zakończenie prac 

i  udostępnienie kierowcom dro-

gi, dlatego sukcesywnie, zgodnie 

z  Prawem zamówień publicznych, 

powierzano wykonanie kluczowych 

robót nowym wykonawcom.  

W  tym roku prowadzone będą 

jeszcze prace związane z  zagospo-

darowaniem Miejsc Obsługi Po-

dróżnych, dróg serwisowych oraz 

nasadzenia zieleni.

 Wronczyn – Kościan Południe 

Długość – 18,9 km.

Lata realizacji: 2016–2019.

Wartość projektu – 362 mln zł.

Inwestycja położona jest w  cało-

ści w  obszarze administracyjnym 

województwa wielkopolskiego, po-

wiaty: poznański (gmina Stęszew), 

kościański (gmina: Czempiń, Ko-

ścian). Początek odcinka znajduje 

się na wysokości m. Wronczyn (gmi-

na Stęszew), zaś koniec odcinka 

znajduje się na wysokości m. Kobyl-

niki (gmina Kościan). 

Wzajemne powiązanie istniejące-

go układu komunikacyjnego z trasą 

drogi ekspresowej S5 zapewniono 

poprzez 22 obiekty inżynierskie: 

wiadukty, przejazdy drogowe. Prze-

kroczenia istniejących cieków wod-

nych zaprojektowano za pomocą 

obiektów mostowych, przepustów 

oraz mostów. Na wybór obiektu 

mostowego miały wpływ nastę-

pujące elementy: rozległość dolin 

rzek, tereny podmokłe i  zabagnio-

ne, ukształtowanie terenu oraz wy-

magania środowiskowe (ochrona 

zespołów przyrodniczo-krajobra-

Węzeł Czempiń.
Fot. GDDKiA Poznań 

zowych). Przebieg drogi ekspreso-

wej po terenach leśnych jak również 

w pobliżu istniejących obszarów le-

śnych wymusił konieczność zapro-

jektowania przejść dla zwierzyny 

dziko żyjącej.

Węzły drogowe: „Czempiń”, „Ko-
ścian Północ”.

 Kościan Południe – Radomicko

Długość: 15,7 km.

Lata realizacji: 2016–2019.

Wartość projektu – 303 mln zł.

Inwestycja położona jest w całości 

w obszarze administracyjnym woje-

wództwa wielkopolskiego, powiaty: 

kościański (gmina: Kościan, Śmigiel) 

oraz leszczyński (gmina Lipno). Po-

czątek odcinka znajduje się na wyso-

kości m. Kobylniki (gmina Kościan), 

zaś koniec odcinka znajduje się w m. 

Radomicko (gmina Lipno).

Wzajemne powiązanie istniejące-

go układu komunikacyjnego z trasą 
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drogi ekspresowej S5 zapewniono 

poprzez 22 obiekty inżynierskie: 

wiadukty, przejazdy drogowe. Prze-

kroczenia istniejących cieków 

wodnych zaprojektowano za po-

mocą obiektów mostowych, prze-

pustów oraz mostów. Na wybór 

obiektu mostowego miały wpływ 

następujące elementy: rozległość 

dolin rzek, tereny podmokłe i  za-

bagnione, ukształtowanie terenu 

oraz wymagania środowiskowe 

(ochrona zespołów przyrodniczo- 

-krajobrazowych). Przebieg drogi 

ekspresowej po terenach leśnych 

jak również w  pobliżu istniejących 

obszarów leśnych wymusił koniecz-

ność zaprojektowania przejść dla 

zwierzyny dziko żyjącej.

Węzły drogowe: „Kościan Po-
łudnie”, „Śmigiel Północ”, „Śmigiel 
Południe”, „Lipno”.

 Radomicko – Leszno Południe

Długość – 19,14 km.

Lata realizacji: 2016–2018.

Wartość projektu: 575 mln zł.

Inwestycja przebiega przez nastę-

pujące miejscowości: Lipno, Leszno, 

Rydzyna. Droga ekspresowa prze-

biega całkowicie po nowym śladzie 

przez tereny rolne i częściowo leśne  

po zachodniej stronie Leszna, poza 

terenem lotniska szybowcowego 

w Strzyżewicach.

W  ramach inwestycji wykonane 

zostały następujące obiekty inży-

nierskie: 6 wiaduktów w ciągu dro- 

gi S5 (w  tym 1 zespolony z  przej-

ściem dla zwierząt średnich oraz 

2 nad liniami kolejowymi), 1 most 

Leszno Południe – Kaczkowo.
Fot. GDDKiA Poznań   

w  ciągu drogi S5 (będący jedno-

cześnie przejściem dla zwierząt 

średnich), 6 wiaduktów drogowych 

(przejazdów) nad drogą S5, 1 kład- 

ka dla pieszych łącząca MOP-y,  

1 przejazd pieszo-rowerowy pod 

DK 12, 1 przejście dolne dla zwie-

rząt pod drogą S5.

Węzły drogowe: „Święciechowa”, 
„Leszno Zachód”.

 Leszno Południe – Kaczkowo 

Długość: 9,52 km.

Lata realizacji: 2016–2018.

Wartość projektu: 274 mln zł.

Inwestycja zlokalizowana jest 

w  województwie wielkopolskim, 

powiecie leszczyńskim i  przebiega 

na terenach gmin Rydzyna, Świę-

ciechowa i miasta Leszno.

W  ramach inwestycji wykonane 

zostały następujące obiekty inży-

nierskie: 1 most w  ciągu drogi S5 

(będący jednocześnie przejściem 

dla zwierząt dużych) – most MS18 

nad Rowem Polskim, 4 wiadukty 

drogowe (przejazdy) nad drogą S5, 

1 przejście górne dla zwierząt (eko-

dukt) nad drogą S5 i  linią kolejową 

E59, wiadukt WGP1 nad linią kole-

jową E59, wiadukt WGP2 nad ist-

niejącą DK5 – węzeł „Dąbcze”.

Węzły drogowe: „Dąbcze”, „Lesz-
no Południe”.

 Kaczkowo – Korzeńsko

Długość: 29,2 km + (8,9 km).

Lata realizacji: 2009–2014.

Wartość projektu: 1 148 mln zł.

Inwestycja zlokalizowana jest na 

terenie dwóch województw wiel-

kopolskiego oraz dolnośląskiego. 

Na terenie województwa wielko-

polskiego droga S5 odc. Kaczkowo 

– Korzeńsko przebiega przez tere-

ny powiatu leszczyńskiego – gmi-

na Rydzyna, powiatu rawickiego 

– gmina Bojanowo i  Rawicz, nato-
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miast na terenie województwa dol-

nośląskiego przez tereny powiatu 

trzebnickiego – gmina Żmigród 

oraz powiatu górowskiego – gmina 

Wąsosz.

Integralną częścią, związaną z bu-

dową drogi S5 była budowa pół-

nocnej obwodnicy miasta Rawicza 

w ciągu drogi krajowej nr 36 Lubin 

– Rawicz – Krotoszyn – Ostrów 

Wlkp. Obwodnica ta przechodzi 

w  większości przez tereny gminy 

Rawicz oraz we fragmencie przez 

gminę Wąsosz.

Obiekty inżynierskie w  ilości 

102 szt., w  tym: nad drogą S5 –  

3 przejścia ekologiczne dla dużych 

zwierząt, 8 wiaduktów drogowych 

w  ciągu dróg gminnych, powiato-

wych, krajowych i  wojewódzkich, 

w ciągu drogi  S5 – 3 wiadukty nad 

drogą, 1 wiadukt nad linią kolejową,  

1 most nad rzeką Masłówką, pod 

drogą S5 – 1 przejazd na szlaku ro-

werowym, 1 przejazd drogi dojaz-

dowej, 1 przejście między MOP, nad 

DK 36 – 1 wiadukt w ciągu drogi po-

wiatowej, w ciągu DK 36 – 3 mosty,  

1 wiadukt nad linią kolejową, pod  

DK 36 – 1 przejazd drogi dojazdo- 

wej, 3 przejścia ekologiczne nad li-

nią kolejową,  2 przejazdy pod przej-

ściami ekologicznymi w  ciągu dróg 

krajowych, 3 wiadukty drogowe nad 

linią kolejową w  ciągu pozostałych 

dróg, most w ciągu drogi dojazdowej,  

67 żelbetowych przepustów skrzyn-

kowych pod drogą S5 i DK 36.

Węzły drogowe: „Kaczkowo”, 
„Bojanowo”, „Rawicz” i „Korzeń-
sko”.

W czerwcu 2013 roku w związku 

z  przerwaniem przez wykonawcę 

prac GDDKiA odstąpiła od umowy 

z  konsorcjum: Alpine Bau GmbH  

(lider), PBG S.A., Aprivia S.A., Hy-

drobudowa Polska S.A.

Dokończeniem inwestycji, po 

przeprowadzonym postępowaniu 

przetargowym, zajęła się firma Bu-

dimex S.A.

Wszystkie inwestycje realizowa-

ne w ramach budowy drogi ekspre-

sowej S5 w  Wielkopolsce zostały 

ukończone. Wiele z nich wykonano 

w terminie lub nawet przed umow-

nym terminem realizacji. 

Nie obyło się również bez kom-

plikacji. Na dwóch odcinkach: Kacz-

kowo – Korzeńsko oraz Poznań 

Zachód – Wronczyn GDDKiA, jako 

inwestor, zmuszona była odstą-

pić od zawartych umów i  szukać 

możliwości szybkiego dokończenia 

rozpoczętych prac. Ważnym czyn-

nikiem było również zabezpiecze-

nie wykonanych już prac, żeby nie 

uległy degradacji. Zarówno w  jed-

nym przypadku, jak i  drugim udało 

się tego dokonać i dziś cieszymy się 

w  Wielkopolsce drogą ekspresową 

S5.

W ten sposób cała droga ekspre-

sowa S5 w  województwie wielko-

polskim o  długości ponad 160 km 

i  wartości inwestycyjnej  około 5,5 

mld złotych  została zrealizowana, 

a  Poznań i  Wrocław dołączyły do 

par miast bezpośrednio skomuniko-

wanych drogami szybkiego ruchu.

Głównym zadaniem drogi eks-

presowej S5 jest skrócenie czasu 

podróży, a  także zwiększenie bez-

pieczeństwa ruchu użytkowników 

drogi i  mieszkańców przyległych 

miejscowości.

Trasa S5 jest doskonale skomu-

nikowana z  innymi odcinkami dróg 

krajowych oraz z  drogami innych 

kategorii przy zastosowaniu no-

woczesnych bezkolizyjnych roz-

wiązań komunikacyjnych (węzły 

drogowe, wiadukty). Ponadto in-

westycja przyczyni się do popra-

wy bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego oraz zwiększenia komfortu 

jazdy zarówno dla podróżujących 

tranzytem pomiędzy aglomeracją 

poznańską i  wrocławską, jak i  ko-

rzystających z  połączeń lokalnych. 

Poprawią się warunki ruchu nie tyl-

ko na jej ciągu, ale także na innych 

drogach województwa wielkopol-

skiego, w tym alternatywnych dróg. 

W  ramach budowy S5 zadbano 

o rozwiązania niezbędne dla pełnej 

ochrony środowiska. W  tym celu 

zachowano przebieg szlaków mi-

gracyjnych zwierząt (wybudowano 

przejścia dla zwierząt, wykonano 

szczelny system konstrukcji i  roz-

wiązań technicznych naprowadza-

jących zwierzęta na te przejścia) 

oraz zamontowano ekrany przeciw- 

akustyczne i przeciwolśnieniowe.

GDDKiA wykonała plan w  sto-

sunku do S5. Przed nami nowe rów-

nie ważne zadania. Ponad 300 km 

S11  znajduje się w  projektowaniu 

na terenie województwa wielkopol-

skiego.

Więcej informacji o S11 i nie tylko 

w następnym wydaniu Biuletynu. 
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W cieniu walki z koronawirusem COVID–19 zupełnie 

bez echa przeszła informacja o wprowadzonych głębo-

kich zmianach w ustawie Prawo budowlane.

Ustawa Prawo budowlane – dalej „ustawa” – w pier-

wotnym brzmieniu weszła w życie 7 lipca 1994 r. W mi-

nionym okresie i obecnie ustawa ta podlegała i podlega 

różnym modyfikacjom, za którymi niestety trudno na-

dążyć nawet osobom zobowiązanym do jej zawodowe-

go stosowania. W  trakcie minionych dwudziestu pię-

ciu lat ustawa doczekała się ponad stu różnych zmian. 

W  tym czasie, celem ułatwienia posługiwania się tek-

stem bardzo często nowelizowanego aktu prawnego, 

sporządzono i  opublikowano osiem tekstów jednoli- 

tych ustawy.

Wystarczy wspomnieć, że w międzyczasie do lamusa 

trafił tak mocno reklamowany projekt kodeksu urbani-

styczno-budowlanego, który w  opinii swych twórców 

miał zrewolucjonizować i  uprościć polski proces bu-

dowlany. 

W  samym roku 2019 dokonano dwunastu istot-

nych zmian ustawy. Zmiany te między innymi doty-

czyły: uprawnień budowlanych, kwestii związanych 

z  wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27.04.2016 r. 

w  sprawie RODO, realizacji sieci gazowych, odnawial-

nych źródeł energii, inwestycji w  sektorze naftowym 

oraz zmian odnośnie do obowiązku uzyskiwania decy-

zji środowiskowych. Zmiany te szerzej omawiane były 

w trakcie przeprowadzonych już szkoleń.

Natomiast w roku 2020 nastąpiły zmiany dwojakiego 

rodzaju, z  jednej strony wprowadzono przepisy zmie-

niające w  znaczący sposób warunki realizacji procesu 

budowlanego, z  drugiej zaś strony zasady stosowania 

przepisów prawa budowlanego w  czasach epidemii. 

Druga kwestia nie stanowi przedmiotu rozważań ni-

niejszego artykułu.

Uchwalona 13 lutego 2020 r. ustawa wprowadza 

wiele kolejnych zmian. Jedną z nich jest nowa definicja 

obszaru oddziaływania obiektu. Według dotychcza-

sowego stanu prawnego przez obszar oddziaływania 

obiektu należało rozumieć teren wyznaczony w  oto-

czeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z  tym obiek-

tem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudo-

wy, tego terenu. Za ograniczenia takie w zagospodaro-

waniu terenu uznawano np. hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne albo zanieczyszczenie powietrza, wody lub 

gleby, bądź też pozbawienie lub ograniczenie możliwo-

ści korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 

i cieplnej, środków łączności, dopływu światła dzienne-

go czy choćby zintensyfikowanie ruchu po prywatnej 

drodze dojazdowej. Obecnie pojęcie „obszaru oddziały-

wania obiektu” ograniczono, stanowiąc, że pod pojęciem 

tym należy rozumieć teren wyznaczony w  otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odręb-

nych, wprowadzających związane z tym obiektem ogra-

niczenia w  zabudowie tego terenu. Jest to zasadnicza 

zmiana dla wszystkich osób będących sąsiadami takiej 

| Piotr Stawicki | 

Wybrane informacje o zmianach wynikających z postanowień ustawy z dnia 13 lutego 
2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. 2020 poz.471)

Prawo budowlane 
po zmianach w roku 2020 
Z cyklu: Po drodze z prawem

P
o 
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Nowa regulacja jednoznacznie systematyzuje budowy

i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę 

nieruchomości, gdyż trudniej będzie się im stać stroną 

postępowania. Natomiast z punktu widzenia inwestora, 

projektanta i organu architektoniczno-budowlanego – 

będzie to zmiana korzystna, albowiem przy wyznacza-

niu obszaru oddziaływania obiektu pod uwagę będzie 

należało wziąć tylko przepisy związane z  zabudową 

terenu, to znaczy, przede wszystkim przepisy rozporzą-

dzenia w sprawie warunków technicznych.

Kolejna zmiana dotyczy regulowanej w  artykule 9  

ustawy możliwości odstępstw od przepisów tech-

niczno-budowlanych, o  których mowa w  art. 7 usta-

wy. W  świetle nowej regulacji, w  szczególnie uzasad-

nionych przypadkach, dopuszcza się odstępstwo od 

przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie 

może jednak – po spełnieniu określonych warunków 

zamiennych – powodować zagrożenia życia ludzi lub 

bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów uży-

teczności publicznej, mieszkaniowego budownictwa 

wielomieszkaniowego – ograniczenia dostępności dla 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o  których 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz 

nie może powodować pogorszenia warunków zdrowot-

no-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska. 

Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia mini-

stra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane,  

udziela albo odmawia udzielenia – przed wydaniem 

decyzji o  pozwoleniu na budowę albo decyzji o  zmia-

nie pozwolenia na budowę – w  drodze postanowie-

nia, organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

Wskazać należy, że zgoda taka nie może być udzielana 

w  odniesieniu do legalizacji obiektów wybudowanych 

w warunkach samowoli budowlanej.

Ustawodawca dokonał głębokiej rekonstrukcji prze-

pisów artykułu 29 ustawy. Nowa regulacja jednoznacz-

nie systematyzuje budowy i  roboty budowlane nie-

wymagające pozwolenia na budowę. Wprowadzono 

cztery kategorie takich budów i robót, dzieląc je na: 

	 budowy, które nie wymagają decyzji o  pozwole-

niu na budowę, natomiast wymagają zgłoszenia, 

o którym mowa w art. 30 ustawy, 

 budowy, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu 

na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 

30 ustawy, 

  roboty budowlane, które nie wymagają decyzji 

o  pozwoleniu na budowę, natomiast wymagają 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy, 

  roboty budowlane, które nie wymagają decyzji 

o  pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o  któ-

rym mowa w art. 30 ustawy. 

Powyższa regulacja nie wprowadza żadnych zmian 

merytorycznych, natomiast czyni bardziej czytelnymi 

reguły postępowania administracyjnego poprzedzają-

cego rozpoczęcie robót budowlanych.

W tym miejscu przypomnieć należy, że – niezależnie 

od rodzaju obiektu budowlanego – decyzji o pozwole-

niu na budowę wymagają nadal przedsięwzięcia, które 

wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, nadto przedsięwzięcia wymagające prze-

prowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 

2000 oraz realizowane w obiektach wpisanych do reje-

stru zabytków.

Kolejną nowością w  ma-

jących wejść w  życie w  dniu  

19 września 2020 r. przepisach 

ustawy są postanowienia do-

tyczące projektu budowlanego. 

W  świetle nowych regulacji projekt budowalny składa 

się z trzech części:

  projektu zagospodarowania działki lub terenu 

sporządzonego na aktualnej mapie do celów pro-

jektowych, obejmującego: określenie granic dział-

ki lub terenu; usytuowanie, obrys i układy istnie-

jących i  projektowanych obiektów budowlanych, 

w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń bu-

dowlanych sytuowanych poza obiektem budow-

lanym; sposób odprowadzania lub oczyszczania 



21

z życia izby

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 2/2020 (67)

PRAWO

Projekt techniczny nie podlega ocenie 

organu architektoniczno-budowlanego 

ścieków; układ komunikacyjny i  układ zieleni, ze 

wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i  wzajemnych odległości 

obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projekto-

wanej zabudowy terenów sąsiednich, a  nadto in-

formację o obszarze oddziaływania obiektu,

  projektu architektoniczno-budowlanego obej-

mującego: układ przestrzenny oraz formę 

architektoniczną istniejących i projektowa-

nych obiektów budowlanych; zamierzony 

sposób użytkowania obiektów budowla-

nych, w tym liczbę projektowanych do wydziele-

nia lokali, z  wyszczególnieniem lokali mieszkal-

nych; charakterystyczne parametry techniczne 

obiektów budowlanych; opinię geotechniczną 

oraz informację o sposobie posadowienia obiek-

tu budowlanego; projektowane rozwiązania 

materiałowe i techniczne mające wpływ na oto-

czenie, w tym środowisko; charakterystykę eko-

logiczną; informację o wyposażeniu technicznym 

budynku, w  tym projektowanym źródle lub źró-

dłach ciepła do ogrzewania i przygotowania cie-

płej wody użytkowej; opis dostępności dla osób 

niepełnosprawnych; oraz – jeżeli zostało wydane 

– postanowienie udzielające zgody na odstęp-

stwo, o którym mowa w art. 9,

  projektu technicznego obejmującego: projekto-

wane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz 

z  wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościo-

wych; w  przypadku budynków charakterystykę 

energetyczną; a  także w  zależności od potrzeb: 

projektowane niezbędne rozwiązania techniczne 

oraz materiałowe; dokumentację geologiczno-in-

żynierską lub geotechniczne warunki posadowie-

nia obiektów budowlanych oraz inne opracowania 

projektowe.

Zgodnie z  nowymi postanowieniami ustawy celem 

uzyskania pozwolenia na budowę lub przy jej zgłosze-

niu do wniosku załącza się tylko po trzy egzemplarze 

projektu zagospodarowania działki i projektu architek-

toniczno-budowlanego. Oba te projekty po dokonaniu 

przez organ architektoniczno-budowlany sprawdze-

nia ich zgodności z  ustawą podlegają zatwierdzeniu 

w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Warto w tym miejscu odnotować kolejną nowość po-

legającą na wprowadzeniu przepisu stanowiącego, że 

nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, je-

żeli upłynęło 5 lat od dnia, odpowiednio od dnia: – jej 

doręczenia lub ogłoszenia (art. 37b ustawy), – w  któ-

rym decyzja o  pozwoleniu na użytkowanie stała się 

ostateczna (art. 59h ustawy).

Projekt techniczny nie podlega ocenie organu archi-

tektoniczno-budowlanego, jest natomiast doręczany 

przez inwestora kierownikowi budowy, który potwier-

dza jego otrzymanie wpisem do dziennika budowy.

Zmienione przepisy ustawy zmieniają lub wprowa-

dzają nowe obowiązki obciążające uczestników proce-

su budowlanego. 

Wśród nowych obowiązków projektanta zawartych 

w art. 20 ustawy wskazać należy obowiązek zapewnie-

nia – w  razie potrzeby – udziału w  opracowaniu pro-

jektu budowlanego osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjal-

ności. Podkreślić należy, że we wszystkich wprowadzo-

nych ustawą z  dnia 13 lutego 2020 r. zmianach w  od-

niesieniu do osób sprawujących samodzielne funkcje 

techniczne w  budownictwie oraz inne kwalifikowane 

czynności (np. geodezyjne) ustawa nakłada obowiązek 

posiadania właściwych dla danej czynności uprawnień 

zawodowych. 

Z  zadaniem doboru projektantów branżowych ściśle 

związany jest także obowiązek projektanta polegający 

na wzajemnym skoordynowaniu technicznym wykona-

nych przez projektantów innych branż opracowań pro-

jektowych, zapewniających uwzględnienie zawartych 

w  przepisach zasad bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 
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w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projek-

tu budowlanego oraz zapewnienie zgodności projektu 

technicznego z projektem zagospodarowania działki lub 

terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. 

Nadto projektant obowiązany jest zapewnić sprawdze-

nie projektu architektoniczno-budowlanego oraz pro-

jektu technicznego pod względem zgodności z  przepi-

sami, w  tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projekto-

wania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Rozszerzony został zakres obowiązków inwe-

stora w  związku z  rozpoczęciem i  prowadzeniem 

robót budowlanych. Obok obowiązków wymienionych 

w artykule 18 ustawy dodano obowiązki ustalone w ar-

tykułach 41 i następnych ustawy. I tak, zgodnie z art. 41 

ustawy o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót bu-

dowlanych inwestor zawiadamia obok organu nadzoru 

budowlanego także projektanta sprawującego nadzór 

nad zgodnością realizacji budowy z  projektem robót 

budowlanych. Do zawiadomienia o zamierzonym termi-

nie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza 

informację wskazującą imiona i  nazwiska osób, które 

będą sprawować funkcję: kierownika budowy i inspek-

tora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustano-

wiony – wraz z  kopiami zaświadczeń wydanymi przez 

właściwe izby samorządów zawodowych i  kopiami ich 

uprawnień budowalnych. Nadto do zgłoszenia tego in-

westor załącza oświadczenia projektanta i projektanta 

sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, 

dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektem architektoniczno-budowlanym oraz roz-

strzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.                                                       

Zmieniona ustawa w artykule 42 jednoznacznie okre-

śla przypadki, w których inwestor przed rozpoczęciem 

robót budowlanych obowiązany jest do zapewnienia 

sporządzenia projektu technicznego, ustanowienia 

kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestor-

skiego. Kolejnym zadaniem inwestora jest pozyskanie 

od właściwego organu administracji architektonicz-

Przepisy artykułu 45a określają obowiązki

 kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy 

no-budowlanej ostemplowanego dziennika budowy 

i  przekazanie go ustanowionemu przez siebie kierow-

nikowi budowy. 

Dotychczasowe obowiązki kierownika budowy ule-

gły zmianie i rozszerzeniu poprzez dodanie w ustawie 

nowego przepisu artykułu 45a określającego obowiązki 

kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy. I tak, 

przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest 

obowiązany: zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki; 

potwierdzić wpisem w  dzienniku budowy otrzymanie 

od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego 

oraz projektu technicznego; umieścić w  widocznym 

miejscu na terenie budowy tablicę informacyjną oraz 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeń-

stwa pracy i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy odpowiada za prowadzenie dzien-

nika budowy. W tym miejscu wskazać należy, że kwestie 

związane z  prowadzeniem dziennika budowy zostały 

uregulowane bezpośrednio w  tekście ustawy. Rozwią-

zania te nie odbiegają zasadniczo w  swej treści od do-

tychczasowych postanowień rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury regulujących tę kwestię. Podobnie do ran-

gi ustawowej podniesiono postanowienia dotyczące ta-

blicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Jako uzupełnienie dotychczasowych informacji 

wskazać należy, że zmianie uległa także dotychczaso-

wa struktura ustawy w  ten sposób, że dotychczasowy 

Rozdział 5 „Budowa i  oddawanie do użytku obiektów 

budowlanych” został podzielony na trzy mniejsze lo-

gicznie związane z zawartymi tam regulacjami, są to: 

  Rozdział 5 „Rozpoczęcie i prowadzenie robót bu-

dowlanych” – artykuły od 41 do 47 ustawy,

  Rozdział 5a „Postępowanie w  sprawie rozpoczę-

cia i  prowadzenia robót budowlanych z  narusze-

niem ustawy” – artykuły od 48 do 53a ustawy oraz                              
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„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli:

Edward Fursa Koło
Andrzej Gerke Kalisz
Józef Kubaś Poznań

Przepisy wejdą w życie 19 września 2020 r.

  Rozdział 5b „Zakończenie budowy” – artykuły od 

54 do 60 ustawy.

Warto jednak zaznaczyć, że nowe prawo znacząco 

zmienia postępowanie prowadzone przed organami 

nadzoru budowlanego. Wyodrębniony Rozdział 5a „Po-

stępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót 

budowlanych z  naruszeniem ustawy” zawiera sformu-

łowane w  zasadzie od nowa artykuły 48 do 53a usta-

wy regulujące postępowanie naprawcze i legalizacyjne 

w  odniesieniu do przypadków samowoli budowlanej. 

Wprowadzony zakres zmian dotyczy wszystkich 

etapów postępowania naprawczego i  legaliza-

cyjnego. Wskazać należy na zaistniałą możliwość 

uproszczonej legalizacji niektórych obiektów bu-

dowalnych wybudowanych w warunkach samowoli  bu-

dowlanej. W  ramach procedury uproszczonej ustawa 

po zmianach dopuszcza możliwość bezpłatnej legaliza-

cji dla tzw. „starych” budynków, tj. powstałych bez zgło-

szenia czy pozwolenia na budowę ponad 20 lat temu. 

W  procedurze tej organ nie będzie badał zgodności 

z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego. Bo, jak wynika z  uzasadnienia projektu ustawy, 

skoro samorząd terytorialny przez 20 lat akceptował 

taki obiekt budowlany, mając świadomość jego istnie-

nia przy ustalaniu lub zmianie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, niezasadnym jest teraz 

kwestionowanie niezgodności takiego obiektu z aktem 

planistycznym. Nadto, skoro powstanie obiektu w wa-

runkach samowoli nie zostało zgłoszone przez wiele 

lat do organu nadzoru budowlanego przez sąsiadów, to 

może świadczyć o  tym, że lokalna społeczność akcep-

tuje ich istnienie, tym samym można domniemywać, że  

nie naruszają one interesów osób trzecich oraz że wpi-

sują się w architekturę danej przestrzeni. Szczegółowe 

zasady przebiegu takiego postępowania określają po-

stanowienia artykułu 49f i następne ustawy. Legalizacja 

samowoli budowlanej w takim przypadku będzie moż-

liwa bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej. 

Dodać należy, że uproszczonego postępowania legali-

zacyjnego nie będzie można wszcząć w  żadnym przy-

padku w  stosunku do obiektów budowlanych, do któ-

rych wydano decyzje o  nakazie rozbiórki przed dniem 

wejścia w życie ustawy.

Na zakończenie tej części omówienia zmian ustawy 

wskazać należy, że omawiane przepisy wejdą w  życie 

19 września 2020 r. Z tym zastrzeżeniem, że w terminie 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionych posta-

nowień ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie 

projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może 

dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 

Podobnie dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wy-

dane lub ostemplowane przez organy administracji ar-

chitektoniczno-budowlanej albo nadzoru budowlane-

go przed dniem wejścia w  życie przepisów zmienianej 

ustawy zachowują ważność i są prowadzone w sposób 

dotychczasowy.

Powyższe informacje nie wyczerpują w  pełni wpro-

wadzonych w  ustawie zmian. Bardziej szczegółowo 

omówione zostaną one w zbliżającym się cyklu wykła-

dów organizowanych przez WOIIB. 
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Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce (10) 

BUDOWNICTWO CZASÓW OKUPACJI 
I PIERWSZYCH LAT POWOJENNYCH 
Lata 1939–1956

Z historii

W pierwszej połowie września 1939 r. cała Wielkopol-

ska znalazła się pod okupacją niemiecką.  Wojska polskie, 

poza nielicznymi potyczkami, wycofały się w  kierunku 

Warszawy, obawiając się okrążenia przez Niemców ata-

kujących jednocześnie z trzech kierunków: z północy, za-

chodu i z południa. W dniach 9–20 września Armia „Po-

znań” stoczyła w  okolicach Kutna i  Łowicza największą 

bitwę kampanii wrześniowej, zadając Niemcom poważ-

ne straty i opóźniając zajęcie Warszawy.

W  październiku 1939 r. ziemie polskie zajęte przez 

hitlerowców podzielono na parę obszarów. Ok. 25% 

zachodnich obszarów Polski wcielono do III Rzeszy. 

Wielkopolska, Kujawy i  część ziemi łódzkiej objęte zo-

stały okręgiem Poznań (Reichsgau Posen) przemiano-

wanym w  1940 r. na Kraj Warty (Reichsgau Warthe-

gau). Okręg ten miał stać się „okręgiem wzorcowym 

Rzeszy poddanym pełnej germanizacji”. Jesienią 1939 

r. specjalne grupy SS i  Gestapo wymordowały po-

nad 2500 osób, polskiej inteligencji z  Wielkopolski. 

W  pierwszym okresie okupacji wysiedlono z  Wiel-

kopolski do Generalnego Gubernatorstwa (głównie 

na Kielecczyznę i  do Małopolski) 50 tysięcy Polaków, 

z  samego Poznania ok. 30 tys. W  okresie późniejszym 

z  centrum miasta przesiedlono Polaków na przedmie-

ścia, do mieszkań o  niższym standardzie i  do baraków. 

Na wsiach lepsze gospodarstwa zajmowali Niemcy. 

W kilku etapach do Wielkopolski, głównie do Poznania, 

sprowadzono Niemców z  krajów bałtyckich (ok. 20 ty-

sięcy), znad Morza Czarnego i po 1941 r. z centralnych 

Niemiec – z miast niszczonych bombardowaniami alianc-

kimi – łącznie ok. 90 tys. osób. W  1944 r. Poznań miał  

324 tys. mieszkańców: 231 tys. Polaków i 93 tys. Niem-

ców. (W  1939 r. Poznań liczył 265 tys. mieszkańców, 

w tym 5 tys. Niemców i 3 tys. Żydów). Przemysł w mia-

stach Wielkopolski został przestawiony na produkcję 

zbrojeniową. Fabryki zostały rozbudowane szczegól-

nie po 1942 r., gdy przeniesiono tu wiele oddziałów 

zakładów z  niszczonych bombardowaniami miast na 

zachodzie Rzeszy. W  Pile i  Poznaniu powstały fabryki 

samolotów. W  Poznaniu (Dębiec, Franowo), Gnieźnie  

i  Ostrowie Wlkp. zbudowano duże rozrządowe stacje 

kolejowe dla potrzeb zaopatrzenia frontu wschodniego.

Wielkopolska z racji odległości od alianckich baz lot-

niczych i  faktu, iż w  miastach większość mieszkańców 

stanowili Polacy, nie była celem dużych nalotów sił 

sprzymierzonych. Od 1943 r. kilkakrotnie bombardo-

wana była Piła, w 1944 r. dwukrotnie Poznań. W pierw-

szym nalocie na Poznań, na Wielkanoc udział wzięło  

100 samolotów 8 Armii Lotniczej USA, w drugim na Zie-

lone Świątki 150 samolotów. Celem bombardowań były 

obiekty kolejowe i przemysłowe, m.in. dworzec główny, 

zakłady HCP, tereny targów, gdzie produkowano części 

do samolotów, lotnisko w Krzesinach, z montownią sa-

molotów Focke Wulf (po czerwcowym nalocie zostało 

całkowicie zniszczone).

Okupacja Wielkopolski trwała do początków 1945 r.  

Region wyzwolony został w  ramach tzw. operacji wi-

ślańsko-odrzańskiej, która rozpoczęła się 12 stycznia 

forsowaniem Wisły i  doprowadziła w  końcu stycznia 

do osiągnięcia przez Rosjan brzegów Odry. Większość 

miejscowości w  Wielkopolsce zdobyta została „z  mar-

KALEJDOSKOP
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szu”, unikając większych zniszczeń. Zacięte walki przez 

miesiąc (od 22 I  do 23 II) toczyły się o  zamieniony 

w twierdzę Poznań i o również zamienioną w twierdzę 

Piłę (od 30 I do 14 II).

Ryc. 1. Projekt modułowego segmentu budynku mieszkalnego  
z 1942 r. do realizacji w całych Niemczech. Elewacja
i przekrój kondygnacji segmentu. (Baumeister nr 7, 1943)

Ryc. 2. Poznań. Budynek mieszkalny przy ul. Przybyszewskiego 
z 1942 r. 
Fot. Zbigniew Szmidt

Po zakończeniu II wojny światowej Wielkopolska 

znalazła się w  całkowicie odmienionych warunkach 

geopolitycznych. Granica państwa przesunięta została 

100 km na zachód, diametralnie zmieniły się uwarunko-

wania polityczno-gospodarcze. Poznań stał się jednym 

z  głównych ośrodków komunikacyjnych, przemysło-

wych i  kulturalnych w  kraju. Mimo zniszczeń szybko 

rosła liczba mieszkańców miasta, osiągając w  1946 r.  

– 268 tys. i w 1950 r. – 321 tys.

  Budownictwo w latach okupacji 

Oceniając ogólnie, zakres budownictwa w Wielkopol-

sce w  latach 1939–44 był niewielki. W  Niemczech na 

przełomie lat 30. i 40. dla potrzeb budownictwa miesz-

kaniowego opracowano typowe projekty modułowe 

obiektów blokowych (ryc. 1) i  jednorodzinnych – sze-

regowych. W Poznaniu od 1941 r. powstały osiedla do-

mów blokowych i  szeregowych jednorodzinnych m.in. 

na Jeżycach w rejonie ulic Szamarzewskiego i Przyby-

szewskiego (ryc. 2), Wildzie i  Łazarzu, przeznaczone 

dla sprowadzonych z  zachodnich Niemiec urzędników 

i  pracowników zakładów zbrojeniowych. Na mniejszą 

skalę budynki takie powstały m.in. w Gnieźnie, Lesznie, 

Ostrowie Wlkp.

Budynki miały ściany wznoszone z  cegieł ceramicz-

nych, proste elewacje zdobione były niewielkimi de-

talami w portalach. Dachy wykonywano strome, kryte 

dachówkami. Nie stosowano, ze względów przeciwpo-

żarowych, dachów płaskich krytych papą. Stropy wyko-

nywano jako staloceramiczne z zastosowaniem różne-

go rodzaju pustaków (ryc. 3).

W Poznaniu, dla wysiedlonych z centrum miasta Po-

laków, na Świerczewie, wzniesiono duży kompleks ba-

raków (ryc. 4), którego pozostałości są aktualnie rozbie-

rane (kwiecień 2020 r.). Na ich terenie planowane jest 

współczesne osiedle mieszkaniowe.

W  Pile, na przedmieściach, zbudowano kilkaset nie-

wielkich, jednolitych domków jednorodzinnych dla 

niemieckich robotników i  inżynierów. Przetrwały one 

do dziś, choć większość z nich w różny sposób została 

przebudowana.
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Jedynym budynkiem o  charakterze reprezentacyj-

nym powstałym w tym czasie w Wielkopolsce był pałac 

dla hitlerowskiego namiestnika Warthegau zbudowany 

w 1942 r. w Jeziorach nad Jez. Góreckim (ryc. 5). Obec-

nie mieści się w  nim dyrekcja Wielkopolskiego Parku 

Narodowego.

W  wielu miastach Wielkopolski okupant wzniósł 

różnego rodzaju schrony przeciwlotnicze i nieduże be-

tonowe schrony bojowe. Prawie wszystkie w  okresie 

powojennym zostały rozebrane. W Poznaniu ok. 1942 

r. zbudowano 3 potężne żelbetowe obiekty o  charak-

terze specjalnym. W dwóch z nich mieściły się centrale 

dalekosiężnej łączności telefonicznej (ryc. 6, 7), prze-

znaczenie jednej budowli do dziś nie zostało określone 

(położonej przy obecnym Osiedlu Kopernika). Podobny 

bunkier wzniesiono też w  Kaliszu, nieopodal ówcze-

snej fabryki amunicji (późniejsze WSK). W żelbetowym 

„wieżowcu” przy ul. Czarna Rola w Poznaniu po wojnie 

umieszczono fermę... królików, dziś stoi nieużytkowany 

na skraju osiedla mieszkaniowego Winogrady jako wąt-

pliwej urody, trudny do likwidacji „zabytek”.

Ryc. 3. Katalog stropów staloceramicznych stosowanych  
w latach 1940–44 w Niemczech i na terenach okupowanych. 
(Baumeister nr 3, 1941)

Ryc. 4. Poznań. Baraki na Świerczewie, dla wysiedlonych z centrum 
miasta Polaków.
Fot. ZS

Ryc. 5. Jeziory. Pałac z 1942 r., rezydencja hitlerowskiego namiest-
nika Warthegau. 
Fot. ZS
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Wiele zakładów przemysłowych w  całej Wielkopol-

sce zostało rozbudowanych, zmodernizowanych, a pro-

dukcja przestawiona na potrzeby wojenne. M.in. w Po-

znaniu w  zakładach Alco produkowano akumulatory 

dla okrętów podwodnych. Dużym ośrodkiem zakładów 

przemysłu zbrojeniowego była Piła, gdzie pod koniec 

wojny produkowano m.in. pierwsze niemieckie samolo-

ty odrzutowe Messerschmitt 262.

  Zniszczenia wojenne 

Jak już wspomniano większość miejscowości Wiel-

kopolski uniknęła znaczniejszych zniszczeń wojen-

nych. W toku miesięcznych walk o miasto zniszczonych  

Ryc. 6. Poznań. żelbetowy bunkier przy dyrekcji kolei (ul. Taylora) – 
centrala łączności sieci kolejowej.
Fot. ZS

Ryc. 7. Poznań. żelbetowy wieżowiec – bunkier (ul. Czarna Rola) – 
centrala łączności dalekosiężnej. 
Fot. ZS

Ryc. 8. Poznań. Most Chwaliszewski i Chwaliszewo. Luty 1945. 
Cyryl 

Ryc. 9. Poznań. ul. 23 Lutego. Luty 1945. 
Cyryl

Ryc. 10. Poznań. Most Bolesława Chrobrego i katedra. Luty 1945. 
Cyryl 
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  Odbudowa zniszczeń 

W Poznaniu jeszcze w toku walk o Cytadelę w połowie 

lutego rozpoczęto prace przy odgruzowywaniu waż-

niejszych ulic i uruchamianiu sieci komunalnych. Wpro-

wadzono obowiązkową gospodarkę kwaterunkową. 

W  miarę upływu czasu do miasta powracali wysiedleni 

mieszkańcy, przybywali nowi osadnicy. Sytuacja kwate-

runkowa była bardzo trudna, większe mieszkania zajmo-

wały 2–3 rodziny, zagęszczenie na 1 pokój przekraczało 

3 osoby. W początkowym okresie prace remontowe wy-

konywane były przez niewielkie firmy rzemieślnicze na 

koszt prywatnych właścicieli budynków. Brakowało ma-

teriałów budowlanych, szczególnie spoiw i stali.

W miarę upływu czasu władze państwowe przejmo-

wały zakłady przemysłowe i  niektóre budynki miesz-

kalne. Na szczeblu centralnym powstały dwa minister-

stwa budownictwa: przemysłowego i  budownictwa 

mieszkaniowego (miast i osiedli). W tej strukturze two-

rzono państwowe przedsiębiorstwa budowlane i szko-

ły. W Poznaniu utworzono dwie szkoły średnie – techni-

kum budowlane budownictwa przemysłowego (przy ul. 

Rybaki) i budownictwa miast i osiedli (przy ul. Palacza 

nieopodal ul. Grunwaldzkiej). Technikum budownictwa 

mieszkalnego istniało również w Liskowie koło Kalisza.

Jednym z pierwszych obiektów odbudowanych w Po-

znaniu, w 1947 r.,  była wieża ratuszowa (ryc. 13). Wcze-

śniej, jesienią 1945 r., utworzono na stoku Cytadeli duży 

cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich i  wzniesiono 

wysoki żelbetowy obelisk licowany płytami granito-

wymi. Równolegle powstawały w  różnych instytucjach 

plany odbudowy i rozwoju miasta, m.in. plan zabudowy 

śródmieścia i odbudowy Starego Miasta autorstwa Zbi-

gniewa Zielińskiego. Od 1949 r. jako obowiązującą formę 

architektoniczną wznoszonych budynków przyjęto „re-

alizm socjalistyczny”: narodowy w formie, socjalistyczny 

w  treści. Pod koniec lat czterdziestych poza odbudową 

budynków uszkodzonych w  czasie działań wojennych 

podjęto decyzję o  budowie nowych osiedli mieszkanio-

wych w Poznaniu: na Komandorii, Dębcu i przy ul. Choci-

szewskiego na Łazarzu (ryc. 15).  Była to tzw. zabudowa 

blokowa, wolnostojącymi dużymi budynkami. Wznoszo-

Ryc. 11. Poznań. Dom żołnierza. Luty 1945. 
Cyryl

Ryc. 12. Poznań, ul. Wodna. Luty 1945. 
Cyryl

zostało 20% budynków w Poznaniu. Najbardziej znisz-

czone było centrum miasta, a szczególnie Stare Miasto 

– ok. 80% budynków było uszkodzonych lub całkowi-

cie zniszczonych (ryc. 8–12). W Poznaniu całkowitemu 

zniszczeniu lub częściowej dewastacji uległy 5832 bu-

dynki oraz 360 obiektów przemysłowych oraz komuni-

kacyjnych (wiadukty i mosty).

Szacowaniem strat na terenie województwa zaj-

mował się Inspektorat Szkód Wojennych podległy na 

szczeblu centralnym Biuru Odszkodowań Wojennych. 

Straty w majątku Poznania oszacowano na 500 mln zło-

tych przedwojennych (ok. 20 mld zł współczesnych).
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Ryc. 13. Poznań. Odbudowa wieży ratuszowej w 1947 r.   
Cyryl 

no je metodami tradycyjnymi: mury z cegły, stropy stalo-

ceramiczne i nowo opracowane DMS z prefabrykowany-

mi belkami żelbetowymi i pustakami gruzobetonowymi. 

Transport materiałów na budowie odbywał się „ręcznie”, 

siłą robotników wnoszących „towar” po schodach. Do 

wznoszenia murów używano m.in. cegieł pochodzących 

z rozbiórki uszkodzonych budynków i Cytadeli. W tech-

nologii robót murarskich wprowadzono różne nowości: 

„trójki murarskie” (murarz prowadzący i dwóch pomoc-

ników), „piątki”, a nawet zespoły siedmioosobowe. Szero-

ko propagowano współzawodnictwo pracy. Do tamtych 

czasów nawiązuje kultowy film Andrzeja Wajdy „Czło-

wiek z marmuru”. Efektem budownictwa z przełomu lat 

czterdziestych i  pięćdziesiątych XX w. poza wspomnia-

Ryc. 15. Poznań. Osiedle przy ul. Chociszewskiego powstało w 1950 r. 
Fot. ZS

nymi wyżej osiedlami jest w  Poznaniu m.in. zabudowa 

placu Wielkopolskiego i  osiedla przy ul. Chwaliszewo 

(ryc. 16). 

Ryc. 14. Ulatowski ul. Świętosławska. 
Fot. R.S. Ulatowski

Ryc. 16. Poznań, ul. Chwaliszewo. Budynki po lewej stronie powsta-
ły w 1952 r. 
Fot. ZS
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Obrazki sprzed pół wieku 

OKRESOWA SŁUżBA WOJSKOWA

| Marek Adamiec | 

Okresowa służba wojskowa to 

rodzaj czynnej służby wojskowej 

dla żołnierzy rezerwy, pełnionej 

przez określony czas, w  razie real-

nego zagrożenia kryzysowego lub 

potrzeby wykonywania przez jed-

nostkę wojskową misji pokojowej 

za granicą. Czas trwania tej służby 

wynosi 24, a w uzasadnionych przy-

padkach 48 miesięcy. Tyle przepisy 

obowiązujące – z niewielkimi zmia-

nami – już w latach sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku. Rodzi się pytanie: 

jaki to ma związek ze środowi-

skiem studenckim i wspomnieniami 

z  tamtego okresu. Odpowiedź jest 

prosta. Wszystko zaczyna się od 

wojskowego szkolenia studentów. 

Zamiast 2-letniej zasadniczej służ-

by wojskowej słuchacze wyższych 

uczelni odbywają szkolenie woj-

skowe raz w  tygodniu przez 4 lata. 

Po drugim i po czwartym roku stu-

diów uczestniczą w  miesięcznych 

obozach wojskowych. Następnie 

tak wyszkolony student zostaje 

przeniesiony do rezerwy. Wydawać 

by się mogło, że na tym kończy się 

wojskowa „przygoda” absolwentów 

wyższych uczelni. Niestety wojsko 

nie odpuszcza tak łatwo. Przypisa-

ni do terenowych sztabów wojsko-

wych uczestniczą w  ćwiczeniach 

związanych z  obronnością kraju. 

Czas trwania tych ćwiczeń nie przekracza zwykle jednego miesiąca. Jak za 

czasów studenckich otrzymujemy umundurowanie do przechowywania 

w domu. Taka zabawa w wojsko.

Po 2–3 latach pracy zawodowej młody absolwent wyższej uczelni otrzy-

muje zawiadomienie, że musi stawić się przed wojskową komisją kwalifiku-

Lata sześćdziesiąte. Pluton żołnierzy-studentów w pełnym uzbrojeniu.

jącą do okresowej służby wojskowej. Największym „powodzeniem” cieszyli 

się inżynierowie budowlani i  lekarze. Nie brakowało również inżynierów 

innych branż, a także absolwentów uniwersytetów. W ten sposób wojsko 

uzupełniało swoje braki kadrowe. Była to zwykle propozycja nie do odrzu-

cenia. Nie pomagały nawet interwencje zakładów pracy, w których praco-

wali wytypowani do służby okresowej. Na początku lat siedemdziesiątych 

sam zostałem „zaproszony” do stawienia się przed komisją. Takich jak ja 

było około pięćdziesięciu. Całe przedsięwzięcie rozplanowane było na je-

den dzień. Pierwszy etap to badanie lekarskie. Odbywało się – o ile dobrze 
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pamiętam – przed południem w po-

znańskim szpitalu przy ulicy Grun-

waldzkiej. Po południu zgroma-

dzono nas w  dużej sali w  Urzędzie 

Wojewódzkim. Wezwani wchodzi-

li pojedynczo do pomieszczenia, 

w którym przebywała komisja, i zaj-

mowali miejsce przy dużym, okrą-

głym stole, naprzeciw siedzących 

już członków komisji. Rozpoczynało 

się zadawanie pytań. Dotyczyły one 

miejsca zatrudnienia, posiadanych 

uprawnień budowlanych, sytuacji 

rodzinnej, możliwości podjęcia pra-

cy w wojsku. Wszystkie odpowiedzi 

były skrupulatnie zapisywane. Mia-

łem wówczas wrażenie, że jestem 

przesłuchiwany przez grupę proku-

ratorów. Zdawałem sobie sprawę, 

że moje odpowiedzi nie zmienią tej 

sytuacji.

A  jednak znalazło się rozwią-

zanie, które pomogło mi uniknąć 

służby okresowej. Podpowiedział 

mi je znajomy inżynier. Jego pora-

da opierała się na stwierdzeniu, że 

z wojskiem można wygrać, stosując 

„metody wojskowe”. Musi pan – 

stwierdził pomysłodawca – wejść 

na „salę przesłuchań” jako ostat-

ni. Ostatni z  ostatnich. Wojsko nie 

może pozwolić sobie na ryzyko, że 

nie ustali kompletu potrzebnych fa-

chowców przed zakończeniem re-

krutacji. Zastosowany manewr udał 

się całkowicie. Jak wszedłem do 

sali, w której była komisja, jej człon-

kowie już pakowali się. Pytania były 

zadawane niedbale. Wszystkim 

śpieszyło się do domu. Po jakimś 

czasie otrzymałem decyzję komisji 

kwalifikacyjnej, że w tym roku nie będę powołany do służby okresowej. De-

cyzja podkreślała, że nie oznacza to, że nie mogę w przyszłych latach być 

wytypowanym do stawienia się przed komisją. 

Powołani do dwuletniej służby okresowej młodzi absolwenci wyższych 

uczelni byli zatrudniani na wojskowych etatach i kierowani do poszczegól-

nych jednostek wojskowych. W  przypadku inżynierów budowlanych były 

to tzw. bataliony budowlane. Inżynierowie budowlani byli największą grupą 

powoływanych. Oceniam, że stanowili około 30–40% absolwentów każde-

go rocznika. Czas powołania do służby okresowej był – z punktu widzenia 

młodego absolwenta – bardzo niekorzystny. W  tym czasie podejmowane 

były decyzje związane z zakładaniem rodziny oraz pracą zawodową i spra-

wami uzyskania mieszkania. Nawet najlepszy zakład pracy nie mógł czekać 

Lata sześćdziesiąte. Zajęcia z łączności na poligonie.

dwa lata na powrót z wojska pracownika. Najwięcej na tym cierpiały rodzi-

ny. Nawet przyjazd męża na niedziele (soboty były pracujące) nie rozwiązy-

wał wielu spraw. Łatwo było uzależnić się od picia alkoholu.

Pamiętam, jak podczas spotkania u „kolegi z wojska” jego żona poprosiła 

mnie o zwrócenie mu koleżeńskiej uwagi, że za dużo pije. W czasie rozmo-

wy z kolegą podzieliłem się uwagami jego żony. – Gdybyś przez 2 godziny 

tłukł się rozklekotanym gazikiem przez poligon i w końcu podwieziono by 

cię do głównej drogi, przy której stała knajpa, to jak się nie napić – odpowie-

dział kolega. Ja go rozumiałem. 
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