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Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Praca Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów Budownictwa w  okresie pandemii spowo-

dowanej przez koronawirusa jest zdecydowa-

nie utrudniona i  jest prowadzona w  warunkach 

ograniczonego kontaktu osobistego. Pracujemy 

w oparciu o zarządzenie Przewodniczącego Rady 

WOIIB z dnia 1 czerwca 2020 r., które powstało 

na bazie obowiązujących przepisów krajowych. 

Nasi przedstawiciele w formie zdalnej uczest-

niczyli w  pracach Rady Krajowej, a  delegaci 

w Zjeździe Krajowym PIIB.

Posiedzenia Rady Okręgowej WOIIB, które od-

były się 15 kwietnia i 12 maja, zostały zrealizowa-

ne w formie telekonferencji. 30 czerwca 2020 r.  

odbyło się posiedzenie Rady w formie stacjonar-

nej, w  siedzibie Instytutu Ochrony Roślin, przy 

uwzględnieniu wszystkich obostrzeń sanitar-

nych. Frekwencja na tym posiedzeniu Rady była 

wysoka i sięgnęła 90%.

Zjazd Okręgowy WOIIB odbył się w  trybie 

zdalnym w dniach 2–4 czerwca 2020 r. Zgodnie 

z programem zatwierdzono wszystkie sprawoz-

dania organów, a  Rada WOIIB otrzymała abso-

lutorium. Złożono 23 wnioski, które Rada rozpa-

trywała 30 czerwca 2020 r. 

W  minionym okresie Izba przygotowała się 

do prowadzenia szkoleń w  systemie zdalnym, 

konsultując te zagadnienia ze wszystkimi stowa-

rzyszeniami naukowo-technicznymi, które stwo-

rzyły nasz samorząd zawodowy. Ponieważ jest to 

organizacyjnie dosyć skomplikowane, ustalono, 

że rozwiązanie musi być wypracowane do końca 

bieżącego roku. 

W  zakresie realizacji uchwały Nadzwyczajne-

go Zjazdu WOIIB nastąpił postęp, gdyż Komisja 

dokonała wyboru najlepszej koncepcji budyn-

ku na bazie złożonych w konkursie prac. Trwają 

prace nad przygotowaniem projektu do przed-

stawienia wniosku o  pozwolenie na budowę, co 

powinno nastąpić w połowie IV kwartału br. 

Wszystkie zespoły działające w  ramach Rady 

WOIIB pracują, choć jest to często ograniczone 

brakiem możliwości bezpośredniej konsultacji.

Zrezygnowano z organizacji warsztatów i kon-

ferencji w Wałczu ze względu na duże obostrze-

nia pandemiczne i brak środków finansowych ze 

strony sponsorów.

Planowaliśmy 25 września zorganizować co-

roczne święto naszej branży, czyli Wielkopolski 

Dzień Budowlanych, którego organizatorem 

miała być delegatura w  Koninie. Niestety, ze 

względu na ponowny wzrost liczby zachorowań 

na koronawirusa w  Wielkopolsce, musieliśmy 

zrezygnować w tym roku z realizacji tego przed-

sięwzięcia. 

Wspólnie z architektami, w listopadzie br., za-

mierzamy zorganizować warsztaty „Projektowa-

nie jako gra zespołowa” na bazie obiektu wyty-

powanego przez Wielkopolską Okręgową Izbę 

Architektów. 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-

downictwa jest też przygotowana do przepro-

wadzenia egzaminów na uprawnienia budowla-

ne, które 4 września br. rozpoczną się w  całym 

kraju i potrwają co najmniej do połowy września. 

Ze względu na obostrzenia sanitarne jest to duże 

przedsięwzięcie organizacyjne, zarówno dla 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, jak i admini-

stracji Izby. 

Życzę wszystkim naszym członkom pomyślno-

ści i  wytrwania w  dobrym zdrowiu w  tym trud-

nym dla naszego samorządu okresie.

Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB
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XIX Zjazd Sprawozdawczy WOIIB
| relacja i zdjęcia:  
Mirosław Praszkowski | 

XIX Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu odbył się od 

2 czerwca 2020 r., od godz. 11.00 do 4 czerwca 2020 r.,  

do godz. 11.00, zgodnie z Regulaminem Zjazdu opraco-

wanym przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zjazd odbywał się przy wykorzystaniu systemu informatycznego portalu PIIB

W związku z pandemią COVID–19 Zjazd odbywał się 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu-

miewania się na odległość – systemu informatycznego 

portalu PIIB. Delegaci zostali poinformowani przez biu-

ro Izby o  formie i  sposobie głosowania oraz składania 

wniosków zjazdowych.

Na portalu PIIB, w  katalogu Zjazd Okręgowy 2020, 

oprócz materiałów zjazdowych zamieszczono film 

„Otwarcie Zjazdu” z wystąpieniem Jerzego Strońskiego 

– przewodniczącego Okręgowej Rady, w którym zapra-

szał delegatów do aktywnego udziału w Zjeździe.

4 czerwca 2020 r., o godz. 11.00, na portalu PIIB zo-

stał zamknięty dostęp do możliwości głosowania pod-

czas XIX Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB. 

Do uczestnictwa w Zjeździe uprawnionych było 169 

delegatów. W  Zjeździe udział wzięło 164 delegatów, 

z czego 163 aktywnie brało udział w głosowaniach. Fre-

kwencja wyniosła 97,04%, w związku z tym XIX Zjazd 

Sprawozdawczy WOIIB uznaje się za prawomocny, 

a wszystkich 9 uchwał zostało ważnie podjętych.

Delegaci po wzięciu udziału w głosowaniu mogli zgło-

sić swoje wnioski zjazdowe. System portalu PIIB zare-

jestrował i  po zamknięciu dostępu do katalogu Zjazd 

Okręgowy 2020 w  dniu 4 czerwca 2020 r. wygenero-

wał 23 wnioski. 

Wnioski zostały przekazane Komisji Uchwał i Wnio-

sków. Okazało się, że w  raporcie były powtórzenia 

wniosków i  zapisy będące głosami w  dyskusji, która 

z  przyczyn formalnych nie mogła się odbyć. Po prze-

analizowaniu zebranego materiału Komisja 30 czerwca 

2020 r. przedstawiła Okręgowej Radzie do rozpatrze-

nia 11 wniosków. 
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30 czerwca 2020 r., o godz. 15.00, 

w  Centrum Kongresowym Instytu-

tu Ochrony Roślin w Poznaniu przy 

ul. Węgorka 20, rozpoczęło się po-

siedzenie Okręgowej Rady Wielko-

polskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Ze względu na pan-

demię koronawirusa COVID–19 

posiedzenie zorganizowano z  za-

chowaniem odpowiedniego dystan-

su społecznego, a także przy wyko-

rzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

W  posiedzeniu udział wzięło  

29 osób. Przy wykorzystaniu In-

ternetu uczestniczył w nim także 

Krzysztof Pięta – przewodniczący 

Zespołu ds. rozbudowy siedziby 

WOIIB.

Podczas posiedzenia Rady prze-

wodnicząca Komisji Uchwał i Wnio-

sków – Krystyna Chocianowicz 

przedstawiła członkom Rady wyni-

ki prac Komisji dotyczące wniosków 

zgłoszonych podczas XIX Zjazdu 

Sprawozdawczego WOIIB.

Raport zbiorczy (wygenerowany 

przez system) zawierał 23 pozycje, 

ale znalazły się tam powtórzenia 

i zapisy niebędące wnioskami a jedy-

nie głosami w dyskusji, która z uwagi 

na formę Zjazdu nie mogła się odbyć.

Ostatecznie Komisja przeanalizo-

wała 11 wniosków, które podzieliła 

na grupy tematyczne:

 wnioski do przekazania Krajowej Radzie PIIB;

 wnioski dotyczące szkoleń i doskonalenia zawodowego;

 wnioski kierowane do rozpoznania i  realizacji przez Okręgową Radę 

WOIIB;

 wnioski kierowane do odrzucenia wraz z uzasadnieniem.

Tak przygotowane wnioski zostały przedstawione do przegłosowania 

członkom Okręgowej Rady. Po dyskusji przyjęto do realizacji 5 wniosków, 

a 6 wniosków odrzucono.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z  koncepcją archi-

tektoniczną budynku szkoleniowo-konferencyjnego oraz projektem zago-

spodarowania działki nr 88 przy ul. Dworkowej w  Poznaniu. Odpowiedzi 

na szczegółowe pytania udzielali Daniel Pawlicki i  Krzysztof Pięta. Pod-

jęto uchwałę zatwierdzającą uchwałę nr 16/P/20 Prezydium Rady z  dnia 

16.06.2020 r. w omawianej sprawie.

Przewodniczący Rady Jerzy Stroński podsumował przebieg XIX Zjazdu 

Sprawozdawczego WOIIB, który odbył się w dniach: 2 czerwca 2020 r. od 

godz. 11.00 do godz. 11.00 4 czerwca 2020 r. przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość – portalu internetowe-

go PIIB. Do uczestnictwa w  Zjeździe uprawnionych było 169 delegatów. 

W Zjeździe udział wzięło 164 delegatów, z czego 163 aktywnie brało udział 

w glosowaniach. Frekwencja wyniosła 97,04%. 

Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB
| relacja i zdjęcie:  
Mirosław Praszkowski | 

Członkowie Rady Okręgowej podejmowali decyzje
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Działalność Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów Budownictwa od 8 czerwca 2020 roku oparta jest 

na Zarządzeniu Przewodniczącego Rady WOIIB nr 16 

z dnia 1 czerwca 2020 r. a obowiązującego od 8 czerw-

ca 2020 r., dotyczącego zasad organizacji posiedzeń or-

ganów Izby, komisji i zespołów oraz szkoleń w okresie 

trwania epidemii. Zarządzenie to ogranicza swobodę 

organizacji spotkań, zarówno w  organach,  jak i w  ze-

społach Rady, w oparciu o przepisy obowiązujące w ca-

łym kraju. Wprowadziliśmy obowiązek noszenia mase-

czek w obydwu budynkach Izby i dezynfekcji rąk przed 

wejściem do pomieszczeń. 

Izba funkcjonuje w zakresie ograniczonym do realiza-

cji niezbędnym spraw. Ewentualne spotkania zewnętrz-

ne odbywają się tylko w  budynku B po uzgodnieniu 

z dyrektor Biura. Zrezygnowaliśmy z organizacji Ogól-

nopolskiej Konferencji „Budownictwo szpitalne”, prze-

nosząc jej termin na październik 2021 roku. 

Natomiast PZITB jako główny organizator konfe-

rencji i  warsztatów w  Wałczu również podjął decyzję 

o rezygnacji z organizacji XXII warsztatów nadzoru in-

westorskiego i XVIII konferencji naukowej. Jest to duża 

strata dla środowiska inżynierów budownictwa w  na-

szym regionie. 

Dążymy do realizacji warsztatów „Projektowanie 

jako gra zespołowa”, które corocznie w  listopadzie 

współorganizujemy z  Wielkopolską Okręgową Izbą  

Architektów. Warsztaty są już tradycją i warto byłoby 

ją podtrzymywać. Aktualnie trwają rozmowy z  archi-

tektami na ten temat. 

Na 25 września br. planowaliśmy Wielkopolski Dzień 

Budowlanych, który miała zorganizować delegatura 

w  Koninie. Spotkanie zaplanowano w  miejscowości  

Mikorzyn w  Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 

„Wityng”. Dzień Budowlanych to nie tylko czas hono-

Pandemia a działanie samorządu zawodowego 
– ciąg dalszy

| Jerzy Stroński | 

rowania zasłużonych pracowników budownictwa, to 

także okazja do bezpośredniego spotkania się przed-

stawicieli różnych specjalności, wymiany poglądów, 

koleżeńskich rozmów. Niestety, kolejna fala wzrostu 

liczby zakażonych koronawirusem w Wielkopolsce wy-

musiła na nas podjęcie decyzji o przesunięciu spotkania 

w ramach Wielkopolskiego Dnia Budowlanych na inny, 

dogodny termin.

Bardzo ważnym zagadnieniem dla całego samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa w  Wielkopol-

sce jest przeprowadzenie egzaminów na uprawnienia 

budowlane. Jesteśmy do tego zadania przygotowani 

organizacyjnie, a  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 

merytorycznie. Realizacja wymaga maksymalnego 

zaangażowania wszystkich działaczy i  pracowników 

Izby. Nadawanie uprawnień budowlanych jest bowiem 

podstawowym obowiązkiem samorządu zawodowego 

ustalonym ustawowo i  wymaga bardzo odpowiedzial-

nego podejścia. 

W tym trudnym okresie pandemii istotna jest współ-

praca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi 

przy organizacji wspólnych imprez, a przede wszystkim 

przy organizacji szkoleń. Aktualna sytuacja wymusiła 

organizację szkoleń w  systemie on-line, do czego nie 

byliśmy przygotowani. Obecnie przystąpiliśmy wspól-

nie ze stowarzyszeniami do zorganizowania szkoleń 

on-line i  zaplanowania kontynuacji tego typu działań. 

Należy przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi sto-

warzyszeniami i  ustalić wspólne działania do korzy-

stania z  tego systemu. Odbyło się kilka spotkań orga-

nizacyjnych, podczas których ustalono organizatorów 

szkoleń, kwestie powiązań pomiędzy SNT a  WOIIB, 

ich potrzeb w zakresie realizacji szkoleń. Obok upraw-

nień budowlanych jest to temat wiodący w działaniach  

w II półroczu 2020 r. Organizowanie szkoleń dla człon-
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ków jest ustawowym obowiązkiem naszego samorzą-

du. Będzie trzeba doprowadzić do nowych uzgodnień 

ze wszystkimi SNT, uwzględniając ich specjalistyczne 

potrzeby oraz oczekiwanie samorządu zawodowego. 

Jeden z  zastępców przewodniczącego Rady WOIIB 

będzie koordynować te działania, przy bezwzględnym 

zaangażowaniu Komisji ds. doskonalenia zawodowego 

i szkoleń, z jej przewodniczącym na czele. 

Ważne także będzie zorganizowanie prac Zespołu 

prawno-regulaminowego przy interpretacji zmieniają-

cych się przepisów prawa budowlanego. Wiele z  nich 

już budzi duże kontrowersje w całym kraju.

Bardzo istotnym zagadnieniem dla WOIIB jest reali-

zacja uchwał Nadzwyczajnego Zjazdu z 4 października 

2018 r. dotyczących rozwoju Izby. Należy podtrzymy-

wać aktualne tempo prac związanych z realizacją przy-

gotowań do otrzymania pozwoleń na budowę. Temat 

jest bardzo trudny, wymagający ścisłej współpracy ze 

wszystkimi instytucjami, które interpretują i  zatwier-

dzają przedstawione wnioski. Zespół ds. realizacji 

uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu WOIIB będzie przed-

stawiał na każdym posiedzeniu Prezydium Rady spra-

wozdanie ze swojej działalności. 

Prace nad projektem architektonicznym budynku 

szkoleniowo-konferencyjnego rozpoczęliśmy po otrzy-

maniu ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w zakresie uzyskanej wcześniej decyzji 

o  warunkach zabudowy nr 665/2019. Zespół ds. roz-

woju WOIIB w  składzie: Wiesław Buczkowski, Daniel 

Pawlicki, Edmund Przybyłowicz, Krzysztof Pięta, pod-

jął decyzję o uruchomieniu procedury wyboru projektu 

w drodze konkursu architektonicznego. 

Komisja konkursowa powołana przez Radę WOIIB 

z członków Zespołu ds. rozwoju WOIIB oraz architek-

tów: Ewy Pawlickiej-Garus, Piotra Kostki rozpoczęła 

prace w  dniu 17.03.2020 r. Sekretarzem konkursu zo-

stała Joanna Kozłowska-Molenda. 

Z powodu wybuchu epidemii COVID–19 zdecydowa-

liśmy o  prowadzeniu konkursu w  trybie zdalnym. Za-

prosiliśmy do udziału osiem renomowanych pracowni 

architektonicznych. Założeniem konkursu było opraco-

wanie koncepcji architektonicznej w  wersji graficznej 

Budynek szkoleniowo-konferencyjny WOIIB 
– faza projektowa

| Krzysztof Pięta | 

i opisowej w oparciu o warunki zabudowy, program użyt-

kowy i wyposażenie techniczne obiektu. Wiążącym ele-

mentem pracy konkursowej było określenie kosztu wy-

konania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia 

na budowę i świadczenia nadzoru autorskiego. Autorzy 

prac konkursowych określali również szacunkowy koszt 

realizacji inwestycji. Zdobywca pierwszego miejsca miał 

gwarancję uzyskania zlecenia projektu budowlanego 

w trybie negocjacji z tzw. wolnej ręki. Pozostali uczestni-

cy konkursu mieli otrzymać nagrody pieniężne.

W finale konkursu zostały złożone cztery prace kon-

kursowe oznaczone:

 2001 – BUD-EKSPERT Sp. z o.o. (wizualizacja 2001);

 2002 – Pracownia Projektowa A.N.I. Anna Smólska 

Sp. z o.o. (wizualizacja 2002);

 2005 – Pracownia Architektoniczna 1997 Sp. z o.o. 

(wizualizacja 2005);

 2008 – R-Pilch Pracownia Projektowa Roman Pilch 

(wizualizacja 2008).
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Każda ze złożonych prac w  sposób bardzo ciekawy 

przedstawiała wizję nowego budynku WOIIB. Nieste-

ty, z uwagi na błędy formalne i merytoryczne, konkurs 

nie wyłonił zdobywcy pierwszego miejsca. 27 kwietnia 

2020 r. komisja konkursowa po długiej dyskusji jedno-

głośnie postanowiła nie przyznawać pierwszego miej-

sca oraz uznając wysoki poziom złożonych prac konkur-

sowych, przyznała cztery równorzędne drugie miejsca.

Po zakończeniu konkursu Zespół ds. rozwoju WOIIB 

postanowił dokonać wyboru najlepszej koncepcji bu-

dynku na bazie złożonych w  konkursie prac. Zwrócił 

się do autorów prac konkursowych o  złożenie wyja-

śnień w  związku z  błędami w  pracach konkursowych 

i deklaracji udziału w negocjacjach z zachowaniem kon-

kurencji na wybór projektu obiektu.

Pracownie złożyły wyjaśnienia i deklaracje.

5 maja 2020 r., po gruntownej analizie, Zespół ds. 

rozwoju WOIIB w sposób jednogłośny wybrał do opra-

Wizualizacje zgłoszonych prac 
według kodów konkursowych

Projekt 2001 – BUD-EKSPERT Sp. z o.o. 

Projekt 2002 – Pracownia Projektowa A.N.I. Anna Smólska Sp. z o.o.

Projekt 2005 – Pracownia Architektoniczna 1997 Sp. z o.o.

Projekt 2008 – R-Pilch Pracownia Projektowa Roman Pilch

cowania projektu budowlanego firmę A.N.I. PRACOW-

NIA PROJEKTOWA Anna Smólska Sp. z  o.o. (praca 

konkursowa 2002). 13 maja 2020 r. została zawarta 

umowa. Zgodnie z nią, określono ostateczny termin na 

Z żyCIA IZBy
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uzyskanie prawomocnego pozwo-

lenia na budowę – połowa listopada 

2020 roku. 

W  trakcie wielu spotkań Zespo-

łu ds. rozwoju WOIIB z  projektan-

tem naniesiono uwagi do koncepcji 

konkursowej. W  efekcie tych dzia-

łań koncepcja ostateczna została 

zatwierdzona uchwałą Prezydium 

Rady WOIIB w  dniu 16 czerw-

ca 2020 r. i  uchwałą Rady WOIIB 

w dniu 1 lipca 2020 r.

Przedstawiamy koncepcję osta-

teczną budynku szkoleniowo-kon-

ferencyjnego WOIIB.

 Widok ogólny

1. Plan zagospodarowania 

Budynek zajmuje 355,5 m2 po-

wierzchni zabudowy działki 88, 

tj. 30,9% powierzchni działki. Po-

wierzchnie utwardzone – 310,0 m2,  

tj. 27% powierzchni działki. Po-

wierzchnie zielone – 483,5 m2, tj. 

48,3% powierzchni działki. Na te-

Wejście do budynku

Z żyCIA IZBy

renie zlokalizowano 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej oraz stojaki na 8 rowerów.

2. Budynek 

Obiekt tworzą dwie przenikające się bryły. Główna, posiadająca trzy kon-

dygnacje naziemne, oraz niższa, jednokondygnacyjna (w poziomie parteru), 

mieszcząca wszystkie planowane funkcje – tworzą one funkcjonalną całość. 

Trzykondygnacyjna bryła została przykryta dachem stromym o  kącie na-

chylenia 40 stopni i  jest zwieńczona świetlikiem, który doświetla otwartą 

przestrzeń na poddaszu. Parterowa część budynku została przykryta da-

chem płaskim.

Sala konferencyjno-szkoleniowa



10 Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2020 (68)

Wejście do budynku zostało zaakcentowane i wyróżnio-

ne poprzez częściowe rozcięcie bryły parteru. Dzięki temu 

zabiegowi strefa wejścia i wnętrze nabierają reprezentacyj-

nego charakteru. Strefa wejścia jest dodatkowo doświetlo-

na naturalnym światłem dziennym za pomocą okrągłego 

otworu znajdującego się w płaskim dachu nad wejściem.

 Piwnica

W  kondygnacji podziemnej zostały umieszczone po-

mieszczenia techniczne służące obsłudze budynku, tj. 

wentylatorownia z  systemem chłodzenia powietrza, 

kotłownia, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie mo-

nitoringu, archiwum oraz pomieszczenia pomocnicze, 

porządkowe i toalety.

 Parter

Poziom parteru stanowi hol wejściowy z wydzieloną 

strefą klubową, szatnią z  recepcją, toaletami, w  tym 

dla osób niepełnosprawnych. Została tu również ulo-

kowana przestronna sala szkoleniowo-konferencyjna, 

w  układzie amfiteatralnym, dla ok. 180 osób, z  zaple-

czem technicznym.

 1. piętro

Na poziomie 1. piętra zlokalizowano pomieszczenia 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sekretariat zgodny 

z  wymogami RODO, salę szkoleniowo-egzaminacyjną, 

dwa pomieszczenia biurowe, aneks kuchenny oraz za-

plecze sanitarne.

 Poddasze

Na poziomie poddasza ulokowano przestrzeń szkole-

niową o charakterze open space z możliwością swobod-

nego podziału i toaletę.

 Komunikacja

Wszystkie kondygnacje są połączone i  dostępne za 

pomocą klatki schodowej oraz windy. Dla osób niepeł-

nosprawnych dostosowano węzeł sanitarny na parte-

rze, komunikację – dostęp windą na wszystkie kondy-

gnacje oraz dostęp do wszystkich pomieszczeń.

 Powierzchnia użytkowa

Wstępnie łączna powierzchnia użytkowa budynku 

wynosi 898 m2. Wielkości pomieszczeń oraz całkowita 

powierzchnia użytkowa mogą ulec zmianie na etapie 

projektu budowlanego.

3. Założenia techniczno-materiałowe 
 Konstrukcja

Projekt zakłada konstrukcję budynku w  większości 

żelbetową, w  systemie monolitycznym, posadowioną 

w sposób bezpośredni na płycie fundamentowej. Kon-

strukcję dachu przewidziano jako stalową z kształtow-

nikami dwuteowymi dostosowanymi do nachylenia po-

łaci dachowej.

 Wykończenie materiałowe zewnętrzne

W projektowanym obiekcie przyjęto rozwiązania ma-

teriałowe, które podkreślają ideę budynku wpisującego 

się w  kontekst historycznego otoczenia. Okna drew-

niane, elewacyjny dyspersyjny tynk cienkowarstwowy, 

w  części parterowej klinkier na stelażu systemowym, 

pokrycie dachu dachówką ceramiczną płaską w kolorze 

ciemnoszarym. Założeniem podstawowym jest trwa-

łość w czasie użytych materiałów. 

 Wykończenie materiałowe wewnętrzne

W  zakresie projektu budowlanego przyjęto podsta-

wowe założenia wykończenia pomieszczeń typowo 

biurowych ze szczególnym uwzględnieniem akustyki 

sali konferencyjno-szkoleniowej. Plan realizacji inwe-

stycji zakłada opracowanie projektu wnętrz i  wyposa-

żenia.

4. Instalacje

Planowany budynek w swym założeniu będzie tak za-

projektowany, aby w  czasie budowy oraz eksploatacji 

zagwarantować rozsądne zarządzanie zasobami ener-

getycznymi. Dążenie do zarządzania ekologicznego bu-

dynkiem będzie odbywać się poprzez:

– zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię 

dla zapewnienia komfortu środowiska wewnętrzne-

go;

– zastosowanie baterii fotowoltaicznych do sprawnego 

funkcjonowania budynku oraz dla zapewnienia jak 

najmniejszej emisji CO
2
;

– osiągnięcie największej sprawności i  wydajności in-

stalacji, czyli zaprojektowanie instalacji tak, aby po-

kryły zapotrzebowanie na ciepło i chłód, przy jak naj-

mniejszym nakładzie energii. 

Z żyCIA IZBy
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Z żyCIA IZBy

Zespół w  okresie od 27.04.2020 r. koordynował na-

stępujące prace:

 W zakresie budynku szkoleniowo-konferencyjnego 

1. 5.05.2020 r. zespół jednogłośnie wybrał koncepcję 

architektoniczną firmy A.N.I. Pracownia Projekto-

wa Anna Smólska Sp. z o.o.

2. 13.05.2020 r. została wynegocjowana i  zawarta 

umowa na wykonanie projektu budowlanego, uzy-

skanie pozwolenia na budowę i  świadczenie nad-

zoru autorskiegoz pracownią A.N.I. Pracownia Pro-

jektowa Anna Smólska Sp. z o.o. 

 Termin realizacji do 15 listopada 2020 r. 

3.  W dniach od 13.05.2020 r. do 10.06.2020 r. trwały 

uzgodnienia z projektantem koncepcji ostatecznej.

Sprawozdanie nr 5/2020 
z dnia 22.06.2020 r. Zespołu do spraw realizacji uchwały  
nr 1/2018 r. Nadzwyczajnego Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przyjęcia Programu 
rozwoju Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
w Poznaniu w oparciu o budowę budynku szkoleniowo- 
-konferencyjnego

| Krzysztof Pięta | 

4. 13.06.2020 r. pracownia projektowa złożyła kon-

cepcję ostateczną uzgodnioną z zespołem, a 16.06. 

2020 r. koncepcja ostateczna została zatwierdzona 

uchwałą prezydium WOIIB.

 W zakresie parkingu

Od 27.04.2020 r. trwają szczegółowe uzgodnienia 

z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Zarządem Dróg 

Miejskich oraz jest uruchomiona procedura uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego.

Z  uwagi na panującą epidemię wszelkie procedury 

urzędowe zostały mocno spowolnione. 

Koordynator zespołu 

22.06.2020 r.

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

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli:

Bogdan Stanisław Ceranka Poznań
Jerzy Jędrowiak Trzcianka
Tadeusz Karalus Luboń
Sylwester Kłos Chodzież
Franciszek Krawczyk Poznań
Bogdan Langiewicz Krobia
Marek Łęczyński Śmigiel
Jan Jerzy Musik Poznań

Zbigniew Nowak Poznań
Henryk Rachel Kępno
Michał Reszelski Lednogóra
Jan Rojek Konin
Wojciech Roman Trzcianka
Jerzy Stanisławski Zduny
Jerzy Wiśniewski Przeźmierowo



12 Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2020 (68)

FAKTy – WyDARZENIA – OPINIE

Jerzy Gładysiak urodził się 4 paź-

dziernika w Żydowie. Studia wyższe 

skończył na Wydziale Budownic-

twa Lądowego, uzyskując stopień 

mgr inż.

Po zakończeniu studiów pracował 

jako projektant w  ZPUJ ,,Inwest- 

projekt”, a  także w  Poznańskim 

Przedsiębiorstwie Budownictwa 

Przemysłowego nr 2 jako kierow-

nik obiektów. W  latach 1968–1980 

i 1982–1985 pracował w Zarządzie 

Inwestycji Szkół Wyższych w Pozna-

niu na stanowisku inspektora nadzo-

ru, a później jako zastępca dyrekto-

ra. Od roku 1985 do 1987 pracował 

w  Wydziale Budownictwa Urzędu 

Wojewódzkiego na stanowisku za-

stępcy dyrektora. Od 1987 do 1990 

pełnił funkcję prezesa zarządu Biu-

ra Projektów ,,Inwestprojekt”. Od  

1990 do 1998 r. był zatrudniony 

w Urzędzie Wojewódzkim na stano-

wisku zastępcy dyrektora.

W  latach 1998–2015 sprawował 

funkcję dyrektora Departamentu 

Infrastruktury Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Wielko-

polskiego.

Jerzy Gładysiak umiejętnie łączył 

działalność zawodową z  działalno-

ścią społeczną. Przed 1990 rokiem 

był członkiem Zarządu Oddziału 

PZITB w  kilku kadencjach, a  w  la-

tach 1990–2016 przewodniczą-

cym Oddziału Poznańskiego PZITB. 

W  2016 roku został Honorowym 

Przewodniczącym Oddziału Po-

znańskiego PZITB. Za swoją działal-

ność zawodową i społeczną był wie-

lokrotnie nagradzany i honorowany 

odznaczeniami państwowymi, re-

sortowymi i  stowarzyszeniowymi, 

m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orde-

ru Odrodzenia Polski, Złotą Odzna-

ką ,,Zasłużony dla Budownictwa 

i  Przemysłu Materiałów Budowla-

nych”, Odznaką Honorową ,,Za za-

sługi dla Województwa Wielkopol-

skiego”, Złotą Honorową Odznaką 

PZITB, Złotą Odznaką Honorową 

NOT, Złotą z  Diamentem Odznaką 

Honorową PZITB.

Wspomnienie o Koledze Jerzym Gładysiaku
| Edmund Przybyłowicz | 

Jerzy Gładysiak był członkiem 

kapituły Złotego Medalu na Mię-

dzynarodowych Targach Budow-

nictwa BUDMA, członkiem Komite-

tu Odbudowy Zamku Królewskiego 

w Poznaniu, wiceprzewodniczącym 

FSNT NOT w  Poznaniu, delegatem 

na większość krajowych Zjazdów 

Delegatów PZITB.

W  zmarłym środowisko wiel-

kopolskich inżynierów straciło 

serdecznego Kolegę, oddanego 

społecznika, uznanego fachowca, 

organizatora i  orędownika współ-

pracy z  Wielkopolską Okręgową 

Izbą Inżynierów Budownictwa. 
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Pierwsze odcinki drogi w  klasie S w  Wielkopolsce 

powstały w latach 2006–2010

 Poznań – Kórnik

Długość – 14,1 km.

Wartość projektu: 390 mln zł.

Rozbudowa dwujezdniowej drogi krajowej S11 Koło-

brzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, odcinek autostra-

dowy A2 Krzesiny – Kórnik, podzielona była na pięć 

etapów o łącznej długości 14,1 km.

Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi z dostoso-

waniem do parametrów drogi ekspresowej, budowę 

bezkolizyjnych węzłów drogowych, przebudowę i  bu-

dowę dróg dojazdowych, budowę obiektów inżynier-

skich oraz infrastruktury towarzyszącej.

Zrealizowana została Zachodnia Obwodnica m. Po-

znania podzielona na trzy odcinki:

 Etap IIa, odc. Złotkowo – węzeł Rokietnica

Długość – 7,74 km.

Lata realizacji: 2010–2012.

Wartość projektu: ok. 229 mln zł.

Budowa etapu IIa Zachodniej Obwodnicy Poznania 

na odcinku węzeł Złotkowo – węzeł Rokietnica stano-

DK 11/S11  
drogowym kręgosłupem Wielkopolski
| Alina Cieślak | 

Droga krajowa nr 11 prowadzi przez cztery województwa: od zachodniopomorskiego 
przez wielkopolskie i opolskie, po śląskie. Jej długość to blisko 600 km, z czego prawie 
połowa przebiega przez teren Wielkopolski. Na wszystkich odcinkach cechuje się 
klasą GP, co oznacza, że spełnia ona najwyższe standardy użytkowe oraz techniczne. 
W dalszej przyszłości DK 11 czekają jednak konkretne zmiany. Już teraz ma ona 
częściowo ten sam przebieg co droga ekspresowa S11, która docelowo ma zastąpić 
krajową „jedenastkę”.
W Wielkopolsce częściowo etap zmian już nastąpił, jednak wiele dalszych odcinków 
znajduje się jeszcze w fazie planów i projektów, a ich budowa odbędzie się  
w niedalekiej przyszłości.
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wi fragment dwujezdniowej drogi ekspresowej S11, łą-

czącej Poznań z Koszalinem, oraz drogi ekspresowej S5, 

łączącej Poznań z  Wrocławiem. Inwestycja zapewniła 

odciążenie miasta Poznania od ruchu tranzytowego 

oraz zapewniła szybki dostęp do autostrady A2 z rejo-

nu gmin Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki, Su-

chy Las oraz Rokietnica.

W  ramach kontraktu wybudowano dwie nowe jezd-

nie drogi ekspresowej po 2 pasy ruchu każda o długości  

7,74 km, dwa węzły drogowe z łącznicami dojazdowymi 

o długości 2,9 km oraz 2,97 km dróg poprzecznych i 11 km 

dróg dojazdowych ze zjazdami na tereny przyległe.

Wybudowano przepusty drogowe i urządzenia ogra-

niczające uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska 

(ekrany akustyczne, zieleń drogowa) oraz wykonano 

budowę i  przebudowę infrastruktury technicznej (ka-

nalizacja deszczowa, sieci gazowe, elektroenergetycz-

ne i  teletechniczne, sieć elektroenergetyczna i  tele-

techniczna PKP oraz urządzenia SRK).

Łącznie wybudowano 2 węzły, 13 obiektów inżynier-

skich, w tym 11 wiaduktów drogowych, 1 tunel i 1 esta- 

kadę.

 Etap IIb, odc. węzeł Poznań Rokietnica – węzeł 

„Tarnowo Podgórne” 

Długość – 5,3 km.

Lata realizacji: 2010–2012.

Wartość projektu: ok. 108 mln zł.

Budowa etapu IIb Zachodniej Obwodnicy Poznania 

na odcinku węzeł Rokietnica do węzła Tarnowo Pod-

górne stanowi  fragment dwujezdniowej drogi ekspre-

sowej S11, łączącej Poznań z  Koszalinem. Inwestycja 

zapewniła odciążenie miasta Poznania od ruchu tranzy-

towego oraz zapewniła szybszy dostęp do autostrady 

A2 z rejonu gmin Poznań, Tarnowo Podgórne oraz Ro-

kietnica.

Wybudowano dwie nowe jezdnie drogi ekspresowej 

po 2 pasy ruchu,  drogi dojazdowe o łącznej dł. ok. 5,9 km  

oraz wykonano remont nawierzchni drogi krajowej  

nr 11 na odcinku od km 266+100 do km 267+938. Po-

zostały zakres robót obejmował wykonanie urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i  piono-

we; ustawienie barier ochronnych, balustrad i ogrodze-

nia; montaż osłon przeciwolśnieniowych; wykonanie 

i  montaż ekranów akustycznych), budowę oświetlenia 

drogowego, przebudowę i  zabezpieczenie istniejącej 

infrastruktury (elektroenergetycznej, sieci telekomu-

nikacyjnej TP S.A., rurociągu ropy naftowej „Przyjaźń), 

wybudowano kanalizacje deszczowe i  sanitarne oraz 

wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego.

Łącznie wybudowano: 1 węzeł, 3 obiekty inżynier-

skie, w tym 1 most i 2 wiadukty drogowe.

 Etap I Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód 

(A2)

Długość – 14,23 km.

Lata realizacji: 2013–2014.

Inwestycja zawiera się w całości w granicach powiatu 

poznańskiego ziemskiego. Budowa S11 rozpoczęła się 

od węzła Tarnowo Podgórne a  skończyła się na węźle 

Poznań Zachód. Inwestycja zapewniła odciążenie mia-

sta Poznania od ruchu tranzytowego oraz zapewniła 

szybkie przede wszystkim połączenie całego odcinka 

Zachodniej Obwodnicy Poznania od węzła Poznań Pół-

noc do węzła Poznań Zachód na autostradzie A2.

W zakresie robót drogowych wykonano budowę od-

cinków dwujezdniowych dróg ekspresowych S11 i  S5 

o łącznej długości 14,23 km, w tym budowę 4 węzłów 

drogowych, dwóch MOP-ów II kategorii, przebudowę 

odcinka DK92 oraz odcinków kilku dróg powiatowych, 

budowę dróg poprzecznych i  dojazdowych obsługują-

cych tereny przyległe, budowę przepustów drogowych 

i urządzeń ograniczających uciążliwość ruchu drogowe-

go dla środowiska (ekrany akustyczne, zieleń drogowa) 

oraz budowę i  przebudowę infrastruktury technicznej 

(kanalizacja deszczowa, sieci gazowe, elektroenerge-

tyczne i teletechniczne oraz urządzenia SRK).

Głównym celem inwestycji było stworzenie bezpiecz-

nej ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment 

korytarza transeuropejskiego, poprawa przepustowo-

ści i  usprawnienie ruchu tranzytowego, zwiększenie 

poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowe-

go, odpowiednie skomunikowanie przedmiotowej trasy 

z pozostałą siecią drogową. 
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Budowa zachodniej obwodnicy Poznania była dofi-

nansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

 Kolejne odcinki to obwodnice Ostrowa Wielkopol-

skiego…

Droga przebiega po północno-wschodniej stronie 

miasta. Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. była po-

zytem umożliwiła szybką i  bezpieczną podróż. Nowa 

trasa ekspresowa jest doskonale skomunikowana z  in-

nymi, kluczowymi dla miasta drogami poprzez węzły 

Mieszków i  Jarocin. Komunikację lokalną zapewniają 

nowe drogi dojazdowe, a  bezpieczeństwo ruchu bez-

kolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem  

13 obiektów inżynierskich. Powstały urządzenia zwią-

zane z ochroną środowiska, a także urządzenia zapew-

niające bezpieczeństwo ruchu drogowego i  sprawne 

odwodnienie jezdni. W  ramach projektu wybudowano 

ponad 10 kilometrów drogi ekspresowej oraz 3-kilo-

metrowy fragment drogi stanowiący łącznik pomiędzy 

DK11 a węzłem Jarocin.

Badaniami archeologicznymi na trasie budowy dro-

gi ekspresowej nr S11 na odcinku obwodnicy Jarocina 

objęto łącznie 721,21 arów na siedmiu stanowiskach 

archeologicznych. Podczas badań pozyskano liczny 

materiał zabytkowy (głównie fragmenty ceramiki) do-

kumentujący ślady osadnictwa pradziejowego. Wyniki 

badań zostały opracowane naukowo, wzbogacając za-

sób wiedzy o przeszłości Wielkopolski.

Zarówno budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopol-

skiego, jak i Jarocina była współfinansowana przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 Obwodnica Kępna jeszcze w budowie

W  pierwszej połowie 2018 roku udostępniono kie-

rowcom I  odcinek obwodnicy Kępna. Ten blisko 4-ki-

lometrowy fragment dwujezdniowej drogi łączy S8 

z DK11. Co ważne, pozwala uruchomić „martwy” dotąd 

węzeł Kępno wybudowany w ramach ciągu trasy S8. 

W ramach realizacji I etapu obwodnicy Kępna oprócz 

trasy głównej o  długości ok. 3,7 km zbudowano trzy 

obiekty inżynierskie. Na połączeniu drogi ekspresowej 

S11 z  obecną DK11 powstało rondo turbinowe. War-

tość robót budowlanych wyniosła ok. 73 mln złotych 

brutto.

Uzupełnieniem tego odcinka jest realizacja II etapu 

na południe od S8. W  2017 roku z  firmą INTERCOR 

dzielona na dwa etapy. Pierwszy realizowany w latach 

2007–2009, o długości 6,1 km, to droga jednojezdnio-

wa z dwoma jezdniami na węzłach drogowych, a drugi 

w latach 2014–2017, o długości 12,8 km.

 ...Jarocina

Dwujezdniowa droga ekspresowa uwolniła Jarocin 

od ruchu ciężkiego, a  kierowcom podróżującym tran-
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podpisano umowę na realizację 

w  systemie Projektuj i  Buduj 7-ki-

lometrowego przedłużenia obwod-

nicy. Wartość umowy to 122,6 mln 

złotych. Po zakończeniu tej inwe-

stycji w  2021 r. ruch tranzytowy 

w pełni ominie Kępno.

II etap obwodnicy Kępna wypro-

wadzi z miasta ruch tranzytowy na 

osi północ-południe w  ciągu obec-

nej DK11, a  przyszłej S11. Uprości 

też dojazd do Kępna od S8 i  połą-

czenie z  DK39 w  kierunku Namy-

słowa.

Kierowcy korzystają z  pięciu 

fragmentów S11, dwóch w okolicy 

Poznania wyprowadzających ruch 

na północ i  południe od A2 (po-

między węzłami Poznań Północ 

i  Poznań Zachód oraz od Poznań 

Krzesiny do Kórnik Południe) 

oraz trzech obwodnic: Jarocina, 

chodzą możliwe warianty przebiegu 

przyszłej S11. Ten rok i przyszły to 

czas na składanie wniosków o  wy-

danie decyzji o  środowiskowych 

uwarunkowaniach, a  Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska 

w  Poznaniu po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego 

ustali przebieg przyszłej drogi eks-

presowej. Dopiero wtedy, mając 

zapewnione finansowanie inwe-

stycji, będzie można ogłosić prze-

targi na wyłonienie wykonaw-

ców inwestycji w  trybie Projektuj 

i Buduj.

Pracami studyjnymi objęte są 

kolejne odcinki drogi S11, których 

realizację przewidziano do końca 

2028 roku:

– S11 Szczecinek – Piła,

– S11 Piła – Ujście, 

– S11 Ujście – Oborniki, 

– S11 Oborniki – Poznań

 wraz z obwodnicą Obornik,

– S11 Kórnik – Ostrów Wlkp., 

– S11 Ostrów Wlkp. – Kępno.

 Korzyści z S11 dla dużych i ma-

łych

Realizacja całej trasy usprawni 

komunikację nie tylko pomiędzy 

Pomorzem Środkowym a  aglome-

racją śląską, ale również w  obrębie 

województw. To nie tylko połącze-

nie drogą szybkiego ruchu takich 

miast jak Kołobrzeg, Koszalin, Piła, 

Poznań, Ostrów Wielkopolski 

i terenu aglomeracji śląskiej. To tak-

że wyprowadzenie ruchu tranzyto-

wego z  mniejszych miast, a  także 

poprawa bezpieczeństwa ruchu. 

Ostrowa Wielkopolskiego i  Kępna 

(I etap). To łącznie blisko 76 km tra-

sy. W realizacji jest II etap obwod-

nicy Kępna, czyli odcinek trasy S11 

o  długości blisko 7 km wyprowa-

dzający ruch na południe od skrzy-

żowania z S8. 

Pozostałe ponad 270 km S11 od 

granicy województwa zachodnio-

pomorskiego i  wielkopolskiego do 

końca obwodnicy Kępna jest na eta-

pie opracowywania. Od 2018 roku 

trwa proces przygotowawczy, a za-

daniem biur projektowych jest wy-

konanie studium techniczno-eko-

nomiczno-środowiskowego (STEŚ) 

wraz z  uzyskaniem decyzji o  śro-

dowiskowych uwarunkowaniach 

(DŚU) oraz koncepcji programo-

wych (KP). W ubiegłym roku odbyły 

się spotkania informacyjne z miesz-

kańcami terenów, przez które prze-
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-

nictwa była współorganizatorem XXII Sympozjum 

z  cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektro-

energetyczne, telekomunikacyjne i  informatyczne”, 

które odbyło się w dniach 20 i 21 listopada 2019 roku 

w  Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin 

w  Poznaniu. Sympozja te – zgodnie ze swoją wielolet-

nią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń 

między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektro-

techników, energetyków, elektroników, teletechników, 

automatyków, informatyków. Bieżąca edycja sympo-

zjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje 2019”. 

Tematyka XXII Sympozjum obejmowała następujące 

tematy: 

  aktualne zagadnienia polskiej elektroenergetyki;

  projektowanie i  eksploatacja sieci przesyłowych, 

rozdzielczych i dystrybucyjnych;

 projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach 

klasycznych i inteligentnych; 

 wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażenio-

wej, przeciwprzepięciowej i odgromowej;

  sterowanie, monitorowanie i  zarządzanie w  elek-

troenergetyce;

  sztuczna inteligencja we współczesnych instala-

cjach automatyki budynkowej.

Głównym organizatorem sympozjum był Oddział Po-

znański Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. 

Józefa Węglarza. Natomiast współorganizatorami były  

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 

oraz tradycyjnie Wielkopolska Okręgowa Izba Inży-

nierów Budownictwa. Sympozjum odbywało się pod 

patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicz-

nych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicz-

nego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info. 

Celem XXII Sympozjum było przedstawienie naj-

nowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie 

rozwiązań systemowych oraz  technologicznych wyko-

rzystywanych w  sieciach i  instalacjach elektrycznych, 

telekomunikacyjnych i  informatycznych, zarówno 

przemysłowych, mieszkalnych, jak i  użyteczności pu-

blicznej oraz stosowanych w  elektroenergetycznych 

sieciach dystrybucyjnych i  przesyłowych, ze szczegól-

nym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pra-

cy i  eksploatacji. Sympozjum stanowiło forum umożli-

wiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz 

wdrażania wyników badań naukowych do praktyki pro-

jektowej, wykonawczej i  eksploatacyjnej w  wymienio-

nych dziedzinach elektryki.

Zakres tematyczny XXII Sympozjum obejmował 

w  sposób kompleksowy i  kompetentny problematykę 

pojawiającą się – wskutek integracji sieci i  instalacji 

technicznych obiektów – w fazach: projektowej i tech-

nologicznej, a  zwłaszcza w  warstwie informatycznej, 

| Ryszard Niewiedział | 

XXII Sympozjum z cyklu  
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne i informatyczne”  
SIECI I INSTALACJE 2019

Sala obrad XXII Sympozjum OP SEP
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ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień bezpieczeństwa pracy 

i eksploatacji. 

Autorami referatów prezen-

towanych na XXII Sympozjum 

i  w  większości wydanych drukiem 

w  postaci oddzielnego zeszytu 

(ISBN 978-83-950902-6-4) byli 

pracownicy naukowo-dydaktyczni 

wyższych uczelni technicznych (Po-

litechnik: Poznańskiej i  Wrocław-

skiej, Uniwersytetu Technologicz-

no-Przyrodniczego w  Bydgoszczy, 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w  Gnieźnie, Wyższej Szkoły 

Kadr Menedżerskich w  Koninie), 

Instytutu Energetyki oraz przedsta-

wiciele znaczących producentów, 

dystrybutorów, a  także wykonaw-

ców urządzeń dla sieci i  instalacji 

elektrycznych obiektów tradycyj-

nych oraz inteligentnych. W sympo-

zjum uczestniczyło blisko 170 osób 

z  całej Polski, w  tym liczna grupa 

członków Wielkopolskiej Okręgo-

wej Izby Inżynierów Budownictwa.

Radzie Programowej XXII Sym-

pozjum przewodniczył prof. dr hab. 

inż. Zbigniew Nadolny – dyrektor 

Instytutu Elektroenergetyki Po-

litechniki Poznańskiej, a  sekreta-

rzem naukowym był dr inż. Ryszard 

Niewiedział – wiceprezes OP SEP 

i  przewodniczący Sekcji Instalacji 

i  Urządzeń Elektrycznych OP SEP. 

Pracami Komitetu Organizacyjnego 

Sympozjum kierowała prezes OP 

SEP – prof. dr hab. inż. Aleksandra 

Rakowska oraz sekretarz sympo-

zjum – mgr inż. Renata Kurka.

 Obrady XXII Sympozjum odbyły 

się w  pięciu sesjach plenarnych, na 

których zostało zaprezentowanych 

18 referatów i  7 komunikatów fir-

mowych, oraz dwóch panelach dys-

kusyjnych. 

XXII Sympozjum otworzyła prezes 

OP SEP – Aleksandra Rakowska, wi-

tając serdecznie przybyłych uczest-

ników sympozjum. W  sesji I, którą 

poprowadził przewodniczący Rady 

Programowej XXII Sympozjum – prof. 

dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, zapre-

zentowano trzy referaty wiodące: 

 Sławomir Cieślik (Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy, 

Bydgoszcz) – Urządzenia oraz 

usługi elektroenergetyczne 

i informatyczne w polskim sys-

temie elektroenergetycznym 

przy braku paliw kopalnych;  

 Jacek Nowicki (sekretarz ge-

neralny SEP, Warszawa) – Mor-

skie elektrownie wiatrowe; 

 Jacek Nowicki (sekretarz gene-

ralny SEP, Warszawa) – Wstęp 

do energetyki wodorowej.

FAKTy – WyDARZENIA – OPINIE

W  przerwie po sesji pierwszej 

otwarto wystawę towarzyszącą 

XXII Sympozjum, w której uczestni-

czyło 10 firm branżowych. 

W  sesji II, której przewodniczy-

ła prezes Oddziału Poznańskiego 

SEP – prof. dr hab. inż. Aleksandra 

Rakowska, zaprezentowano dwa 

referaty:

  Marcin Gałach (EATON Elec-

tric, Gdańsk) – Nowe produkty 

rozdziału energii w  portfolio 

firmy Eaton Electric. Rozdziel-

nice SN i  transformatory SN/

nn;

  Krzysztof Chmielewski (GA-

ZEX, Warszawa) – Systemy 

sterowania wentylacją me-

chaniczną w  garażach (referat 

przedstawił Paweł Drzazga);

oraz przedstawiono komunikaty 

firmowe:

 Krzysztof Wincencik z  DEHN 

Polska – Warszawa; 

 Waldemar Zamożniewicz z JEAN 

MUELLER POLSKA – Warszawa;

Otwarcie XXII Sympozjum przez prezesa 
OP SEP – Kol. Aleksandrę Rakowską

Prezentacja referatu w sesji I przez  
Sławomira Cieślika z Uniwersytetu Techno-
logiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
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 Andrzej Danak z MIKRONIKA – Poznań;

 Andrzej Żak z ORW-ELS – Nowa Sarzyna;

 Beata Zięba z Relpol S.A. Zakład POLON – Zielona 

Góra;

 Paweł Kruczyński z PROTEKTEL – Przasnysz;

 Andrzej Olszewski z  WTÓRPLAST S.A. – Bielsko- 

Biała.

Po przerwie obiadowej, w  sesji III, której prze-

wodniczył Członek Honorowy SEP mgr inż. Stefan  

Granatowicz – członek Zarządu Oddziału Poznańskie-

go SEP, zaprezentowano następujące referaty: 

 Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – Awa-

rie sieciowe i systemowe w krajowej sieci przesy-

łowej;

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

nia dla kabli i przewodów wynikające z rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Eu-

ropejskiej;

 Paweł Antoniak, Maciej Grunt (Electronic Power & 

Market, Szczecinek) – Nowe trendy w zintegrowa-
nych systemach ochrony infrastruktury technicz-
nej (referat przedstawił Paweł Antoniak);

 Łukasz Gorgolewski (HELIOS S.C., Poznań) – Bu-

dynki mieszkalne bez barier. Uniwersalne standar-

dy i dobre praktyki w instalacjach elektrycznych;

 Eugeniusz Sroczan (PWSZ im. H. Cegielskiego, Gnie-

zno) – Funkcjonalności instalacji budynku prosu-

menta udostępniane przez Chmurę i Internet 5G.

W  godzinach wieczornych pierwszego dnia sympo-

zjum odbyło się spotkanie dyskusyjne połączone z ko-

lacją koleżeńską.

W drugim dniu sympozjum w sesji IV, której przewod-

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

Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki 

Poznańskiej, a  jednocześnie członek Zarządu OP SEP, 

zaprezentowano następujące referaty:

 Ryszard Batura (Politechnika Poznańska), Andrzej 

Książkiewicz (ASTAT, Poznań) – Porównanie spo-

sobów obliczania prądów zwarciowych w  insta-

lacjach elektrycznych niskiego napięcia (referat 

przedstawił Andrzej Książkiewicz);

 Roman Kłopocki (ETI Polam, Pułtusk) – Zabezpie-

czenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe 

nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych; 

 Wojciech Bim (Schneider Electric Polska, Świe-

bodzice) – Nowa rodzina zabezpieczeń w  ofercie  

Schneider Electric – EASERGY P3 i  P5 (referat 

przedstawił Bogdan Grabarczyk);

 Julian Wiatr (elektro.info, Warszawa) – Przeciw-

pożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstru-

owania. 

W  sesji V, której przewodniczył dr inż. Andrzej  

Grzybowski – przewodniczący Komisji Historycznej 

i  Wydawnictw OP SEP, zaprezentowano następujące 

referaty: 

 Andrzej Kieliszek (Instytut Energetyki, Warszawa) 

– Cele i zasady certyfikacji wyrobów elektrotech-

nicznych;

 Jacek Koźbiał (MIKRONIKA, Poznań) – IoT 

w  aspekcie systemu komunikacji dla Smart Grid 

oraz Smart Metering;

 Radosław Szczerbowski, Jan Wójtowicz (Urząd 

Miasta Poznania) – Poznański Klaster Energii jako 

element Smart City;

 Janusz Durowicz (Polski Komitet Bezpieczeństwa 

w Elektryce SEP) – Rozporządzenie Ministra Ener-

gii z  dnia 28 sierpnia 2019 r. w  sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy urządzeniach ener-

getycznych. 

Nowym elementem sympozjum było zorganizowa-

nie po sesjach plenarnych dwóch paneli dyskusyjnych 

o następującej tematyce, w których udział wzięła liczna 

grupa uczestników sympozjum:

 Elżbieta Niewiedział (Komitet Gospodarki Energe-

tycznej FSNT NOT, Wyższa Szkoła Kadr Menedżer-

skich w Koninie) – Elektroenergetyka polska w XXI 

wieku;

 Andrzej Grzybowski (Politechnika Poznańska) – 

Czy samochody elektryczne mogą spełniać rolę 

znaczących magazynów energii?

Krótkiego podsumowania sesji plenarnych i  paneli 

dyskusyjnych oraz oficjalnego zamknięcia XXII Sym-
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pozjum OP SEP dokonał wiceprezes OP SEP – dr inż.  

Ryszard Niewiedział. W  swym wystąpieniu zaprosił 

m.in. uczestników sympozjum na przyszłoroczne im-

prezy naukowo-techniczne organizowane przez Od-

dział Poznański SEP i Wielkopolską Okręgową Izbę In-

żynierów Budownictwa. 

Podczas XXII Sympozjum czynny był punkt konsul-

tacyjny obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka 

Rzeczoznawstwa OP SEP i  wykładowców Ośrodka 

Szkoleniowego OP SEP oraz ciesząca się dużym zainte-

resowaniem wystawa, na której następujące firmy pre-

FAKTy – WyDARZENIA – OPINIE

zentowały swoją ofertę handlową: EATON ELECTRIC 

– Gdańsk, ETI Polam – Pułtusk, GAZEX – Warszawa, 

JEAN MUELLER POLSKA – Warszawa, MIKRONIKA 

– Poznań, ORW-ELS – Nowa Sarzyna, PROTEKTEL – 

Przasnysz, Schneider Electric Polska – Świebodzice, 

WTÓRPLAST – Bielsko-Biała, ZPUE – Włoszczowa.

XXII Sympozjum OP SEP zakończyło się w  drugim 

dniu wydaniem zaświadczeń Wielkopolskiej Okręgo-

wej Izby Inżynierów Budownictwa i Oddziału Poznań-

skiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich o  uczest-

nictwie w sympozjum. 

W  dniach 3–6 marca 2020 roku uczestniczyłem 

w  „Warsztatach pracy projektanta konstrukcji”, które 

odbyły się w  Wiśle. Są one organizowane corocznie 

przez cztery oddziały PZITB: bielsko-bialski, katowicki, 

gliwicki i krakowski. 

Tegoroczne warsztaty organizował Oddział w Katowi-

cach z wiodącym tematem „Innowacyjne i współczesne 

rozwiązania w  budownictwie. Konstrukcje metalowe, 

posadzki przemysłowe, lekka obudowa, rusztowania.” 

Minione lata spowodowały bardzo duże zmiany w  roz-

woju nowoczesnych materiałów i  technologii, normali-

zując przebiegi procesów budowlanych. Do zawodu do-

łączyło także wielu młodych projektantów, dając często 

nowe spojrzenie na rozwiązywane zagadnienia. 

Konkurencja oraz interdyscyplinarność budownic-

twa spowodowały, że znane problemy są rozwiązywane 

nowymi lub ulepszonymi metodami, które mają nauko-

we podstawy i spełniają kryteria innowacyjności. 

W warsztatach wzięło udział około 400 uczestników 

z całej Polski, w tym także członkowie WOIIB. Podczas 

konferencji wygłoszono 33 wykłady. W opracowaniach 

merytorycznych omówiono szereg zagadnień mate-

riałowych, technologicznych i  aktualnych problemów 

projektowych, uwzględniając nowoczesne metody in-

formatyczne (BIM). Wykładowcy obszernie i  dokład-

nie omawiali przepisy zawarte w normach PN-EN, ISO, 

dyrektywach UE, a także w normach PN-B. Wszystkie 

wystąpienia ułożono tematycznie. Zostały również 

opublikowane w  wydaniu książkowym. Wykłady pre-

zentowane przez partnerów i wystawców warsztatów 

przedstawiały osiągnięcia technologiczne i  badawcze. 

Na szczególne podkreślenie zasługują szeroko przed-

stawione tematy wykonawstwa i  kontroli spawanych 

konstrukcji stalowych, połączeń klejonych konstrukcji 

stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochron-

ne konstrukcji. Szeroko omówiono wykorzystanie tech-

nologii BIM – od fazy projektowej do wykonawczej, 

a także w okresie użytkowania obiektu. 

Żywa i merytoryczna dyskusja potoczyła się w części 

poświęconej zmianom w  znowelizowanym Prawie bu-

dowlanym.

Podczas warsztatów swoje stoiska informacyjne mia-

ło 44 producentów materiałów budowlanych oraz biur 

projektowych. 

Warsztaty pracy projektanta konstrukcji 
– Wisła 2020

| Marian Walczak | 
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1. Uwagi wstępne 

Technologia skraplania gazu ziemnego w ostatnich la-

tach rozwija się na świecie w sposób dynamiczny. 

Za prekursora skroplenia gazu ziemnego, to znaczy 

zmiany fazy gazowej w  ciekłą, uznaje się brytyjskiego 

fizyka i  chemika Michaela Faradaya  żyjącego w  latach 

1791–1867. 
Obrazowo proces skraplania gazu ziemnego przed-

stawiono na rys. 1.

wietrza atmosferycznego. Miało to miejsce w 1883 roku 

i  uczynili to profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskie-

go Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski.

Technologię schładzania i  skraplania, stosowaną 

w  urządzeniach chłodniczych, opatentował w  1896 

roku Niemiec Karl Linde, który w 1873 roku zbudował 

pierwsze urządzenie chłodzące w  Europie. Technolo-

gia schładzania i  skraplania gazu ziemnego została po 

raz pierwszy zastosowana w  Stanach Zjednoczonych. 

Pierwsza instalacja do skraplania LNG rozpoczęła dzia-

łanie w Zachodniej Wirginii w 1917 roku, zaś pierwsza 

komercyjna instalacja skraplająca została zbudowana 

w Cleveland w stanie Ohio (USA), w 1941 roku [8].

2. Zastosowanie LNG

Do celów przeliczeniowych związanych z  zapotrze-

bowaniem, określeniem pojemności autocystern i moż-

liwości zasilania odbiorców oraz analiz porównawczych 

opłacalności ekonomicznej finansowej stosowania LNG 

można korzystać z wartości przeliczeniowych [5]:

1 m3 LNG =    600 Nm3 gazu ziemnego,

1 tona LNG = 1380 Nm3 gazu ziemnego,

1 tona LNG = 1,23 tony ropy naftowej,

1 tona LNG = 1,86 tony węgla kamiennego.

W wielu rejonach Polski brak infrastruktury gazowni-

czej, stąd wielu mieszkańców naszego kraju jest pozba-

wionych dostępu do sieci gazowej (tzw. białe plamy). 

Budowa sieci gazowej w tych rejonach, przy braku od-

biorców strategicznych, jest często ekonomicznie nie-

uzasadniona.

Alternatywnym rozwiązaniem dla budowy sieci prze-

syłowej doprowadzającej gaz do sieci dystrybucyjnej są 

stacje regazyfikacji LNG. W tym przypadku gaz w posta-

Możliwości stosowania LNG  
– (Liquefied Natural Gas) jako paliwa alternatywnego 
dla gazu sieciowego

| Andrzej Barczyński | 
| Paweł Barczyński | 

Uwaga: Kriogenika (z języka greckiego krios – zimno, ge-
nos – ród) – to dziedzina nauki (fizyki i techniki) zajmująca 
się badaniem i  wykorzystaniem własności ciał w  niskich 
temperaturach, uzyskiwaniem i mierzeniem niskich tempe-
ratur. Za niskie temperatury uznaje się temperatury niższe 
od –150°C (123 K).

Polskim akcentem na świecie w zakresie schładzania 

gazów jest fakt dokonania skroplenia tlenu i azotu z po-

Rys. 1. Proces skraplania gazu ziemnego

TECHNIKI – TECHNOLOGIE
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ci skroplonej jest transportowany cysternami krioge-

nicznymi. Po regazyfikacji gaz dostarcza się do lokalnej 

sieci dystrybucyjnej lub bezpośrednio zasila odbiorcę 

przemysłowego. Takie działania mogą przyczynić się do 

rozwoju gazownictwa w Polsce, a tym samym do pod-

niesienia komfortu życia mieszkańców oraz są zgodne 

z  polityką rządu dotyczącą poprawy środowiska natu-

ralnego (likwidacji tzw. „kopciuchów”).

Ponadto wiele prac eksploatacyjnych, modernizacyj-

nych czy remontowych na sieciach gazowych wymaga 

okresowego wyłączenia dostaw gazu w celu bezpiecz-

nego wykonania napraw gazociągów przesyłowych, wy-

miany bądź montażu monobloków, wymiany zaworów 

odcinających stację od gazociągu zasilającego lub wy-

łączenia stacji na czas prowadzenia prac remontowych 

lub modernizacyjnych. Warto tu dodać, że większość 

miast w Polsce nie posiada drugostronnego zasilania ga-

zem ziemnym (brak w pełni niezawodnego zapewnienia 

ciągłości dostaw gazu). Szczególnie niebezpieczne jest 

to dla niektórych zakładów przemysłowych, w których 

przerwanie dostaw paliwa gazowego może się wiązać 

z ogromnymi stratami finansowymi (np. huty szkła).

W  celu zapewnienia ciągłości dostaw gazu do od-

biorców podczas prowadzenia ww.  prac można zasto-

sować rozwiązania polegające na dostawie gazu auto-

cysterną i połączeniu jej z parownicami i dalej poprzez 

elastyczne połączenie wężami ciśnieniowymi ze stacją 

gazową. Rozwiązanie to pozwala również uniknąć pła-

cenia ewentualnych kar odbiorcom za szkody powstałe 

w  wyniku przerwania lub ograniczenia dostaw paliwa 

gazowego.

Jedną z  interesujących metod zastosowania LNG 

może być pokrywanie szczytowych poborów gazu 

(peak shaving) [6], umożliwiające obniżenie ceny gazu 

z tytułu zmniejszenia zamówionej mocy umownej. 

Poza tym dostawy ciekłego gazu ziemnego mogą być 

istotnym czynnikiem wpływającym na poziom bezpie-

czeństwa energetycznego kraju. Dywersyfikacja źródeł 

zaopatrzenia w  surowce energetyczne (słowo dywer-

syfikacja zostało zaczerpnięte z łaciny, pochodzi od sło-

wa diversificare, co oznacza urozmaicać), czyli kreowa-

nie bezpiecznych (stabilnych) sposobów pozyskiwania 

nośników energii. 

Obecnie energetyka stała się jednym z  narzędzi 

polityki międzynarodowej, co szczególnie dobrze wi-

doczne jest właśnie na przykładzie Rosji, która wy-

korzystuje własne źródła energetyczne jako formę 

budowy strefy wpływów na poziomie regionalnym. 

Tym sposobem uzależniła od siebie państwa Europy 

Środkowo-Wschodniej, czyniąc z  uzależnienia energe-

tycznego jedną z  najskuteczniejszych form pozamili-

tarnego oddziaływania, często przybierającego formę 

nacisku wymuszającego pewne pożądane przez Rosję 

działania, a  czasem nawet stanowiąc narzędzie szan-

tażu. Struktura dotychczasowych kontraktów długo-

terminowych, niestety, uzależniła Polskę od dostaw 

gazu ziemnego z  Rosji. Posiadanie przez Polskę kilku 

źródeł zaopatrzenia w  surowce energetyczne pozwoli 

na dogodne rozmowy z każdym dostawcą. Polska może 

zdywersyfikować źródła dostaw ropy naftowej, paliw 

ciekłych i gazowych m.in. poprzez sprawny terminal do 

odbioru gazu skroplonego LNG w  Świnoujściu, rozbu-

dowę systemu przesyłowego i  dystrybucyjnego gazu 

ziemnego, budowę gazociągu z  Norwegii (tzw. Bal-

tic Pipe) oraz zwiększenie własnego wydobycia gazu, 

w  tym z  odmetanowania kopalń węgla kamiennego. 

Dążenie do dywersyfikacji powinno być wyrażone 

również poprzez tworzenie powiązań gospodarczych 

z  innymi państwami dysponującymi surowcami ener-

getycznymi oraz budowę sojuszy energetycznych w re-

gionie Europy Środkowej i  Wschodniej (uruchomienie 

wspólnych zakupów gazu) oraz poprzez tzw. interko-

lektory. Ocenia się, że działaniem o  najwyższym prio-

rytecie wpisującym się w powyższą ideę jest wykorzy-

stywanie terminalu do odbioru gazu skroplonego LNG 

w Świnoujściu (przykładowo statek metanowiec o nazwie 
Iberica Knutsen transportuje ok. 57 tys. ton LNG z  portu 
Sabine Pass w  USA do Terminalu w  Świnoujściu. Po rega-
zyfikacji da to ok. 75 mln m³ gazu ziemnego – czyli tyle, ile 
zużywa średnio cała Polska przez cztery dni latem lub jeden 
dzień zimą). W dalszej części artykułu omówiono szcze-

gółowo  możliwości wykorzystania LNG do rozwoju 
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gazyfikacji na obszarach pozbawio-

nych dostępu do gazu sieciowego 

poprzez budowę stacji regazyfikacji 

LNG.

3. Zasada pracy i  budowa stacji 

regazyfikacji LNG

Na rys. 2 przedstawiono schemat 

stacji regazyfikacji LNG, której ce-

lem jest:

 magazynowanie LNG – skroplo-

nego gazu ziemnego;

 regazyfikacja LNG;

 pomiar objętości przepływają-

cego gazu przez stację [7];

 podgrzew gazu w  celu elimina-

cji zakłóceń przepływu w  wy-

niku oddziaływania efektu 

Joule’a  Thomsona podczas dła-

wienia izentalpowego;

 redukcja ciśnienia gazu wraz  

z systemem zabezpieczeń przed 

nadmiernym wzrostem ciśnie-

nia wylotowego [7];

 nawonienie gazu tetrahydrotio-

fenem (THT) – w  celu nadania 

charakterystycznego zapachu 

gazu, dla podwyższenia bezpie-

czeństwa rozprowadzania gazu 

siecią dystrybucyjną [7].

Zadaniem instalacji regazyfikacji 

ciekłego metanu jest podgrzanie na 

parownicach atmosferycznych cie-

kłego metanu do postaci gazowej 

i przesyłanie go do stacji redukcyjnej. 

Ciekły metan dostarczany jest do 

stacji transportem samochodowym, 

w  specjalnie przystosowanych cy-

sternach lub kontenerach. Następ-

nie przetłaczany jest do zbiornika, 

w  którym magazynowany jest pod 

ciśnieniem 0,8 MPa i temperaturze 

–160°C. Instalacja regazyfikacji ga- 

zu została wyposażona w  urzą-

dzenia ppoż. i  eksplozymetryczne, 

które w przypadku awarii zamykają 

przepływ cieczy ze zbiornika do ga-

zociągu technologicznego. 

Rys. 2. Schemat stacji regazyfikacji LNG z drogą [8] 

LNG dostarczany jest do zbiornika 

magazynowego z autocysterny. Ma-

gazynowany jest w zbiorniku maga-

zynowym pod ciśnieniem 0,4 do 0,8 

MPa (4 do 8 barów) i temperaturze 

–162°C. W stacji redukcyjnej, w wy-

mienniku ciepła, gaz zostaje pod-

grzany do temperatury 4–8°C. Po 

podgrzaniu jest kierowany na ukła-

dy redukcyjne, gdzie z  maksymal-

nego ciśnienia wlotowego 0,8 MPa 

jego ciśnienie jest obniżane do ci-

śnienia oczekiwanego przez odbior-

cę (jeśli stacja LNG jest dedykowana 

do 1 odbiorcy gazu) lub do ciśnienia 

oczekiwanego przez operatora sieci 

dystrybucyjnej. 

Po zredukowaniu ciśnienia gaz 

przepływa przez układ pomiarowy, 

a następnie jest nawaniany (w daw-

ce minimalnej 15 mg THT na 1 m3 

gazu) i przesyłany do odbiorcy/ców. 

Stacja regazyfikacji LNG poza 

funkcją regazyfikacji gazu pełni 

również funkcje: redukcji, uzdatnia-

nia (nawaniania) i  pomiaru paliwa 

gazowego. Składa się z  następują-

cych elementów:

a)  Zbiornik magazynowy 

     gazu skroplonego

Zbiornik kriogeniczny to piono-

wy lub poziomy zbiornik, zbudo-

wany ze zbiornika wewnętrznego 

ze stali nierdzewnej oraz zbiornika 

zewnętrznego ze stali kotłowej. 

Zbiornik wewnętrzny zawieszony 

jest w  zbiorniku zewnętrznym za 

pomocą specjalnych cięgien. Izola-

cję przestrzeni międzyzbiornikowej 

stanowi próżnia i  zawarty w  niej 

perlit.

TECHNIKI – TECHNOLOGIE
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Zbiornik wewnętrzny zabezpieczony jest przed znisz-

czeniem przez zawory bezpieczeństwa, zamontowane 

na zaworze trójdrogowym, umożliwiającym w razie awa-

rii przełączenie pracującego zaworu bezpieczeństwa 

na drugi i  dokonanie naprawy uszkodzonego. Zabez-

pieczenie zbiornika stanowi zawsze jedna para zawo-

rów bezpieczeństwa z  tym, że w  momencie gdy ciśnie-

nie w  poduszce gazowej zbiornika przekroczy wartość  

12 barów, otworzy się zawór bezpieczeństwa nastawiony 

na to ciśnienie. W przypadku jego awarii otworzy się za-

wór bezpieczeństwa ustawiony na ciśnienie 14 barów, je-

żeli wzrośnie ciśnienie w zbiorniku powyżej tej wartości. 

Parownice
– parownice własne zbiornika – składają się z dwóch 

parownic atmosferycznych, z  których każda zbu-

dowana jest z  zamkniętego rurociągu (zbiornika 

rurowego) wyposażonego w  radiatory, służące do 

pobierania ciepła z  otoczenia przekazywanego do 

przepływającego wewnątrz skroplonego metanu, 

w celu zamiany go na fazę gazową i przekazania go 

do poduszki gazowej zbiornika magazynowego, aby 

zapewnić w niej właściwy poziom ciśnienia,

– parownica robocza, inaczej procesowa – na sta-

cjach gazowych LNG w  zależności od wielkości 

rozbioru stosuje się 2, 4 i  więcej parownic robo-

czych (ich wydajności określa producent). Parow-

nice montuje się w pary, a ich praca (par parownic) 

odbywa się na przemian ze średnią częstotliwością 

– co 8 do 12 godzin. 

Każda z  parownic zbudowana jest z  zamkniętego 

rurociągu wyposażonego w  radiatory, służące do po-

bierania ciepła z otoczenia zewnętrznego przekazywa-

nego do przepływającego wewnątrz skroplonego meta-

nu, w celu zamiany go na fazę gazową i przekazania go 

w  kierunku stacji redukcyjno-pomiarowej a  następnie 

do odbiorców gazu.

b) Rurociągi technologiczne

Rurociągi technologiczne z jednej strony łączą zbior-

nik magazynowy z parownicą własną, a z drugiej strony 

z  parownicami roboczymi i  przewodem wejściowym 

z zespołu zaporowo-upustowego stacji redukcyjno- 

pomiarowej, w  celu umożliwienia przepływu metanu 

zarówno w  postaci fazy skroplonej, jak i  gazowej. Aby 

umożliwić regulację strumienia metanu, rurociągi tech-

nologiczne wyposażone są w zawory sterowane ręcznie 

lub automatycznie.

 Rurociągi technologiczne wykonuje się ze stali nie-

rdzewnej, dla której udarność jest określana dla tempe-

ratury –196°C i ma parametry gwarantujące bezpiecz-

ną pracę rurociągów w tej temperaturze. Rurociągi fazy 

ciekłej i fazy gazowej nie są izolowane termicznie. Przed 

nadmiernym wzrostem ciśnienia – a ten może nastąpić 

pomiędzy dwoma zamkniętymi zaworami odcinającymi 

– rurociągi są chronione zaworami bezpieczeństwa.

c) Wanna awaryjna (obszar retencyjny) 

Wanna awaryjna to bezodpływowy zbiornik wyko-

nany ze zbrojonego betonu o  pojemności zbiorników 

magazynowych LNG, służący do zebrania skroplonego 

metanu w przypadku uszkodzenia zbiornika magazyno-

wego LNG, aby zapobiec przenikaniu metanu do gruntu 

i umożliwić całkowite i bezpieczne odparowanie meta-

nu do atmosfery. 

Dno wanny wyposażone jest w  bezodpływową stu-

dzienkę i ukształtowane jest ze spadkiem w jej kierun-

ku. Na skutek opadów atmosferycznych zbiornik jako 

bezodpływowy napełnia się wodą. Spadki dna zbiorni-

ka powodują, że woda ta będzie spływać do studzienki, 

skąd przy pomocy pompy ssąco-tłoczącej jest przetła-

czana do systemu wód opadowych.

d) Urządzenia zabezpieczające instalację regazyfi-

kacji

Instalacja regazyfikacji gazu została wyposażona 

w  urządzenia ppoż. i  eksplozymetryczne, które w  przy-

padku awarii zamykają przepływ cieczy ze zbiornika 

do gazociągu technologicznego. W  normalnym trybie 

pracy instalacji zawór ten jest otwarty. Automatyczne 

zamknięcie tego zaworu nastąpi w następujących przy-

padkach:

– Znacznej utraty szczelności przez rurociąg fazy cie-

kłej, powodującej gwałtowny spadek ciśnienia. Ten 

spadek ciśnienia monitorowany jest przez czujnik 

ciśnienia (presostat) umieszczony na wlotowym ze-
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spole zaporowo-upustowym. W przypadku spadku 

ciśnienia poniżej 1,6 barów z czujnika wysyłany jest 

sygnał elektryczny, powodujący jego zamknięcie.

– Znacznej utraty szczelności przez rurociąg fazy ga-

zowej, może nastąpić przepływ fazy ciekłej metanu 

poza parownice robocze. Spowoduje to gwałtowny 

spadek temperatury w  rurociągu technologicznym 

fazy gazowej, co jest monitorowane przez czujnik 

temperatury umieszczony na tym rurociągu. Spadek 

temperatury poniżej –40°C powoduje jego zamknię-

cie.

– Przekroczenia II progu stężenia metanu, tj. 40% 

DGW.

e) Stacja redukcyjna, pomiarowa i uzdatniająca

Zadaniem stacji gazowej jest podgrzanie gazu dla 

uzyskania optymalnych warunków redukcji ciśnienia 

gazu, redukcja ciśnienia gazu i utrzymanie go na okre-

ślonym poziomie, pomiar strumienia przepływającego 

gazu oraz uzdatnienie gazu poprzez jego nawonienie 

przed dostarczeniem do sieci dystrybucyjnej lub insta-

lacji odbiorcy przemysłowego.

Stacja zbudowana jest z:

– układu wlotowego z przewodem wejściowym, 

– układu pomiarowego, 

– układów redukcyjnych,

– kotłowni technologicznej,

– nawanialni,

– układu wyjściowego średniego ciśnienia.

Coraz powszechniej dla małych poborów gazu lub 

przy prowadzeniu prac eksploatacyjnych, moderniza-

cyjnych czy remontowych na sieciach gazowych wy-

magających okresowego wyłączenia dostaw gazu (np. 

wykonanie napraw gazociągów przesyłowych, wymia-

na lub montaż monobloków, wymiana zaworów odcina-

jących stację od gazociągu zasilającego lub wyłączenia 

stacji na czas prowadzenia prac remontowych lub mo-

dernizacyjnych) wykorzystuje się tzw. mobilne (prze-

nośne) stacje regazyfikacji LNG. Ponadto takie stacje 

mogą służyć jako dwustronne zasilanie zakładów prze-

mysłowych szczególnie narażonych na przerwy w  do-

stawie paliwa lub na pokrywanie szczytowych poborów 

gazu, co pozwala obniżyć cenę gazu z tytułu zmniejsze-

nia zamówionej mocy umownej.

4. Wnioski końcowe 

Stosowanie LNG w  gazownictwie jest korzystne ze 

względu na następujące przesłanki:

	 może przyczynić się do rozwoju gazownictwa 

w  Polsce, szczególnie na obszarach pozbawionych 

dostępu do gazu sieciowego, a tym samym do pod-

niesienia komfortu życia ich mieszkańców. Szcze-

gólnie interesującym sposobem gazyfikacji jest 

tzw. pregazyfikacja, która pozwala na przesunięcie 

w czasie nakładów związanych z budową sieci prze-

syłowej oraz na przyspieszenie procesu gazyfikacji 

danego rejonu,

  pozwala na pokrywanie szczytowych poborów gazu 

(peak shaving), umożliwiające obniżenie ceny gazu 

z tytułu zmniejszenia zamówionej mocy umownej,

	 przenośne stacje LNG mogą być stosowane jako 

tymczasowe źródło zasilania gazem sieci dystrybu-

cyjnych lub dużych odbiorców gazu, przy prowadze-

niu prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych czy re-

montowych na gazociągach, stacjach redukcyjnych, 

mieszalniach gazu i innych obiektach gazowniczych,

	 jest jednym ze sposobów dywersyfikacji zaopatrze-

nia w gaz ziemny, pozwalającym na uniezależnienie 

się od jednego dostawcy gazu. 
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| Włodzimierz Łęcki | 

Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce (11) 

BUDOWNICTWO W OBJĘCIACH POLITyKI 
(1956–1990) 
Budownictwo w miastach

KALEJDOSKOP

 Uwarunkowania ogólne

Pierwsze dziesięć lat po wyzwoleniu spod okupacji hi-

tlerowskiej to okres często brutalnego wprowadzania 

nowego – socjalistycznego ustroju i całkowitej zmiany 

systemu gospodarczego. Ale był to też czas wielkiego 

budowania.

„Przed rokiem 1945 dróg asfaltowych niemal nie było 

– kilkaset kilometrów głównie na Śląsku, sporadycznie 

mogły być drogi z kostki lub klinkieru, około kilkudzie-

sięciu kilometrów, natomiast w latach 1945–1989 wy-

budowano w Polsce 122 tysiące km dróg asfaltowych.

W  okresie PRL-u  wybudowano lub odbudowano 

mieszkania dla około 30 milionów ludzi. Przykładowo 

pod koniec lat 60. samych mieszkań spółdzielczych bu-

dowano blisko 200 tysięcy rocznie, a w 1970 roku od-

dano 264 tysiące mieszkań. (W 2016 r. – rekordowym 

pod tym względem w Trzeciej Rzeczpospolitej – wybu-

dowano 78,5 tysiąca mieszkań). W  latach 1950–1980 

poza budownictwem jednorodzinnym, a  więc jedynie 

w  budownictwie domów wielorodzinnych, wybudo-

wano 6,1 miliona mieszkań. Prócz tego nastąpił szyb-

ki wzrost budownictwa indywidualnego w  miastach. 

Wieś w znacznym stopniu została zbudowana na nowo 

– zresztą wyjątkowo brzydko. Odbudowano z najwięk-

szą precyzją niemal całkowicie zniszczone stare mia-

sta w  Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i  Gdańsku”.1) 

W Poznaniu – jednym z najbardziej zniszczonych dzia-

łaniami wojennymi miast w kraju – po okresie odbudo-

wy, od połowy lat 50. rozpoczął się intensywny proces 

rozbudowy miasta. Później zaczęły się rozwijać inne 

większe miasta regionu, nie objęte falą zniszczeń wo-

jennych. Tylko bardzo zniszczona w 1945 r. Piła czekała 

na odbudowę i rozbudowę do lat siedemdziesiątych, do 

czasu, gdy na 25 lat stała się miastem wojewódzkim.

 Kadry dla budownictwa

Kadry dla rozwijającego się budownictwa na pozio-

mie średnim kształciły technika budowlane m.in. w Po-

znaniu i Liskowie koło Kalisza. W końcu 1945 r. na bazie 

Poznańskiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektro-

techniki powstała Szkoła Inżynierska, w której utwo-

rzono Wydział Budownictwa. W  1955 r. z  połączenia 

tej uczelni i działającej od 1950 r. Wieczorowej Szkoły 

Inżynierskiej utworzono Politechnikę Poznańską, któ-

rej jednym z wydziałów był Wydział Budownictwa Lą-

dowego (ryc. 1). Był to pierwszy budynek wzniesiony 

     1) Marcin Libicki, Europa. Najpiękniejszy kontynent, Wyd. Zysk i S-ka. 
Poznań 2019. str. 1023.

Ryc. 1. Gmach Wydziału Budownictwa Lądowego PP przy ul. Kór-
nickiej (wzniesiony w 1955 r.).
Fot. Zbigniew Szmidt



27Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2020 (68)

KALEJDOSKOP

dla wyższej uczelni po 1945 r. w  Poznaniu. Rektorem 

PP został prof. Roman Kozak, kierownik Katedry Bu-

downictwa tej uczelni, a  wieloletnim dziekanem WBL 

był prof. Wiktor Jankowski. Do grona wykładowców na 

Wydziale Budownictwa należeli inżynierowie i  magi-

strowie, którzy w kolejnych latach uzyskali stopnie do-

centa i profesora. Starszym członkom Izby ich nazwiska 

są znane z  okresu studiów. Byli to m.in. profesorowie: 

Lucjan Ballenstedt (mechanika budowli), Kalikst Gra-

biec (żelbet), Wiesław Jankowiak (stal), Marian Krzysz-

tofiak (rysunek), Bolesław Nowakowski (budownictwo 

ogólne), Andrzej Ryżyński (mosty), Andrzej Stefański 

(technologia robót).

Studia w tamtym okresie odbywały się w trybie dzien-

nym (dzisiaj zwanym stacjonarnym) i  dla pracujących 

w  trybie wieczorowym (popołudniami 5 dni w  tygo-

dniu) oraz zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele, dzisiaj 

to studia niestacjonarne).

 Przedsiębiorstwa budowlane i projektowe

W  połowie lat pięćdziesiątych ukształtowała się 

nowa struktura przedsiębiorstw zajmujących się bu-

downictwem. Wszystkie większe firmy projektowe 

i wykonawcze były przedsiębiorstwami państwowymi. 

Prywatnymi pozostawały tylko małe zakłady rzemieśl-

nicze zajmujące się drobnymi remontami. W latach sie-

demdziesiątych powstało spółdzielcze biuro projektów 

Inwestprojekt i spółdzielcze, nieduże firmy budowlane.

Skomplikowana i  zmieniająca się w  kolejnych latach 

była struktura i  podległość poszczególnych przedsię-

biorstw. Główne firmy tzw. klucza podlegały zjedno-

czeniom, a te Ministerstwu Budownictwa. Na szczeblu 

województwa istniało Poznańskie Zjednoczenie Bu-

downictwa, któremu podlegało kilka przedsiębiorstw 

budownictwa ogólnego i  robót instalacyjnych w  Po-

znaniu i m.in. Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile, a także 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 1 

i  nr 2 w  Poznaniu, przedsiębiorstwa robót inżynieryj-

nych m.in. Hydrobudowa 7 i  Hydrobudowa 9, „Instal” 

i  inne. W  latach siedemdziesiątych „przemysłówki” 

podporządkowano zjednoczeniu we Wrocławiu, a póź-

niej w  Bydgoszczy. Oddzielną grupę stanowiły przed-

siębiorstwa budowlane podległe innym „branżowym” 

ministerstwom m.in. rolnictwa, przemysłu lekkiego, 

komunikacji.

Projektowaniem zajmowało się kilka dużych biur pro-

jektów m.in. Miastoprojekt, Inwestprojekt, budownic-

twa przemysłowego, komunalnego, drogowego, ener-

getycznego.

Nad całością budownictwa w  regionie – bez upraw-

nień formalnych – „czuwał” Komitet Wojewódzki 

PZPR, który podejmował wiążące decyzje kadrowe i in-

westycyjne (decydował m.in. o obsadzie kadrowej kie-

rownictw przedsiębiorstw, a nawet większych budów).

 Osiedla mieszkaniowe

Mimo wspomnianych wyżej skomplikowanych 

i  zmieniających się struktur organizacyjnych rozmiar 

budownictwa zarówno w  kraju, jak i  w  Wielkopolsce 

był olbrzymi. W  latach siedemdziesiątych w  Poznaniu 

oddawano rocznie ok. 15 tysięcy mieszkań rocznie, 

a w całej Wielkopolsce ok. 22 tysiące. Głównymi obiek-

tami budownictwa mieszkaniowego były bloki wzno-

szone na nowo projektowanych osiedlach. W Poznaniu 

pierwsze budynki na dużym osiedlu zaczęto wznosić na 

Dębcu już w 1948 r., w 1965 r. rozpoczęła się budowa 

największego poznańskiego osiedla – Rataje, jednego 

z największych w kraju. Osiedle to, zaplanowane w kilku 

jednostkach łącznie dla ponad 100 000 mieszkańców, 

budowane było do początków XXI wieku. Kolejne duże 

osiedla mieszkaniowe powstały w  Poznaniu na Wino-

gradach i  Piątkowie – każde dla ok. 70 tys. mieszkań-

ców. W 1990 r. ponad połowa poznaniaków mieszkała 

na nowych osiedlach. Marcin Libicki w  swojej książce 

przytacza taką anegdotę:

„Rok 2017. Dwójka byłych opozycjonistów podziwia 

panoramę Winograd w Poznaniu z XI piętra wieżowca:

– Patrz, to wszystko zostało zbudowane w latach PRL-u.
– Tak, to prawda, ale nikomu o tym nie mów”.
(autentyczne – M.L.)2)

     2) Marcin Libicki, Europa. Najpiękniejszy kontynent, Wyd. Zysk i S-ka. 
Poznań 2019, str. 1023.
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Od lat sześćdziesiątych głównym inwestorem bu-

dynków mieszkalnych na osiedlach były spółdzielnie 

mieszkaniowe. Mimo tak szeroko zakreślonego progra-

mu budowy mieszkań wydłużył się czas oczekiwania na 

ich otrzymanie: od ok. 3–5 lat w 1960 r. do ponad 10 lat 

w  1980 r. Jedną z  przyczyn takiego stanu rzeczy była 

migracja ludności „ze wsi do miasta” i szybko wzrasta-

jąca liczba mieszkańców Poznania. W kolejnych latach 

jego ludność wynosiła: 1946 – 268 tys., 1950 – 321 tys., 

1970 – 472 tys., 1990 – 580 tys.

W mniejszym zakresie powstały budynki mieszkalne 

w centrum miasta na wolnych przestrzeniach wśród ist-

niejącej zabudowy.

Osiedla mieszkaniowe po 1955 r. zaczęły powstawać 

także w większych miastach regionu, m.in. w Gnieźnie, 

Kaliszu, Koninie, Pile.

W  związku z  powstaniem zagłębia górniczo-ener-

getycznego w  okolicach Konina miasto to najbardziej 

zwiększyło liczbę mieszkańców z  wszystkich miast 

Wielkopolski: z 12 tysięcy w 1950 r. do prawie 80 tysię-

cy w 1990 r. Na prawym brzegu Warty powstał całko-

wicie nowy organizm miejski zwany Nowym Koninem. 

Wielkie tempo budownictwa tego okresu powodo-

wało jego istotne mankamenty. Przyczyniały się do 

tego: brak dostatecznej liczby wykwalifikowanych 

pracowników, brak materiałów budowlanych i  ich ni-

ska jakość, administracyjne decyzje oszczędnościowe. 

Na szeroką skalę wprowadzono typizację elementów 

i  całych budynków. Opracowano szeroki zakres norm 

dotyczących zarówno materiałów budowlanych, jak 

i  rozwiązań projektowych. W  budownictwie mieszka-

niowym określono wielkości mieszkań w zależności od 

liczby zameldowanych w nich osób – od M–1 do M–6. 

Przykładowy układ pomieszczeń i  wielkość mieszka-

nia M–2 dla 2 osób o powierzchni 26,7 m2 pokazano na  

ryc. 2. Pozytywnym elementem ówczesnych inwestycji 

była urbanistyka osiedli: stosunkowo luźna zabudowa, 

dobre rozwiązania komunikacyjne, równolegle budo-

wane szkoły, ośrodki zdrowia, sklepy. Na marginesie 

warto dodać, że dziś w  dobie powszechnego budow-

nictwa deweloperskiego ceny mieszkań na tzw. rynku 

wtórnym, na osiedlach ratajskich i winogradzkich osią-

gają wartość do 80% mieszkań nowych.

 Nowe technologie

Szeroki zakres budownictwa od lat pięćdziesiątych 

wymagał nie tylko znacznego rozwoju produkcji mate-

riałów budowlanych, ale przede wszystkim wprowadze-

nia nowych materiałów i  nowych technologii realizacji 

obiektów. Zwiastunem nowości, choć w skali problemu 

niewielkim, było wprowadzenie do budownictwa no-

wego rodzaju stropu z  prefabrykowanymi belkami żel-

betowymi – stropu DMS (ryc. 3). Strop ten nie wymagał 

pracochłonnych deskowań: układano belki, między nimi 

pustaki i zalewano tzw. nadbetonem. Do lat sześćdzie-

siątych był to najpopularniejszy strop stosowany w bu-

downictwie tradycyjnym. Nie był idealny: ciężki, o słabej 

izolacji akustycznej, „klawiszował” (różna praca belek 

i pęknięcia na suficie). W końcu XX w. zastąpiony został 

nowszymi rozwiązaniami, m.in. stropem DZ, „filigranem” 

i płytami kanałowymi (tzw. cegłą żerańską).

Ryc. 2. Standardowe mieszkanie M–2 na Osiedlu Winogrady  
w Poznaniu: 1 – przedpokój, 2 – łazienka, 3 – pokój, 4 – kuchnia. 
Fot. ZS
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Radykalnym rozwiązaniem szybkiego, mniej pra-

cochłonnego wznoszenia budynków (głównie miesz-

kalnych) stała się budowa obiektów z  elementów 

prefabrykowanych wielkowymiarowych. Jak pisano  

wówczas w  prasie codziennej, fachowej, a  nawet 

w  podręcznikach szkolnych, przykład nowoczesnego 

budownictwa dał Związek Radziecki.

Na początku lat sześćdziesiątych w  Poznaniu przy 

ul. Szamotulskiej powstały pierwsze domy mieszkalne 

z  tzw. wielkich bloków (kilka elementów żelbetowych 

na ścianę jednej kondygnacji, ryc. 4).

Parę lat później w  stosunkowo krótkim czasie po-

wstały duże zakłady produkcji elementów wielkowy-

miarowych ściennych i stropowych – wielkiej płyty. Lo-

kalizowane głównie na zapleczu budów dużych osiedli 

m.in. w  Poznaniu na Ratajach i  Winogradach, a  także 

m.in. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile. 

W 1974 r. powstała w Suchym Lesie k. Poznania tzw. 

fabryka domów. Transport elementów na pobliskie bu-

dowy odbywał się kolejkami wąskotorowymi, na dalsze 

odległości naczepami samochodowymi. Opracowane 

zostały różne systemy typowych elementów prefabry-

kowanych, m.in. szczeciński, WK 70, płyta winogradzka. 

Elementy ścienne wykonywano z płyt keramzytobeto-

nowych, stropy z  płyt żelbetowych krzyżowo zbro-

jonych (ryc. 5). Fundamenty i  kondygnacje piwniczne 

wykonywano „na mokro”, a  także z  elementów prefa-

brykowanych.

Ryc. 3. Strop DMS.

Ryc. 4. Budynki wzniesione z wielkich bloków ok. 1960 r.  
w Poznaniu przy ul. Szamotulskiej.
Fot. ZS

Ryc. 5. Montaż budynku z wielkich płyt.
Internet

Większość budynków to były obiekty pięciokondygna-

cyjne (ryc. 6). W końcu lat sześćdziesiątych na osiedlach 

mieszkaniowych zaczęto wznosić budynki wyższe: 11- 

i 16-kondygnacyjne, wyposażone w windy (ryc. 7).

W Poznaniu w 1963 r. na Jeżycach przy pętli tramwa-

jowej Ogrody zbudowano 15-kondygnacyjny budynek 

mieszkalny o stalowej konstrukcji szkieletowej (ryc. 8). 
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Jego projektanci tak wspominają perypetie związane 

z  zatwierdzaniem projektu: „...budynek zaprojektowa-

no w  konstrukcji stalowej i  w  związku z  tym istnieje 

konieczność uzyskania cesji na stal od ministra Sroki. 

Trochę się zdenerwowałem – stal była reglamento-

wana! Pomyślałem jednak, że skoro minister pochodzi 

z Poznania, to trzeba zaryzykować. Wystąpiłem do mi-

nistra o zgodę. Odpowiedź wraz z reprymendą za samo-

wolę budowlaną ministerstwo przesłało do KW PZPR 

w Poznaniu na ręce sekretarza ekonomicznego. Do nas, 

do Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, odmowa 

dotarła z  odręczną adnotacją sekretarza J. K.: „To jest 

Ryc. 6. Pięciokondygnacyjne budynki na osiedlu Rataje  
w Poznaniu.
Fot. ZS

Ryc. 7. Tzw. „szesnastki”. 16-kondygnacyjne budynki na osiedlu 
Winogrady w Poznaniu.
Fot. ZS

Ryc. 8. Pierwszy „wieżowiec” mieszkaniowy w Poznaniu na Jeży-
cach, o szkieletowej konstrukcji stalowej.
Fot. ZS

awanturnictwo inwestycyjne. Winnych odwołać ze sta-

nowisk”.

Przewodniczącym Prezydium (Rady Narodowej) Mia-

sta Poznania był w  tym czasie Franciszek Frąckowiak, 

bardzo prawy człowiek. Poszedłem do niego, przedsta-

wiłem sprawę i poinformowałem, że musi poszukać in-

nych na nasze miejsca. Popatrzył na mnie, uśmiechnął 

się i poprosił o przygotowanie odwołania od decyzji mi-

nistra, a on wrzuci na „firmówkę” i zabierze do Warsza-

wy… Po powrocie zadzwonił do mnie i położył na biurku 

zgodę na cesję z  podpisem premiera Józefa Cyrankie-

wicza. Dzięki Cyrankiewiczowi powstał nowoczesny 
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na ówczesne czasy, piętnastokondygnacyjny budynek 

w  zespole osiedlowym przy pętli jeżyckiej, który sta-

nowi charakterystyczny akcent architektoniczny przy 

wjeździe do miasta od strony zachodniej”3.

Na początku lat sześćdziesiątych podjęto szeroką ak-

cję „1000 szkół na Tysiąclecie”. W ramach niej powsta-

ło w  Wielkopolsce ok. 100 szkół „tysiąclatek” w  dużej 

mierze wg projektów typowych, część w  technologii 

prefabrykowanej. Wśród tych szkół wyróżnia się zespół 

Liceum Ogólnokształcącego i Muzeum Początków Pań-

stwa Polskiego w  Gnieźnie. Elewacje licowane są pły-

tami z kamieni naturalnych: trawertynem, piaskowcem 

i granitem, co było rzadkością w tym okresie (ryc. 9).

W omawianym okresie powstało też kilka ciekawych 

architektonicznie i  konstrukcyjnie budynków użytecz-

ności publicznej. Jednym z  symboli Poznania stał się 

dom towarowy Okrąglak o szkieletowej konstrukcji żel-

Ryc. 9. Szkoła – Pomnik Tysiąclecia w Gnieźnie.
Fot. ZS

Ryc. 10.  Okrąglak, d. Powszechny Dom Towarowy w Poznaniu.
Fot. ZS 

Ryc. 11. Hotel Polonez w Poznaniu.
Fot. ZS

betowej i elewacji z prefabrykatów żelbetowych wznie-

siony w 1954 r. (ryc. 10).

Za nowatorskie uznano wówczas wzniesienie dwóch 

hoteli w  Poznaniu z  elementów prefabrykowanych tzw. 

„płyty winogradzkiej” – „Polonez” (1973 r., ryc. 11) i „Po-

znań” (1977 r.). „Przy okazji” powstał też motel w Podsto-

licach. Ciekawa jest jego geneza: „Pomysł wybudowania 

motelu w Podstolicach zrodził się przy okazji otwarcia no-

wej, dwupasmowej drogi Poznań – Września. (…). Edward 

Gierek, po otwarciu i objeździe nowo wybudowanej tra-

sy, powiedział: »Wiecie, towarzysze, a tu – gdzieś na tra-

sie – przydałaby się jakaś restauracja z małym hotelem«. 

Odpowiedź była natychmiastowa: »Tak jest, towarzyszu! 

Jak przyjedziecie za rok, to zaprosimy Was tam na po-

częstunek«. Do rozmowy z  Gierkiem nikt nie pomyślał 

nawet o  motelu. Następnego dnia zaczęła się wielka 

narada. Zastanawiano się, gdzie postawić motel, kto go 

zaprojektuje i  kto wykona. Rozdano zadania i  ustalo-

no terminy. Motel powstał w  ciągu roku. Projekt wyko-

nał Inwestprojekt – Poznań w  płycie winogradzkiej”4. 

W latach 70. w Obornikach Wlkp. powstała fabryka no-

wego produktu budowlanego – płyt warstwowych po-

liuretanowych w  obudowie z  blach stalowych – PWB, 

popularnie zwanych płytą obornicką. Płyty te umożli-

     3) Edmund Pawłowicz, Z lotu ptaka 1956–1965  [w]: Projekt Mia-
sto. Wspomnienia poznańskich architektów. Wydawnictwo Miejskie. 
Poznań 2013, str. 117.  
    4) E. Pawłowicz, Wzloty i upadki [w]: Projekt Miasto. Wspomnienia po-
znańskich architektów. Wydawnictwo Miejskie. Poznań 2013, str. 208.
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Ryc. 12. Wieżowce „Alfa” w Poznaniu.
Fot. ZS

Ryc. 13. Szpital w Kaliszu.
Fot. ZS

Ryc. 15. Kościół Nawiedzenia NMP na Ratajach w Poznaniu. 
Fot. ZS

Ryc. 14. Kościół Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.
Fot. ZS

wiały wznoszenie obiektów o  lekkiej obudowie i  kon-

strukcji szkieletowej. Podobne rozwiązania z  płyt lek-

kiej obudowy i  żelbetowej konstrukcji szkieletowej ma 

5 budynków tzw. Alfy przy ul. Św. Marcin w  Poznaniu 

(d. Czerwonej Armii) wzniesionych na przełomie lat 60. 

i  70. XX w. Było to na owe czasy bardzo nowoczesne, 

acz kontrowersyjne architektonicznie przedsięwzięcie in-

westycyjne w Poznaniu (ryc. 12).

W  latach 70. i  80. powstało kilka dużych obiektów 

szpitalnych o szkieletowej konstrukcji żelbetowej m.in. 

w Poznaniu (ul. Lutycka i Szwajcarska), Koninie (ukoń-

czony na pocz. XXI w.), Kaliszu. Szpital w Kaliszu wyróż-

nia się ciekawą, okrągłą bryłą (ryc. 13).

Większość budynków wznoszonych w  tym okresie 

miała skromne, wręcz monotonne formy architekto-

niczne. Wynikało to, jak już wspomniano, z różnych za-

leceń oszczędnościowych. Nie były objęte takimi ogra-

niczeniami obiekty sakralne. Pomimo „niechęci władz” 

i trudności formalnych przy uzyskaniu decyzji na budo-

wę kościołów w  latach 1960–1990 powstało w  Wiel-

kopolsce ok. 50 świątyń, w większości o ciekawej archi-

tekturze i śmiałych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Dla 

wielu architektów projektowanie kościołów stwarzało 

możliwości wykazania się inwencją twórczą, a powstałe 

obiekty wzbogaciły krajobraz kulturowy miast. Do cie-

kawszych realizacji należą kościoły w  Kaliszu i  Pozna-

niu prezentowane na ryc. 14 i 15. 
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Wolsztyn. To znane z  jedynej na świecie czynnej pa-

rowozowni miasto wkrótce sławne może być także za 

sprawą nowoczesnego dworca, łączącego w sobie wiele 

funkcji. Otwarcie obiektu nastąpi w październiku 2020 r.  

Powstaje tu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne.

Budowa ruszyła w 2019 r. Zanim jednak pojawiły się 

pierwsze ekipy budowlane, samorząd gminy Wolsz-

tyn ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji. – Do 
wolsztyńskiego ratusza spłynęło pięć prac konkursowych, 
spośród których komisja konkursowa jednogłośnie wskaza-
ła zwycięzcę, poznańską firmę PL Architekci – mówi Woj-

ciech Lis, burmistrz Wolsztyna. – Ogłosiliśmy przetarg, 
który wyłonił głównego wykonawcę. Została nim wolsztyń-
ska firma, ceniona nie tylko na lokalnym rynku, Dana-Bud.

5 lipca 2019 roku nastąpiło przekazanie placu budo-

wy wykonawcy i ruszyła budowa Zintegrowanego Cen-

trum Komunikacyjnego. Połączy ono funkcję dworca 

kolejowego i autobusowego z odpowiednim zapleczem 

takim jak poczekalnia, restauracja, kasy biletowe, toa-

lety. Ponadto w  obiekcie zlokalizowane zostanie małe 

kino społecznościowe oraz punkt prasowy z informacją 

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne 
w Wolsztynie

| Maciej Ratajczak | 

turystyczną. – Część budynku uzyska inne przeznaczenie 
i pełnić będzie funkcje biurowe – wyjaśnia burmistrz Lis.

Burmistrz zaznacza, iż inwestycja nie ogranicza się 

tylko do bryły budynku dworca. Obok przebudowy 

i nadbudowy istniejącego budynku dworcowego prace 

obejmują także budowę zadaszenia, schodów i  rampy 

zewnętrzne, budowę budynku usługowego służącego 

obsłudze podróżnych – zewnętrzna toaleta i bagażow-

Ruszyła budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.
Fot. UM w Wolsztynie

Budynek Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.
Fot. UM w Wolsztynie

nia, budowę wieży zegarowej oraz budowę sieci kanali-

zacji deszczowej i infrastruktury technicznej wraz z za-

gospodarowaniem terenu.

Cała inwestycja kosztować będzie zgodnie z  zawar-

tą umową 12 798 832,27 zł brutto. Na jej realizację 

gmina Wolsztyn pozyskała jednak spore, bo sięgające 

blisko 4,2 mln zł, dofinansowanie z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w  ramach poddziałania 

5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego 

oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” ujęte-

go w  Wielkopolskim Regionalnym Programie Opera-

cyjnym na lata 2014–2020 (WRPO 2014+). Na utwo-
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rzenie w  tym miejscu kina społecznościowego gmina 

Wolsztyn także pozyskała około 200 tys. zł. Z gminnej 

kasy na tę znaczącą i dużą inwestycję popłynie więc nie 

12,7 mln zł, a jedynie około 8,5 mln zł.

– Celem projektu i  realizacji tej inwestycji jest poprawa 
warunków podróżowania komunikacją kolejową, a  przez 
to zapewnienie mieszkańcom województwa możliwości 
i komfortu dojazdów do pracy, szkół, centrów kultury i usług 
społecznych – mówi W. Lis i dodaje, że nowy dworzec ma 

być miejscem zarówno dla podróżnych, jak i dla miesz-

kańców, którzy będą korzystać z  atrakcji, jakie będzie 

oferował.

Na tym jednak nie koniec zabiegów miejskiego samo-

rządu o  uatrakcyjnienie tego terenu. Gmina Wolsztyn 

podjęła także starania o nieodpłatne przejęcie od PKP 

kolejnej działki stanowiącej drogę wewnętrzną prowa-

dzącą, patrząc od wiaduktu, w kierunku ulicy Fabrycz-

nej. Trwają już prace projektowe związane z  planem 

wybudowania tu ciągu pieszo-jezdnego wraz z  oświe-

tleniem i miejscami postojowymi. W trakcie opracowa-

nia planistycznego jest także teren leśny przy wolsztyń-

skiej parowozowni, który gmina zamierza nieodpłatnie 

przejąć od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Uregulowanie spraw własnościowych umożliwi przy-

szłym inwestycjom turystyczne zagospodarowanie 

terenów od strony Jeziora Berzyńskiego. Samorząd 

planuje zorganizować tu ekspozycję parowozów i mia-

steczko kolejowe z parkiem dla zwiedzających. – Wcze-
śniej gmina nabyła już działkę po przeciwległej stronie 
dworca przyległą do Jeziora Berzyńskiego (obszar około  
2,5 ha) – mówi Wojciech Lis. – Chcemy w  pierwszej ko-
lejności uregulować sprawy własnościowe, a następnie za-
dbać o  lepsze wykorzystanie oraz rewitalizację zaniedba-
nych obecnie terenów w tej przestrzeni miasta. 

Widok ogólny Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.
Fot. UM w Wolsztynie 

KALEJDOSKOP
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Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby 

kontroli legalności nośników reklam w Poznaniu. Skon-

trolowaliśmy bowiem 164 reklamy, wśród których do-

minowały wolnostojące, trwale związane z  gruntem 

tablice, zamontowane na żelbetowych słupach. 

W pierwszym półroczu tego roku, pomimo przeszkód 

związanych z  ogłoszeniem stanu epidemii, inspektorzy 

poznańskiego nadzoru budowlanego sprawdzili legal-

ność: 44 nośników reklamowych, w  tym: 42 urządzeń 

wolnostojących oraz 2 banerów umieszczonych na ogro-

dzeniach. Spośród nich – 25 nośników (23 wolnostojące 

i 2 banery) okazało się samowolami budowlanymi, nato-

miast 5 nośników wykonano na podstawie zgody uzyska-

nej w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMP. Wobec 

pozostałych 14 nośników prowadzone są jeszcze postę-

powania wyjaśniające. Do tej pory udało się doprowadzić 

do rozbiórki 8 nielegalnych nośników, w tym 7 wolnosto-

jących, i 1 banera umieszczonego na ogrodzeniu.

W  tym roku powróciła również sprawa legalności 

nośnika, z ekranem świetlnym typu LED, usytuowane-

go na parkingu przy ulicy Roosevelta. Od wielu już lat 

uciążliwości związane z  tą reklamą są przedmiotem 

skarg zarówno kierowców, jak i  mieszkańców sąsied-

nich budynków.

W  2012 roku, w  konsekwencji prowadzonego po-

stępowania administracyjnego, wydałem decyzję na-

kazującą usunięcie tego wolnostojącego nośnika. Jego 

inwestor, aby uniknąć rozbiórki – przeniósł tę reklamę 

na przyczepę niskopodwoziową, w  efekcie reklama ta 

przestała być obiektem budowlanym, a stała się elemen-

tem pojazdu. Pojazdy nie podlegają bowiem przepisom 

ustawy Prawo budowlane! Aby ten stan prawny zmienić, 

pracownicy Inspektoratu opracowali propozycję zdefi-

niowania reklamy w  taki sposób, aby to przeznaczenie 

obiektu przesądzało, że mamy do czynienia z obiektem 

budowlanym (budowlą), a nie z pojazdem. Nasze zabiegi 

zbiegły się w czasie z przygotowywaniem projektu tzw. 

Ustawy krajobrazowej, która weszła w życie w sierpniu 

2015 roku. Ustawa ta pozwala gminom podejmować 

uchwały określające między innymi zasady i warunki sy-

tuowania tablic i urządzeń reklamowych. W tym samym 

mniej więcej czasie zdefiniowano pojęcie tablicy i urzą-

dzenia reklamowego. Niestety, pomimo usilnych starań 

parlamentarzyści nie zaakceptowali naszej propozycji – 

aby reklamy umieszczane na pojazdach traktować jako 

urządzenia reklamowe, podlegające przepisom Prawa 

budowlanego. W związku z tym jako nadzór budowlany  

nie posiadamy żadnych narzędzi prawnych do likwido-

wania, nawet najbardziej uciążliwych, reklam montowa-

nych na przyczepach samochodowych. 

W  związku z  kolejnymi wnioskami dotyczącymi 

sprawdzenia legalności reklamy świetlnej, znajdującej 

się na parkingu przy ulicy Roosevelta – w  dniu 2 lipca 

br. inspektorzy PINB przeprowadzili oględziny, podczas 

których potwierdzono, że reklama ta, w dalszym ciągu, 

umieszczona jest na przyczepie, co uniemożliwia podję-

cie jakichkolwiek działań w tej sprawie. 

Reklamy pod lupą nadzoru budowlanego. 
Działania PINB

| Paweł Łukaszewski | 
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