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Od wyborów nowych władz WOIIB minęły już ponad trzy miesiące. Dla na-

szego Samorządu był to bardzo pracowity okres. Pragnę podzielić się tym, co 

się działo w WOIIB.

W  pierwszych dniach maja ukonstytuowały się nasze organy statutowe. 

Pierwsza do pracy była gotowa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna pod kierow-

nictwem Jerzego Witczaka. Następnie dołączyła do nas Okręgowa Komisja Rewizyjna prowa-

dzona przez Przemysława Błaszkowskiego. Kolejne organy to Okręgowy Sąd Dyscyplinarny – 

przewodniczący Krzysztof Marmur oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

– koordynator Anna Kołłątaj. 

W maju oczy całej Izby były skierowane na pracę Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, która 

miała za zadanie zorganizować i przeprowadzić egzamin na uprawnienia budowlane w ciągu za-

ledwie czterech tygodni. Mimo utrudnień i w dużej mierze nowego składu komisja spisała się 

doskonale. Zorganizowano zespoły egzaminacyjne na bardzo wysokim poziomie. Wśród egza-

minatorów mieliśmy zarówno ludzi realizujących się w pracy na uczelniach, ale także uznanych 

na rynku praktyków. Myślę, że tak dobrane grupy egzaminatorów umożliwiają rzeczywistą we-

ryfikację praktycznych umiejętności osób ubiegających się o  możliwość wykonywania samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Chciałbym w tym miejscu złożyć podziękowa-

nia na ręce Pana przewodniczącego Jerzego Witczaka, całej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

wszystkim naszym egzaminatorom oraz pracownikom biura WOIIB, za doskonałe przygotowa-

nie i przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej. 

W maju również rozpoczęły pracę zespoły i komisje powołane przez Radę WOIIB. Zmieniono, 

w porównaniu do poprzedniej kadencji, podział zadań dla zespołów oraz zmniejszono ich liczbę. 

Nasi członkowie mogą realizować się obecnie w pracy na rzecz samorządu w takich komisjach 

i zespołach, jak: Zespół ds. Integracji i Kontaktów Zagranicznych, Zespół ds. Procesów Budow-

lanych, Zespół ds. Współpracy z Samorządami i Szkolnictwem, Komisja ds. Doskonalenia Zawo-

dowego i  Szkoleń, Komisja Funduszu Zapomóg, Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego 

i Strony Internetowej. 

W  czerwcu braliśmy udział w  wyborach władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na  

XXI Zjeździe PIIB w Warszawie. Reprezentowało nas osiemnastu delegatów, wybranych na zjeź-

dzie okręgowym. Stworzyliśmy nowy, ale wspierający się, perspektywiczny zespół. Odnieśliśmy 

pierwsze małe sukcesy. Mamy dwójkę przedstawicieli w Radzie Krajowej PIIB, jednego przed-

stawiciela w  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i  jednego przedstawiciela w  Krajowym Sądzie 

Dyscyplinarnym. Podaliśmy również nasze propozycje osób do pracy w zespołach i komisjach 

powoływanych przez Radę Krajową. Czeka nas wiele wspólnej, owocnej pracy z nowymi wła-

dzami PIIB.  

Szanowni Członkowie 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,



4

z życia izby

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2022 (76)

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy. 

Z nutą lekkiego niepokoju oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer Biuletynu. 

Jako Rada Programowa Biuletynu chcemy stworzyć kwartalnik, który zaintere-

suje wszystkich członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-

twa, zarówno tych z dużym doświadczeniem zawodowym, jak i rozpoczynających 

swoją karierę zawodową. Mam nadzieję, że wspólnie wypracujemy nową formułę 

pisma, które ma nam wszystkim służyć szybką i kompletną informacją. Zapraszam 

wszystkich, którzy chcą się podzielić swoimi doświadczeniami zawodowymi, pragną rozwikłać 

problemy techniczne czy prawne, z którymi sami się borykają lub znaleźli ich rozwiązania, do 

podzielenia się tymi sprawami na łamach naszego Biuletynu. A może ktoś chciałby pochwa-

lić się zdjęciem prowadzonej inwestycji?  Zapraszamy do kontaktu:  redakcja@wkp.piib.org.pl 

Biuletyn dociera przecież do ponad 11 tys. czytelników. Taka rzesza współpracowników pozwoli 

mi jako przewodniczącej Rady Programowej Biuletynu oraz całemu naszemu zespołowi, który 

składa się z osób gotowych do podejmowania nowych wyzwań, sprawnie redagować czasopi-

smo, które każdemu czytelnikowi da wiedzę, ale i także, mam nadzieję, satysfakcję ze wspólnego 

działania. Mamy świadomość, że można na pewno coś jeszcze poprawić, dlatego czekamy na sy-

gnały od Was. 

Z inżynierskim pozdrowieniem

Anita Karcz 

przewodnicząca Rady Programowej

Regionalnie w Wielkopolsce kontynuujemy współpracę z Politechniką Poznańską i Uniwer-

sytetem Przyrodniczym. Jesteśmy już po bardzo obiecujących spotkaniach z władzami tychże 

uczelni. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci na obu uczelniach.  

Od trzech miesięcy użytkujemy nowy budynek wybudowany na koniec poprzedniej kadencji. 

Znajduje się w nim sala szkoleniowa na 190 słuchaczy. W ostatnim czasie kupiliśmy dodatko-

we wyposażenie w celu polepszenia kontaktu z widownią. Organizujemy coraz więcej szkoleń 

i spotkań okolicznościowych. Jednak naszym największym problemem jest zapewnienie miejsc 

parkingowych w  czasie imprez. Posiadanie takiego obiektu bez własnego parkingu to duże 

utrudnienie. Obecnie prowadzimy rozmowy w kierunku rozwiązania tego problemu. To sprawa 

dla nas szczególnie ważna.  

Wiele zadań jeszcze przed nami. Najważniejsze jest jednak to, że spotykamy na naszej drodze 

wielu życzliwych nam ludzi, którzy są zaangażowani w poprawienie działania naszego samorzą-

du. Jestem szczególnie zadowolony z pracy całego naszego Prezydium Rady oraz pracowników 

biura. Mam nadzieję, że sytuacja gospodarcza i epidemiologiczna nie pokrzyżuje nam planów 

i będziemy mogli dalej skutecznie pracować, czego sobie i Państwu życzę.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

mgr inż. Andrzej Kulesa

przewodniczący Rady WOIIB 
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Jubileuszowa gala XX-lecia PIIB

| Monika Król | 

23 czerwca br. w murach auli Politechniki Warszaw-

skiej odbyła się uroczysta gala XX-lecia Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Gospodarzem tego ważne-

go wydarzenia był dotychczasowy prezes Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. inż. Zbigniew  

Kledyński.  

Uczestników gali powitał prof. dr hab. inż. arch. Jan 

Słyk, prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej. 

Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele 

władz państwowych i samorządowych, członkowie sto-

warzyszeń naukowo-technicznych, a  także reprezen-

tanci zagranicznych organizacji związanych z  budow-

nictwem.

Zbigniew Kledyński podczas swojego przemówienia 

dziękował organizatorom samorządu. Podkreślał, że 

to dzięki ich pracy możliwe jest obchodzenie jubileuszu 

dwudziestolecia. Wspominał również o młodszych no-

wych członkach, którzy zasilają szeregi samorządu. 

Budownictwo rozwija się technicznie i  organizacyjnie, 

cyfryzuje się i  sięga po nowoczesne materiały oraz 

technologie. Z tych powodów w coraz większym stop-

niu się profesjonalizuje, a  wraz z  postępującą specjali-

zacją wymagać będzie od inżynierów kompetencji za-

rządczych. – Potrzebne jest spójne prawo i strategiczne 

planowanie – dodał.

Nie zabrakło również przemówień zaproszonych go-

ści. Na początku dyrektora Departamentu Architektu-

ry, Budownictwa i  Geodezji w  Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii, Adama Baryłki, który odczytał pismo Pio-

tra Uścińskiego, sekretarza stanu w  MRiT, w  którym 

zaznaczył, że „inżynier budownictwa to profesja, która 

realizuje zadania o  szczególnym charakterze z  punktu 

widzenia interesu publicznego. Rola inżynierów jest 

bezdyskusyjna, a  samorząd zawodowy to gwarant re-

alizacji tej roli w sposób profesjonalny i rzetelny”. 

Kolejno głos zabrali: Michał Sumary, zastępca dyrek-

tora Biura Ministra Infrastruktury, który odczytał list 

gratulacyjny przesłany przez Andrzeja Adamczyka – mi-

nistra infrastruktury; prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, 

przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techni-

ków Budownictwa; mec. Magdalena Koczur-Miedziejko, 

przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufa-

nia Publicznego Naczelnej Rady Adwokackiej. Gratulacje 

na ręce prezesa PIIB złożyli również: Andreas Brandner, 

prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa 

(ECCE), Alois Materna, wiceprezydent Czeskiej Izby 

Certyfikowanych Inżynierów i Techników Budownictwa 

(ČKAIT), Ján Petržala, wiceprezydent Słowackiej Izby In-

żynierów Budownictwa (SKSI). 

Gratulacje z okazji XX-lecia PIIB złożyli także obecni 

na uroczystości m.in. Andrzej Garbacz, dziekan Wy-

działu Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 

Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budow-

lanej, Tomasz Żuchowski, p.o. generalnego dyrektora 

Dróg Krajowych i  Autostrad, Artur Sobota, dyrektor 

Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński podziękował organizatorom 
samorządu.
Fot. Mariusz Bykowski



6

z życia izby

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2022 (76)

Uhonorowani odznaczeniami.
Fot. MB

Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band”
Fot. MB

Departamentu Prewencji i  Pro-

mocji w  Głównym Inspektoracie 

Pracy, Rafał Miastowski, burmistrz 

Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. 

Warszawy, Juraj Nagyeg, prezy-

dent Słowackiego Stowarzyszenia 

Inżynierów, Anna Bogdan, prezes 

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów 

i  Techników Sanitarnych, Jerzy 

Kotowski, prezes Izby Projekto-

wania Budowlanego, Krzysztof 

Wrzosek, prezes Stowarzyszenia 

Inżynierów i  Techników Wodnych 

i Melioracyjnych, Katarzyna Zabiel-

ska-Adamska, prezydent Polskie-

go Komitetu Geotechniki, Janusz 

Rymsza, zastępca dyrektora Insty-

tutu Badawczego Dróg i  Mostów, 

Wojciech Gwizdak, sekretarz Izby 

Architektów Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Jolanta Przygońska, prezes 

Stowarzyszenia Polska Izba Urba-

nistów, Agnieszka Gajewska-Zabój, 

sekretarz Krajowej Rady Radców 

Prawnych, Marek Mastalerek, pre-

zes Krajowej Izby Lekarsko-Wete-

rynaryjnej. 

Podczas gali wręczono odzna-

czenia państwowe, którymi zostali 

uhonorowani zasłużeni działacze 

samorządowi. Złoty Medal za Dłu-

goletnią Służbę – nadawany za 

wzorowe, wyjątkowo sumienne 

wykonywanie obowiązków wynika-

jących z  pracy zawodowej – otrzy-

mali: Agnieszka Jońca, Alojzy Tabor, 

Zenon Panicz. Srebrny Medal za 

Długoletnią Służbę wręczono Jo-

annie Smarż. Medalem Stulecia Od-

zyskanej Niepodległości nadanym 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej – w  dowód uznania szcze-

gólnych zasług w  służbie państwu 

i  społeczeństwu – odznaczono: 

Danutę Gawęcką, Joannę Gierobę, 

Adama Podhoreckiego.

Świetną oprawę dopełnił film 

przygotowany z  okazji jubileuszu 

XX-lecia Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa dotyczący historii 

i  bieżących działań Izby oraz wy-

stęp Orkiestry Rozrywkowej Poli-

techniki Warszawskiej „The Engine-

ers Band”, który umilił spotkanie po 

części oficjalnej. 
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W  dniach 24–25 czerwca 2022 roku w  sali konfe-

rencyjnej hotelu Novotel w  Warszawie obradował  

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa. Frekwencja Zjazdu była 

bardzo wysoka, na 207 delegatów udział w  obradach 

wzięło 206 uprawnionych osób, co stanowiło 99,5% 

wybranych delegatów. 

W pierwszym dniu, 24 czerwca 2022 r., Zjazd otwo-

rzył prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Kra-

jowej Rady PIIB. W swoim wystąpieniu serdecznie po-

dziękował wszystkim współpracownikom i działaczom 

za efektywną współpracę w  mijającej kadencji. Wspo-

mniał członków PIIB, którzy zmarli podczas kończącej 

się V kadencji. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Następnie delegaci wybrali przewodniczącego Zjaz-

du, którym został Mieczysław Grodzki (Mazowiecka 

OIIB). W skład Prezydium weszli: Małgorzata Boryczko 

(Małopolska OIIB) i  Piotr Parkitny (Łódzka OIIB) jako 

wiceprzewodniczący oraz Elżbieta Godzieszka (Śląska 

OIIB) i  Danuta Paginowska (Dolnośląska OIIB) w  roli 

XXI Krajowy Zjazd  
Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB

| Monika Król | 

Prezes PIIB – prof. Zbigniew Kledyński.
Fot. Marek Jaśkiewicz, PIIB

Prezydium Zjazdu.
Fot. MJ

sekretarzy. Po wyborze Prezydium delegaci przystąpili 

do wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, 

Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

Kolejnym punktem obrad Zjazdu było sprawozda-

nie organów PIIB za rok 2021. W  pierwszej części 
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sprawozdanie złożyła Danuta Ga-

węcka, sekretarz Krajowej Rady 

PIIB. Podczas sprawozdania oma-

wiano 2021 rok pod kątem wpro-

wadzonych zmian, osiągnięć oraz 

liczebności samorządu zawodo-

wego inżynierów budownictwa. 

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie 

oraz udzielili Krajowej Radzie PIIB 

absolutorium za rok 2021. 

Następnie delegaci przystąpili 

do wyboru nowych władz PIIB na  

VI kadencję. W pierwszej kolejności 

zaplanowano głosowanie nad kan-

dydaturami do funkcji prezesa Kra-

jowej Rady PIIB. Zgłoszono dwóch 

kandydatów: Mariusza Dobrzeniec-

kiego (Warmińsko-Mazurska OIIB) 

i  Konrada Włodarczyka (Mazo-

wiecka OIIB). Każdy z  kandydatów 

zaprezentował siebie w  krótkiej 

prezentacji, opisując swoją osobę, 

dotychczasową karierę zawodową 

i  cele, jakie przyświecają stanowi-

sku nowego prezesa. Po prezenta-

cjach był czas na zadawanie pytań 

od delegatów. Pojawiło się ich dość 

dużo do każdego z kandydatów.  

W  tajnym głosowaniu wybrano 

Mariusza Dobrzenieckiego na sta-

nowisko prezesa PIIB w VI kadencji 

(2022–2026).

XXI Krajowy Zjazd ustalił liczbę 

członków organów następująco:  

30 członków Krajowej Rady PIIB, 

16 członków Krajowej Komisji Kwa-

lifikacyjnej oraz jej przewodniczący, 

16 członków Krajowego Sądu Dys-

cyplinarnego oraz jego przewodni-

czący, 8 członków Krajowej Komisji 

Rewizyjnej oraz jej przewodniczący, 

5 Krajowych Rzeczników Odpowie-

dzialności Zawodowej oraz KROZ – 

koordynator. 

Funkcję przewodniczącej Krajo-

wej Komisji Rewizyjnej będzie peł-

niła Urszula Kallik (Śląska OIIB). 

Na przewodniczącego Krajowej 

Komisji Kwalifikacyjnej wybrano 

Krzysztofa Latoszka (Mazowiecka 

OIIB), natomiast na przewodniczą-

cego Krajowego Sądu Dyscyplinar-

nego – Mariana Zdunka (Warmiń-

sko-Mazurska OIIB). Krajowym 

Danuta Gawęcka omawia sprawozdanie 
z działalności Krajowej Rady PIIB.
Fot. MJ

Od lewej: Mieczysław Grodzki, Mariusz Dobrzeniecki, Zbigniew Kledyński.
Fot. MJ
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Rzecznikiem Odpowiedzialności 

Zawodowej – koordynatorem zo-

stał Dariusz Walasek (Mazowiecka 

OIIB).

Wielkopolską Okręgową Izbę 

Inżynierów Budownictwa w  nad-

chodzącej kadencji będą reprezen-

tować w  strukturach Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa 4 osoby. 

Dwie w  składzie Krajowej Rady 

PIIB i po jednej w Krajowej Komisji 

Kwalifikacyjnej i  Krajowym Sądzie 

Dyscyplinarnym.

W  drugim dniu obrad, 25 czerw-

ca 2022 r., podjęto uchwałę aktu-

alizacji budżetu PIIB na rok 2022 

oraz przyjęto budżet Izby na rok 

2023. Ustalono wzrost miesięcznej 

składki członkowskiej z  29 zł na  

39 zł oraz składki krajowej z 6 zł na 

8 zł. Przyjęto sprawozdanie Komisji 

Uchwał i Wniosków wraz z „Progra-

mem działania PIIB w  okresie ka-

dencji 2022–2026”.

Podczas Zjazdu uroczyście wrę-

czono Medale Honorowe PIIB oso-

bom szczególnie zasłużonym dla 

samorządu inżynierów budownic-

twa. Uhonorowani zostali: Zdzisław 

Binerowski, Mieczysław Grodzki, 

Stanisław Karczmarczyk, Andrzej 

Nowak,  Wiesław Nurek, Daniel 

Pawlicki, Andrzej Pieniążek, Woj-

ciech Płaza – odznaczony pośmiert-

nie, Adam Podhorecki, Adam Rak, 

Danuta Ulańska. 

Odznaki Honorowe PIIB nada-

ne przez XX Zjazd PIIB, który ze 

względu na COVID-19 odbywał się 

w  trybie zdalnym, oraz XXI Zjazd 

PIIB otrzymali: Ewa Bosy, Anna 

Daniel Pawlicki (Wielkopolska OIIB) odbiera Medal Honorowy PIIB.
Fot. MJ

Delegaci z WOIIB. 
Fot. MJ

Malinowska, Liliana Serafin, Renata 

Staszak, Marcin Burzyński, Dariusz 

Karolak, Wojciech Kamiński, Jaro-

sław Śliwa, Krzysztof Wilde (złote); 

Robert Cerazy, Krzysztof Mierczak, 

Izabela Tylek (srebrne). 
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27 maja 2022 r. rozpoczęliśmy 

XXXIX sesję egzaminacyjną dla 

osób ubiegających się o  nadanie 

uprawnień budowlanych. Tego dnia, 

we wszystkich okręgowych izbach, 

przeprowadzono egzamin pisemny 

– testowy. O  godzinie 9.00 swoje 

zmagania egzaminacyjne rozpoczę-

ły osoby ubiegające się o  nadanie 

uprawnień w specjalności konstruk-

cyjno-budowlanej – we wszystkich 

zakresach. Natomiast o  godzinie 

13.00 przeprowadzono egzamin dla 

pozostałych specjalności i  zakre-

sów.

Dla naszej Izby był to wyjątko-

wy początek sesji egzaminacyjnej.  

26 kwietnia 2022 r. XXI Zjazd Spra-

wozdawczo-Wyborczy WOIIB wy-

brał nowe władze Izby. W  związku 

z  tym wiosenna sesja egzaminacyj-

na została zorganizowana i  prze-

prowadzona przez nowo wybrane-

go przewodniczącego OKK i  przy 

udziale nowo wybranych członków 

OKK. Ponadto po raz pierwszy mie-

liśmy przyjemność zaprosić kandy-

datów z  całej Wielkopolski do no-

wej siedziby Izby w  Poznaniu przy 

ul. Grudzieniec 10. Egzamin odbył 

się w sali szkoleniowo-konferencyj-

nej.

Egzaminy ustne przeprowadzono w  dniach od 1 do 10 czerwca 2022 r. 

Odbyły się one również w  nowo oddanej do użytkowania siedzibie Izby. 

Każdego dnia pracowały równolegle 4 komisje – każda w  3-osobowym 

składzie.

8 lipca 2022 r. odbyła się uroczystość, podczas której wręczono decyzje 

o uzyskaniu uprawnień budowlanych wszystkim osobom, które zdały pozy-

tywnie egzamin w zakończonej sesji. 

Andrzej Kulesa, przewodniczący Rady WOIIB, i Jerzy Witczak, przewod-

niczący OKK, wręczyli decyzje oraz pamiątkowe medale z  okazji 20-lecia 

WOIIB w dwóch turach. O godz. 10.00 dla specjalności konstrukcyjno-bu-

dowlanej oraz inżynieryjnej kolejowej we wszystkich zakresach oraz o godz. 

13.00 dla pozostałych specjalności i zakresów.

Ponadto osoby, które uzyskały najwyższe wyniki egzaminów, otrzymały 

nagrody książkowe. 

Podsumowanie XXXIX sesji egzaminacyjnej 
na uprawnienia budowlane 
– sesja wiosenna 2022

| Anna Głębocka | 

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane.
Fot. Mirosław Praszkowski
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Konstrukcyjno-budowlana 122 116 95,08 143 117 81,82

Inżynieryjna drogowa 25 23 92,00 27 26 96,30

Inżynieryjna mostowa 2 2 100,00 3 3 100,00

Inżynieryjna kolejowa – obiekty budowlane 13 9 69,23 9 9 100,00

Inżynieryjna kolejowa – SRK 9 9 100,00 9 8 88,89

Inżynieryjna hydrotechniczna 1 1 100,00 2 2 100,00

Instalacyjna telekomunikacyjna 10 10 100,00 9 9 100,00

Instalacyjna sanitarna 75 60 80,00 70 48 68,57

Instalacyjna elektryczna 41 40 97,56 41 40 97,56

Razem WOIIB 298 270 90,60 313 262 83,71

Na zakończoną sesję wiosenną złożono 274 wnioski, 

z których 271 zakwalifikowano pozytywnie. Do egzami-

nu testowego dopuszczono 347 osób łącznie z osobami, 

które zostały dopuszczone do egzaminu testowego 

w poprzedniej sesji, ale nie pisały testu lub powtarzały 

test. Natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło łącz-

nie 313 osób. W poniższej tabeli zawarto wyniki egza-

minów w poszczególnych specjalnościach.

andrzej Kulesa wręcza decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych.
Fot. MP

 Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane – sesja XXXIX  

Wiosenna sesja egzaminacyjna zakończyła się po-

zytywnym wynikiem dla 262 osób. Całość egzaminów 

przebiegła wzorowo. Wszystkim osobom czynnie za-

angażowanym w jego przeprowadzenie – przewodni-

czącemu i członkom OKK, egzaminatorom, pracowni-

kom biura – należą się słowa uznania za ogrom pracy 

włożonej w  przygotowanie i  przeprowadzenie sesji 

egzaminacyjnej. 

Nagroda książkowa za najlepiej zdane egzaminy. 
Fot. MP



12 Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2022 (76)

Z żyCIa IZBy

Przewodniczący 

Rady WOIIB

Mgr inż. Andrzej Kulesa, wiek: 

46 lat, jest absolwentem Wydziału 

Budownictwa, Architektury i  In-

żynierii Środowiska Politechniki 

Poznańskiej na kierunku inżynieria 

26 kwietnia 2022 r. podczas obrad XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrano przewodniczącego 
Okręgowej Rady WOIIB oraz przewodniczących organów statutowych samorządu: 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – 
Koordynatora. 10 maja 2022 r. podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej 
Okręgowej Rady, na wniosek Andrzeja Kulesy – przewodniczącego Rady WOIIB, 
członkowie Okręgowej Rady wybrali skład osobowy Prezydium Rady. Przybliżamy 
sylwetki wybranych. 

Nowe władze naszego samorządu

| Mirosław Praszkowski |  

środowiska w  zakresie zaopatrze-

nia w ciepło, klimatyzacji i ochrony 

powietrza. 

Jest też absolwentem studiów 

MBA w Wyższej Szkole Kadr Me-

nedżerskich w Koninie na kierunku 

zarządzanie oraz Studium Pedago-

gicznego przy Politechnice Poznań-

skiej. 

Posiadane uprawnienia:

–  budowlane w  branży sanitarnej 

bez ograniczeń do kierowania ro-

botami z 2002 roku,

–  budowlane w  branży sanitarnej 

bez ograniczeń do projektowania 

z 2004 roku,

–  energetyczne grupa 2,

–  do sporządzania świadectw cha-

rakterystyki energetycznej zgod-

nie z art. 31 pkt. 1 Ustawy o cha-

rakterystyce energetycznej,

– do kontroli systemu ogrzewania 

lub systemu klimatyzacji zgodnie 

z  art. 31 pkt. 2 Ustawy o  charak-

terystyce energetycznej,

–  rzeczoznawca budowlany PIIB 

w zakresie projektowania instala-

cji sanitarnych – 2020 r.

Pracował w:

– „INSTAL-POZNAŃ” Spółka Akcyj-

na – jako kierownik robót sanitar-

nych. 

– Zespole Elektrowni Pątnów-Ada-

mów-Konin SA – był inspektorem 

nadzoru inwestorskiego w Dziale 

Inwestycji.

– Starostwie Powiatowym w  Koni-

nie, pełnił obowiązki inspektora 

ds. administracji architektonicz-

no-budowlanej w  zakresie infra-

struktury i  inwestycji przemysło-

wych.

– Od 2000 r. prowadzi własną dzia-

łalność w zakresie projektowania 

i  nadzorowania w  Biurze Projek-

towo-Usługowym „Elipso”. 
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Od 1 lutego 2003 r. jest człon-

kiem Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa.

Był delegatem na Zjazd WOIIB 

w  kadencjach: 2010–2014, 2014–

2018, 2018–2022 oraz w  obecnej 

kadencji 2022–2026.

Podczas kadencji 2014–2018 

był członkiem Okręgowej Komi-

sji Rewizyjnej WOIIB, a  w  latach 

2018–2022 pełnił obowiązki prze-

wodniczącego Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej WOIIB. 

Od 26 kwietnia 2022 roku jest 

przewodniczącym Rady WOIIB 

oraz jest członkiem Krajowej Rady 

Polskiej Izby Inżynierów Budownic-

twa w kadencji 2022–2026.

Zastępca przewodniczącego 

Rady WOIIB 

Inż. Adam Korzystka  jest absol-

wentem Wydziału Budownictwa, 

Architektury i  Inżynierii Środowi-

ska, kierunek: budownictwo ogólne, 

specjalność: budownictwo komuni-

kacyjne, Politechniki Poznańskiej. 

Posiada ponad 20-letnie doświad-

czenie zawodowe, nabyte w  trak-

cie pracy w firmach wykonawczych 

i  biurach projektowych oraz w  ad-

ministracji. Od ponad 10 lat pracuje 

w Powiatowym Inspektoracie Nad-

zoru Budowlanego dla powiatu po-

znańskiego. W  latach 2016–2019 

powierzono mu funkcję kierownika 

Wydziału Inspekcji i  Kontroli. Od 

2019 r. został powołany przez Sta-

rostę Poznańskiego na stanowisko 

Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla powiatu poznań-

skiego.

Od 2007 roku posiada uprawnie-

nia budowlane w  specjalności kon-

strukcyjno-budowlanej bez ograni-

czeń do   kierowania i projektowania. 

Członkiem WOIIB jest od 2007 r. 

Zastępca przewodniczącego 

Rady WOIIB

Mgr inż. Wojciech Szymon Rataj-

czak jest absolwentem Politechniki 

Poznańskiej, którą ukończył z  wy-

różnieniem w  1997 r. na kierunku 

inżynieria środowiska na Wydziale 

Architektury, Budownictwa i  Inży-

nierii Środowiska. 

W  2002 roku uzyskał uprawnie-

nia bez ograniczeń do projektowa-

nia w zakresie instalacji sanitarnych 

i od tegoż roku jest członkiem Wiel-

kopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów Budownictwa. W  2012 roku 

ukończył studia podyplomowe „Od-

dymianie budynków – wentylacja 

pożarowa” na Wydziale Inżynierii 

Środowiska Politechniki Warszaw-

skiej.

Od roku 2013 jest rzeczoznawcą 

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów 

i  Techników Sanitarnych. W  roku 

2016 został przewodniczącym 

Głównej Sekcji Ciepłownictwa, 

Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynie-

rii Atmosfery (GS COWiIA) PZITS 

oraz przewodniczącym Głównej Ko-

misji Legislacyjnej (GKL) PZITS. Or-

ganom tym przewodniczy do dzisiaj.

W  sierpniu 2020 został powoła-

ny przez Minister Rozwoju Jadwi-

gę Emilewicz do prac w  ramach 

„Zespołu do spraw efektywności 

i  transformacji energetycznej bu-

dynków” (Zarządzenie nr 14 Mi-

nistra Rozwoju z  dnia 7 sierpnia 

2020 r.).

Pod koniec 2020 roku na Zjeździe 

Delegatów PZITS wybrano go do 

Zarządu Głównego PZITS. Z  nomi-

nacji prezes prof. Anny Bogdan zo-

stał, przez ukonstytuowany Zarząd 

Główny, wybrany na wiceprezesa 

Zarządu Głównego PZITS.

Jest przedstawicielem PZITS 

w  organizacji „Porozumienia Bran-
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żowego Na Rzecz Efektywności 

Energetycznej” (POBE) (www.pobe.

pl), której głównym zadaniem jest 

troska o  zdrowie i  bezpieczeństwo 

ludzi poprzez dbałość o środowisko 

naturalne, ograniczenie zużycia pa-

liw kopalnych, ochronę powietrza 

atmosferycznego i  energooszczęd-

ność.

Od 26 kwietnia 2022 r. jest człon-

kiem Okręgowej Rady WOIIB.  

10 maja 2022 r., został powołany 

przez Radę WOIIB do pełnienia 

funkcji wiceprzewodniczącego tej-

że Rady.

Po uzyskaniu uprawnień projek-

towych zaangażował się w  pracę 

projektową oraz doradczą w  za-

kresie instalacji sanitarnych. Przez 

piętnaście lat był współwłaścicie-

lem spółek projektowych „TRiM

-tech”. Od kwietnia 2022 roku 

prowadzi własną działalność go-

spodarczą.

W ramach działalności PZITS bie-

rze udział w pracach Biura Studiów 

i  Rzeczoznawstwa i  jest autorem 

opinii i ekspertyz z zakresu instala-

cji sanitarnych.

Dzięki działalności GKL na bie-

żąco bierze udział w  konsultacjach 

społecznych projektów aktów 

prawnych związanych z  budownic-

twem.

Jest aktywnym redaktorem cza-

sopisma „Ciepłownictwo, Ogrzew-

nictwo Wentylacja”. W  przeszłości 

był autorem artykułów opubliko-

wanych w  czasopismach: „Rynek 

Instalacyjny”, „Chłodnictwo i Klima-

tyzacja”, „Inżynier Budownictwa”.

 Sekretarz Rady WOIIB

Mgr inż. Anna Głębocka jest 

absolwentką Politechniki Poznań-

skiej. Ukończyła studia dzienne 

na Wydziale Architektury, Budow-

nictwa i  Inżynierii Środowiska na 

kierunku budownictwo.

Posiada uprawnienia budowlane 

w  specjalności konstrukcyjno-bu-

dowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi. 

Od niespełna dziesięciu  lat jest 

pracownikiem Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Bu-

downictwa – obecnie jako specja-

lista ds. uprawnień budowlanych 

przy Okręgowej Komisji Kwalifika-

cyjnej. 

W  kadencji 2022-2026 pełni 

funkcję sekretarza Rady WOIIB 

oraz zastępcy przewodniczącego 

Komisji ds. Doskonalenia Zawodo-

wego i  Szkoleń WOIIB. Jest dele-

gatem na Zjazd Krajowy PIIB oraz 

członkiem Krajowej Komisji Kwali-

fikacyjnej PIIB.

Skarbnik WOIIB

Mgr inż. Andrzej Piątkowski 

– absolwent Politechniki Poznań-

skiej Wydziału Budownictwa, Ar-

chitektury i  Inżynierii Środowiska 

w  zakresie zaopatrzenia w  wodę 

i  unieszkodliwiania ścieków i  od-

padów. Członek Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Bu-

downictwa od 2003 roku. Członek 

założyciel stowarzyszenia Instytut 

Wspierania Twórczości i  Innowacji 

zajmującego się wspieraniem i  roz-

wojem innowacyjności oraz przed-

siębiorczości w  zakresie własności 

intelektualnej. Pracownik Wydziału 

Rozwoju, a  później Wydziału Eks-

ploatacji Poznańskiej Energetyki 

Cieplnej S.A., a następnie Dalkia Po-

znań S.A. i Veolia Poznań S.A. 

Brał czynny udział w  tworze-

niu planów inwestycyjnych i  re-

montowych całej infrastruktu-

ry w  jednej z  wiodących spółek 

ciepłowniczych w  Poznaniu oraz 

nadzorował przygotowanie doku-
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mentów w  celu pozyskania dotacji 

krajowych i  unijnych. Uczestniczył 

w  pracach nad oprogramowaniem 

dedykowanym zarządzaniu mająt-

kiem firmy i obiegowi dokumentów.

Z  końcem lat 90. rozpoczął dzia-

łalność gospodarczą i  od tej pory 

realizuje zagadnienia związane 

z  obszarem inżynierii środowiska: 

doradza, projektuje, nadzoruje 

i  zarządza szeregiem działań zwią-

zanych z  realizacją rozwiązań ma-

jących wpływ na jakże istotny dla 

rozwoju proces inwestycyjny i inno-

wacyjny.

Obecnie członek zarządu i współ-

właściciel ALLINS sp. z  o.o. Od lat 

związany z finansami, zarządzaniem 

majątkiem oraz rozwojem innowa-

cyjności przedsiębiorstw, z którymi 

aktywnie współpracuje.

Przewodniczący Okręgowego 

Sądu Dyscyplinarnego

Inż. Edmund Krzysztof Marmur, 

absolwent Politechniki Poznańskiej 

Wydział Budownictwa Lądowego 

– inżynier budownictwa lądowego 

w  specjalności konstrukcyjno-bu-

dowlanej.

Posiada uprawnienia budowla-

ne – projektanta oraz kierownika 

budowy i robót w specjalności kon-

strukcyjno-budowlanej w  zakresie 

pełnym.

W karierze zawodowej przeszedł 

wiele szczebli od przygotowania 

dokumentacji w  przedsiębiorstwie 

inwestycyjnym, poprzez majstra bu-

dowy w  przedsiębiorstwie budow-

lanym wykonawczym, kierownika 

budowy na różnych budowach oraz 

inspektora nadzoru w  budownic-

twie ogólnym. W latach 1989–2013 

prowadził firmę jednoosobową 

z  zakresem działalności: projekto-

wanie, nadzorowanie, kosztoryso-

wanie, rozliczenia budów. 

Od roku 2003 pracował w  Po-

wiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego w Chodzieży jako in-

spektor, a od roku 2008 na stanowi-

sku Powiatowego Inspektora Nad-

zoru Budowlanego w Chodzieży.

W  okresie tworzenia i  powsta-

wania samorządu zawodowego in-

żynierów budownictwa był jednym 

z  jego inicjatorów i  organizatorów 

na terenie dawnego województwa 

pilskiego.

Należy do Wielkopolskiej Okrę-

gowej Izby Inżynierów Budownic-

twa od momentu jej utworzenia. 

Jest aktywnym członkiem Izby. Szó-

sta kadencja w  Okręgowym Sądzie 

Dyscyplinarnym WOIIB. W obecnej 

kadencji pełni funkcję przewodni-

czącego tego organu. 

Przewodniczący Okręgowej 

Komisji Kwalifikacyjnej

Mgr inż. Jerzy Witczak w  roku 

1970 ukończył Wydział Melioracji 

Wodnej w Wyższej Szkole Rolniczej 

w  Poznaniu pracą magisterską na 

temat wpływu odwodnienia kopalń 

węgla brunatnego na pierwsze po-

ziomy wodonośne.

W wykonawstwie sprawował ko-

lejno funkcje: majstra budowy, inż. 

budowy, kierownika budowy.

W  zakresie robót hydrotechnicz-

nych pełnił obowiązki zastępcy 

kierownika budowy na obiekcie 

,,Piętrzenie jeziora Lubstów”, nad-

zorując wykonanie zapory głównej, 

obwałowań bocznych i jazu piętrzą-

cego. Na inwestycji związanej z bu-

dową mostu na terenach hydrofil-

nych w  gm. Dąbie pełnił obowiązki 

kierownika budowy.

W roku 1973 przeszedł do nadzo-

ru inwestorskiego, sprawując obo-

wiązki inspektora nadzoru w odnie-

sieniu do budowli melioracyjnych  

Z żyCIa IZBy
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na terenie pow. konińskiego, kol-

skiego, słupeckiego, tureckiego. 

Następnie pracując w Urzędzie Wo-

jewódzkim w  Koninie, sprawował 

nadzór hydrotechniczny między 

innymi nad eksploatacją budowli 

wodnych Zespołu Elektrowni PAK.

W roku 1979 oraz w 1982  uczest-

niczył w  kierownictwie technicz-

nym akcji przeciwpowodziowych 

prowadzonych w  związku z  wystą-

pieniem dwóch największych po-

wodzi w  rejonie środkowej Warty 

(około 3000 osób ewakuowanych).

W roku 1983 objął obowiązki za-

stępcy dyrektora Wydziału Ochro-

ny Środowiska w  Urzędzie Woje-

wódzkim w  Koninie, pełniąc także 

funkcję inspektora nadzoru hydro-

technicznego.

W  latach 1987–1989 pracował 

w Wojewódzkiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej w Koninie, gdzie kierował 

i  nadzorował wykonawstwo obiek-

tów handlowych. 

Od 1989 r. pracował poza za-

wodem. W  roku 1999 wrócił do 

zawodu i  rozpoczął pracę w  Wo-

jewódzkim Inspektoracie Nadzo-

ru Budowlanego w  Poznaniu, jako 

starszy inspektor nadzoru hydro-

technicznego, sprawując nadzór 

budowlany między innymi nad 

obiektami Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w  Poznaniu 

oraz Wielkopolskiego Zarządu Me-

lioracji i  Urządzeń Wodnych w  Po-

znaniu.         

W 2013 roku objął w Wojewódz-

kim Inspektoracie Nadzoru Bu-

dowlanego w Poznaniu stanowisko 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

na którym przepracował do 30 paź-

dziernika 2015 r., a następnie prze-

szedł na emeryturę.

Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej 

– koordynator

Inż. Anna Maria Kołłątaj o  spe-

cjalności konstrukcje budowlane 

i  inżynierskie. Absolwentka   tech-

nikum budowlanego, a  następnie 

Politechniki Poznańskiej   w 1983 r. 

Od 1983 r. posiada uprawnienia 

budowlane do kierowania, nadzo-

rowania i  kontrolowania budowy 

i  robót, od 1986 r. w  zakresie peł-

nym.

Praktykę zawodową zdobywa-

ła i  doskonaliła w  budownictwie 

rolniczym, przemysłowym, w  pla-

nowaniu przestrzennym i  ponad 

dwudziestoletnim okresie w  bu-

downictwie leśnym, gdzie pełniła 

kolejno funkcje specjalisty ds. przy-

gotowania inwestycji, inspektora 

nadzoru inwestorskiego i  naczelni-

ka wydziału. Przed przejściem na 

emeryturę przez pięć lat sprawo-

wała funkcję Powiatowego Inspek-

tora Nadzoru Budowlanego w Pile. 

Od 1983 r. prowadzi działalność 

gospodarczą w  zakresie projekto-

wania, kosztorysowania, doradztwa 

techniczno-prawnego. 

Jest członkiem Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budow-

nictwa od początku jej istnienia. Od 

pierwszej kadencji jest delegatem 

na zjazd okręgowy, a od 2018 r. de-

legatem na zjazd PIIB. Przez cztery 

kadencje (od drugiej do piątej) była 

członkiem OKR. XXI Zjazd WOIIB 

powierzył jej obowiązki Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej – 

koordynatora. 

Przewodniczący Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej

Mgr inż. Przemysław Błaszkow-

ski jest absolwentem Politechniki 

Poznańskiej, Wydziału Budownic-

twa, Architektury i  Inżynierii Śro-

Z żyCIa IZBy
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Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
odeszli:

Włodzimierz Baranowski Stęszew
Zbigniew Bednarowski Sompolno
Andrzej Dębicki Poznań
Sławomir Grobelny Przeźmierowo
Władysław Konwiński Poznań
Florian Leśniewicz Lusówko
Jan Piotr Łuczak Poznań

Barbara Margraf Poznań
Paweł Mikołajczak Piła
Marek Nowakowski Kostrzyn
Piotr Porosa Poznań
Zdzisław Przybylski Przeźmierowo
Marek Przybyła Swarzędz
Tomasz Ratajczak Murowana Goślina 

dowiska, na kierunku budownictwo 

w  specjalizacji konstrukcje budow-

lane i inżynierskie, rocznik 1996. 

Posiada uprawnienia budowlane 

od 1998 r. w specjalności konstruk-

cyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

Jest aktywnym członkiem PIIB 

od 2001 r. Był delegatem na zjazd 

w pierwszej kadencji.

Droga zawodowa związana jest 

z  budownictwem i  różnymi jego 

aspektami zarówno od strony in-

westora, jak również wykonawcy, 

a  także jako państwowy nadzór 

budowlany. Początek drogi zawo-

dowej związany był z  ZE PAK S.A. 

w  Dziale Inwestycji, gdzie pełnił 

funkcję inspektora nadzoru inwe-

storskiego. Zdobył wówczas do-

świadczenie w  kontroli przebiegu 

procesu inwestycyjnego: przygoto-

wanie, realizacja oraz rozliczenie in-

westycji. Aby pogłębić swą wiedzę 

z  zakresu gospodarki nieruchomo-

ściami, ukończył studia podyplomo-

we w tym kierunku na Politechnice 

Wrocławskiej.

Kolejnym etapem pracy zawodo-

wej było pełnienie funkcji kierowni-

ka Wydziału Budowlanego w  spół-

ce PAK Serwis. Zdobył wówczas 

doświadczenie, zarządzając dużymi 

zespołami ludzkimi, planując i  re-

alizując budżet. Oprócz kierowa-

nia wydziałem sprawował także 

funkcje kierownika budowy i  kie-

rownika projektu. Wykonując swo-

je obowiązki, zdobył umiejętności 

związane z  szeroko pojętym kon-

trolingiem. Aby pogłębić swą wie-

dzę, ukończył studia podyplomowe 

z  zakresu zarządzania projektami 

oraz Szkołę Kontrolingu w Katowi-

cach.

Następne lata związane były 

z pracą w Powiatowym Inspektora-

cie Nadzoru Budowlanego w  Koni-

nie, gdzie poznał aspekty związane 

z  przestrzeganiem zapisów Prawa 

budowlanego oraz innych ustaw 

i rozporządzeń z nim związanych. 

Od 15 lat pracuje w  spółce Do-

mator jako kierownik ds. inwesty-

cji, gdzie pełni funkcję kierownika 

projektu i  inspektora nadzoru. Do 

jego obowiązków należą m.in.: pla-

nowanie, realizacja i  rozliczanie in-

westycji oraz zarządzanie nierucho-

mościami.

Od 1998 roku prowadzi własną 

działalność gospodarczą, zajmując 

się szeroko pojętą obsługą inwe-

stycji, m.in. doradztwem technicz-

nym, zarządzaniem projektami, 

pełnieniem funkcji inspektora nad-

zoru, kierowaniem budowami, pro-

jektowaniem, a  także oceną stanu 

technicznego obiektów budowla-

nych.   

Z żyCIa IZBy

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski
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Na te zagadnienia bezpłatnie odpowiedzą eksperci podczas drugiej edycji Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa organi-
zowanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza indywidualnych inwestorów, którzy planują zakup działki, 
budowę domu lub remont mieszkania, właścicieli nieruchomości oraz przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, którzy będą 
mogli porozmawiać z inżynierami budownictwa. Zakup ziemi, procedury prawne związane z budową domu, wybór kierownika 
budowy, materiałów i technologii to jedne z kwestii, w których będą doradzać inżynierowie. 

Na te i inne pytania 17 listopada 2022 r. w godz. 11.00–16.00 odpowiedzą specjaliści zgromadzeni w Lesznie, ul. Jana Dekana 
3B.

Organizując tego typu wydarzenie, inżynierowie budownictwa chcą nie tylko ułatwić Polakom podjęcie kluczowych podczas 
takich inwestycji decyzji, ale także pomóc im uniknąć błędów. Lepiej skorzystać z fachowej pomocy podczas indywidualnego 
spotkania niż przeszukiwać na przykład fora internetowe,  nie mając pewności, czy zamieszczona tam porada została przygo-
towana przez eksperta. 

Z żyCIa IZBy
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Ustawa Prawo budowlane wskazuje w  art. 36a  

ust. 5 oraz 5b, iż istotne odstąpienie od zatwierdzone-

go projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 

projektu architektoniczno-budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpie-

nie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania 

obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany 

został zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametrów obiektu bu-

dowlanego dotyczących:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekracza-

jącym 5%,

b) wysokości, długości lub szerokości w  zakresie 

przekraczającym 2%,

c) liczby kondygnacji;

3) warunków niezbędnych do korzystania z  obiek-

tu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, 

o  których mowa w  art. 1 Konwencji o  prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w  No-

wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby 

starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, innych aktów prawa miejscowe-

go lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-

darowania terenu;

6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, po-

zwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do 

dokonania zgłoszenia:

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 

lub

w zakresie
wymagającym
uzyskania lub

zmiany decyzji,
pozwoleń lub

uzgodnień
 

I S T O T N E  O D S T Ą P I E N I E

J E Ż E L I  O D S T Ą P I E N I E
Z O S T A Ł O

U Z G O D N I O N E
 

N I E  D O T Y C Z Y

warunków ochrony
przeciwpożarowej

warunków higienicznych i
zdrowotnych

wymagań zawartych w
pozwoleniu właściwego
konserwatora zabytków

KaLEJDOSKOP

Od Redakcji 
Autorką opracowań prezentowanych w cyklu: 

„Zmiany w przepisach” jest mgr inż. Małgorzata Grzewka 

Istotne odstąpienie w zakresie  
projektowanych warunków higienicznych 
i zdrowotnych

Z cyklu:  
Zmiany w przepisach
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b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 

1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 

29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygoto-

wania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilane-

go paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źró-

dłem energii lub z  sieci ciepłowniczej, na źródło 

opalane paliwem stałym.

5a. (uchylony).

5b. Przepisów ust. 5:

1) pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych 

oraz obiektów małej architektury;

2) pkt 6 nie stosuje się w zakresie odstąpienia od:

a) projektowanych warunków ochrony przeciw-

pożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgod-

nione pod względem ochrony przeciwpożaro-

wej,

b) wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego 

konserwatora zabytków wydanego na podsta-

wie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnio-

ne z właściwym wojewódzkim konserwatorem 

zabytków,

c) projektowanych warunków higienicznych 

i  zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało 

uzgodnione z  właściwym państwowym woje-

wódzkim inspektorem sanitarnym.

Zgodnie z  powyższym przytoczonym artykułem, 

jeżeli projektant zakwalifikował zmianę jako istotną, 

nie musi występować o  zmianę pozwolenia na budo-

wę, a  tylko uzgodnić z  właściwym państwowym wo-

jewódzkim inspektorem sanitarnym. Taka była idea 

wprowadzenia zmiany w  ustawie Prawo budowlane.   

Wprowadzając ust. 5b w  art. 36a ustawodawca roz-

strzygnął wątpliwości, iż jeżeli projektant zakwalifi-

kował zmiany jako istotne, nie musi uzyskiwać zmia-

ny pozwolenia na budowę a  wystarczy uzgodnienie 

z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym.

W uzasadnieniu do projektu ustawy Prawo budowla-

ne druk 121 z 2020 r. czytamy:

„Obecnie co do zasady odstąpienie w zakresie warun-

ków ochrony przeciwpożarowej wymagające zmiany 

uzgodnienia jest istotnym odstąpieniem od zatwier-

dzonego projektu (art. 36a ust. 5 pkt 6 Prawa budow-

lanego). Wyjątkiem jest zmiana charakterystycznych 

parametrów obiektu budowlanego do 2%. W tym przy-

padku konieczność zmiany uzgodnienia ppoż. nie jest 

przesłanką istotnego odstąpienia (jeżeli takie uzgod-

nienie jest posiadane) – zob. art. 36a ust. 5a pkt 3 Prawa 

budowlanego.

Wydaje się, że w  każdym przypadku dotyczącym 

ppoż. konieczność uzyskania uzgodnienia ppoż. nie 

powinna być traktowana jako istotne odstąpienie, je-

żeli takie uzgodnienie uwzględniające zmianę inwe-

stor uzyskał. Dlatego też proponuje się dodanie ust. 

5b w art. 36a, który rozstrzygnie tę kwestię. Oczywi-

ście, jeżeli zmiana powodująca konieczność uzyska-

nia uzgodnienia ppoż. będzie spełniać inne przesłan-

ki z  art. 36a ust. 5, będzie musiała przejść procedurę 

przewidzianą w przypadku istotnych odstąpień od za-

twierdzonego projektu.

Analogiczną zmianę wprowadzono w  zakresie po-

zwolenia właściwego konserwatora zabytków oraz 

uzgodnienia z państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym.

Podkreślić również należy, że w  ust. 5b pkt 1 jed-

noznacznie wskazano, że zmiany zagospodarowania 

działki lub terenu, dotyczące urządzeń budowlanych 

oraz obiektów małej architektury, nie będą kwalifiko-

wane jako istotne odstąpienie od projektu budowla-

nego – analogicznie, jak wynikało to z obowiązujących 

przepisów”.

Podsumowując:

– odstąpienie zakwalifikowane jako istotna zmiana 

od  projektowanych warunków higienicznych i  zdro-

wotnych – należy odstąpienie uzgodnić z właściwym 

państwowym wojewódzkim inspektorem sanitar-

nym,

– kwalifikacja odstąpienia jako nieistotna od projekto-

wanych warunków higienicznych i zdrowotnych – nic 

nie należy uzgadniać. 

KaLEJDOSKOP
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Z cyklu:  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje...

Trwają kontrole wywiązywania się 
przez właścicieli z obowiązku 
utrzymania najstarszych poznańskich 
kamienic

| Paweł Łukaszewski |

Od 15 już lat inspektorzy Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania sprawdzają 

stan najstarszych poznańskich kamienic. W tym czasie, 

w ramach prewencyjnych kontroli, sprawdziliśmy, w jaki 

sposób właściciele lub zarządcy około 2100 takich bu-

dynków wywiązują się ze swych ustawowych obowiąz-

ków. Tym najważniejszym obowiązkiem jest oczywiście 

zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektów 

budowlanych oraz osobom poruszającym się w  ich są-

siedztwie.

W  ubiegłym roku nasze działania koncentrowaliśmy 

na sprawdzeniu stanu technicznego zewnętrznych ele-

mentów budynków. Kontrole polegały na oględzinach 

elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych usy-

tuowanych w  kilku najstarszych dzielnicach Poznania 

(Wilda, Jeżyce, Śródka, Stare Miasto czy Łazarz). Taki za-

kres kontroli był reakcją na przypadki niewywiązywania 

się ze swych obowiązków przez właścicieli lub zarząd-

ców budynków znajdujących się nie tylko w Poznaniu, ale 

także, co wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, w in-

nych miastach w Polsce. Obowiązki, o których mowa, to 

przede wszystkim zlecanie osobom z uprawnieniami bu-

dowlanymi okresowych przeglądów stanu technicznego, 

między innymi zewnętrznych elementów budynków na-

rażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne. 

Konsekwencją niewykonywania corocznych prze-

glądów zewnętrznych elementów budynku jest brak 

wiedzy właścicieli lub zarządców na temat ich stanu Kamienica przy ul. Mostowej w Poznaniu.  
Fot. PINB Poznań

KaLEJDOSKOP
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technicznego. Chodzi tu przede wszystkim o: ściany ze-

wnętrzne, kominy, pokrycia dachu, obróbki blacharskie, 

systemy odprowadzania wód deszczowych, a  także 

o  płyty i  balustrady balkonowe. Natomiast brak wie-

dzy w tym zakresie przekłada się na niepodejmowanie 

natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia 

zagrożeń wynikających, w skrajnych przypadkach, z od-

padania z obiektów budowlanych ciężkich fragmentów 

betonu, tynku lub ceramiki. Takie sytuacje stanowią 

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko dla 

użytkowników konkretnego budynku, ale także dla 

osób poruszających się w jego sąsiedztwie. 

Aby takim zagrożeniom zapobiegać, ustawa Prawo 

budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców obiek-

tów budowlanych obowiązek przeprowadzania okreso-

wych kontroli ich stanu technicznego.  

Okresowe kontrole powinny odbywać się według, 

bardzo precyzyjnie, określonych reguł.   

Po pierwsze, co najmniej raz w roku, w zakresie obej-

mującym sprawdzenie stanu technicznego:

a)  elementów budynku, budowli i  instalacji narażo-

nych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i  nisz-

czące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, 

b)  instalacji i  urządzeń służących ochronie środowi-

ska, 

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych 

(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 

Po drugie, co najmniej raz na 5 lat, w zakresie obejmu-

jącym sprawdzenie: 

a) stanu technicznego i przydatności do użytkowania 

całego obiektu budowlanego, 

b) estetyki obiektu oraz jego otoczenia, 

c) stanu technicznego instalacji elektrycznej i pioru-

nochronnej. 

Po trzecie, każdorazowo w  przypadku wystąpienia 

czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, 

związanych na przykład z działaniem sił natury, takich 

jak: 

a) silne wiatry, 

b) intensywne opady atmosferyczne, 

c) pożary lub powodzie.

W  ubiegłym roku inspektorzy Powiatowego In-

spektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Pozna-

nia skontrolowali 21 poznańskich kamienic. Zakres 

przedmiotowy tych kontroli obejmował sprawdzenie 

stanu technicznego zewnętrznych (elewacyjnych) ele-

mentów budynku, narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne. Decyzje o  przeprowadzeniu kontroli 

konkretnych obiektów były poprzedzone wstępnymi 

oględzinami. Nietrudno się domyślić, że, po tak doko-

nanej selekcji, w każdym spośród skontrolowanych bu-

dynków stwierdzono szereg technicznych mankamen-

Kamienica przy ul. Mostowej w Poznaniu.  
Fot. PINB Poznań



23Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2022 (76)

KaLEJDOSKOP

tów. Do najczęściej występujących nieprawidłowości 

zaliczyliśmy: 

– ubytki tynków na płaszczyznach ścian zewnętrz-

nych, na płytach balkonowych i na gzymsach,

– korozję opierzeń dachów i ścian oraz balustrad bal-

konowych, 

– zły stan techniczny rynien i rur spustowych, 

– spękania i odparzenia tynków, 

– zawilgocenia ścian zewnętrznych, 

– ubytki dachówek, 

– zły stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej. 

Wszyscy właściciele lub zarządcy skontrolowanych 

przez nas budynków zostali wezwani do niezwłocznego 

usunięcia stwierdzonych przez inspektorów nieprawi-

dłowości. Tam, gdzie nie wykonano pokontrolnych zale-

ceń nadzoru budowlanego, przeprowadzono ponowną 

kontrolę i  wszczęto formalne postępowania, aby nie 

tylko zakończyć je decyzjami administracyjnymi, ale 

także „uzbroić się” w narzędzia do ewentualnej egzeku-

cji nałożonych w decyzjach obowiązków. Należy dodać, 

że w decyzjach tych określono terminy usunięcia wska-

zanych nieprawidłowości.

Z  początkiem bieżącego roku przystąpiliśmy do 

kolejnych kontroli stanu technicznego poznańskich 

kamienic. Zakres tegorocznych kontroli jest znacz-

nie szerszy od zakresu kontroli przeprowadzonych     

w ubiegłym roku. Wynika to z faktu, że pod lupę wzię-

liśmy wszystkie sygnały docierające do nas od użyt-

kowników budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

W  efekcie, oprócz elementów zewnętrznych, spraw-

dzane są także elementy wewnętrzne budynków. Na 

przykład klatki schodowe, stropy międzykondygna-

cyjne i ściany nośne. Ponadto inspektorzy sprawdzają, 

czy właściciele lub zarządcy budynków przeprowadza-

ją wszystkie, wymagane przepisami prawa, okresowe 

kontrole stanu technicznego, a tym samym czy posiada-

ją protokoły z takich kontroli oraz czy zostały one prze-

prowadzone przez osoby legitymujące się uprawnie-

niami budowlanymi w  odpowiednich specjalnościach. 

Podczas naszych tegorocznych kontroli sprawdzamy 

również, czy właściciele lub zarządcy budynków posia-

dają książki obiektu budowlanego, a jeśli tak, to czy pra-

widłowo je prowadzą.

 Do końca lipca bieżącego roku inspektorzy PINB 

dla Miasta Poznania wszczęli 15 postępowań admi-

nistracyjnych dotyczących stanu technicznego wie-

lorodzinnych budynków mieszkalnych. W  przypadku  

8 budynków stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 

stanu technicznego, a  w  odniesieniu do 5 budynków 

brak aktualnych protokołów z rocznych i pięcioletnich 

przeglądów stanu technicznego, różnych elementów 

budynków. Wśród mankamentów technicznych po raz 

kolejny inspektorzy wskazali na: 

– odparzenia i ubytki tynków na elewacjach, 

Kamienica przy ul. Mostowej w Poznaniu.  
Fot. PINB Poznań



24 Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2022 (76)

KaLEJDOSKOP

Z cyklu:  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje...

Wysoka jakość obsługi klientów to, 
obok zapewnienia budowlanego 
porządku, priorytet poznańskiego 
nadzoru budowlanego

| Paweł Łukaszewski |

Wysoka jakość obsługi klientów, w tym bezproblemo-

wa dostępność do świadczonych usług, to, oprócz bez-

względnego egzekwowania przepisów budowlanych, 

priorytet w  codziennej działalności Powiatowego In-

spektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. 

Przy całej specyfice zadań kierownictwu PINB bar-

dzo zależy, aby Inspektorat był miejscem przyjaznym 

i  dostępnym dla każdego z  klientów – bez względu na 

wiek, wykształcenie, stan zdrowia, czy też rodzaj nie-

pełnosprawności. 

– skorodowane opierzenia elementów dachu, 

– spękania tynków i ścian, 

– uszkodzony gzyms, 

– wewnątrz jednego z  lokali mieszkalnych stwier-

dzono odparzenia tynków wewnętrznych oraz za-

cieki na suficie i ścianach, 

– ubytki tralek w balustradzie klatki schodowej, 

– odparzenia tynków wewnętrznych na klatce scho-

dowej, 

– zacieki na suficie i ścianach klatki schodowej, 

– luźne elementy instalacji elektrycznej (wewnętrz-

nej i zewnętrznej oświetleniowej). 

W przypadku jednego spośród skontrolowanych bu-

dynków, natychmiast po zakończonej przez inspekto-

rów kontroli, jego zarządca poinformował Inspektorat 

o  usunięciu nieprawidłowości, które dotyczyły wen-

tylacji w  jednym z  lokali mieszkalnych. W  innym przy-

padku, ze względu na bardzo duży zakres nieprawidło-

wości w  stanie technicznym budynku, konieczne było 

wydanie decyzji administracyjnej nakazującej zarządcy 

budynku ich niezwłoczne usunięcie. W decyzji tej okre-

ślono również terminy wykonania wszystkich napraw. 

Na najbliższe tygodnie i miesiące inspektorzy poznań-

skiego nadzoru budowlanego zaplanowali przepro-

wadzenie kolejnych kontroli stanu technicznego i spo-

sobu utrzymania najstarszych poznańskich kamienic. 

Do końca bieżącego roku zamierzamy zweryfikować 

wszystkie sygnały, które w  sprawie złego stanu tech-

nicznego budynków zgłosili nam mieszkańcy Poznania. 

Prowadzone przez inspektorów nadzoru budowlane-

go dla miasta Poznania, od 15 już lat, kontrole budyn-

ków mieszkalnych wielorodzinnych mają charakter pre-

wencyjny, a  więc zapobiegający zagrożeniom dla ludzi 

i mienia. Ich celem jest także przypomnienie właścicie-

lom lub zarządcom budynków o ich obowiązkach w za-

kresie właściwego utrzymania obiektów, a tym samym 

przygotowania ich do bezpiecznej eksploatacji w okre-

sie jesienno-zimowym. 
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Aby ten cel osiągnąć, systematycznie podnosimy 

swoją wiedzę, kwalifikacje i  umiejętności. Oczywi-

ście fundamentem, na którym oparta jest działal-

ność każdej budowlanej inspekcji, jest znajomość 

i  umiejętność stosowania przepisów Prawa budow-

lanego i  procedur administracyjnych. Misją naszego 

Inspektoratu jest zapewnienie porządku prawnego 

w  budownictwie na terenie miasta Poznania. Mamy 

przy tym świadomość, że wykonywanie pracy urzędni-

ka musi mieć służebny wobec interesantów charakter. 

A  to już wymaga umiejętności dalece wykraczających 

poza znajomość przepisów. Na przykład empatii.

Każdy z  interesantów ma inne wymagania oraz po-

trzeby i  dla każdego z  nich nasz Inspektorat musi być 

tak samo dostępny. 

Już w  2004 roku, w  ramach doskonalenia działalno-

ści, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 

Miasta Poznania wdrożył System Zarządzania Jakością 

ISO. Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001 i regularnie 

go odnawiamy. 

W  2019 roku przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego 

Konkursu „Przyjazny Urząd”. Ideą kolejnych edycji tego 

konkursu jest ocena urzędów administracji publicznej 

rządowej i  samorządowej pod kątem jakości obsłu-

gi klientów, profesjonalizmu w  działaniu oraz pozio-

mu kompetencji zatrudnionych w  nich kadr. Na ponad  

100 ocenianych instytucji państwowych Kapituła Kon-

kursu wyróżniła 15 urzędów z całej Polski. Wśród wy-

różnionych Znak Jakości „Przyjazny Urząd” trafił także 

do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Poznania. Warto dodać, że poznański in-

spektorat był jedynym przedstawicielem państwowe-

go nadzoru budowlanego wyróżnionym tym znakiem.  

24 czerwca 2019 roku w Pałacu Lubomirskich w War-

szawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa tego Ogól-

nopolskiego Konkursu, podczas której przedstawiciele 

Kierownicza kadra Inspektoratu. Od lewej: Paweł Łukaszewski, anna Zakrzyńska, Monika Jabłońska, Jerzy Plejer.
Fot. PINB
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Obrazki sprzed pół wieku 

Obrazki sprzed lat

| Marek Adamiec | 

Na początek trochę historii. Był rok 2013. Od 2004 

roku Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-

downictwa wydaje „Biuletyn”. Jest to kwartalnik opi-

sujący dokonania Izby. Rozpisywanie się o  tym mija 

się z  celem, ponieważ „Biuletyn” co kwartał trafia 

do wszystkich członków Izby. Przeglądając kolejne 

numery pisma, doszedłem do wniosku, że można go 

Inspektoratu odebrali przyznany nam Znak Jakości 

„Przyjazny Urząd”.  

W  połowie 2021 roku przystąpiliśmy do kolejnego 

projektu pod nazwą „Procedury bez barier”. Projekt ten 

realizowany jest przez Departament Służby Cywilnej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i  współfinansowa-

ny ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczy w  nim 

180 urzędów administracji publicznej z  całej Polski, 

które bezpośrednio obsługują obywateli. Celem tego 

projektu jest podwyższenie standardów obsługi osób 

z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrze-

bami, a  także wypracowanie rozwiązań, które ułatwią 

zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i szczegól-

nymi potrzebami. Wdrażanie tego projektu odbywa się 

między innymi poprzez: 

– przeglądy i analizę dotychczas stosowanych proce-

dur obsługi klienta,  

– warsztaty dla kadry kierowniczej i  pracowników 

urzędów, 

– opracowanie raportu systemowego, 

– szkolenie pracowników urzędów, w tym odpowie-

dzialnych za zatrudnienie. 

Efektem realizacji tego projektu będzie: 

1)  zwiększenie i  usprawnienie dostępności usług 

publicznych oraz poprawa jakości obsługi osób ze 

szczególnymi potrzebami, 

2) ułatwienie dostępu do stabilnego zatrudnienia 

w  administracji publicznej osobom z  niepełno-

sprawnościami i  szczególnymi potrzebami oraz 

przyśpieszenie procesu podnoszenia standardów 

obsługi klienta w  obszarze dostępności. Zakoń-

czenie realizacji tego projektu planowane jest na 

30 września 2023 roku. 

Celem naszych działań jest ciągłe podnoszenie 

standardów obsługi klienta. Motorem napędowym 

wszystkich służących temu przedsięwzięć jest kadra 

kierownicza Inspektoratu, w skład której, oprócz niżej 

podpisanego, wchodzą: 

– Monika Jabłońska, kierownik Oddziału Organiza-

cyjnego i główna księgowa, 

– Anna Zakrzyńska, kierownik Oddziału Inspekcji 

i Kontroli,

– Jerzy Plejer, kierownik Oddziału Orzecznictwa 

Administracyjnego.    

wzbogacić czymś lekkim, napisanym trochę inaczej. 

Zdawałem sobie sprawę, że jest to mój subiektywny 

pogląd, który niekoniecznie będzie się zgadzał z  pro-

filem pisma. Miałem za sobą pewne doświadczenia 

dziennikarskie. W  czasie studiów prowadziłem Po-

znański Oddział Redakcji Tygodnika Studenckiego 

„POLITECHNIK”. Po skończeniu studiów wielokrotnie 
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publikowałem swoje teksty związane z  budownic-

twem w  prasie lokalnej i  centralnej. Jestem współau-

torem podręcznika do średnich szkół budowlanych. 

Postanowiłem swoje sugestie przekazać ówczesnemu 

wiceprzewodniczącemu Rady Programowej „Biule-

tynu” Leszkowi Grodzickiemu, którego znam z  okre-

su studiów na Politechnice Poznańskiej. Leszek wy-

słuchał i  odpowiedział krótko: napisz. Napisałem. 

Był rok 2013.

Nie przypuszczałem wówczas, że moja przygoda 

z  „Biuletynem” będzie trwała blisko 10 lat i  jej efek-

tem będzie ponad 30 publikacji „Obrazków sprzed 

pół wieku”. Wybrałem – jako okres wspomnień – lata 

sześćdziesiąte ubiegłego wieku. I  nie tylko dlatego, że 

w tym czasie studiowałem na Politechnice Poznańskiej 

i mogłem bezpośrednio obserwować zachodzące zjawi-

ska. Lata te należały do wyjątkowych. Pośród nich rok 

1968 i  „wydarzenia studenckie”. Uczestnicy tamtych 

protestów byli pierwszym pokoleniem urodzonym już 

po wojnie. Zmieniała się atmosfera na wyższych uczel-

niach. Na emerytury odchodzili „starzy” pracownicy 

naukowi, którzy starali się pozytywnie wpływać na in-

telektualny poziom kształcącej młodzieży. Wszystkie te 

aspekty starałem się opisać z punktu widzenia studen-

ta. Czy mi się udało – rozsądzą czytelnicy „Biuletynu”.

Pierwsze sygnały od środowiska inżynierskiego 

otrzymałem zaraz po publikacji pierwszych odcinków 

wspomnień. Dzwonili koledzy z  roku – przywołując 

przeżyciaz tamtych lat. Dla młodych moje wspomnienia 

to już historia. Dużą satysfakcję sprawiło mi stwierdze-

nie jednego z młodszych czytelników, że czytanie „Biu-

letynu” rozpoczyna od moich „Obrazków”. Sądzę, że 

podjęty wraz z redakcją wysiłek przybliżenia tematyki 

historycznej współczesnemu środowisku inżynierskie-

mu się powiódł. Za cykl pt. „Obrazki sprzed pół wieku” 

zostałem dwukrotnie uhonorowany „Złotym Piórem 

Biuletynu WOIIB”. 

Mając to wszystko na uwadze, postanowiliśmy z  re-

dakcją kontynuować „Obrazki” w  nieco zmienionej 

formie. Proponujemy lekko zmodyfikowany tytuł cyklu 

„Obrazki sprzed lat”. Będzie obejmował wydarzenia 

Marek adamiec po raz drugi odbiera „Złote Pióro Biuletynu WOIIB”.
Fot. Mirosław Praszkowski

i  sytuacje, w  jakich znaleźli się inżynierowie budowla-

ni rozpoczynający pracę w  latach siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Większość tych inżynierów jest już na 

emeryturze, ale nie zerwała kontaktów z  wykonywa-

nym zawodem. Wielu z nich przeszło drogę zawodową 

od uzyskania uprawnień budowlanych aż do zdobycia 

stopni naukowych, przyczyniając się do rozbudowy 

naszego kraju. Dlatego warto spróbować opisać ich co-

dzienne przeżycia i warunki, w jakich działali. 
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