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Tempo pracy w naszym samorządzie jest bardzo wysokie. Od ostatniego nume-

ru Biuletynu sporo się wydarzyło. 

Naszym sukcesem na pewno było zorganizowanie Jubileuszu XX-lecia działalno-

ści Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wraz z nami świę-

towali nasi dostojni goście. Mieliśmy zaszczyt przyjmować władze poznańskich 

uczelni technicznych, przedstawicieli władz PIIB oraz okręgowych izb inżynierów 

budownictwa, przedstawicieli władz państwowych i  samorządu terytorialnego, 

zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i firm. Wielu z naszych członków otrzymało hono-

rowe odznaczenia. Mieliśmy możliwość podziwiania również występów artystów, 

którzy uświetnili nasz Jubileusz. To były piękne chwile dla naszego samorządu. 

We wrześniu przedstawiciele WOIIB zostali wybrani do prac zespołów i komisji przy PIIB. Wiel-

kopolskę będą reprezentowały następujące osoby: Adam Korzystka, Wojciech Ratajczak, Anna Głę-

bocka, Andrzej Piątkowski, Jolanta Popławska, Wioleta Alenowicz i Andrzej Kulesa. Liczę na zaan-

gażowanie i docenienie naszych przedstawicieli na szczeblu krajowym. 

Ponadto, w nowym roku akademickim, odbyliśmy spotkania z władzami zaprzyjaźnionych uczelni. 

Po spotkaniach przyszedł czas na sprecyzowanie naszych planów dotyczących współpracy na pozio-

mie władz poszczególnych wydziałów. Współpracujemy już z Politechniką Poznańską, Uniwersyte-

tem Przyrodniczym w Poznaniu i Akademią Nauk Stosowanych w Pile. Wszystko to dzięki wspania-

łym osobom ze strony tychże uczelni, które nas otwarcie przyjęły. Jesteśmy również zainteresowani 

współpracą z pozostałymi uczelniami z regionu, które kształcą przyszłych naszych członków. 

W  najbliższym czasie rozszerzymy naszą współpracę ze szkołami budowlanymi z  całego woje-

wództwa. W tym celu odbyliśmy już spotkania z ZSB w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej oraz ZSB 

w Gnieźnie i ZSB we Wrześni. Organizujemy również wspólnie z ZSB w Koninie konkurs dla szkół 

budowlanych z regionu. Mamy nadzieję, że również pozostałe szkoły budowlane podpiszą z nami 

umowy o współpracy. 

Kontynuujemy naszą współpracę z  Wielkopolską Izbą Budownictwa, której prezydentem jest 

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak a prezesem Zarządu dr inż. Zenon Kierczyński. Podczas spotkania 

w siedzibie WOIIB nakreśliliśmy plan dalszego współdziałania. Na zaproszenie władz WIB uczest-

niczyliśmy w świętowaniu Jubileuszu XXX-lecia tejże organizacji. 

Współorganizowaliśmy wraz z CUTOB-PZITB i Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów 

Budownictwa XIX Konferencję Naukowo-Techniczną w  Wałczu. Wałcz to miejsce wymiany do-

świadczeń, ale przede wszystkim miejsce utrwalenia naszej przyjaźni z Zachodniopomorską OIIB. 

Jako WOIIB uczestniczyliśmy również w konferencji w Wąsowie nt. zmian w Prawie budowlanym 

organizowanej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Myślę, że dal-

sza współpraca i wspólne szkolenia dla członków naszego samorządu i przedstawicieli WINB oraz 

PINB to dobra droga dla zrozumienia naszych wspólnych problemów. Mam nadzieję, że rozwiniemy 

w przyszłości tę współpracę i unikniemy odmiennych interpretacji aspektów prawnych, z którymi 

spotykamy się tak często przy kontakcie z  nadzorem budowlanym. Dziękuję tu szczególnie Pani 

Szanowni Członkowie 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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Aidzie Januszkiewicz-Piotrowskej – Wielkopolskiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 

która stworzyła tak miłą atmosferę do dalszych roz-

mów. 

Mamy za sobą udział naszych delegacji w  licznych 

okręgowych uroczystościach XX-lecia samorządu in-

żynierów budownictwa. Nasze delegacje były obecne 

w Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Opolu, Gorzowie, Bia-

łymstoku, Kielcach i Wrocławiu. 

Byliśmy również obecni na III Regionalnym Forum 

Gospodarczym w  Elblągu. Organizatorem były tu na-

stępujące izby: warmińsko-mazurska, mazowiecka, 

łódzka, pomorska i  kujawsko-pomorska. Impreza była 

świetnym miejscem na wymianę poglądów. 

Wewnątrz biura WOIIB odnotowaliśmy również spo-

ro nowości. Zoptymalizowaliśmy pracę zatrudnionych 

osób, co pozwoliło nam na zmniejszenie zatrudnienia. 

Dostosowaliśmy również działalność naszych jedno-

stek w terenie. Niestety, były to ruchy, które wymusiła 

na nas sytuacja finansowa. Kredyt pozostawiony przez 

poprzednie władze w wysokości 3,5 mln zł zmusza nas 

do oszczędności. Sytuacja z rosnącymi ratami kredytu 

odbija się na naszym wyniku finansowym. Ogólny kry-

zys nie sprzyja też pełnemu wykorzystaniu potencjału 

naszych obiektów. 

Kłopoty finansowe nie ominęły również PIIB. Wyni-

kiem tego będzie decyzja o wydawaniu czasopisma „In-

żynier budownictwa” jedynie w formie elektronicznej. 

Koszty wydruku zmuszą również nas jako WOIIB do 

ograniczeń przy wydawaniu naszego Biuletynu.  

Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz Waszym najbliższym 
życzymy, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

były czasem spędzonym bez pośpiechu i trosk, 
by minęły w spokoju i radości wśród Rodziny, Przyjaciół, 

wszystkich bliskich i ważnych.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy Wam 
dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność 

i spełnią się nawet te najskrytsze marzenia.

Rada WOIIB
Rada Programowa Biuletynu

Do końca 2022 r. i na początku 2023 r. czeka nas spo-

ro wydarzeń. To niektóre z nich:

  W listopadzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Samorządów Zawodowych „Zawody zaufania pu-

blicznego jako istotny element struktury państwa”.

  17 listopada „Dzień Otwarty Inżyniera Budownic-

twa” w Lesznie.

  Pewnie jeszcze w 2022 roku czeka nas nowelizacja 

Prawa budowlanego. Szczególnie ciekawe wydają 

się zapisy o  roli rzeczoznawcy budowlanego jako 

samodzielnej funkcji technicznej w  budownictwie 

oraz możliwości uzyskiwania uprawnień budowla-

nych do projektowania w  ograniczonym zakresie 

przez techników.

 1–2 lutego 2023 r. to nasze „Dni Inżynierskie” na 

BUDMIE. Pierwszy dzień to: „Perspektywy pozy-

skiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych 

w Polsce”. W drugim dniu tematem będą: „Upraw-

nienia budowlane – jako droga do sukcesu dla tech-

ników i inżynierów w kreowaniu budownictwa”.

W tych jakże bogatych w wydarzenia czasach, życzę 

Państwu w okresie świątecznym chwili wyciszenia, ra-

dości i  skupienia się na rodzinie i  bliskich. Niech nad-

chodzące Święta Bożego Narodzenia i  Nowego Roku 

upłyną w  spokoju i  miłości. Życzę Państwu zdrowia, 

szczęścia i pomyślności. W nadchodzącym nowym roku 

życzę realizacji planów zarówno tych prywatnych, jak 

i tych związanych z pracą zawodową. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

mgr inż. Andrzej Kulesa, przewodniczący Rady WOIIB
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20 lat WOIIB minęło jak jeden dzień

| Paweł Alenowicz | 

Rok 2022 jest szczególny dla samorządów zawodo-

wych Inżynierów Budownictwa, gdyż dokładnie 20 lat 

temu w oparciu o ustawę o samorządach zawodowych 

architektów i  inżynierów budownictwa powstała Pol-

ska Izba Inżynierów Budownictwa i okręgowe izby inży-

nierów budownictwa. 29 sierpnia 2022 r. we własnym 

już budynku szkoleniowo-konferencyjnym WOIIB 

wielkopolscy inżynierowie oraz zaproszeni goście świę-

towali sukcesy dwóch dekad pracy nad stworzeniem 

silnego grona specjalistów. 

W myśl art. 17 ust. 1 Konstytucji RP grupy zawodowe 

architektów i  inżynierów budownictwa zostały zakwa-

lifikowane do szczególnego grona zawodów ważnych 

dla całego społeczeństwa. Artykuł ten mówi: „W drodze 

ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, repre-

zentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicz-

nego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem 

tych zawodów w granicach intere-

su publicznego i dla jego ochrony”. 

Przewodniczący Rady WOIIB mgr 

inż. Andrzej Kulesa podkreślał 

w  swoim przemówieniu: Jesteśmy 
dumni, że zostaliśmy jako grupa za-
wodowa inżynierów budownictwa 
zakwalifikowani do grona zawodów 
zaufania publicznego, jednocześnie 

zaznaczał, że jest to szczególne 

wyróżnienie, ale także ogromna 

odpowiedzialność, która spoczy-

wa na inżynierach. Na grono in-

żynierów budownictwa składają 

się osoby o  dużym zróżnicowaniu 

pod względem wykształcenia, do-

Przewodniczący Rady WOIIB Andrzej Kulesa wita dyrektora  
Departamentu Architektury i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju  
i Technologii Adama Baryłkę

Budynek szkoleniowo-konferencyjny WOIIB

| Fot. Agnieszka Komuńska | 

świadczenia i  kompetencji, zajmujące się zawodowo 

projektowaniem, kierowaniem robotami czy pełnieniem 

funkcji inspektoów nadzoru inwestorskiego. Do tego 
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należy dodać, że jako grupa zawodowa reprezentuje 

szerokie spektrum branżowe, gdyż mowa tu o  specjal-

ności konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, 

telekomunikacyjnej czy sterowania ruchem kolejowym, 

co wskazuje różnorodność zakresów odpowiedzialności 

inżyniera budownictwa.

Parafrazując słowa piosenki z  serialu „Czterdziesto-

latek”, stanowiącego klasykę kinematografii o  polskim 

inżynierze budownictwa, rzecznik prasowy WOIIB  

Mirosław Praszkowski tak rozpoczął przedstawienie 

najważniejszych wydarzeń z historii WOIIB: 20 lat mi-
nęło jak jeden dzień, ale Ciebie, Izbo, jeszcze na wiele stać. 

Praca, której efekty świętowano, to suma kreatywno-

ści, umiejętności nieustannego dostosowywania się do 

zmieniających się warunków, to decyzje także te klu-

czowe, które decydowały o kształcie Izby. 

Jubileusz był okazją do wspomnień i  docenienia 

tych, którzy od początku Izby stali na straży wartości 

i  etosu jej pracy, rozwoju całego samorządu, a  także 

brali odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Wśród 

osób zasłużonych dla Izby, a  których już nie ma mię-

dzy nami, szczególną rolę odegrali doc. dr inż. Marian 

Krzysztofiak, inicjator powołania Izby, przewodniczący 

Okręgowej Rady w  pierwszej kadencji i  członek Rady 

w  późniejszych kadencjach, oraz mgr inż. Kazimierz  

Ratajczak, który pełnił funkcję skarbnika od pierw-

szej kadencji aż do swojej nagłej śmierci w 2019 roku. 

Oprócz wspominanych postaci na 20-letnią historię 

składa się praca i poświęcenie wielu inżynierów, którzy 

z  wyrazami szacunku zostali wymienieni w  podzięko-

waniach za włożony trud. Przewodniczący Rady WOIIB 

Andrzej Kulesa dziękował wszystkim, którzy przyczyni-

li się do rozwoju Izby, w tym również swoim poprzedni-

kom na przestrzeni tychże 20 lat. 

Na Jubileuszową uroczystość 20-lecia samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa przybyło wielu 

znamienitych gości. Na ręce przewodniczącego Rady 

WOIIB Andrzeja Kulesy gratulacje za długoletnią dzia-

łalność samorządu wraz z życzeniami dalszej owocnej 

pracy złożyli m.in. dyrektor Departamentu Architektu-

ry, Budownictwa i  Geodezji w  Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i  Technologii dr inż. Adam Baryłka, posłanka na 

Sejm RP Paulina Hennig-Kloska, wicemarszałek woje-

wództwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, wła-

dze uczelni wyższych, w  tym Jego Magnificencja prof. 

dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Po-

znańskiej, oraz Jego Magnificencja prof. dr hab. Krzysz-

tof Szoszkiewicz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego 

w  Poznaniu, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-

-technicznych, licznie przybyli przedstawiciele więk-

szości okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także przed-

stawiciele samorządów lokalnych. 

Mirosław Praszkowski przybliża 20-letnią historię WOIIB

Goście przybyli na 20-lecie WOIIB

Przybyłym gościom przybliżono historię powstawania 

i kształtowania się nowego samorządu ze szczególnym 

podkreśleniem istoty współpracy inżynierów WOIIB. 
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Jak zaznaczył Rektor Politechniki Poznańskiej Wielko-
polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzeszająca 
przedstawicieli wszystkich branż i specjalności zawodowych 
związanych z budownictwem jest przykładem bardzo dobrej 
współpracy zarówno z Politechniką Poznańską, jak i innymi 
ośrodkami, takimi jak Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
Wielkopolska Izba Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Architektów czy też stowarzyszeniami na-
ukowo-technicznymi.

tora nadzoru w  bezpieczeństwie. Budynki mieszkalne, 

obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej, w któ-

rych zapewniają bezpieczeństwo dzięki sumiennej pra-

cy inżynierów. To inżynierowie budują domy, w których 

mieszkamy, obiekty przemysłowe, w których pracujemy, 

obiekty użyteczności publicznej, w  których spędzamy 

czas wolny, a także drogi, koleje, którymi się poruszamy, 

instalacje, bez których nie wyobrażamy sobie współcze-

snego społeczeństwa, czy budynki inteligentne i nisko-

emisyjne będące odpowiedzią na wyzwania przyszłości. 

O szczególnym charakterze zawodu inżyniera z punktu 

widzenia interesu społecznego wspominał m.in. dr hab. 

inż. Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architek-

tury i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, 

który jest także inżynierem budownictwa lądowego. 

Zaznaczył w  swoim przemówieniu, że Rola inżynierów 
jest bezdyskusyjna, a  samorząd zawodowych to gwarant 
realizacji tej roli w sposób profesjonalny i rzetelny. 

Obchody Jubileuszu były okazją do wyróżnienia in-

żynierów za zasługi dla województwa wielkopolskie-

go. Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej i uchwałami 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek 

WOIIB wyróżniono Odznaką Honorową za zasługi dla 

budownictwa oraz realizowanie zadań przyczyniają-

cych się do gospodarczego rozwoju województwa wiel-

kopolskiego 10 osób, których warto wymienić z imienia 

i  nazwiska: Walenty Adamczewski, Maciej Dąbrowski, 

Przewodniczący Rady WOIIB odbiera gratulacje od władz 
Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Od lewej: prezydent Rady WIB 
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, przewodniczący Rady WOIIB 
mgr inż. Andrzej Kulesa, prezes Zarządu WIB dr inż. Zenon  
Kierczyński

Od lewej: Mirosław Boryczko – MapOIIB, Adam Baryłka – Mini-
sterstwo Rozwoju i Technologii, Joanna Gieroba – LOIIB, Wioleta 
Alenowicz – WOIIB, Rafał Zarzycki – PIIB

Przybyli goście docenili 20 lat wspólnej pracy inży-

nierów WOIIB i  ich profesjonalizm. Wielokrotnie pod-

kreślano rolę inżyniera, kierownika budowy i  inspek-

Przemówienie Adama Baryłki – dyrektora Departamentu Architek-
tury i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
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Uhonorowani Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego”

 Złota Odznaka Honorowa PIIB

Uhonorowani Złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa

Odznaka Honorowa „Za zasługi 
dla województwa wielkopol-
skiego”

Szymkowiak. Odznaczeni przyjęli podziękowania i gra-

tulacje z  rąk wicemarszałka województwa wielkopol-

skiego oraz przewodniczącego Rady WOIIB. 

Ponadto wiceprezes PIIB wręczył wraz z  przewod-

niczącym i  sekretarzem Rady WOIIB zasłużonym 

członkom Wielkopolskiej Izby 6 Złotych Odznak oraz  

23 Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynie-

rów Budownictwa. 

Złote Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa otrzymali: Elżbieta Stakun, Leszek Ka-

czorowski, Bogdan Zastawny, Arkadiusz Madaj, Sewe-

ryn Kaczmarek, Maciej Dąbrowski. 

Obchody Jubileuszu to okazja także do spojrzenia 

w  przyszłość. Jak zaznaczył przewodniczący Rady 

WOIIB Andrzej Kulesa, celem na najbliższe lata jest 

ugruntowanie w  świadomości społeczeństwa naszego 

zawodu jako zawodu szczególnie ważnego w życiu kra-

ju i  w  rozwoju Wielkopolski. Celem Izby jest również 

troska o  wysoki poziom zawodowy osób związanych 

z branżą, integracja społeczności budowlanej w duchu 

rozwoju, ochrona praw zawodowych oraz szeroko po-

jętego wpływu na kształtowanie podejścia do budow-

nictwa wraz z  szerzeniem wiedzy w  społeczeństwie 

o  jego problemach. Ważnym celem działania jest od-

powiedzialne zwiększanie liczby osób sprawujących 

samodzielne funkcje w budownictwie, bieżące doszka-

lanie i rozwijanie zawodowe członków Izby oraz elimi-

nacja ewentualnych błędów przy wykonywaniu zawo-

du. W związku z potrzebą ciągłego rozwoju inżynierów 

WOIIB zwiększyła ofertę szkoleniową, łącząc siły izb 

okręgowych i  PIIB, dzięki czemu obecnie każdy czło-

nek Izby ma możliwość korzystania ze szkoleń online 

organizowanych centralnie, a  zróżnicowane szkolenia 

odpowiadają potrzebom inżynierów, którzy coraz czę-

ściej muszą posiadać nie tylko specjalistyczną wiedzę 

techniczną, ale być również po części prawnikiem, eko-

nomistą i socjologiem. 

 Uroczystość uświetnił recital znanych przebojów 

w wykonaniu tenora Sławomira Olgierda Kramma oraz 

ekspresyjnej skrzypaczki Lin Violin – skrzypce elek-

tryczne.

Łukasz Gorgolewski, Lech Grodzicki, Rajmund Jakusz-

kowiak, Wiktor Liszczyński, Mirosław Praszkowski, 

Edmund Szczechowiak, Piotr Szczepanek, Aleksander 
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Wielkopolskiej Izbie Inży-

nierów Budownictwa i wszyst-

kim jej członkom gratulujemy 

prężnie działającego samo-

rządu otwartego na nowe wy-

zwania takie jak cyfryzacja 

czy rozwój technologii. Życzy-

my także kolejnych pięknych  

20 lat, satysfakcji z  wykony-

wania wspaniałego zawodu, 

rozwoju, determinacji i  wielu 

sukcesów w  spełnieniu środo-

wiskowej misji oraz pozytyw-

nej energii i  sił twórczych na 

dalsze lata pracy i wyzwań. 

Uhonorowani Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Skrzypaczka Lin Violin oraz tenor Sławomir Olgierd Kramm 
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XXIV Warsztaty Nadzoru Inwe-

stycyjnego odbyły się 8 września 

2022 r. w  Centralnym Ośrodku 

Sportu w  Wałczu. Warsztaty zor-

ganizowały: Wielkopolska Okręgo-

wa Izba Inżynierów Budownictwa, 

Zachodniopomorska Okręgowa 

Izba Inżynierów Budownictwa oraz 

CUTOB-PZITB w  Poznaniu. Po-

dzielono je na dwie sesje. Pierw-

sza dotyczyła zmian w  przepisach 

ustawy Prawo budowlane. Tema-

tem drugiej sesji była „Dostępność 

architektoniczna w  projektowaniu 

uniwersalnym wg przepisów Prawa 

budowlanego oraz ustawy o  rewi-

talizacji.

Tradycyjnie podczas spotkania 

w  Wałczu odbyło się posiedzenie 

robocze dwóch izb okręgowych: 

Wielkopolskiej i Zachodniopo-

morskiej. WOIIB reprezentowali: 

Andrzej Kulesa – przewodniczący 

Rady, Adam Korzystka – zastępca 

przewodniczącego, Andrzej Piąt-

kowski – skarbnik, Romana Barska 

– dyrektor biura i Justyna Nadlew-

ska – główna księgowa.

Zachodniopomorską Okręgo-

wą Izbę Inżynierów Budownictwa 

reprezentowali: Jan Bobkiewicz 

– przewodniczący Rady, Anatol Kołoszuk – zastępca przewodniczącego, 

Adam Czernikiewicz – przewodniczący OKR oraz Zbigniew Augustyniak 

– główny organizator warsztatów i XIX Konferencji Naukowo-Technicznej 

„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”.

Głównym tematem spotkania była działalność izb okręgowych w  trud-

nym okresie gospodarczym oraz zacieśnienie współpracy w zakresie reali-

zacji niektórych zadań statutowych, głównie programów szkoleń.

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Rewitalizacja obszarów zurba-

nizowanych” realizowała spotkania panelowe w  dniach 8–10 września 

2022 r. Kolejne sesje były realizowane 9 września w  trzech panelach te-

matycznych. 1. Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

– elektrownie wiatrowe. 2. Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych – elektrownie wiatrowe. 3. Rewitalizacja małych elektrowni 

wodnych i obiektów towarzyszących. 10 września 2022 r. wizytowano wy-

brane elektrownie wodne w okolicach Wałcza. 

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna – Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

XXIV Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego 
XIX Konferencja Naukowo-Techniczna: 
„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” 
– Wałcz, 8–10 września 2022 r.

| Paweł Alenowicz | 

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”.
Fot. CUTOB-PZITB
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– przewodniczący Rady, Anatol Kołoszuk – zastępca przewodniczącego, 

Adam Czernikiewicz – przewodniczący OKR oraz Zbigniew Augustyniak 

– główny organizator warsztatów i XIX Konferencji Naukowo-Technicznej 

„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”.

Głównym tematem spotkania była działalność izb okręgowych w  trud-

nym okresie gospodarczym oraz zacieśnienie współpracy w zakresie reali-

zacji niektórych zadań statutowych, głównie programów szkoleń.

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Rewitalizacja obszarów zurba-

nizowanych” realizowała spotkania panelowe w  dniach 8–10 września 

2022 r. Kolejne sesje były realizowane 9 września w  trzech panelach te-

matycznych. 1. Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

– elektrownie wiatrowe. 2. Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych – elektrownie wiatrowe. 3. Rewitalizacja małych elektrowni 

wodnych i obiektów towarzyszących. 10 września 2022 r. wizytowano wy-

brane elektrownie wodne w okolicach Wałcza. 

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna – Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

W 2022 roku Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynie-

rów Budownictwa obchodzi Jubileusz 20-lecia dzia-

łalności. W  ramach obchodów Jubileuszu na kortach 

ziemnych Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Sol-

cu Wlkp. zorganizowano V Turniej Tenisowy o  Puchar 

Przewodniczącego WOIIB w  grach singlowych męż-

czyzn. Pierwotnym terminem rozgrywek był 17 wrze-

śnia 2022 r. Niestety, bardzo złe warunki atmosferycz-

ne uniemożliwiły rozpoczęcie zawodów i przeniesiono 

je na następną sobotę.

24 września 2022 r. od samego rana były bardzo do-

bre warunki pogodowe. Było słonecznie, bezwietrznie, 

z temperaturą oscylującą wokół 18ºC. W turnieju udział 

wzięli inżynierowie budownictwa z  Poznania, Leszna 

i Rawicza. Pogoda pięknie dopisała i zawodnicy przystą-

pili do zaciętych rozgrywek. W efekcie spotkań w godzi-

nach popołudniowych wyłoniono zdobywcę Pucharu 

Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, którym po raz trzeci został 

| Paweł Alenowicz | 

V Turniej Tenisowy o Puchar 
Przewodniczącego WOIIB

Mariusz Matysiak z Rawicza. O drugie miejsce walczyli 

ojciec z  synem: Robert Jamroży z  Mateuszem Jamro-

żym. Dopiero super tie-break przyniósł rozstrzygnięcie  

i  II miejsce wywalczył Mateusz Jamroży, a  III Robert 

Jamroży. 

Po zakończeniu rywalizacji, przy wspólnym posiłku, 

zawodnicy komentowali swoje zagrywki. Wszyscy wy-

razili chęć spotkania na kolejnym turnieju w 2023 roku. 

Biorąc pod uwagę zmienne warunki atmosferyczne 

we wrześniu, zasugerowali, aby turniej ten rozgrywać 

w pierwszy weekend czerwca.

Medale, nagrody rzeczowe oraz puchary wręczył 

Adam Korzystka – zastępca przewodniczącego Rady 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-

twa. Pogratulował on zawodnikom zaciętej rywalizacji. 

Podziękował Andrzejowi Paczkowskiemu – prezesowi 

WTT Solec Wlkp. za pomoc w organizacji turnieju i wrę-

czył jubileuszowy upominek. 

Mariusz Matysiak po raz trzeci wywalczył Puchar.
Fot. Mirosław Praszkowski

Wspólne zdjęcie. Andrzej Paczkowski w środku grupy. 
Fot. MP
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Umowa z Akademią Nauk Stosowanych 
im. Stanisława Staszica w Pile
| Paweł Alenowicz |  

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-

twa liczy ponad 12 tys. członków, przedstawicieli róż-

nych branż i specjalności związanych z budownictwem.  

Od lat ściśle współpracuje z  Politechniką Poznańską 

i  Uniwersytetem Przyrodniczym w  Poznaniu oraz in-

nymi uczelniami technicznymi z  Wielkopolski przy or-

ganizacji konferencji naukowo-technicznych i  innych 

projektów związanych z budownictwem.

2 października 2022 r. WOIIB podpisała umowę 

o współpracy z Akademią Nauk Stosowanych im. Stani-

sława Staszica w Pile. Umowa umożliwia pracownikom 

naukowym Katedry Budownictwa i  studentom udział 

w  szkoleniach, targach i  konferencjach branżowych, 

które będą organizowane przez WOIIB. Będzie to kolej-

Umowa podpisana. Od lewej strony: Paweł Dahlke, Andrzej Kulesa
i Mahmoud Hsino.
Fot. ANS Piła

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli:

Włodzimierz Adamczak Luboń
Waldemar Gil Piła
Michał Józef Kawczyński Drawski Młyn

Tadeusz Rogoziński Wolsztyn
Hubert Stefanowski Piła
Tadeusz Tomaszewicz Poznań
Jan Adam Wasielewski Dopiewo

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

Andrzej Janusz Matysiak Turek
Ryszard Nowak Poznań
Andrzej Wojciech Paluch Gniezno

OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy,
cyfryzacja obiegu informacji i  dokumentów obejmuje 
swym zasięgiem coraz większe obszary naszego życia 
zawodowego związanego z budownictwem. Zachodzą-
ce zmiany spowodowały, że „Inżynier Budownictwa” 
wydawany przez Polską Izbę Inżynierów Budownic-
twa od stycznia 2023 r. będzie w wersji elektronicznej. 
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
również poszerza swoją cyfrową działalność o  wyda-
wanie Biuletynu WOIIB w wersji elektronicznej. Zmie-
nia się tylko forma zapisu i dystrybucji kwartalnika.

na możliwość dodatkowego pozyskania specjalistycz-

nej wiedzy fachowej.

 Umowę z ramienia WOIIB podpisali Andrzej Kulesa  

– przewodniczący Rady WOIIB, Andrzej Piątkowski 

– skarbnik WOIIB. Akademię Nauk Stosowanych re-

prezentował dr Paweł Dahlke – prorektor ds. jakości 

kształcenia i  studentów. Inspiratorem tej umowy był  

dr inż. Mahmoud Hsino – kierownik Katedry Budownic-

twa ANS w Pile, który był świadkiem podpisania umo-

wy. 
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P R O G R A M  D N I  I N Ż Y N I E R S K I C H  BUDMA 1–2.02.2023 r. 

I DZIEŃ 
„DZIEŃ INŻYNIERA BUDOWNICTWA” – 1.02.2023 r. 
PERSPEKTYWY POZYSKIWANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 
NOWYCH I ODNAWIALNYCH W POLSCE

10.00–10.15 Otwarcie konferencji
 mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki – prezes PIIB
 mgr inż Andrzej Kulesa – przewodniczący  
 Rady WOIIB
10.15–10.30 Problemy energetyczne kraju w ujęciu   
 globalnym
 film udostępniony przez Centralną Grupę  
 Energetyczną S.A.
10.30–10.45 Wprowadzenie, przyszłość energetyczna  
 kraju
 prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, 
 Instytut Budownictwa PP 
10.45–11.15 Program polskiej energetyki jądrowej,   
 korzyści dla środowiska
 prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, 
 Instytut Inżynierii Środowiska PP
11.15–11.35 Możliwości zastosowania wodoru
 w krajowym systemie energetycznym
 prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, 
 Instytut Inżynierii Środowiska PP
11.35–12.00 Przerwa
12.00–12.20 Historia budowy farmy wiatrowej 
 w Mirosławcu, uwarunkowania lokalne
 mgr inż. Karolina Talarek, Eurowind Energy
12.20–12.40 Budowane elektrownie wodne na rzekach 
 w Polsce
 mgr inż. Józef Zgrabczyński i zespół „Mel- 
 Kan” Przedsiębiorstwo Projektowania
 i Realizacji Inwestycji
12.40–12.55 Transformacja sektora Ciepłownictwa   
 Systemowego – kryzys energetyczny, 
 zagrożenia i szanse rozwojowe
 mgr inż. Jacek Szymczak, Prezes Zarządu  
 Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

12.55–13.15 Biogazownie jako czynnik utylizacji 
 produktów ubocznych w przemyśle 
 spożywczym i rolnictwie
 mgr inż. Jacek Łukasik (Jacek Kosakowski)
13.15–14.00 Dyskusja
 prof. Józef Jasiczak, 
 mgr inż. Andrzej Kulesa
 

II DZIEŃ 
„DZIEŃ PRZYSZŁEGO INŻYNIERA” – 2.02.2023 r.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE – DROGA DO SUKCESU DLA 
TECHNIKÓW I INŻYNIERÓW W KREOWANIU  
BUDOWNICTWA

10.00–10.15 Otwarcie konferencji
  mgr inż Andrzej Kulesa – przewodniczący   

 Rady WOIIB
10.15–10.30 Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł  

 nowych i odnawialnych
  prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, 
  Instytut Budownictwa PP
10.30–10.45 Problemy energetyczne kraju w ujęciu 
  globalnym
  film udostępniony przez Centralną Grupę   

 Energetyczną S.A. 
10.45–11.30 Kierunki studiów pozwalające na uzyskanie  

 uprawnień budowlanych. Propozycje innych  
 uczelni technicznych z regionu Wielkopolski

  dr hab. inż. Alina Pruss, Politechnika Poznańska, 
  dr hab. inż. Anna Szymczak-Graczyk, 
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  dr inż. Mahmoud Hsino, ANS w Pile
11.30–12.15 Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia  

 budowlane
  mgr inż. Anna Głębocka, Wielkopolska 
  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
12.15–12.45 Dyskusja
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Przełom września i października obfituje w wydarze-

nia, spotkania, podczas których inżynierowie i technicy 

budownictwa podsumowują swoją działalność za mi-

niony rok. To także czas honorowania aktywności za-

wodowej, stowarzyszeniowej przy okazji święta Dnia 

Budowlanych. 

7 października 2022 r. Polski Związek Inżynierów 

i  Techników Budownictwa Oddział w  Kaliszu wraz 

z  Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budow-

nictwa i  Naczelną Organizacją Techniczną Oddział 

w Kaliszu zorganizowali uroczyste spotkanie braci bu-

dowlanej z  terenu południowej Wielkopolski, podczas 

którego uhonorowano inwestorów, głównych architek-

tów i konstruktorów, głównych wykonawców, kierow-

ników budowy i  inspektorów nadzoru inwestorskiego 

za ukończone w 2021 roku najlepsze realizacje budow-

lane. Spotkanie było też okazją uhonorowania za wielo-

letnią pracę najaktywniejszych członków PZITB hono-

rowymi odznakami. Obie uroczystości łączyły obchody 

Dnia Budowlanych.

Do sali konferencyjnej hotelu LAZUR w Nowych Skal-

mierzycach przybyło ponad 120 przedstawicieli branży 

| Marian Walczak | 

48 edycja konkursu 
„Mister Budownictwa Wielkopolski 
Południowej” za 2021 rok

Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2021 rok.
Fot. Marian Walczak 
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FAKTy, WyDARZENIA, OPINIE

budowlanej oraz przedstawiciele 

aktywnych inwestorów. Przybyłych 

gości serdecznie powitał Marian 

Walczak – przewodniczący kali-

skiego oddziału PZITB. Podzięko-

wał członkom PZITB za działalność 

w  2021 roku oraz pogratulował 

zwycięzcom poszczególnych kate-

gorii w  48 edycji konkursu „Mister 

Budownictwa Wielkopolski Połu-

dniowej.”

Andrzej Kulesa – przewodniczą-

cy Rady Wielkopolskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa ser-

decznie podziękował za dużą ak-

tywność oraz wiele inicjatyw podej-

mowanych przez członków PZITB 

Oddział w  Kaliszu. Cytując słowa 

Johanna Wolfganga Goethego „Nie 

wystarczy coś wiedzieć, trzeba też 

umieć to zastosować; nie wystar-

czy chcieć, trzeba również działać”, 
zauważył, że członkowie PZITB Od-

dział w Kaliszu precyzyjnie wdrażali 

tę myśl w praktyce codziennej dzia-

łalności. Pogratulował konsekwen-

cji w  działaniu. Osobne gratulacje 

złożył laureatom poszczególnych 

kategorii konkursu.

 Następnie uhonorowano człon-

ków PZITB Oddział w  Kaliszu za 

Wyróżnieni Honorową Złotą Odznaką z Diamentem i Honorową Złotą Odznaką PZITB.
Fot. MP

dotychczasową działalność na rzecz związku. Honorową Złotą Odzna-

kę z  Diamentem otrzymały: Jolanta Miedzianowska-Biś i Alicja Syrocka. 

Tomasz Kulczyński został uhonorowany Złotą Odznaką z  Diamentem  

SNT-NOT, którą wręczył Adam Błochowiak, przewodniczący NOT w Kali-

szu. Honorowe Złote Odznaki PZITB przyznano: Łukaszowi Garczarkowi, 

Andrzejowi Jaroniowi, Tadeuszowi Matuszczakowi, Zygmuntowi Przybyło-

wi oraz Pawłowi Skłodowskiemu. Odznaki z Diamentem wręczył Andrzej 

Jaroń – członek Zarządu Głównego PZITB. 

Po wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na przedstawienie protokołu  

48 edycji konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej” za 

2021 rok, którego dokonał przewodniczący komisji konkursowej – Adam 

Jaroń. Tytuł „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej roku 2021” 

otrzymała – Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałaco-

wo-Parkowego w Lewkowie. Inwestorem było Muzeum w Lewkowie Ze-

spół Parkowo-Pałacowy. Głównym architektem i głównym konstruktorem 

był mgr inż. arch. Łukasz Szleper. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Bu-

downictwa Ogólnego i Drogowego KANBRUK Sp. z o.o. z Ostrowa Wielko-

polskiego. Obowiązki kierownika budowy pełnił mgr inż. Łukasz Sadowski. 

Z ramienia inwestora całość prac nadzorowała mgr inż. Danuta Jaras.

Przyznano jeszcze 11 tytułów Mister i  Wicemister Budownictwa Wiel-

kopolski Południowej za 2021 rok w  9 kategoriach. Po uroczystości wrę-

czenia pucharów i  nagród kontynuowano koleżeńskie rozmowy podczas 

spotkania w restauracji hotelowej. 

Grawertony i puchary.
Fot. Mirosław Praszkowski
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Na początku 2022 roku weszły w  życie przepisy 

umożliwiające budowę „wolno stojących, nie więcej 

niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych o  powierzchni zabudowy do 70 m2, 

których obszar oddziaływania mieści się w  całości na 

działce lub działkach, na których zostały zaprojekto-

wane, a  budowa jest prowadzona w  celu zaspokoje-

nia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora” – 

bez pozwolenia na budowę, na podstawie zgłoszenia 

z  projektem. Ponadto umożliwiono wznoszenie takich 

budynków bez ustanawiania kierownika budowy, a tym 

samym zniesiono konieczność prowadzenia dziennika 

budowy.

W okresie od 3 stycznia do 25 sierpnia 2022 roku od-

notowaliśmy w Poznaniu: 

–  1 zgłoszenie budowy „domu do 70 m2”, adresowa-

ne do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu 

Miasta Poznania, 

–  0 zawiadomień Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego o  zamierzonym terminie rozpoczę-

cia robót budowlanych, związanych z budową „do-

mów do 70 m2”, 

–  0 zawiadomień Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego o  zakończeniu budowy „domów do 

70 m2”.

 Ocena wprowadzonych przepisów

Pierwsze miesiące obowiązywania przepisów, któ-

rych celem miało być „ułatwienie Polakom dostępu do 

mieszkań”, dowodzą, że zainteresowanie poznaniaków 

budową „domów do 70 m2” jest bliskie zeru. Wprowa-

dzone w  ustawie Prawo budowlane „udogodnienia” nie 

przekonały inwestorów, aby z  nich korzystać. Trudno 

jednak, w tak krótkim czasie obowiązywania uproszczo-

nych procedur, oceniać powody braku zainteresowania 

nowymi regulacjami, podobnie jak trudno przesądzać, że 

w kolejnych miesiącach ono nie wzrośnie. Tym bardziej 

że zarówno obecna sytuacja gospodarcza Polski, jak 

i możliwości finansowania budowlanych inwestycji przez 

potencjalnych inwestorów choć obecnie bardzo słabe, 

to kiedyś mogą ulec poprawie… W niniejszej ocenie nie 

zamierzam, co oczywiste, analizować sytuacji gospodar-

czej i możliwości finansowania budowlanych inwestycji. 

Ocenię jedynie przepisy wprowadzone w  ustawie Pra-

wo budowlane i od razu uprzedzę, że ocena ta jest jed-

noznacznie negatywna. Oto moje zasadnicze uwagi do 

wprowadzonych w tej ustawie „udogodnień”. 

  Po pierwsze – uproszczone zasady budowy „do-

mów do 70 m2” (w  taki bowiem sposób są one 

publicznie prezentowane i  reklamowane) zostały 

oparte na, niemającej nic wspólnego z  zasadami 

wiedzy technicznej i  sztuki budowlanej, wierze 

w  mądrość i  odpowiedzialność inwestora. Moje 

i  moich współpracowników doświadczenia wska-

zują, że to założenie bardzo ryzykowne, bo mające 

niewiele wspólnego z  działaniami dużej części in-

westorów.  

  Po drugie – wprowadzone w Prawie budowlanym 

rozwiązania nie dają administracji architekto-

niczno-budowlanej możliwości merytorycznego 

Z cyklu:  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje...

Uproszczone procedury budowy 
domów do 70 m2 nie znalazły 
w Poznaniu zwolenników

| Paweł Łukaszewski |
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skontrolowania dokumentacji dołączonej do zgło-

szenia budowy „domu do 70 m2”. Chodzi tu przede 

wszystkim o  zgodność zaprojektowanego budyn-

ku z miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego lub z warunkami zabudowy oraz z inny-

mi przepisami. Z ustawy Prawo budowlane wynika 

bowiem, że do budowy „domu do 70 m2” można 

przystąpić zaraz po doręczeniu zgłoszenia orga-

nowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Może się zatem okazać, że błędy w  dołączonej 

do zgłoszenia dokumentacji spowodują nie tylko 

wstrzymanie budowy, ale także konieczność roz-

biórki całego budynku, bądź jego części. Nie ulega 

wątpliwości, że zgłoszenie powinno być komplet-

ne i merytorycznie prawidłowe, a to przecież de-

cyduje o  legalności prowadzonych robót budow-

lanych. 

  Po trzecie – cały proces budowy „domu do 70 m2” 

bazuje na oświadczeniach składanych przez nie-

świadomego ich wagi i  konsekwencji inwestora. 

Nie można bowiem zakładać, że nawet najbardziej 

rzetelny inwestor będzie zdawał sobie sprawę 

z wziętej na siebie odpowiedzialności, w szczegól-

ności w zakresie respektowania specjalistycznych 

przepisów Prawa budowlanego! Jaki jest zatem 

całkowity zakres odpowiedzialności, którą na pod-

stawie składanych oświadczeń będzie brał na swo-

je barki inwestor budowy „domu do 70 m2”: 

1. oświadczenie, że planowana budowa jest pro-

wadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb 

mieszkaniowych (pod rygorem odpowiedzialno-

ści karnej!), 

2. oświadczenie o przyjęciu przez inwestora odpo-

wiedzialności za kierowanie budową w przypad-

ku nieustanowienia kierownika budowy, 

3. oświadczenie, że dokumentacja dołączona do 

zgłoszenia jest kompletna, 

4. oświadczenie o  dokonaniu pomiarów powierz- 

chni użytkowej budynku i poszczególnych lokali 

mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, 

5. oświadczenie o  zgodności wykonania budynku 

z projektem budowlanym oraz przepisami tech-

niczno-budowlanymi. 

Tę ogromną odpowiedzialność, w drodze powyższych 

oświadczeń, ma prawo wziąć na siebie – nieposiadający 

żadnych budowlanych kwalifikacji – inwestor! Sądzę, 

że, dla wielu inwestorów, uzasadnieniem takiej decyzji 

może być szukanie oszczędności…

 Po czwarte – inwestor „domu do 70 m2” nie ma 

obowiązku zatrudnienia kierownika budowy, a re-

alizacja robót budowlanych nie wymaga ich doku-

mentowania w dzienniku budowy, bo taki nie musi 

być, przy tego rodzaju inwestycjach, prowadzony. 

 Uwaga! 
 Dla osób, podobnie jak niżej podpisany, od wie-

lu lat pracujących w państwowym nadzorze bu-
dowlanym brak kierownika budowy – budynku 
przeznaczonego na pobyt ludzi – to igranie z ich 
życiem i zdrowiem! Brak dziennika budowy to na-
tomiast brak elementarnej wiedzy na temat prze-
biegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót budowlanych, mających znaczenie dla tech-
nicznej oceny prawidłowości ich wykonania. 

Uważam, że dalsze komentowanie wymienionych 

w tym punkcie „udogodnień” jest całkowicie zbyteczne 

Osiedle Maltańskie. Uproszczone procedury budowy domów 
do 70 m2 nie znalazły w Poznaniu zwolenników. 
Foto. PINB Poznań
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ze względu na oczywistość wynikających z nich zagro-

żeń. I  dotyczy to zarówno przebiegu samego procesu 

budowlanego, jak i ustalania przyczyn błędów technicz-

nych (oraz osób za nie odpowiedzialnych), które poja-

wią się w trakcie eksploatacji „domów do 70 m2”. 

 Po piąte – zawarte w Prawie budowlanym „uła-
twienie”, dla inwestorów realizujących „domy do 
70 m2”, polegające na braku obowiązku powołania 
kierownika budowy, stanowi nie tylko zagrożenie 
dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 
użytkowania, a więc podstawowych warunków 
jakie powinny spełniać wznoszone obiekty (art. 5 
ustawy Prawo budowlane), ale także ignoruje fun-
damentalne, dla budowlanego porządku, zasady 
dotyczące wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i ponoszenia z tego 
tytułu odpowiedzialności zawodowej. 

W przypadku niepowołania przez inwestora kierow-

nika budowy tenże inwestor musi przejąć prawa i obo-

wiązki kierownika budowy. Pamiętać jednak należy, że 

kierowanie budową to również wykonywanie samo-

dzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Jej wyko-

nywanie wiąże się nie tylko z  koniecznością fachowej 

oceny zjawisk technicznych, ale także z samodzielnym 

rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych i  tech-

nicznych. Ponadto samodzielne funkcje techniczne 

w  budownictwie mogą wykonywać jedynie osoby po-

siadające uprawnienia budowlane i należące do właści-

wej izby samorządu zawodowego. To wszystko poka-

zuje, jak ważną rolę w  procesie budowlanym odgrywa 

kierownik budowy i jak wielka jest jego zawodowa od-

powiedzialność. O  obowiązkowym ubezpieczeniu nie 

zapominając. W przypadku budowy „domów do 70 m2” 

ustawodawca te wszystkie uwarunkowania pominął. 

 Podsumowanie

Możliwość „budowy domu do 70 m2” bez kierownika 

budowy i bez konieczności rejestrowania jej przebiegu 

w dzienniku budowy to bardzo ryzykowne posunięcia. 

Wprowadzenie możliwości zastępowania kierownika 

budowy, z jego wiedzą i doświadczeniem, nieznającym 

się na sztuce budowlanej i  przepisach inwestorem to 

zaproszenie do budowlanej katastrofy. Bo jak inaczej 

określić przerzucenie ogromnej, zawodowej odpo-

wiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników ta-

kich budynków – na inwestorów, którzy nie posiadają 

żadnych kwalifikacji, aby takimi pracami kierować? 

Tak skonstruowany proces budowlany stanowi ogrom-

ne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla pracowni-

ków zatrudnionych przy realizacji robót budowlanych, 

jak i dla przyszłych użytkowników budynku.

 Wniosek

Biorąc pod uwagę zarówno konieczność zapewnienia 

przez państwowy nadzór budowlany bezpieczeństwa 

użytkowników wszystkich kategorii obiektów budo- 

wlanych, jak i dbałość o porządek prawny w budownic-

twie – istnieje pilna potrzeba zajęcia przez inspektorów 

nadzoru budowlanego oficjalnego stanowiska w sprawie 

zagrożeń, jakie niosą za sobą omówione wyżej przepisy.

W  związku z  tym, podczas narady szkoleniowej 

powiatowych inspekcji nadzoru budowlanego woje-

wództwa wielkopolskiego (zorganizowanej w  dniach 

21–22 września bieżącego roku przez Wielkopolską 

Wojewódzką Inspektor Nadzoru Budowlanego), zapro-

ponowałem, aby jej uczestnicy upoważnili mnie do za-

sygnalizowania powyższego problemu wielkopolskim 

parlamentarzystom wraz z  wnioskiem o  podjęcie ini-

cjatywy ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia 

w  ustawie Prawo budowlane obowiązku ustanawiania 

kierownictwa budowy oraz prowadzenia dziennika bu-

dowy – podczas realizacji „domów do 70 m2”. W trakcie 
swego wystąpienia stwierdziłem również, że w sytu-
acjach, kiedy mamy do czynienia z jakimikolwiek za-
grożeniami w budownictwie – etyka zawodu inżyniera 
nie pozwala nam na bierność i zobowiązuje, aby czynić 
starania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń. 

Uczestnicy narady upoważnili mnie do zasygnalizo-

wania omówionego wyżej problemu wielkopolskim 

parlamentarzystom. Dwudziestu siedmiu wielkopol-

skich posłów i  senatorów otrzymało ode mnie pisma 

w tej sprawie.    

PRAWO
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Odbiór strażaka nie taki straszny, 
jak by się wydawało

Zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021 poz. 
235 z późn. zm.) inwestor, na którego nałożono obowią-

zek uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zgodnie 

z  właściwością wynikającą z  przepisów szczegółowych 

zobowiązany jest powiadomić organy Państwowej In-

spekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej 

o  zakończeniu budowy obiektu budowlanego i  zamia-

rze przystąpienia do użytkowania. Na podstawie art. 23  

ust. 2 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań-
stwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 1969) funk-

cjonariusze Państwowej Straży Pożarnej podejmują 

czynności kontrolno-rozpoznawcze, podczas których 

sprawdzane jest wykonanie obiektu zgodnie z  projek-

tem. Po zakończonych czynnościach, w  trakcie których 

nie stwierdzono uchybień, komendant powiatowy/miej-

ski Państwowej Straży Pożarnej wydaje stanowisko, 

w którym nie wnosi sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyska-
nia pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu. 

Wniesienie sprzeciwu przez komendanta może wyni-

kać z trzech czynników:

– stwierdzenia wykonania obiektu niezgodnie z pro-

jektem budowlanym, który spełnia wymagania 

przeciwpożarowe, a  stwierdzone niezgodności 

mają istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa po-

żarowego; 

– obiekt wykonany jest zgodnie z projektem, który nie 

spełnia wymagań przepisów ochrony przeciwpoża-

Od Redakcji 
Od tego numeru rozpoczynamy cykl materiałów pt. „Odbiór 

strażaka nie taki straszny”, który przybliży stanowisko Państwo-
wej Straży Pożarnej w procesie odbioru inwestycji budowlanych. 

Zapraszamy do uważnej lektury.

rowej, a nieprawidłowości w sposób istotny wpływają 

na poziom bezpieczeństwa pożarowego;

– braku możliwości przeprowadzenia czynności od-

biorowych.

Wniesienie uwag przez komendanta jest efektem 

stwierdzenia nieprawidłowości, które nie mają istot-

nego wpływu na stan bezpieczeństwa pożarowego 

w  obiekcie. Uwagi co do wykonanego obiektu komen-

dant może wnieść w  formie zastrzeżenia, jeżeli obiekt 

został wykonany zgodnie z projektem, który nie spełnia 

wymagań ochrony przeciwpożarowej, a  w  jego oce-

nie stwierdzone nieprawidłowości nie mają istotne-

go wpływu na poziom bezpieczeństwa pożarowego. 

Wniesienie uwag lub zastrzeżeń nie jest równoznaczne 

ze sprzeciwem.

Do wniosku o  zakończeniu budowy i  zamiarze przy-

stąpienia do użytkowania należy dołączyć kserokopię 

decyzji pozwolenia na budowę (wszystkie decyzje, je-

żeli było wydanych kilka), oświadczenie kierownika bu-

dowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności 

wykonania obiektu budowlanego z  projektem budow-

lanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz prze-

pisami, uprawnienia budowlane oraz przynależności do 

izby kierownika budowy. 

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące:

– wysokości obiektu; 

– liczby kondygnacji naziemnych oraz podziemnych;

PRAWO

| Natalia Płomińska |
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– kategorii zagrożenia [ZL (I–V), PM, IN]; 

– gęstości obciążenia ogniowego; 

– informację dotyczącą stref zagrożenia wybuchem; 

– informację dot. uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabez-

pieczeń przeciwpożarowych projektu budowlanego; 

– informację dot. wydania dla obiektu postanowienia 

komendanta wojewódzkiego w zakresie odstępstwa 

od przepisów.

Po złożeniu wniosku komendant powiatowy/miej-

ski ma 14 dni od daty wpływu na zajęcie stanowiska 

w przedmiotowej sprawie.

Obiekty zakwalifikowane do obligatoryjnego odbioru 

przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wy-

nikają z  konieczności uzgodnienia ich z  rzeczoznawcą 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aktualny wykaz 

wszystkich rzeczoznawców uprawnionych do wykony-

wania tych czynności znajduje się na stronie Komendy 

Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Obiekty istotne 

ze względu na konieczność zapewnienia ochrony prze-

ciwpożarowej wymienione zostały w § 3 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji w  sprawie 
uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu tech-
nicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpoża-
rowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722). 

Najczęstszym problemem przy odbiorze strażaka 

jest brak uzgodnień projektów urządzeń przeciwpo-

żarowych, dla których obowiązek uzgodnienia wynika  

z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.U. nr 109,  
poz. 719). Urządzaniami przeciwpożarowymi są urzą-

dzenia stałe lub półstałe uruchamiane ręcznie lub auto-

matycznie służące zapobieganiu powstawania pożaru, 

wykrywaniu, zwalczaniu lub ograniczeniu jego skutków. 

Każdy projekt takiego urządzenia powinien zawierać 

miejsce lokalizacji, schemat blokowy oraz podstawowe 

parametry techniczne projektowanego urządzenia.

Podczas akcji ratowniczo-gaśniczych najważniejszym 

aspektem jest dojazd do obiektu oraz jego zaopatrze-

nie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Kierując 

się tymi aspektami przy czynnościach odbiorowych, 

sprawdzana jest ich prawidłowość zgodnie z  rozporzą-
dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
w  sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w  wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1030). Zapewnie-

nie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do ze-

wnętrznego gaszenia pożaru jest możliwe z sieci wodo-

ciągowej lub przeciwpożarowych zbiorników wodnych. 

Przy odbiorze wymagane jest okazanie się dokumen-

tami potwierdzającymi posiadanie wymaganej ilości 

wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. W  przypad-

ku zapewnienia wymaganej ilości wody z  hydrantów 

zewnętrznych zlokalizowanych na zewnętrznej sieci 

wodociągowej protokół badania sprawności należy 

uzyskać od właściciela sieci. Wymagana odległość 

pierwszego hydrantu wynosi do 75 m od obiektu chro-

nionego, a drugiego do 150 m od obiektu chronionego. 

Przy wymaganej ilości wody przekraczającej 20 dm3/s 

pomiar wydajności sieci wodociągowej powinno wyko-

nać się przy jednoczesnym poborze z  obu hydrantów 

służących zewnętrznemu zaopatrzeniu wodnemu dla 

danego obiektu. Należy zwrócić uwagę, że wydajność 

oraz ciśnienie sieci wodociągowej zależy od wielkości 

jednostki osadniczej oraz jej sprawności technicznej. 

W  jednostkach osadniczych o  liczbie mieszkańców do 

2 000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożaro-

wych wynosi 5 dm3/s. Dopuszczalne jest w tym wypad-

ku wykonanie badania dwóch hydrantów jednocześnie 

o wydajności co najmniej 5 dm3/s każdy dla zapewnie-

nia wymaganej ilości wody dla budynku na poziomie  

10 dm3/s.  

W  przypadku, gdy sieć wodociągowa nie zapewnia 

wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia po-

żaru, zapewnienie uzupełniających źródeł wody jest 

możliwe: 

– ze studni o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s; 

– z  punktu czerpania wody przy zbiorniku natural-

nym lub sztucznym, którego pojemność odpowiada 

brakującej ilości wody, lub cieku wodnym, którego 

przepływ jest nie mniejszy niż 20 dm3/s; 

PRAWO



21Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 4/2022 (77)

– z  przeciwpożarowego zbiornika wodnego spełnia-

jącego wymagania polskiej normy PN-B-02857: 

2017-04. Minimalna pojemość zbiornika przeciw-

pożarowego wynosi 50 m3, zgodnie z rozporządze-

niem na każdy brakujący 1 dm3/s przypada 10 m3 

zapasu wody. 

Przy wykonywaniu przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych ważna jest lokalizacja samego zbiornika, jak 

i punktu poboru wody oraz stanowisko czerpania wody. 

Zbiornik należy lokalizować w  odległości nie większej 

niż 250 m. Do zbiornika należy zapewnić dojazd poża-

rowy o długości nieprzekraczającej 350 m mierzony od 

stanowiska czerpania wody do punktu przyjęcia jedno-

stek ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego nie 

dalej niż 30 m od chronionego obiektu. Stanowisko czer-

pania wody powinno znajdować się w  odległości 2 m  

od punktu poboru wody i nie bliżej niż 8 m od obiektu 

chronionego. Wymagana szerokość stanowiska czerpa-

nia wody wynosi 4 m, przy długości 12 m. Wszystkie wy-

mienione elementy powinny być naniesione na projekt 

zagospodarowania terenu, który wymaga uzgodnienia 

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Nieodłącznym elementem, jaki powinien znaleźć się na 

uzgodnionym projekcie zagospodarowania terenu, jest 

droga pożarowa. Obiekty, dla których wymagane jest 

doprowadzenie drogi pożarowej, wyszczególnione zo-

stały w § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r., poz. 1030). 
Często przy odbiorach zapomina się o zapewnieniu wy-

maganych parametrów drogi pożarowej. 

Droga pożarowa powinna być oddalona o 5–15 m od 

obiektów budowlanych zaliczonych do kategorii zagro-

żenia ludzi (ZL) oraz o 5–25 m od pozostałych obiektów 

(PM, IN). W szerokości pasa między drogą a obiektem 

nie powinny znajdować się stałe elementy zagospoda-

rowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości prze-

kraczającej 3 m. Droga pożarowa powinna być połączo-

na z budynkiem dojściem o szerokości 1,5 m i długości 

nieprzekraczającej 50 m. W  przypadku budynku do  

3 kondygnacji nadziemnych i wysokości do 12 m połą-

czonego z drogą pożarową dojściem o szerokości 1,5 m 

i długości 30 m nie jest wymagane zachowanie odległo-

ści drogi pożarowej od budynku. Szerokość drogi poża-

rowej nie powinna być mniejsza niż 4 m, a jej minimalne 

nachylenie nie powinno przekraczać 5%. Parametry 

nośności drogi pożarowej powinny zapewniać możli-

wość przejazdu pojazdu pożarniczego o nacisku osi na 

nawierzchnię o sile 100 kN. Promień zewnętrzny łuku 

zlokalizowanego na drodze pożarowej nie może wyno-

sić więcej niż 11 m. Droga pożarowa powinna zapew-

niać przejazd lub być zakończona placem manewrowym 

o wymiarach 20 x 20 m. Dopuszcza się wykonanie drogi 

pożarowej o długości do 15 m, z której wyjazd jest moż-

liwy przez cofanie pojazdu. 

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych spraw-

dzana jest również sprawność urządzeń przeciwpożaro-

wych znajdujących się w obiekcie. Wykonując oraz pro-

gramując system sygnalizacji pożaru, oprócz projektu 

wykonawczego oraz technicznego, wymagane jest spo-

rządzenie scenariusza pożarowego opracowanego przez 

rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych. Scenariusz 

pożarowy powinien zawierać matryce sterowań wszyst-

kich urządzeń wpiętych w  system sygnalizacji pożaru 

takich jak np. wentylacja mechaniczna, automatyczne 

klapy odcinające, bramy i zamknięcia zapobiegające roz-

przestrzenianiu się pożaru, drzwi służące ewakuacji, czy 

kontrola dostępu. 

Urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać od-

powiednie świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty 

wydane przez CNBOP. Mowa tutaj m.in. o przewodach 

zasilających, jak i  sterujących urządzeniami przeciw-

pożarowymi, czujkach detekcji, akumulatorach zasi-

lających, centrali pożarowej, modułach sterujących, 

zestawach hydroforowych, przeciwpożarowych wy-

łącznikach prądu itp.

Problematyka przy odbiorach strażaka jest znacznie 

szersza. Opisane powyżej aspekty dotyczą najważ-

niejszych punktów całego procesu odbiorowego przez 

funkcjonariuszy PSP. W kolejnych artykułach postaram 

się przybliżyć pozostałe elementy podlegające weryfi-

kacji przy odbiorze obiektu. 

PRAWO
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Obrazki sprzed pół wieku 

Idź do Gierka

| Marek Adamiec | 

W  cieniu wydarzeń politycznych na przełomie lat 

sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych ubiegłego wie-

ku nie tylko inżynierowie wykształceni już po wojnie 

realizowali swoje pomysły na życie rodzinne i  zawo-

dowe. Na ostatnim roku studiów lub zaraz po ich za-

kończeniu legalizowany był związek „chodzących ze 

sobą” par. O związkach partnerskich nikt wówczas nie 

słyszał. Śluby i  wesela były raczej skromne. Dopiero 

za kilkanaście lat młodzi małżonkowie – studenci będą 

mogli zamieszkać razem w  pokoju akademickim. Moż-

liwe również będzie zajmowanie się w  czasie studiów 

wychowywaniem dzieci. Nie mam informacji na temat 

doboru współmałżonków z  poszczególnych uczelni. 

Istniało przekonanie, że absolwenci politechniki byli 

dobrym „materiałem na męża”. Z kolei niesłusznie posą-

dzano dziewczęta wybierające studia na politechnikach 

o łatwe szukanie męża. Początkowo statystyki potwier-

dzały fakt przytłaczającej większości liczby studentów 

na kierunkach technicznych. Z biegiem lat proporcje te 

zaczynały się wyrównywać. Na początku lat siedem-

dziesiątych studentki stanowiły już połowę słuchaczy 

wyższych uczelni technicznych.

Studiujące na politechnikach dziewczęta narażone 

bywały czasem na niewybredne żarty i dowcipy. I to nie 

tylko kolegów – studentów, lecz także pracowników na-

ukowych. Pamiętam, jak asystent prowadzący ćwicze-

nia zareagował na błędną odpowiedź naszej koleżanki. 

Stwierdził, że jest tyle kobiecych zawodów jak krawco-

wa, fryzjerka itp. – to czego ona szuka na politechnice. 

Głośny nasz pomruk przywołał asystenta do porządku. 

Takie sytuacje nie zdarzały się często, ale się zdarzały. 

Głównym celem absolwenta wyższej uczelni było 

zdobycie mieszkania. Piszę „zdobycie”, ponieważ nowe 

mieszkanie było dobrem, którego nie było można nor-

malnie kupić. Do takich dóbr należały samochody 

osobowe, meble, skierowania na wczasy itp. W  przy-

padku mieszkań należało zapisać się do spółdzielni 

mieszkaniowej, gdzie okres oczekiwania na to podsta-

wowe dobro wynosił kilkanaście lat, a  w  niektórych 

miastach przekraczał 20. W  najlepszej sytuacji byli 

absolwenci, którzy mieli podpisaną z  zakładem pracy 

umowę stypendialną. W  takiej umowie fundator sty-

pendium zapewniał zwykle mieszkanie dla absolwenta 

podejmującego u  niego pracę. Trzy lata, bo taki okres 

obejmowała umowa stypendialna, często zmieniały wa-

runki działania zakładu pracy. Absolwenci wraz z rodzi-

nami lądowali w  hotelach robotniczych lub prywatnie 

wynajmowali mieszkania.

Droga inżyniera stażysty w  przedsiębiorstwie bu-

dowlanym była szczegółowo określona przepisami. 

Staż trwał rok i  kończył się egzaminem przed komisją 

zakładową. Następnym przedsięwzięciem inżyniera 

budowlanego było uzyskanie uprawnień budowlanych. 

Tutaj sprawa była bardziej skomplikowana. Należało 

przede wszystkim wybrać zgodną z  wykształceniem 

dziedzinę budownictwa, w  której zamierzamy się spe-

cjalizować, i  jej podporządkować praktykę na budo-

wie, mając w  perspektywie egzamin na uprawnienia. 

Uprawnienia budowlane, a  właściwie egzamin na nie 

był często krytykowany, szczególnie przez młodych in-

żynierów. Co kilka lat powraca ten temat w środowisku 

budowlanym. W  wyniku tych dyskusji wprowadzano 

niektóre zmiany. Osobiście byłem przeciwnikiem za-

kresu przeprowadzanego egzaminu. Uważałem, a było 

to prawie pół wieku temu, że główny nacisk spraw-

dzających wiedzę powinien iść w kierunku znajomości 
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zagadnień prawnych, a nie technicznych. Po uzyskaniu 

uprawnień inżynier mógł pełnić samodzielne funkcje 

w budownictwie, takie jak projektant, kierownik budo-

wy czy inspektor nadzoru.

Dokonane na początku lat siedemdziesiątych zmiany 

polityczne znacznie ożywiły gospodarkę, w tym w szcze-

gólności budownictwo. Rozpoczęto realizację wielkich 

zadań inwestycyjnych, takich jak Huta Katowice, Tra-

sa Łazienkowska, Dworzec Centralny w  Warszawie, 

i wielu innych zakładów przemysłowych. Zaplanowano 

szybszy rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nie-

stety rzeczywistość okazała się bardziej złożona niż 

dobre chęci. Po tym okresie pozostały tylko wspomnie-

nia o rozwoju gospodarczym, który miał zapewnić wy-

sokie miejsce naszej gospodarki w  świecie. Pozostał 

także dziecięcy wierszyk – wyliczanka:   

  Chcesz cukierka?
  Idź do Gierka.
  Gierek ma, to ci da.
Niestety nie starczyło cukierków dla wszystkich. 

Nie jestem historykiem, dlatego opisana przeze mnie 

historia w żaden sposób nie aspiruje do poziomu profe-

sjonalnych opracowań, opartych na dogłębnej analizie 

historiograficznej. Niniejsza historia zabytkowego bu-

dynku znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy 

ulicy Kilińskiego 13 oparta jest wyłącznie na dostęp-

nych mi pamiątkach, fotografiach i archiwalnych doku-

mentach, pozostawionych przez moich przodków. 

Od dawna nosiłem się z  zamiarem pisemnego zin-

wentaryzowania mojej wiedzy na temat obiektu, który 

z  jednej strony jest żywym świadectwem historii Śro-

dy Wielkopolskiej, a  z  drugiej strony mieszkańcy tego 

miasta tak mało o  nim wiedzą. Ilekroć, przy różnych 

okazjach, wspominam dzieje tego budynku, tylekroć lu-

dzie, którym je opowiadam, słuchają mnie z niedowie-

rzaniem i pytają, dlaczego jego historia nie została sze-

roko rozpowszechniona. Odpowiedź jest prosta – do 

tej pory nikogo, w sposób, na jaki ten obiekt zasługuje, 

jego przeszłość nie interesowała. Jedynie przyjezdni, 

po zakończonej renowacji budynku, bardzo często ro-

bią sobie przy nim zdjęcia lub pytają domowników, 

co się w nim znajduje. Nie ukrywam, że właśnie to za-

Historia kamienicy „Pod księciem 
Józefem Poniatowskim” 
Środa Wielkopolska, ulica Kilińskiego 13

| Paweł Łukaszewski | 

Aktualny wygląd elewacji frontowej i bocznej budynku przy ulicy 
Kilińskiego 13 w Środzie Wielkopolskiej  
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interesowanie, i  to tak wielu przypadkowych osób, 

przyśpieszyło moją decyzję o opisaniu historii tego bu-

dynku. Budynku, który znajduje się w centrum miasta,  

220 metrów od Starego Rynku, przy dawnej granicy 

murów miejskich.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu, de-

cyzją z  dnia 3 lutego 1970 roku, dom przy ulicy Kiliń-

skiego 13 w Środzie Wielkopolskiej jako dobro kultury 

wpisał do rejestru zabytków ówczesnego wojewódz-

twa poznańskiego. W uzasadnieniu tej decyzji napisano 

między innymi, że dom przy ulicy Kilińskiego nr 13 zbu-
dowany został około połowy XIX wieku i wchodzi w skład 
zabytkowej zabudowy miasta. Właścicielem budynku 

w  momencie uznania go za „dobro kultury” była moja 

babcia Anastazja Łukaszewska. 

Rodzi się w tym miejscu pytanie, czy aby na pewno bu-

dynek ten powstał w połowie XIX wieku, czy nie nastą-

piło to dużo wcześniej? W tym miejscu przywołam bo-

wiem badacza naszych dziejów pana Ludwika Gomolca, 

autora „Opisu geograficzno-historycznego miasta Śro-

da”. W II części tego opisu, z marca 1988 roku, napisał 

on tak: W dość znacznej odległości od Bramy Poznańskiej 
istniała tradycyjnie, aż do czasów przedwojennych karczma 
z zajazdem. Niegdyś był to budynek parterowy, na nowo po-
sadowiony w drugiej połowie XVIII wieku. Dzisiejszy budy-
nek historycznej karczmy został nadbudowany i  znacznie 
przerobiony do tego stopnia, że tylko na parterze zachowa-
ły się niektóre ściany i  piwnice z  XVIII wieku. Karczma ta 
w okresie międzywojennym nazywała się „Pod księciem Jó-
zefem Poniatowskim, który zatrzymał się w niej przejazdem 
na jedną noc w 1809 roku”. 

W  obu zacytowanych wyżej opisach jest znaczna 

rozbieżność dotycząca daty powstania tego budynku, 

choćby w  zbliżonym do obecnej jego bryły kształcie. 

Zdaniem Ludwika Gomolca wizyta księcia Józefa Po-

niatowskiego miała tu miejsce w 1809 roku, a więc na 

początku XIX wieku. Wtedy najprawdopodobniej ist-

niały jeszcze mury miejskie z fosą i dlatego Brama Po-

znańska, wiodąca do miasta od strony zachodniej, mo-

gła być już zamknięta. W  takich sytuacjach konieczne 

było zatrzymanie się w karczmie, tak nieznacznie odda-

lonej od bramy wjazdowej, która znajdowała się na wy-

sokości ulicy Garncarskiej. Z całą pewnością istniejąca 

wówczas, w miejscu obecnego budynku przy ulicy Kiliń-

skiego 13, karczma miała formę parterową. Karczma ta 

mogła jednak powstać znacznie wcześniej niż w  XVIII 

wieku. Świadczą o tym zarówno niepotwierdzone zapi-

ski, jak i  do dziś świetnie zachowane kamienne ściany 

Wygląd elewacji frontowej budynku w okresie międzywojennym, 
przedstawiony na obrazie średzkiego artysty – Ryszarda Kurnatow-
skiego. Obraz wykonano w 2010 roku 

piwnic i fragmenty ścian na poziomie parteru, także wy-

konane z kamiennych bloków.

Z  dokumentów, które otrzymałem od Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków, wynika natomiast, że 

obecna bryła budynku (zrealizowana od podstaw lub 

w wyniku rozbudowy istniejącego obiektu) zaczęła się 

kształtować w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy wła-

ścicielem gruntu była rodzina Steynitzów (od 1840 roku 

Walentyn Steynitz, a od 1845 roku Dominik Steynitz). 

Budynek bardzo często zmieniał swoich właścicieli, aż 

w 1885 roku nabył go kupiec J. Niemierkiewicz, który 

rozbudował go w kierunku północnym, czyli w kierunku 

podwórza i ogrodu. W 1919 roku wdowa po J. Niemier-

kiewiczu sprzedała całą nieruchomość kupcowi Augu-

stowi Zamek von Gliszczyńskiemu. To od niego, w 1924 

roku, mój dziadek Franciszek Łukaszewski kupił całą, 

zabudowaną budynkiem, nieruchomość, której część 
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Franciszek Łukaszewski: w mundurze powstańca wielkopolskiego; w poczcie sztandarowym Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” 
oraz prywatnie w swoim ogrodzie. Zdjęcie w mundurze wykonano po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego, a dwa kolejne na przełomie 
lat 20. i 30. XX wieku 

zachowała się do dzisiaj pod adresem – Środa Wielko-

polska, ulica Kilińskiego 13.

W momencie zakupu budynek był parterowy ze spa-

dzistym dachem i użytkowym poddaszem. Jeszcze w la-

tach 20. ubiegłego wieku mój dziadek podniósł budy-

nek o jedną kondygnację, poddasze przerobił na piętro, 

a  nowo powstałe poddasze, pod spadzistym dachem, 

uzyskało funkcję użytkową. Z  opowiadań mojego ojca 

Henryka Łukaszewskiego wynika, że jego ojciec, Franci-

szek Łukaszewski, na poddaszu magazynował produkty 

dla potrzeb klientów restauracji. 

Analizując budynek pod kątem budowlanym – nie 

ulega wątpliwości, że jego najstarsza część obejmuje ni-

ską (1,6 metra wysokości) piwnicę, która znajduje się je-

dynie pod około 1/3 powierzchni zabudowy obecnego 

budynku, a także parter. Cały budynek wzniesiony jest 

na fundamencie z  kamienia polnego i  cegły wypalanej 

pełnej na spoiwie z zaprawy wapiennej. Ściany piwnicy 

wykonane są z kamienia polnego na zaprawie wapien-

nej. Ściany obwodowe (zewnętrzne) parteru wykonane 

są z cegły wypalanej, grubości 1,5 cegły pełnej. Ściany 

piętra wykonane są z cegły wypalanej, grubości 1 cegły 

pełnej. Strop nad piwnicą jest drewniany – belkowy, 

nagi (z widocznymi belkami), natomiast stropy między 

kondygnacjami są drewniane – belkowe, ocieplone, 

z trzcinową podsufitką. Dach jest dwuspadowy, naczół-

kowy, a jego konstrukcja jest drewniana – krokwiowo-

-płatwiowa. Dach pokryty jest dachówką ceramiczną. 

Część dachu od strony północnej (ogrodowej) jest 

płaska, pokryta papą. Schody są drewniane, wąskie, 

jednobiegowe i prowadzą do piwnicy, na piętro oraz na 

poddasze użytkowe. Tak skonstruowany budynek pozo-

stawił Franciszek Łukaszewski w  momencie wybuchu 

II wojny światowej. Ale zanim to nastąpiło, budynek 

przeżywał swój kolejny wspaniały rozkwit. Rozkwit 

tego budynku (posesji) w okresie międzywojennym jest 

nierozerwalnie związany z osobą jego właściciela, a pry-

watnie mojego dziadka Franciszka Łukaszewskiego 

– lokalnego społecznika i  powstańca wielkopolskiego. 

Jego historię opisałem szerzej w  innym opracowaniu. 

Tutaj przypominam jego postać jedynie w  kontekście 

prowadzonej przez niego restauracji.

Franciszek Łukaszewski był człowiekiem bardzo 

przedsiębiorczym i  zanim w  1924 roku kupił budynek 
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i  całą nieruchomość przy ulicy Kilińskiego 13 – doko-

nał analizy ekonomicznej tej transakcji. Ważna była dla 

niego zarówno lokalizacja, jak i  historyczny kontekst 

budynku, w  którym zamierzał prowadzić restaurację. 

Po pierwsze: budynek znajdował się w  niewielkiej od-

ległości od placu handlu końmi, czyli od dzisiejszych 

Plant przy ulicy Kościuszki i Kilińskiego. Franciszek Łu-

kaszewski wiedział, że po udanych sprzedażach bądź 

zakupach ich kontrahenci będą chcieli to uczcić. Po 

drugie: znał historię domu i  wiedział, że gościł w  nim 

książę Józef Poniatowski, co zamierzał wykorzystać 

w  celach promocyjnych. I  tak też się stało, ponieważ 

po dokonaniu zakupu tego budynku utworzoną w  nim 

restaurację nazwał Oberżą pod Księciem Józefem. Ge-

neralnie, przykładając odpowiednią do tamtych cza-

sów miarę, mój dziadek dużą wagę przywiązywał do 

reklamy. Jedną z  moich najcenniejszych pamiątek jest 

oryginalny „Pamiętnik wydany z okazji 60-letniego jubi-

leuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie” z 1927 

roku. W  tym okolicznościowym wydawnictwie, wśród 

wielu innych reklam, ukazała się także reklama Ober-

ży pod Księciem Józefem. Franciszek Łukaszewski za-

reklamował tam swoją oberżę jako cytuję – Najstarszy 
hotel średzki, istniejący z czasów Napoleońskich, w którym 
zakwaterował się swego czasu ze swym sztabem Książę Jó-
zef Poniatowski. 

Część restauracyjna oberży znajdowała się na parte- 

rze budynku, na piętrze było mieszkanie rodziny Łu-

kaszewskich, a  w  piwnicy i  na poddaszu usytuowane 

były składy trunków i pomieszczenia gospodarcze. Aby 

przyciągnąć klientów, Franciszek Łukaszewski miał do 

zaproponowania także inne atrakcje: bilard, kręgielnię 

i wypoczynek w bardzo zadbanym przez ogrodnika ogro-

dzie. Jeszcze przed II wojną światową plac handlu końmi 

zmienił swoją lokalizację, a jego klienci przenieśli się na 

plac niedaleko Rzeźni Miejskiej, przy ulicy Kilińskiego. 

Zmianę tę tak oto opisano w „Tygodniku Średzkim” nr 12 

z 18 marca 1929 roku: Plac przed oberżą pana Łukaszew-
skiego zaczyna nabierać pomału cokolwiek porządniejszego 
wyglądu. Powstaną tam planty i zostanie wybita nowa ulica 
obok kuźni. Dla interesu prowadzonego przez mojego 

dziadka nie miało to większego znaczenia, aczkolwiek 

oberża stała się teraz bardziej atrakcyjna, ze względu na 

estetyczny charakter nowego otoczenia. 

Okres pokoju i  gospodarczej prosperity zakończył 

się dla wielu polskich rodzin, tak i  dla mojej rodziny, 

wraz z rozpoczęciem II wojny światowej. W 1940 roku, 

w  wieku 19 lat, zmarł Zbigniew, syn Franciszka Łuka-

szewskiego, a  w  1941 roku Niemcy wyrzucili całą ro-

dzinę Łukaszewskich (dziadka, babcię i  czworo dzieci) 

z  ich posesji przy ulicy Kilińskiego 13. Dziadek był kil-

kukrotnie więziony i  kierowany na prace przymusowe 

do fabryki zbrojeniowej. Nastrój, jaki wtedy panował 

w domu, najlepiej ilustrują zapiski mojego ojca: W miesz-
kaniu stały przygotowane węzełki i tobołki. Noc za nocą mi-

Treść reklamy oberży opublikowanej w 1927 roku w „Pamiętniku 
wydanym z okazji 60-letniego jubileuszu Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Środzie”

Franciszek Łukaszewski za bufetem swojej Oberży pod Księciem 
Józefem. Zdjęcie wykonano na początku lat 30. XX wieku 
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jały w oczekiwaniu, a jeśli przyjdą, wyrzucą, to dokąd? Na 
inną ulicę, do innego domu, do czyjegoś mieszkania? A może 
wywiozą w niewiadomym kierunku? Ubrani i zawsze gotowi 
do wyjścia, drżeliśmy… Aby jeszcze nie dzisiejszej nocy!

Na odebraniu nieruchomości jednak się nie skończy-

ło, Niemcy skonfiskowali cały rodzinny ruchomy mają-

tek, a w budynku przy ulicy Kilińskiego 13 zamieszkała 

niemiecka rodzina o  nazwisku Wendt. Miało to rów-

nież wpływ na historię budynku. Otóż głowa tej rodzi-

ny Arthur Wendt był malarzem artystą i  potrzebował 

specjalnego pomieszczenia, z  widokiem na ogród, do 

oddawania się swojej artystycznej pasji. W  tym celu, 

w okresie okupacji, właśnie od strony ogrodu, dobudo-

wano do naszego domu murowaną, przeszkloną weran-

dę. Powstała w niej pracownia malarska. Notabene we-

randa istnieje do dziś i jest dla mojej rodziny materialną 

„pamiątką” wysiedlenia moich przodków z  własnego 

domu i bezwzględnych rządów okupanta. 

Po zakończeniu II wojny światowej moi dziadkowie 

wraz z  dziećmi (w  tym z  moim ojcem Henrykiem Łu-

kaszewskim) wrócili do swego domu. Przez jakiś czas 

w  budynku przy ulicy Kilińskiego 13 w  Środzie Wiel-

kopolskiej funkcjonowała jeszcze restauracja. Tak jak 

dla wszystkich Polaków, tak i  dla mojej rodziny był to 

bardzo trudny czas. Śmierć mojego dziadka Franciszka 

Łukaszewskiego w 1948 roku przypieczętowała zakoń-

czenie funkcjonowania Oberży pod Księciem Józefem 

Poniatowskim. Okupacja hitlerowska została zastąpio-

na rządami komunistów, a w naszej rodowej kamienicy 

zamieszkały rodziny z administracyjnymi przydziałami. 

Mojej babci już nigdy nie było stać na utrzymanie bu-

dynku i całej posesji, zachowując ich dawną świetność. 

W konsekwencji elementy budynku ulegały postępują-

cej degradacji. Do dziś pamiętam, jakim heroicznym wy-

czynem była naprawa dachu albo odświeżenie koryta-

rzy. Niestety po 1990 roku sytuacja nie uległa zmianie. 

Natomiast coraz bardziej dojrzewała w  rodzinie myśl 

o sprzedaży budynku. Na szczęście do tego nie doszło. 

Pod koniec lat 90., kiedy ustabilizowałem swoją za-

wodową pozycję (pracowałem wtedy w  Poznaniu), za-

cząłem myśleć o  uratowaniu rodowej spuścizny i  przy-

wróceniu jej dawnego blasku. Po uregulowaniu kwestii 

spadkowych, kiedy wraz z żoną staliśmy się właściciela-

mi budynku, przystąpiliśmy do systematycznego i nieste-

ty długotrwałego procesu naprawczego. Długotrwałość 

tego procesu wynikała z możliwości jego sfinansowania. 

W budynku tym naprawiliśmy dosłownie wszystko. Po-

cząwszy od wzmocnienia konstrukcji, poprzez wymianę 

wszystkich instalacji, naprawę dachu, wymianę całej sto-

larki okiennej i  drzwiowej, do wykonania nowej fasady 

budynku wraz z  odtworzeniem detali architektonicz-

nych włącznie. 

Wspólnie z żoną zaplanowaliśmy, że gruntowną reno-

wację tego budynku zakończymy w grudniu 2018 roku. 

Wtedy bowiem przypadała setna rocznica wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego. Terminu tego dotrzymali-

śmy, a na fasadzie budynku, od strony ulicy Kilińskiego, 

umieściliśmy pamiątkową tablicę z herbem Środy Wiel-

kopolskiej, na której znajduje się krótka notka przypomi-

nająca historię tego obiektu. Efekt naszej pracy zadedy-

kowaliśmy Franciszkowi Łukaszewskiemu, powstańcowi 

wielkopolskiemu, który między innymi uczestniczył w bi-

twie pod Szubinem. Wszystkie prace rekonstrukcyjne 

odbywały się w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-

torem Zabytków w  Poznaniu. Osobiście jesteśmy bar-

dzo zadowoleni z końcowego efektu, aczkolwiek mamy 

świadomość konieczności odtworzenia jednego jeszcze 

elementu budynku, o którego istnieniu nie wiedzieliśmy 

w trakcie wykonywania prac remontowych. Dodam jesz-

cze, rozwiewając ewentualne wątpliwości, że wszystkie 

koszty związane z renowacją tego zabytku ponieśli tylko 

Renata i Paweł Łukaszewscy. 

Czytając powyższy tekst, poznaliście Państwo historię 

nietuzinkowego w Środzie budynku. Uważam, że osobi-

ście warto się przekonać, iż obecny jego wygląd korzyst-

nie wpływa na wizerunek nie tylko Środy Wielkopolskiej, 

ale także powiatu średzkiego. Ocenę naszych renowa-

cyjnych prac pozostawiam natomiast specjalistom od 

ochrony zabytków i  opieki nad zabytkami. Integralną 

częścią niniejszego opracowania jest piętnaście, wyge-

nerowanych elektronicznie, fotografii, których oryginały 

znajdują się w naszym rodzinnym archiwum.  
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