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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Tradycyjnie pragnę podzielić się kilko-
ma informacjami z działalności naszej 
Izby, czyli co wydarzyło się w okresie  

od ostatniego wydania Biuletynu WOIIB. W cza-
sie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
zaproszeni przedstawiciele WOIIB uczestniczyli 
w spotkaniach świąteczno-noworocznych w  sto-
warzyszeniach naukowo-technicznych NOT oraz 
w Wielkopolskiej Izbie Budownictwa.

5 stycznia 2017 r. w siedzibie naszej Izby, od-
było się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych nowym adeptom sztuki budowlanej. 

Jednak najważniejszym wydarzeniem w tym okresie były Targi BUDMA 2017.  
W dniach od 7 do 10 lutego 2017 roku odbyły się MTP BUDMA 2017. Po raz 
pierwszy w czasie trwania Targów zostało zorganizowane – przez: Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie, Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, 
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Bu-
downictwa – I Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury, pod patronatem 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W trakcie tego Forum, w drugim 
i trzecim dniu Targów, zorganizowano Dni Inżyniera Budownictwa.  Szczególnie 
ważnym dniem był 8 lutego 2017 r., ponieważ był to dzień podsumowania konsul-
tacji społecznych na temat Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Dużo uwagi po-
święcono również Programowi „Mieszkanie+” w budownictwie. Zainteresowanie 
tą problematyką było bardzo duże, sala w budynku „Iglicy” na terenach MTP była 
pełna. Otrzymaliśmy pełną informację na temat przyjętych rozwiązań prawnych 
w KUB i terminu przekazania projektu KUB do Sejmu. Prawdopodobnie tak się 
stanie w lipcu lub wrześniu bieżącego roku. 

W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych, w naszej siedzibie przy 
ul. Dworkowej, odbyło się spotkanie przewodniczących okręgowych izb zwołane 
przez Prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego. W trakcie tego spotkania odby-
ła się dyskusja na temat  projektu uchwały przedłożonej przez przewodniczące-
go Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. Projekt uchwały dotyczy 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB. Jest to podstawa i gwa-
rancja właściwego wykonywania przez naszych członków samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie. Spotkanie przewodniczących swoją obecnością 
zaszczycił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – To-
masz Żuchowski.  

Czas upływa szybko, skończył się 2016 rok i aktualnie jesteśmy w okresie 
podsumowań minionego roku i przygotowywane są sprawozdania z działalno-
ści: Okręgowej Rady, organów Izby, poszczególnych komisji i zespołów. Trwa-
ją przygotowania do XVI Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB, który odbędzie się 
4 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu,  
przy ulicy Węgorka.

 Zbliżają się Święta Wielkanocne i z tej okazji pragnę w imieniu Rady Wielko-
polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wszystkim naszym Koleżan-
kom i Kolegom oraz ich rodzinom złożyć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym. Niech ten okres świąteczny będzie okazją do zadumy 
i dobrego wypoczynku w gronie rodzinnym. 

 Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB

inż. Włodzimierz Draber
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Porządek obrad
XVI Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwaw Poznaniu 
  Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Instytutu Ochrony Roślin,

4 kwietnia 2017 r.,  godz. 10:00

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu i Regulaminu Wyborów.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Ustalenie liczby członków komisji  zjazdowych.
7. Wybór komisji zjazdowych:

- Komisji Skrutacyjnej,
- Komisji Wyborczej,
- Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Wystąpienia gości Zjazdu.
9. Sprawozdania:

- Okręgowej Rady, w tym sprawozdanie finansowe i rozliczenie budżetu 
za 2016 rok,

- Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,
- Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady zawierającego
      sprawozdanie finansowe oraz rozliczenie budżetu za rok 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów WOIIB za rok 

2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady 

WOIIB.
14. Przedstawienie programu działalności i budżetu na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu działalności na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu WOIIB na 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej.
18. Uzupełniający wybór Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Wolne wnioski i sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

życzą
Rada WOIIB

Rada Programowa Biuletynu

Koleżankom i Kolegom -
Pełnych spokoju i nadziei 

Świąt Wielkanocnych 
oraz 

dobrego wypoczynku 
i wiosennego nastroju
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MTP BUDMA 2017 
W dniach 7-10 lutego 2017 r. odbyły się w Po-

znaniu jubileuszowe 25. Targi Budownictwa 
i Architektury BUDMA. W ramach tych Tar-

gów zorganizowano, pod patronatem Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, I Forum Gospodarcze Budownictwa i Ar-
chitektury. W pierwszym dniu Forum, 7 lutego 2017 r., po 
uroczystym otwarciu Targów BUDMA przez ministra An-
drzeja Adamczyka, przeprowadzono 3 sesje tematyczne. 

Na temat wyrobów budowlanych jako pierwszy głos za-
brał Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Następnie Tomasz Żuchowski – podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Budownictwa, wraz z Małgorzatą 
Walczak-Gomułą i Beatą Tomczak omówili ogólny rozwój 
budownictwa jako koła zamachowego polskiej gospodarki. 

W trzecim wystąpieniu omówiono rynki eksportowe dla 
polskich wyrobów budowlanych (Janusz Komurkiewicz – pre-
zes Związku Polskie Okna i Drzwi oraz Andrzej Kozłowski 
– wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa). 

Natomiast w dniach 8 i 9 lutego 2017 r., w ramach Forum, 
odbyły się tradycyjne już Dni Inżyniera Budownictwa organi-
zowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Bu-
downictwa wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznań-
skimi, pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Pierwszy Dzień Inżyniera Budownictwa poświęcony był 
przedstawieniu kluczowych zmian w budownictwie. Mini-
ster Tomasz Żuchowski zaprezentował aktualną wersję pro-
jektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z przedstawie-
niem kluczowych elementów na slajdach. 

Po wygłoszeniu referatu odbyła się debata z udziałem mi-
nistra Tomasza Żuchowskiego i pięciu ekspertów z różnych 
instytucji związanych z budownictwem. Samorząd inżynie-
rów budownictwa reprezentował Jerzy Stroński – zastępca 
przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa, który w swoim wystąpieniu przed-
stawił podstawowe problemy inżynierów w aktualnej sytua-
cji prawnej. Zwrócił uwagę na oczekiwania od ustawodawcy 
podania wykazu osób pełniących samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie.

Drugie wystąpienie dotyczyło programu „Mieszkanie+”, 
a referat wygłosił Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Drugi Dzień Inżyniera Budownictwa przeznaczony był 
na tematy merytoryczne, aktualnie nurtujące środowisko bu-
dowlanych.

Pierwsze wystąpienie członków Wielkopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa – dr. inż. Grzegorza 
Ratajczaka i dr. hab. inż. prof. Politechniki Poznańskiej Ar-
kadiusza Madaja – dotyczyło zamówień publicznych reali-

zowanych w systemie „Projektuj i buduj”, który jest bardzo 
kontrowersyjny, szczególnie w realizacji inwestycji wyma-
gających najwyższej jakości.

Kolejny temat przedstawił Adam Matthews – Przewodni-
czący BIM Task Group, działającej w ramach struktur Unii 
Europejskiej. W swoim wystąpieniu przedstawił BIM w re-
alizacji inwestycji infrastrukturalnych jako jedno z najlep-
szych rozwiązań.

Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły inwestycji liniowych, 
a przedstawione były z perspektywy ogólnopolskiej. 

Sprawy związane z przygotowaniem i realizacją inwe-
stycji kolejowych przedstawił Jakub Kapturzak – zastępca 
dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa, podkreślając ogrom prac do wy-
konania w ciągu najbliższych lat w ramach dotacji unijnych. 

Natomiast inwestycje drogowe omówił Jarosław Wasz-
kiewicz – dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Mini-
sterstwie Infrastruktury i Budownictwa. Z referatu wynikało, 
że większość inwestycji z dotacji unijnych została już zrea-
lizowana, pozostały inwestycje spinające poprzednie przed-
sięwzięcia. 

W drugiej części sesji tematem wiodącym były kwalifi-
kacje zawodowe w budownictwie. Anita Oleksiak – dyrek-
tor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zreferowała 

Minister Tomasz Żuchowski omawia projekt 
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. 

Foto. M. Praszkowski
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aktualne możliwości i potrzeby szkolnictwa zawodowego 
w Polsce.

 Kolejne wystąpienia: dr. inż. Daniela Pawlickiego i prof. 
dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego – członków Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – do-
tyczyły kryteriów kwalifikacji zawodowych, nadawania 
uprawnień budowlanych oraz doskonalenia zawodowego 
w oparciu o doświadczenie wielkopolskiego samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa. 

Ostatnim punktem drugiego Dnia Inżyniera Budownictwa 
była debata z udziałem przedstawicieli środowisk branżo-
wych. Wzięli w niej udział: Paweł Babij – Polska Izba Prze-
mysłowo-Handlowa Budownictwa, Andrzej Roch Dobrucki 
– Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izabela Klimaszew-

ska – Izba Architektów RP, Szymon Nadzieja – Związek 
Polskie Okna i Drzwi, Ireneusz Woźniak – Ośrodek Badań 
i Rozwoju Edukacji Zawodowej. 

Podsumowując, należy podkreślić szeroki udział środo-
wisk budowlanych w I Forum Gospodarczym Budownictwa 
i Architektury oraz aktywność przedstawicieli Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa w przedstawieniu rozwiązań 
dotyczących aktualnych problemów w środowisku budow-
lanym, co przekłada się na lepsze zrozumienie idei zmian 
wprowadzonych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Bu-
dowlanego.

 Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB
 mgr inż. Jerzy Stroński

Z cyklu – Wywiad z...

mgr. inż. 
Andrzejem Rochem Dobruckim 
– prezesem Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, podczas I Forum 
Gospodarczego Budownictwa i Architektury 
oraz Dni Inżyniera, w trakcie MTP BUDMA 
2017. Rozmowa o roli samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa i jego przyszłości 
z perspektywy 15 lat funkcjonowania Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

 Mirosław Praszkowski
Panie prezesie, w 2017 roku nastąpi parę zmian w dzia-

łalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
Na czym należy skupić swoją uwagę, by PIIB mogła dalej 
sprawnie funkcjonować i dobrze reprezentować interesy in-
żynierów budownictwa?

Andrzej Roch Dobrucki
Zacznę od najistotniejszej sprawy dla naszego samorządu. 

Podczas  II  Nadzwyczajnego  Zjazdu  PIIB  delegaci  przegło-
sowali szereg zmian w Statucie Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, które później zaskarżył do sądu ówczesny minister 
infrastruktury i rozwoju. Dzisiaj mogę powiedzieć, że minister 
infrastruktury  i  budownictwa  –  Andrzej  Adamczyk  wycofał 
wniosek  złożony przez  jego poprzednika. Dzięki  temu nastą-
piło pewne uspokojenie i uporządkowanie naszej działalności 

w świetle obowiązujących przepisów. W ministerstwie trwają 
prace nad przygotowaniem nowej ustawy o zawodach: archi-
tekta,  inżyniera i urbanisty. O tym mówił podsekretarz stanu 
w MIiB – Tomasz Żuchowski w swoim wystąpieniu otwierają-
cym I Forum Gospodarcze Budownictwa podczas MTP BUD-
MA 2017. Z wypowiedzi pana ministra wynika,  że podstawy 
prawne  dotyczące  działalności  samorządu  zostaną  zawarte 
w  zapisach  ustawowych,  a  dotychczasowe  zapisy  normujące 
funkcjonowanie samorządów zawodowych oparte są na art. 17 
Konstytucji RP. Ten właśnie  element  powinien budzić  naszą 
czujność,  gdyż  może  nastąpić  obniżenie  rangi  dokumentów, 
na podstawie których można będzie w przyszłości dokonywać 
ewentualnych zmian zasad działania inżynierów budownictwa. 
Kolejnym elementem, na który musimy położyć w tym roku 

szczególny  nacisk,  jest  rozszerzenie  szkoleń  zawodowych 
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i wypracowanie nawyków do stałego podnoszenia kwalifika-
cji przez naszych członków. Od długiego czasu w całej Izbie 
dyskutujemy nad  tym,  jak wprowadzić  do praktyki  funkcjo-
nowania  samorządu  zasady  oceny  aktywności  szkoleniowej 
członków. Uważamy, że  inżynier, który w sposób ciągły nie 
podnosi swojej wiedzy zawodowej i wiedzy specjalistycznej, 
niestety pozostaje „w tyle” i staje się coraz mniej atrakcyj-
ny zawodowo. Izba jest reprezentantem ludzi uprawiających 
zawód zaufania publicznego i  tego zaufania nie wolno nam 
w żadnej mierze zawieść, choćby przez słabiej wyszkolonych 
naszych  członków. Musimy  spełnić  pewne  kryteria  związa-
ne  z  nowoczesnością,  z  jakością  proponowanych  i  realizo-
wanych  rozwiązań  technicznych  czy  też  technologicznych, 
z  oczekiwaniami  społeczeństwa,  że  nasi  członkowie  będą 
wykonywać swoje obowiązki  zgodnie ze standardami, które 
obowiązują w Europie i na całym świecie.
Był czas, kiedy polskie budownictwo, zarówno pod wzglę-

dem myśli technicznej, jak i zasobów ludzkich, było towarem 
eksportowym. Nasi inżynierowie realizowali w Europie i na 
świecie  wiele  ciekawych  obiektów  budowlanych.  Dzisiaj, 
z  powodu mniejszej  różnicy  uposażeń  za wykonywaną pra-
cę w kraju i na świecie, zmniejszyła się również liczba reali-
zowanych przez naszych  inżynierów budów poza granicami 
kraju. Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych, 
konkurencyjności rozwiązań technicznych i technologicznych 
możemy  rozszerzyć  naszą  ofertę  dla  zagranicznych  kontra-
hentów. Wartością dodaną powinien być większy udział na-
szych  firm  w  realizacji  tych  inwestycji.  Przełoży  się  to  na 
dynamiczniejszy ich rozwój oraz pozwoli lepiej rozwijać się 
całej gospodarce narodowej. Zdajemy sobie sprawę, że jest 
to proces trudny do realizacji.

 M.P. 
A co należałoby poprawić w funkcjonowaniu samorządu?
Andrzej Roch Dobrucki
Z dużym niedosytem odbieram składy personalne organów 

statutowych  izb  okręgowych.  Dotyczy  to  przede  wszystkim 
zbyt małej liczby reprezentantów młodego pokolenia inżynie-
rów wśród przedstawicieli izb. Mój niepokój budzi sytuacja, 
że działaczami w większości są ludzie starsi. W naszych struk-
turach mamy więcej przedstawicieli grup wiekowych: 50-60 
plus niż ludzi z przedziału 30-40 lat. Zdaję sobie sprawę, że 
taka reprezentacja wiekowa wiąże się z większym doświad-
czeniem zawodowym i życiowym, ale chciałbym, aby młodzi 
ludzie włączyli się w życie samorządu zawodowego, wyrazili 
swój pogląd na jego funkcjonowanie, by sformułowali swoje 
oczekiwania od samorządu. Liczę na to, że zechcą sami wziąć 
sprawy samorządowe w swoje ręce.
Myślę, że dobrym przyczynkiem do tego będzie realizacja 

uchwały podjętej podczas poprzedniego Zjazdu PIIB o zaka-
zie łączenia funkcji w organach izb okręgowych i organach 
centralnych.  Od  najbliższego  zjazdu  wyborczego  powinna 
się dzięki temu rozszerzyć reprezentacja poszczególnych śro-
dowisk. Bardzo liczę na to, że młodzi ludzie wykorzystają tę 
okazję i aktywniej włączą się w działalność na rzecz naszego 

samorządu zawodowego, czy to na szczeblu okręgowym, czy 
też krajowym. 
Zdaję  sobie  sprawę,  że  dla  wielu  członków  naszego  sa-

morządu rok 2017 to czas jubileuszu 15-lecia działania Izby. 
Jestem jednak daleki od wielkiego fetowania tego wydarze-
nia. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować w Warszawie  
16 marca  2017  r.  konferencję  na  temat  etyki  zawodu  inży-
niera.  Aby  nie  zamykać  się  tylko w  swoim  środowisku,  za-
prosiliśmy przedstawicieli innych samorządów skupiających 
zawody  zaufania publicznego do wspólnej dyskusji o  kano-
nach etycznego działania,  które będą  funkcjonować w bliż-
szej i dalszej przyszłości.
Myślę, że powinniśmy wspólnie zastanowić się nad etycz-

nym działaniem naszych młodych  kolegów pełniących  obo-
wiązki kierownika budowy. Poddawani są oni różnym naci-
skom ze strony osób i instytucji biorących udział w procesie 
inwestycyjnym. Częstokroć są naciskani na działania nie ma-
jące wiele wspólnego z etyką zawodową, dobrą, inżynierska 
pracą  w  celu  realizacji  partykularnych  interesów  określo-
nych grup czy też osób. Nie możemy zostawić tych młodych 
ludzi  samym  sobie.  Będziemy  dyskutować  o  tych  i  innych 
problemach dotyczących pracy inżyniera jako przedstawicie-
la zawodu zaufania publicznego. Przygotowujemy materiały 
do szerokiej dyskusji w oparciu o kodeksy etyki i rozwiązania 
stosowane w innych grupach zawodowych w Polsce, jak i na 
świecie.

 M.P.
Jakie będą najważniejsze cele do realizacji w 2017 roku 

przez samorząd inżynierów budownictwa? 
Andrzej Roch Dobrucki
Jest ich kilka. Najważniejsze z nich to:
– wprowadzenie zasad szkolenia w ramach doskonalenia 

zawodowego członków samorządu;
– umocnienie samorządu jako sprawnie działającej insty-

tucji wspierającej swoich członków;
– uczenie wszystkich inżynierów, członków naszej Izby: Co 

to jest samorządność i na czym ona polega? Dobre zrozumie-
nie tych zagadnień pozwoli nam lepiej funkcjonować w życiu 
zawodowym, pozytywnie wpłynie również na nasze życie oso-
biste.
Jako pewnik przyjmuję sam fakt istnienia samorządu jako 

takiego.  Rozmawiamy  o  elementach  determinujących  jego 
rozwój. Powinniśmy stworzyć takie ramy do działania Izby, 
by  spełniała większość oczekiwań  członków  samorządu. By 
widzieli oni sens uczestnictwa w jego pracach, ewidentne ko-
rzyści intelektualne poprzez uczestnictwo w kształceniu usta-
wicznym i zadowolenie zawodowe.

 M.P.
Panie prezesie, zostało jeszcze półtora roku pańskiego kie-

rownictwa poczynaniami PIIB. Co chce Pan jeszcze osiąg-
nąć?

Andrzej Roch Dobrucki
Chciałbym  pozostawić  po mojej  ostatniej  kadencji  prze-
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świadczenie, że dobrze przyczyniła się do umocnienia pozycji 
inżynierów budownictwa w świecie nas otaczającym. Chciał-
bym ugruntować w świadomości społecznej przekonanie, że 
inżynier  budownictwa  jest  zawodem  zaufania  publicznego. 
Po  części  już  się  to  dzieje.  Wchodzimy  do  budynków  uży-
teczności publicznej, korzystamy z ciągów komunikacyjnych, 
wind, dróg, mostów itp. i nie zastanawiamy się, czy się nie za-
walą na nasze głowy, czy też pod naszym ciężarem nie zarwą 
się razem z nami. To przecież my – inżynierowie obliczyliśmy 
ich konstrukcyjne parametry wytrzymałości, zaprojektowali-
śmy odpowiednie rozwiązania techniczne, czy technologicz-
ne z najlepszą naszą wiedzą zawodową. Użytkownicy o tym 
wiedzą. Obdarzają  nas  zaufaniem,  korzystając  z wytworów 
naszej zawodowej działalności. Naszym celem powinno być 
umacnianie tego przekonania u osób, które korzystają z efek-
tów pracy naszych głów i rąk.
Jeden  z  moich  przyjaciół  żartobliwie  powiedział:  „Pan 

Bóg  stworzył  świat.  O  jego  rozwój  zadbali  inżynierowie 
budownictwa”.  W  tak  wielu  dziedzinach  życia  mamy  swój 
wkład,  że  zapewne  wielu  korzystających  z  dobrodziejstw 
współczesnej myśli technicznej nie uświadamia sobie naszej 
w tym roli. Uprawiamy wspaniały zawód, który pozwala nam 
na pozostawienie po sobie  trwałych śladów swojej bytności 
na Ziemi. Poczynając  od  projektanta,  który  przelicza wizje 
i wyobrażenia architektoniczne przyszłego obiektu, poprzez: 
kierownika  robót,  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego, inspektora nadzoru budowlanego, ale i tak-
że przez wszystkich zbrojarzy, murarzy, a nawet dozorcę na 
budowie. Każdy z nas odciska swój ślad na konkretnej inwe-
stycji. Po jej zrealizowaniu można z dumą powiedzieć: „Ten 
budynek (zakład, most, wiadukt itp.) budowałem lub projek-
towałem”. 

 M.P.
Proszę powiedzieć, jakimi cechami powinien charaktery-

zować się współczesny inżynier budownictwa.
Andrzej Roch Dobrucki
Przede wszystkim powinien posiadać bardzo dobrą wiedzę 

zawodową, którą nieustannie powinien poszerzać i uaktual-
niać. Myślę,  że w  tej materii  powinniśmy  skorzystać  z  roz-
wiązań stosowanych w innych krajach europejskich. W Niem-
czech organizuje się dla kadry inżynierskiej kilka dni w roku 
specjalistyczne szkolenia, bez świadczenia obowiązku pracy. 
Taka inwestycja w rozwój zawodowy kadry staje się wartoś-
cią dodaną dla konkretnej firmy.
Powinien umieć kierować zespołami ludzi na placu budo-

wy. Od  jego wiedzy  i  doświadczenia  zależeć będzie  spraw-
ność  realizacji  poszczególnych  etapów  inwestycyjnych  na 
konkretnej  budowie,  ale  również  częstokroć  życie  ludzi.  Za 
te umiejętności powinien otrzymać również adekwatne wyna-
grodzenie. Nie tylko wiedza zawodowa powinna być premio-
wana, ale też umiejętność kierowania zespołami ludzi.
Przy tej okazji podniosę jeszcze jeden problem – nierów-

ność wynagradzania inżynierów za realizację takich samych 
obowiązków  zawodowych,  która  pojawia  się  w  zależności 

od  regionu  kraju.  Częstokroć  różnica  jest  bardzo  znaczna. 
Mniejsze pieniądze zarabia się na tzw. „ścianie wschodniej”, 
a dużo większe w centralnej Polsce, np.  w Warszawie czy też 
w  zachodniej  części  kraju.  Pieniądz  ten  sam,  jego wartość 
taka  sama, obowiązki  takie  same – dlaczego więc  tak duże 
różnice w wysokości uposażeń? Mam nadzieję, że uda się na-
szemu samorządowi rozwikłać tę zagadkę.

 M.P.
O czy marzy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budowni-

ctwa?
Andrzej Roch Dobrucki
Marzeń mam wiele. Marzy mi się, że wiedza  teoretyczna  

i umiejętności praktyczne inżynierów zostaną w Polsce doce-
nione i właściwie wykorzystane. Większość z nas jest dobrze 
przygotowana  do  dobrego  kierowania  zespołami  ludzkimi  
i do sprawnej realizacji postawionych zadań w umiejętnie za-
planowanym działaniu etapowym. W związku z tym marzy mi 
się, że inżynierowie zostaną w większej liczbie wykorzystani 
w działalności w różnych strukturach administracji samorzą-
dowej czy państwowej.
Chciałbym, by w lepszym stopniu wykorzystywano wiedzę 

techniczną inżynierów, by ich nie zmuszano do działań z po-
granicza „bylejakości”. By nie być gołosłownym,  spójrzmy 
na nasze drogi w niektórych miejscach, czy też „programo-
wanie życia” różnych urządzeń. 
Chciałbym nadrobić czas, który w dużej mierze poświęci-

łem na realizowanie obowiązków zawodowych zamiast obo-
wiązków rodzinnych. Rodzinę mam wspaniałą, a minionego 
czasu już nie nadrobię. 
Marzy mi się, że znajdę wreszcie czas na przeczytanie wie-

lu książek, które odłożone dzisiaj czekają na  lepszą chwilę. 
A do tego jeszcze niezrealizowane podróże… Ech, marzy mi 
się…
Marzy mi  się  życie  w  państwie  dobrze  zorganizowanym  

i uporządkowanym. Bez konieczności gonienia z jednej pracy 
do drugiej, by móc zabezpieczyć podstawowe potrzeby rodzi-
ny.

 M.P.
Proszę dokończyć zdanie. Bardzo chciałbym…
Andrzej Roch Dobrucki
Bardzo chciałbym doczekać dużych nakładów na budow-

nictwo, by znów mogło się dynamicznie rozwijać. Budowni-
ctwo jest motorem napędowym całej gospodarki narodowej. 
Bardzo  chciałbym,  by  termin  „polskie  budownictwo”  

oznaczało w Europie najwyższy standard realizacji inwesty-
cji.
Prywatnie… bardzo chciałbym znaleźć kamień filozoficz-

ny, by móc zrealizować swoje życie jeszcze raz, ale posiada-
jąc dotychczasowo zdobytą wiedzę. 

Mirosław Praszkowski
Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Życzę, by pańskie 

marzenia i pragnienia, te zawodowe i te prywatne, wszystkie 
się spełniły.
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Tradycyjnie, w okresie od  28 października 2016 
roku do 13 stycznia 2017 roku, odbyły się spot-
kania naszych członków z Nadzorem Budowla-

nym i Administracją Architektoniczno-Budowlaną. Ideą 
tych spotkań jest omawianie żywotnych problemów doty-
czących budownictwa. Spotkania odbyły się: 28.10.2016 r. 
w delegaturze w Kaliszu, 4.11.2016 r. w delegaturze w Ko-
ninie, 9.11.2016 r. w delegaturze w Lesznie, 17.11.2016 r. 
w delegaturze w Gnieźnie, 25.11.2016 r. w delegaturze 
w Pile i 13.01.2017 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu. 

W trakcie tych spotkań bardzo skrótowo przedstawiano 
działania WOIIB, a większość czasu poświęcano projektowi 
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz projektowi Usta-
wy O architektach i inżynierach budownictwa. 

W czasie tych spotkań zawsze jest bardzo ożywiona 
dyskusja i wymiana doświadczeń, dotycząca praktycznego 

Spotkania członków WOIIB
z Nadzorem Budowlanym 

i Administracją Architektoniczno-Budowlaną

stosowania zapisów prawa związanych z budownictwem. 
W dyskusji między innymi zwracano uwagę na:

– brak w proponowanych projektach ujęcia rzeczoznawcy 
budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej, 

–  brak jednoznacznego stanowiska dotyczącego projek-
tów instalacyjnych, 

– zbyt dużą ilość rozporządzeń ministra regulujących 
wiele szczegółowych rozwiązań w Kodeksie urbanistyczno-
-budowlanym. 

Uczestnicy tych spotkań na pytanie: „Czy te spotkania 
mają sens?”, stwierdzili, że są one bardzo potrzebne, ponie-
waż w trakcie tych spotkań następuje wymiana doświadczeń 
i można zapoznać się szczegółowo ze zmianami w przepi-
sach prawa dotyczącego budownictwa.

Przewodniczący Rady WOIIB
 inż. Włodzimierz Draber

27 stycznia 2017 roku na zaproszenie Honoraty Sachowskiej-Ba-
rańczak – dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych 
w Ostrowie Wielkopolskim – przedstawiciele WOIIB w osobach 

przewodniczącego  Włodzimierza Drabera i zastępcy skarbnika Mirosława 
Karolaka wzięli udział w uroczystości nadania imienia Ernesta Malinowskie-
go Zespołowi  Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. 
WOIIB po podpisaniu umowy z ZSBE w Ostrowie Wlkp. współpracuje z Ze-
społem Szkół w zakresie: przygotowania i przekazania technikom informacji 
na temat możliwości zdobywania uprawnień budowlanych, wspierania różnych 
inicjatyw szkolnych, takich jak konkursy i olimpiady. Uczniowie mogą brać 
udział w szkoleniach organizowanych przez WOIIB. 

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim wy-
brał sobie na Patrona Ernesta Malinowskiego, polskiego inżyniera, budownicze-
go kolei transandyjskiej w Peru. Niech ten Patron będzie dla młodych adeptów 
sztuki budowlanej przykładem, że swoim uporem  można w życiu osiągnąć wy-
sokie cele i godnym wzorem do naśladowania.

Przewodniczący Rady WOIIB
  inż. Włodzimierz Draber

Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych
w Ostrowie Wielkopolskim ma Patrona
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Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych

2 lutego 2017 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Le-
karskiej odbyło się kolejne (już trzynaste) posiedze-
nie Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów 

Zawodowych zawodów zaufania publicznego. 
Zaproponowano spotkanie w ograniczonym składzie tyl-

ko do przewodniczących rad okręgowych, celem omówienia 
kierunków działań Porozumienia w przyszłości.

W wyniku ożywionej dyskusji ustalono, że należy dzia-
łać tak jak w poprzednio ustalonej formule, czyli spotkania 
powinny się odbywać co 4 miesiące w różnych Izbach. Dla 
podtrzymania atrakcyjności tematyki spotkań, gospodarz da-
nego zebrania będzie przedstawiał wiodący problem w po-
staci wygłaszanego referatu. 

Ustalono też, że na posiedzenia będą zapraszani parla-
mentarzyści z terenu Wielkopolski. Dzięki temu posłowie 
będą mieli lepszą możliwość zapoznania się z problemami,  
z jakimi na co dzień spotykają się samorządy. 

W dalszej części zebrania wymieniono doświadczenia 
poszczególnych samorządów, związane z dokształcaniem 
swoich członków. Omawiano między innymi zasady zwią-
zane z ewentualną odpłatnością za szkolenie oraz rozliczanie 
uczestnictwa w punktach w odpowiednich okresach.

Ustalono, że następne spotkanie Porozumienia Sa-
morządów Zawodowych odbędzie się 10 maja 2017 r. 
w siedzibie Okręgowej Rady Adwokatów w Poznaniu przy 
ul. Konopnickiej 15.

Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB
           mgr inż. Jerzy Stroński

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dniach 
23-25 maja 2017 r. w Międzynarodowych Tar-
gach Energetyki EXPOPOWER, które odby-

wają się w Poznaniu. Targi te stały się jednym z najważ-
niejszych spotkań branży elektroenergetycznej w kraju. 
Dystrybucja, przesył i wytwarzanie – to główne obszary 
nowoczesnej energetyki, w ramach których swoją ofer-
tę prezentują firmy na targach EXPOPOWER. Wydarze-
nie to, od lat gromadzi w Poznaniu polską i zagraniczną 
branżę energetyczną.  Przez trzy dni Poznań stanie się sto-
licą nowych technologii i rozwiązań z zakresu energetyki 
oraz energetyki odnawialnej. Wśród wystawców z kraju 
i z zagranicy, biorących udział w targach, tradycyjnie po-
jawi się liczna reprezentacja liderów sektorów wiodących 
producentów, dystrybutorów i usługodawców branży ener-
getycznej, elektrotechnicznej i energetyki odnawialnej, 
którzy zaprezentują listę nowych produktów i rozwiązań 
technologicznych z zakresu wytwarzania,  przesyłu i dys-
trybucji energii elektrycznej i cieplnej, budownictwa ener-
getycznego i technologii energooszczędnych, elektrycznych 
urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, przewo-
dów i łączników, urządzeń pomiarowych, automatyki, ste-
rowania i kontroli, oświetlenia, instalacji odgromowych 
i przepięciowych oraz energii odnawialnej.

EXPOPOWER od wielu lat buduje platformę transferu 
wiedzy dla profesjonalistów. Podczas bezpłatnych warszta-
tów i konferencji, które odbywają się równolegle do targów, 
eksperci i praktycy przedstawiają najnowsze technologie 
i rozwiązania techniczne oraz rynkowe trendy, szczególnie 
interesujące projektantów, architektów, użytkowników i eks-

ploatatorów branży energetycznej i elektrotechnicznej, elek-
troinstalatorów i hurtowników branży elektrotechnicznych.

Targi są miejscem spotkań dla decydentów z sektora ener-
getycznego i prezentacji nowości technologii jutra oraz oka-
zją do dyskusji na temat kierunków ich rozwoju. Tak też jest 
i w tym roku. Targi EXPOPOWER odbywają się w ramach 
ENERGY FUTURE WEEK, odbywających się w Poznaniu. 
To cykl wydarzeń dedykowanych branży energetycznej, któ-
rych celem jest otwarcie się na problemy nowoczesnej ener-
getyki, gazownictwa, ciepłownictwa, paliw ciekłych i odna-
wialnych źródeł energii, a także wymiana międzynarodowych 
doświadczeń i inspirowanie krajowego sektora do rozwoju. Na 
zwiedzających targi profesjonalistów będą oczekiwały liczne 
nowości prezentowane na stoiskach. Targi to doskonała oka-
zja do zapoznania się z najnowszymi produktami i technolo-
giami, które wprowadzane są na polski rynek. Idąc naprzeciw 
tym wyzwaniom, EXPOPOWER 2017 poszerza swoją ofertę 
o wiele innych ciekawych imprez i wydarzeń.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi EX-
POPOWER będzie bogaty program konferencji i spot-
kań przygotowywanych przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie we współpracy z partnerami branżowymi, 
w których czynny udział bierze Wielkopolska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa.

23 maja 2017 r. na EXPOPOWER odbędzie się – organi-
zowana już po raz dziewiąty – konferencja inicjowana przez 
WOIIB, Oddział Poznański SEP i Politechnikę Poznańską, 
odbywającą się pod patronatem Polskiego Komitetu Oświet-
leniowego i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowe-
go POL-Lighting.

EXPOPOWER  2017
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Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy 
odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej 
skierowane przez Okręgowego Rzecznika Odpo-

wiedzialności Zawodowej jako sąd I instancji. Organizacja, 
zasady i tryb działania OSD unormowane są Regulaminem 
przyjętym przez Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Są dwa rodzaje postępowań, które może pro-
wadzić Sąd – dotyczą odpowiedzialności: zawodowej (na 
podstawie ustawy Prawo budowlane) i dyscyplinarnej (na 
podstawie ustawy o samorządach zawodowych).

Postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
prowadzone są w oparciu o przepisy Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego. W postępowaniach dotyczących od-
powiedzialności dyscyplinarnej mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu postępowania karnego w zakresie nie uregulowa-
nym ustawą o samorządzie zawodowym. Członkowie sądów 

dyscyplinarnych są niezawiśli w zakresie orzekania, podle-
gają tylko przepisom prawa. Orzekają na podstawie swojego 
przekonania opartego na swobodnej ocenie dowodów zebra-
nych w toku postępowania, z uwzględnieniem okoliczności 
(przemawiających na korzyść lub niekorzyść obwinionego 
członka samorządu zawodowego). Tym razem zajmiemy się 
sprawami z zakresu odpowiedzialności zawodowej, ponie-
waż większość rozpatrywanych spraw dotyczy tego rodzaju 
odpowiedzialności inżynierów.

Czyny powodujące odpowiedzialność zawodową zagrożo-
ne są karami: upomnieniem, upomnieniem z jednoczesnym 
nałożeniem obowiązków ponownego złożenia egzaminu kwa-
lifikacyjnego w wyznaczonym terminie, zakazem wykonywa-
nia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres 
od jednego do pięciu lat (połączonym z obowiązkiem złożenia 
egzaminu kwalifikacyjnego w wyznaczonym terminie).

Z pracy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Przykłady spraw dotyczących 
odpowiedzialności zawodowej 

IX Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu 
„Energooszczędność w oświetleniu” będzie nosiła ty-
tuł Technika świetlna 2017. Tematyka konferencji bę-
dzie dotyczyła aktualnych norm i przepisów związanych 
z oświetleniem, informacji o produktach i rozwiązaniach 
technicznych umożliwiających energooszczędne oświet-
lenie wnętrz, dróg, terenów kolejowych i przemysłowych,  
ze szczególnym uwzględnieniem opraw LED. Przedsta-
wione zostaną również nowoczesne metody sterowania 
oświetleniem i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej 
w instalacjach oświetleniowych. Autorami referatów będą 
wybitni wykładowcy z politechnik: Warszawskiej, Łódz-
kiej i Poznańskiej, Polskiego Komitetu Oświetleniowego, 
a także przedstawiciele czołowych producentów opraw 
i sprzętu oświetleniowego.

Drugiego dnia targowego, tj. 24 maja 2017 r. , Oddział 
Poznański SEP wspólnie z WOIIB i Wydziałem Elektrycz-
nym Politechniki Poznańskiej organizują XIV Konferencję 
Naukowo Techniczną z cyklu „Instalacje elektryczne ni-
skiego, średniego i wysokiego napięcia”. Tytuł tegorocznej 
edycji to Stacje Elektroenergetyczne 2017. Konferencja 
ukierunkowana będzie na nowe rozwiązania stacji elektro-
energetycznych dedykowanych tak dla energetyki zawodo-
wej, jak i przemysłu ciężkiego i górnictwa oraz budownictwa 
ogólnego. Innowacyjne metody integrowania najlepszych 
sprawdzonych rozwiązań dla sieci elektroenergetycznych, 

pozwolą na dostosowanie oferty do indywidualnych wyma-
gań odbiorców.

Program konferencji obejmować będzie referaty pracow-
ników naukowo-badawczych Politechniki Poznańskiej i Po-
litechniki Wrocławskiej, przedstawicieli wiodących produ-
centów elektroenergetycznych stacji i rozdzielnic wszystkich 
poziomów napięć oraz panel dyskusyjny.

Ciekawa tematyka przedstawionych konferencji organi-
zowanych przez WOIIB i SEP przy współudziale Politech-
niki Poznańskiej i zapewnianie znakomitych wykładowców, 
w powiązaniu z ekspozycją targową, dającą możliwość kon-
frontacji nauki z techniką, sprawiają, że konferencje te cie-
szą się dużym zainteresowaniem. Jesteśmy przekonani, że 
również w tym roku wydarzenia te zostaną przyjęte z dużym 
entuzjazmem. Serdecznie Państwa zapraszamy.

Zapraszamy również do odwiedzenia bardzo ciekawej 
ekspozycji targów EXPOPOWER 2017. Wstęp na targi jest 
bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl 
lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe. 

Udział w konferencjach jest bezpłatny po przesłaniu na 
adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza ZGŁOSZE-
NIE UCZESTNICTWA, pobranego z Biura OP SEP lub ze 
stron internetowych:

www.sep.poznan.pl,  www.sep.com.pl;
e-mail: seppoznan@wp.pl    fax: 61- 856-03-68

Stefan Granatowicz 
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Wnioski dotyczące wszczęcia postępowania z tytułu od-
powiedzialności zawodowej trafiają najpierw do Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który po 
przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej może skierować 
sprawę do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Taki tryb 
procedowania oznacza, że OROZ ma kluczową rolę w ocenie 
spraw wpływających do Okręgowej Izby, oddziela sprawy 
istotne od takich, które się nie kwalifikują do rozpatrywania 
przez Sąd. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniające-
go i uznaniu wniosku przez Rzecznika za zasadny kieruje on 
sprawę do Sądu.

W sprawach tego rodzaju chodzi najczęściej o niedopeł-
nienie obowiązków przez kierownika budowy, projektanta 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, rzadko do OSD tra-
fiają sprawy dotyczące niedopełnienia obowiązków przy 
okresowych przeglądach budynków. Wszyscy inżynierowie 
wykonujący funkcje techniczne w budownictwie podlega-
ją przede wszystkim przepisom prawa. I nie ma przy tym 
znaczenia wola i oczekiwania, czy wręcz żądania ze strony 
zleceniodawcy, inwestora, czy przełożonego bądź innej oso-
by. Odpowiadamy za swoje czyny lub zaniechania w wyko-
nywaniu zawodu zaufania publicznego wobec prawa. Za-
ufanie publiczne należy traktować jako obowiązek wobec 
społeczeństwa. I to obowiązek na lata. W wyniku naszej 
działalności zawodowej powstają obiekty, które mają słu-
żyć, funkcjonować, istnieć, przez wiele lat. Przez cały ten 
okres muszą być bezpieczne dla ludzi. Trzeba więc stale pa-
miętać o ostrożności i przestrzeganiu przepisów. W każdym 
momencie jako reprezentanci zawodu zaufania publiczne-
go jesteśmy pod obserwacją otoczenia. Każdy inwestor, ale 
i właściciel sąsiedniej nieruchomości, wręcz każdy przecho-
dzień, może swoje wątpliwości dotyczące prawidłowości 
prowadzenia budowy zgłosić Powiatowemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego i Inspekcji Pracy lub bezpośrednio 
Izbie. I mimo, że ani inwestor, ani PINB, ani PIP, ani inna 
osoba nie mogą być stroną postępowania przed OSD, mogą 
skierować wniosek do Rzecznika, mogą go zawiadomić 
o nie przestrzeganiu przepisów lub niewłaściwym postępo-
waniu inżyniera w związku z wykonywaniem zawodu. I zai-
nicjować w ten sposób postępowanie Rzecznika, a następnie 
Sądu.

Przyjęta jest zasada stopniowania kar. W przypadku 
gdy członek Izby dopuszcza się czynu skutkującego odpo-
wiedzialnością zawodową kolejny raz, powinien się liczyć 
z wyższą karą. Najwyższe kary oznaczają utratę prawa wy-
konywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Rozpatrzmy teraz kilka przykładów konkretnych spraw, 
w których doszło do postawienia inżyniera przed Okręgo-
wym Sądem Dyscyplinarnym w ostatnim roku:
1. Niedbałe wykonywanie obowiązków kierownika budo-

wy; sprawa WOIIB, OSD 2/16.

 Wniosek o ukaranie osoby pełniącej funkcję kierownika 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej Rzecznik uzasadnił 
stwierdzeniem o braku nadzoru prac budowlanych, nie-
prowadzeniu właściwej dokumentacji budowy, nieprzy-

gotowaniu dokumentacji powykonawczej, niezgłoszeniu 
obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem 
do dziennika budowy, nieuczestniczeniem w czynnoś-
ciach odbiorowych oraz nieprzekazaniu inwestorowi 
oświadczeń o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na bu-
dowę oraz przepisami, a także oświadczenia o doprowa-
dzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy itd. 
W toku postępowania wyjaśniającego zarzuty te zostały 
potwierdzone dokumentami przedłożonymi przez inwe-
stora i zeznaniami obwinionego. Potwierdzono okolicz-
ności wskazujące na niedbałe wykonywanie obowiązków 
przez kierownika budowy, w tym także, że obwiniony 
pełniąc obowiązki kierownika sporadycznie pojawiał się 
na budowie. Dodać trzeba, że obwiniony był członkiem 
innej okręgowej izby, ale obowiązki kierownika budowy 
wykonywał w województwie wielkopolskim, na obszarze 
działania WOIIB. Obwiniony mimo poprawnego zawia-
domienia nie pojawił się na rozprawie, nie skorzystał z 
możliwości ustosunkowania się do zarzutów Rzecznika. 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uznał winę obwinionego za 
udowodnioną i orzekł karę upomnienia biorąc pod uwagę 
to, że nie był on wcześniej karany z tytułu odpowiedzial-
ności zawodowej w budownictwie. Decyzja jest prawo-
mocna. Sprawa wywołana skargą inwestora.

2. Niedbałe wykonywanie obowiązków kierownika budo-
wy; sprawa WOIIB OSD 3/16.

 We wniosku o ukaranie Rzecznik zarzucił obwinionemu, 
iż pełniąc funkcję kierownika budowy budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego na 
ścieki, realizował budowę w sposób niezgodny z zatwier-
dzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budo-
wę oraz nieprawidłowo dokumentował zdarzenia w pro-
cesie budowlanym. Skargę na kierownika złożył inwestor. 
Po jej ocenie Rzecznik wszczął postępowanie wyjaśnia-
jące z urzędu, podobnie jak w sprawie omówionej wyżej. 
Na wezwanie Rzecznika skarżący uzupełnił dokumenty 
o posiadane opinie i ekspertyzy oraz projekt budowlany, 
dziennik budowy i decyzje, a także oświadczenie o ob-
jęciu obowiązków kierownika budowy. W toku postępo-
wania wyjaśniającego Rzecznik przesłuchał świadków 
w osobach autora opinii techniczno-budowlanej i osoby, 
która po obwinionym przejęła obowiązki kierownika bu-
dowy, oraz samego obwinionego. Z zeznań tego ostatnie-
go przed Sądem wynikało, że po pierwsze – nie przejął 
protokolarnie terenu budowy, po drugie przyznał, że jego 
wpisy do dziennika budowy były w niektórych przypad-
kach zbyt ogólnikowe, a także, że dopuścił do zmiany 
konstrukcyjnej stanowiącej odstępstwo od ustaleń i wa-
runków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę 
i zatwierdzonego projektu budowlanego bez uprzedniej 
kwalifikacji istotności odstępstwa przez projektanta. 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na postępowanie 
inwestora, który według obwinionego „kazał dalej budo-
wać”, obiecując zmianę projektu i pozwolenia na budowę. 
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Wykonawca kontynuował roboty ze zmienioną konstruk-
cją stropu; według obwinionego „belki były położone na 
polecenie inwestora”. W tej sytuacji obwiniony wpisem 
do dziennika budowy postanowił wstrzymać roboty bu-
dowlane ze względu na brak uzgodnienia zmian przez 
inwestora z projektantem i brakiem informacji o realnym 
terminie opracowania projektu zamiennego i uzyskania 
zmiany pozwolenia na budowę. Obwiniony przyznał, 
że wpis o przerwaniu robót traktował jako równoznacz-
ny z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika, jednak 
w dzienniku budowy brak takiego oświadczenia. W oce-
nie Sądu zarzuty zawarte we wniosku o ukaranie zostały 
udowodnione. Kierownik budowy nie wypełniał swoich 
obowiązków w należyty sposób. Błędem obwinionego 
było, że zawierzył inwestorowi, że ten dostarczy mu pro-
jekt zamienny i zbyt późno przerwał roboty. Wymierzając 
karę upomnienia, Sąd uwzględnił to, że obwiniony nie był 
uprzednio karany w sprawie odpowiedzialności zawodo-
wej w budownictwie. Decyzja jest prawomocna.

3. Niedbałe wykonywanie obowiązków kierownika budo-
wy; sprawa WOIIB OSD 4/16.

 Sprawa wszczęta z urzędu przez Rzecznika na podsta-
wie skargi inwestora. Rzecznik przeprowadził postępo-
wanie wyjaśniające i złożył wniosek do OSD o ukaranie 
osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy budynku 
jednorodzinnego. Wniosek uzasadnił tym, że obwiniony 
niedbale spełniał swoje obowiązki, nierzetelnie prowa-
dził dziennik budowy oraz prowadził budowę w sposób 
niezgodny z projektem budowlanym. W dzienniku budo-
wy brak potwierdzenia wykonania wstępnych czynności 
geodezyjnych przez uprawnionego geodetę, brak pie-
czątek imiennych osoby uprawnionej do czynności geo-
dezyjnych. Budowa prowadzona była przez kierownika 
w sposób niezgodny z projektem i przepisami techniczno-
-budowlanymi, w tym m.in. dopuszczono do niewyko-
nania izolacji przeciwwodnej na żelbetowej płycie tara-
sowej oraz wykonania tej płyty o zmniejszonej grubości 
i uzbrojeniu, nieprawidłowego zagęszczenia betonu po-
sadzki, nieprawidłowego wykonania elewacji, załamania 
schodów zewnętrznych wzdłuż bocznej ściany budynku. 
W toku postępowania przed Sądem potwierdzono, że ob-
winiony kilkakrotnie wpisywał w dzienniku budowy, że 
nie odbiera robót (m.in. dot. więźby dachowej), lecz brak 
informacji, czy te roboty zostały poprawione i nastąpił ich 
odbiór. Obwiniony zeznał też na przykład, że nie odbie-
rał schodów i podestu – tarasu, a wręcz zakazał wpisem 
do dziennika budowy ich betonowania, jednak gdy wy-
konawca samowolnie wykonał te elementy, to nie podjął 
żadnego działania poza dokonaniem wpisów o nierealizo-
waniu poleceń przez wykonawcę. W dzienniku budowy 
nie ma potwierdzenia odbioru przez kierownika budowy 
tych robót, jednak obwiniony wiedząc, że zostały one wy-
konane pomimo zakazu, do końca pełnienia funkcji kie-
rownika budowy nie wstrzymał robót na budowie. Nie ma 
również zapisu o wstrzymaniu robót w związku z brakiem 

reakcji na wpis o niepoprawnym wykonaniu elementów. 
Również zarzut dotyczący prowadzenia budowy nie-
zgodnie z projektem budowlanym znalazł potwierdzenie 
w materiale dowodowym. W ocenie Sądu zarzuty zawarte 
we wniosku o ukaranie zostały jednoznacznie udowodnio-
ne. Nie ulega wątpliwości, że błędem obwinionego było 
prowadzenie budowy mimo nawarstwiających się błędów 
wykonawczych, mimo wielokrotnych wpisów stwierdza-
jących nienależyte wykonanie robót przez wykonawcę. 
Faktem jest, że kierownik budowy dokonywał regularnie 
wpisów w dzienniku budowy i informował w nim o nie-
odbieraniu nienależycie wykonanych prac. Winą kierow-
nika budowy było jednak to, iż w momencie stwierdzenia 
kilkukrotnego nierespektowania jego zaleceń nie wstrzy-
mał robót na budowie. Wykonawca robót, nie respektu-
jąc wpisów w dzienniku budowy, dalej wykonywał ro-
boty, doprowadzając do powstania wad wykonawczych, 
co zostało stwierdzone w sporządzonej na zlecenie wy-
konawcy opinii technicznej, oceniającej stan techniczny 
wykonanych robót. Opinia obarczyła jednoznacznie wy-
konawcę powstałymi błędami i wadami przy realizacji 
budynku. W ocenie Sądu winą kierownika budowy był 
brak reakcji na nierespektowanie jego własnych zaleceń 
formułowanych w dzienniku budowy i w konsekwencji 
niewstrzymanie robót na budowie. OSD uznał winę ob-
winionego kierownika budowy i orzekł karę upomnie-
nia. Wymierzając karę upomnienia, Sąd uwzględnił to, 
iż obwiniony nie był uprzednio karany w sprawie odpo-
wiedzialności zawodowej w budownictwie. Decyzja jest 
prawomocna.
Podsumowując – kierownicy budów w omówionych tutaj 

przypadkach obwinieni zostali o popełnienie czynów okre-
ślonych w art. 95 pkt. 4 w zw. z art. 22 p. 1, 2, 3, 7, 8 oraz 
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 290, ze zm.). Podstawą decyzji Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego o ukaraniu są przepisy art. 96 ust.1 p. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 290, ze zm.). Jak widać na tych przykładach, 
kierownicy robót budowlanych popełniają podobne błędy – 
niewłaściwie dokumentują swoje czynności i zdarzenia na 
budowie w dzienniku, nie są konsekwentni w wymaganiu 
właściwej dokumentacji projektowej od inwestora i egze-
kwowaniu poprawnego wykonania robót. Nie potrafili w od-
powiednim momencie wstrzymać robót, dokonać konkretne-
go wpisu o rezygnacji z funkcji do dziennika budowy, aby 
zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością zawodową. Inną 
cechą wspólną przytoczonych spraw jest to, że na takie za-
niedbania kierowników, często dopiero po zakończeniu bu-
dowy, skarżą się inwestorzy.

Na zakończenie należy przypomnieć, że informacje o ka-
rach i osobach ukaranych są rejestrowane w Krajowym Są-
dzie Dyscyplinarnym, a także odnotowywane w rejestrze 
prowadzonym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego.

 Lech Grodzicki
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Wręczenie decyzji o nadaniu
uprawnień budowlanych

18 listopada 2016 r. do egzaminu pisemnego 
w sesji jesiennej przystąpiło łącznie 237 osób, 
z czego egzamin ten zdało 210 osób, co stano-

wi 88,61%.
Do egzaminu ustnego, który odbył się w dniach od 23 li-

stopada do 2 grudnia 2016 r.  przystąpiły 274 osoby (w tym 
66 osób tylko do egzaminu powtórnego ustnego), a wynik 
pozytywny uzyskało 206 osób, co stanowi 75,18%, w  tym: 
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 84 osoby,
 w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – 2 osoby,
 w specjalności inżynieryjnej drogowej – 13 osób,
 w specjalności inżynieryjnej mostowej – 3 osoby,
 w specjalności inżynieryjnej kolejowej – 9 osób,  
 w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 59 osób, 
 w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 29 osób,
 w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej – 7 osób.

– o godz. 12:00 dla specjalności: 
instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i insta-

lacyjnej telekomunikacyjnej.

Najlepsze wyniki egzaminów ustnych:
Godz. 10:00
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
 mgr inż. Bogusz Jaszczak     

 mgr inż. Ewelina Szamałek 
Specjalność inżynieryjna drogowa
 mgr inż. Mateusz Sita
Specjalność inżynieryjna kolejowa
 mgr inż. Bartłomiej Pater
Nagroda w postaci książki:
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
inż. Piotr Albin Piotrowski 
inż. Radosław Gralak

Godz. 12:00
Specjalność instalacyjna sanitarna
 mgr inż. Remigiusz Goroński
 inż. Joanna Janyga-Tomala
Specjalność instalacyjna elektryczna
 mgr inż. Przemysław Marek 
Nagroda w postaci książki:
Specjalność instalacyjna elektryczna
 mgr inż. Andrzej Kiernowicz 
 mgr inż. Sławomir Andrzej Wolski

Wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane, 
gratulujemy i życzymy wielu inżynierskich sukcesów w co-
dziennej pracy zawodowej.

Wykaz osób, które uzyskały specjalizację techniczno-bu-
dowlaną w sesji jesiennej 2016 r.
1.  prof. dr hab. inż. Antoni Zbigniew Florkiewicz – specjali-

zacja w zakresie geotechniki do projektowania.
2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Stanisław Młynarek – specjali-

zacja w zakresie geotechniki do projektowania i kierowa-
nia robotami budowlanymi.

3. mgr inż. Magdalena Szott – specjalizacja w zakresie obiek-
tów budowlanych budownictwa ogólnego do kierowania 
robotami budowlanymi.

4.  mgr inż. Paweł Bróździński – specjalizacja w zakresie sie-
ci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz-
nych powyżej 45 kV do  projektowania.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem po-
zytywnym zaliczyło w sesji  jesiennej 2016 r. –  206 osób.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień bu-
dowlanych po sesji jesiennej 2016 r. odbyło się 5 stycznia 
2017 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 – bu-
dynek B:

– o godz. 10:00 dla specjalności: 
konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej hydrotechnicz-

nej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej i inży-
nieryjnej kolejowej;
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1. Specjalność konstrukcyjno-budowlana – 84 osoby:
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Adam Andraszyk
2. mgr inż. Katarzyna Joanna Bartkowiak
3. mgr inż. Wojciech Jan Baszkiewicz
4. inż. Mateusz Dawid Berus
5. mgr inż. Sebastian Błoch
6. mgr inż. Przemysław Łukasz Bortnowski
7. mgr inż. Bartłomiej Borys Borysewicz
8. mgr inż. Piotr Bucik
9. mgr inż. Kamil Czajczyński
10. mgr inż. Łukasz Dolatowski
11. inż. Leszek Radosław Górecki
12. mgr inż. Andrzej Piotr Górski
13. mgr inż. Mikołaj Grandke
14. mgr inż. Piotr Jacek Herbeć
15. mgr inż. Adam Stanisław Jackowicz
16. mgr inż. Bogusz Jakub Jaszczak
17. mgr inż. Przemysław Kałużny
18. mgr inż. Adam Kaniewski
19. mgr inż. Krzysztof Klimaszyk
20. mgr inż. Mariusz Janusz Kołodziejski
21. mgr inż. Magdalena Kopeć
22. mgr inż. Arkadiusz Kucharczyk
23. mgr inż. Agnieszka Kukawka
24. mgr inż. Marcin Łuczak
25. inż. Piotr Matysiak
26. mgr inż. Paweł Stanisław Mazurkiewicz
27. mgr inż. Paweł Mejza
28. mgr inż. Juliusz Mroziński
29. mgr inż. Michał Marcin Nowaczyk
30. mgr inż. Patryk Piotr Paradziński
31. mgr inż. Katarzyna Olga Paśnikowska
32. mgr inż. Jakub Krzysztof Pawelec
33. inż. Janusz Pawlaczyk
34. inż. Paweł Albin Piotrowski
35. mgr inż. Szymon Pruchniewicz
36. mgr inż. Maciej Putowski
37. mgr inż. Leszek Marcin Putz
38. mgr inż. Karolina Pyda
39. mgr inż. Hasan Wael Qaraqish
40. mgr inż. Karol Romasz
41. inż. Krzysztof Roszak
42. mgr inż. Paulina Zofia Rybicka
43. mgr inż. Krzysztof Siedlecki
44. mgr inż. Tomasz Radosław Sieroń
45. mgr inż. Sławomir Skrzypczak
46. mgr inż. Damian Piotr Stachowiak
47. mgr inż. Paweł Staśkowski
48. mgr inż. Mariusz Daniel Stempniak
49. mgr inż. Ewelina Oliwia Szamałek
50. mgr inż. Patrycja Anna Ślusarczyk
51. mgr inż. Karol Tomków

52. mgr inż. Maciej Filip Trocha
53. mgr inż. Adam Grzegorz Tuliszka
54. mgr inż. Wojciech Wierzbicki
55. mgr inż. Agnieszka Joanna Włodarczyk
56. mgr inż. Martyna Małgorzata Wojtyła
57. mgr inż. Kamil Mateusz Wołoszyn
58. mgr inż. Mateusz Wróblewski
59. mgr inż. Dominika Anna Wyrwa
60. mgr inż. Karolina Wysocka
61. mgr inż. Łukasz Piotr Zasadziński
62. mgr inż. Michał Zastawny
63. mgr inż. Paweł Roman Zawół
64. mgr inż. Łukasz Piotr Zieliński

– do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogra-
niczonym: 

65. mgr inż. arch. Dariusz Jan Bobeńczyk
66. inż. Wiktor Pawłowski

– do projektowania bez ograniczeń:
67. mgr inż. Bartosz Paweł Borowiak
68. inż. Kajetan Andrzej Falbierski
69. mgr inż. Janusz Józef Jakubowski
70. mgr inż. Mateusz Łukasz Luther
71. mgr inż. Agnieszka Teresa Radziemska
72. mgr inż. Radosław Mateusz Senska
73. mgr inż. Adam Konrad Sieniawski
74. mgr inż. Katarzyna Maria Spychała
75. mgr inż. Wojciech Tomasz Szulc
76. mgr inż. Krzysztof Tomasz Tymper

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

77. inż. Radosław Gralak
78. mgr inż. Justyna Anna Janicka-Madej
79. mgr inż. Piotr Jarząbek
80. mgr inż. Paweł Naskręt
81. mgr inż. Andrzej Olejnik
82. mgr inż. Marek Piotrowski
83. mgr inż. Karol Syczyło
84. mgr inż. Szymon Szałata

2. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – 2 osoby:
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Daria Magdalena Krupa-Palacz
2. mgr inż. Paweł Tomasz Ruciński

3. Specjalność inżynieryjna mostowa – 3 osoby:
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 
1. inż. Adam Piotr Mischke
– do projektowania bez ograniczeń: 
2. mgr inż. Jolanta Kaczmarek
3. mgr inż. Wojciech Jarosław Wawrzyniak

Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2016 r.
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4. Specjalność inżynieryjna drogowa – 13 osób:
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 
1. inż. Paweł Marek  Górnicki
2. inż. Andrzej Kordylewski
3. mgr inż. Ilona Małgorzata Kujawa
4. mgr inż. Piotr Maciej Litwin
5. inż. Daniel Palczewski
6. mgr inż. Grzegorz Pawlak
7. mgr inż. Andrzej Zbigniew Smolarek

– do projektowania bez ograniczeń: 
8. mgr inż. Tomasz Adam Bieliński
9. mgr inż. Konrad Gromada
10. inż. Grzegorz Krajewski
11. mgr inż. Karol Róg
12. mgr inż. Mateusz Jakub Sita

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń: 

13. mgr inż. Dawid Paweł Hausa

5. Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejo-
wych obiektów budowlanych – 7 osób:

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Mariusz Arlt-Stelmachowski
2. mgr inż. Monika Agnieszka Bąk 
3. mgr inż. Marcin Piotr Kaźmierczak
4. mgr inż. Sylwia Joanna Piechocka
5. mgr inż. Krzysztof Przybylski

– do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogra-
niczonym:

6. tech. Waldemar Gil

– do projektowania bez ograniczeń
7. mgr inż. Filip Buda

6. Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowa-
nia ruchem kolejowym – 2 osoby:

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: 
1. mgr inż. Przemysław Nowicki

– do projektowania bez ograniczeń:
2. mgr inż. Bartłomiej Pater

7. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń telekomunikacyjnych – 7 osób:

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Robert Borycki
2. mgr inż. Piotr Paweł Miłończyk

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

3. mgr inż. Karolina Adamska
4. mgr inż. Grzegorz Kawka

5. mgr inż. Adam Aleksander Kondoł
6. mgr inż. Małgorzata Kosidłowska

– do projektowania w zakresie ograniczonym: 
7. inż. Michał Piotr Klupś 

8. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wo-
dociągowych i kanalizacyjnych – 59 osób:

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Dariusz Błaszczyk
2. mgr inż. Marta Czarnecka
3. mgr inż. Magdalena Deja
4. mgr inż. Agnieszka Domżalska
5. mgr inż. Katarzyna Gocel
6. mgr inż. Remigiusz Eugeniusz Goroński
7. mgr inż. Daria Hałupka
8. mgr inż. Tomasz Jankowski
9. inż. Joanna Maria Janyga-Tomala
10. mgr inż. Jarosław Joszcz
11. mgr inż. Artur Kargulewicz
12. mgr inż. Katarzyna Kaus
13. mgr inż. Karol Stanisław Kazaryn
14. mgr inż. Karolina Kęsik
15. mgr inż. Grzegorz Koralewski
16. mgr inż. Paweł Kotecki
17. mgr inż. Maciej Kubiak
18. mgr inż. Robert Kujawa
19. mgr inż. Tomasz Kupka
20. mgr inż. Dawid Michał Kwinto
21. mgr inż. Paweł Leśniak
22. inż. Piotr Mania
23. mgr inż. Jakub Marek
24. mgr inż. Sergiusz Piotr Mądry
25. mgr inż. Joanna Ewa Okupniczak
26. inż. Wojciech Olejniczak
27. mgr inż. Norbert Grzegorz Ollek
28. mgr inż. Jacek Hugon Orzechowski
29. mgr inż. Wojciech Piotrowski
30. inż. Piotr Marcin Siebert
31. mgr inż. Mariusz Siwek
32. mgr inż. Wojciech Jakub Szkopek
33. mgr inż. Tomasz Szymczak
34. mgr inż. Klaudyna Maria Śpiewak-Kubicka
35. mgr inż. Bartosz Kamil Woźniak

– do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogra-
niczonym:

36. mgr inż. Marcin Marek Chmielewski

– do projektowania bez ograniczeń: 
37. mgr inż. Łukasz Bartos
38. mgr inż. Tomasz Adam Bąk
39. mgr inż. Błażej Wiktor Ciomek
40. mgr inż. Marcin Flieger
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41. mgr inż. Maciej Zdzisław Głowacki
42. mgr inż. Tomasz Hała
43. mgr inż. Małgorzata Anna Kłosowska
44. mgr inż. Julita Kula
45. inż. Leszek Krzysztof Łochyński
46. mgr inż. Radosław Piotr Skrzypek
47. mgr inż. Marta Ratajczyk
48. mgr inż. Anna Marta Wesołowska

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

49. mgr inż. Mateusz Bazela
50. mgr inż. Aleksandra Bednarczyk
51. mgr inż. Jacek Antoni Hałas
52. mgr inż. Dagmara Elżbieta John
53. mgr inż. Ewa Natalia Karłowska
54. mgr inż. Monika Kasprzak
55. mgr inż. Piotr Lima
56. mgr inż. Filip Tadeusz Pawlak
57. mgr inż. Gerda Stachowska 
58. mgr inż. Łukasz Trawiński
59. mgr inż. Agnieszka Ulatowska

9. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
– 29 osób:

– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
1. mgr inż. Marcin Galuba
2. mgr inż. Tomasz Michał Korpik
3. mgr inż. Marek Kozłowski
4. mgr inż. Joanna Łuczak
5. mgr inż. Adam Zbigniew Mielcarek

6. mgr inż. Maciej Pokorski
7. mgr inż. Dawid Rotman
8. mgr inż. Dawid Michał Stilter
9. mgr inż. Michał Szafrański 
10. mgr inż. Paweł Szubert
11. mgr inż. Krzysztof Paweł Wiesetek

– do projektowania bez ograniczeń:
12. mgr inż. Tomasz Dziwański
13. mgr inż. Krzysztof Michał Jaśkowiak
14. mgr inż. Andrzej Kiernowicz
15. mgr inż. Adam Koguciuk
16. mgr inż. Przemysław Marek
17. mgr inż. Krzysztof Matusz
18. mgr inż. Bartłomiej Michal Pauś
19. mgr inż. Paweł Pecyna
20. mgr inż. Szymon Skrzypczak
21. mgr inż. Waldemar Szelejewski
22. mgr inż. Tomasz Marek Tejszerski

– do projektowania w zakresie ograniczonym: 
23. inż. Arkadiusz Paweł Staniszewski

– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń:

24. mgr inż. Przemysław Bartkowiak
25. mgr inż. Rafał Marek Bazylewicz
26. mgr inż. Tomasz Gramsch
27. mgr inż. Karol Hanisch
28. mgr inż. Marcin Bogdan  Staniek
29. mgr inż. Sławomir Andrzej Wolski
RAZEM  – 206 OSÓB

Jerzy Bidziński 
Roman Gonerka 

Barbara Kaszowska
Henryk Kotowicz

Jan Majchrzak
Zdzisław Władysław Nawrocki

Stanisław Nejman
Jadwiga Wałoszek

Chodzież
Pyzdry
Kalisz
Podstolice
Leszno
Leszno
Margonin
Leszno

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli:

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

ŚP
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Wydarzyło się 
w naszej Izbie

02 listopada Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

03 listopada

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
1. Nowe rozwiązania materiałowe w geotechnice.     
2. Inżynierskie rozwiązania konstrukcji nośnych przegród budowlanych w świetle obowiązujących 
wymagań ochrony przeciwpożarowej.

04 listopada
Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji zorganizował III Zawody Strzeleckie o Puchar 
Przewodniczącego WOIIB.

04 listopada
W delegaturze w Koninie odbyło się zebranie naszych członków z Administracją Architektoniczno- 
-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury w Koninie

07 listopada
IX Warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”, które Izba wspólnie zorganizowała z WOIA. 
Tematem była realizacja obiektu Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego PCSS w Poznaniu.

09 listopada
W delegaturze w Lesznie odbyło się zebranie naszych członków z Administracją Architektoniczno- 
-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury w Lesznie

10 listopada
W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, karna, dyscyplinarna) osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie.        

15 listopada Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

15 listopada
Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu w celu wyboru i zatwierdzenia materiałów do publikacji 
w Biuletynie nr 4/2016 r. (53).

15 listopada Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady WOIIB.

17 listopada
W siedzibie delegatury WOIIB w Koninie odbyło się szkolenie dla członków na temat:  
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, karna, dyscyplinarna) osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie.        

17 listopada
W delegaturze w Gnieźnie odbyło się zebranie naszych członków z Administracją Architektoniczno- 
-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury w Gnieźnie.

18 listopada
Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane zorganizowany przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną 
WOIIB.

19 listopada Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.
21 listopada W siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów odbyło się spotkanie Samorządów Zawodowych. 
23 listopada 
– 23 grudnia

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane, zorganizowane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną 
WOIIB.

23 listopada
Członkowie Izby uczestniczyli w konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu Kodeksu 
Urbanistyczno-Budowlanego, zorganizowanej na terenie MTP.

25 listopada
W delegaturze w Pile odbyło się zebranie naszych członków z Administracją Architektoniczno- 
Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania delegatury w Pile.

30 listopada
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia nowych członków, zwieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

01 grudnia

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków na temat: 
1. Profile pęczniejące oraz taśmy uszczelniające, zapewniające szczelność konstrukcji budowlanych.   
2. Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych tradycyjnych i wielkoformatowych. Błędy popełniane 
w projektowaniu i wykonawstwie.
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05 grudnia Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.
05 grudnia Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB.
07 grudnia Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie.
08 grudnia Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji.
13 grudnia Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.
13 grudnia Posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.
16 grudnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.
16 grudnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

28 grudnia
Spotkanie przewodniczącego z reprezentacją WOIIB w pływaniu, która zwyciężyła w zawodach 
pływackich zorganizowanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

29 grudnia 2016 r.
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia nowych członków, zwieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

05 stycznia 2017 r.
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 206 osobom oraz 4 osobom, które 
uzyskały specjalizację techniczno-budowlaną.

10 stycznia Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady WOIIB.

13 stycznia
W siedzibie WOIIB odbyło się zebranie naszych członków z Administracją Architektoniczno- 
-Budowlaną i Nadzorem Budowlanym z terenu działania naszej siedziby i miasta Poznania.

16 stycznia Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB.
24 stycznia Posiedzenie zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB.

24 stycznia 
Zespól ds. Informacji Technicznej i Integracji zorganizował II Turniej Brydża Porównawczego o Puchar 
Przewodniczącego WOIIB.

24 stycznia Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.

26 stycznia 

W siedzibie WOIIB odbyło się szkolenie dla członków Izby na temat:
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – aktualne problemy prawne zawodu zaufania 
publicznego.                             
2. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – sporządzanie umów na projektowanie,  nadzór inwestorski 
i kierowanie budową.

27 stycznia Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

27 stycznia
Udział przedstawicieli WOIIB w uroczystości związanej z nadaniem imienia Ernesta Malinowskiego 
Zespołowi Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

31 stycznia
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB w sprawach członkowskich. Podjęto uchwały w sprawie 
przyjęcia nowych członków, zwieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy 
członków Izby na własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

02 lutego W siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie samorządów zawodowych.

07 lutego
Udział naszych członków w otwarciu Targów „Budma 2017” oraz otwarciu I Forum Gospodarczego 
Budownictwa i Architektury pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jako jednych 
z organizatorów tego Forum.

08 – 09 lutego Zorganizowanie  wspólnie z MTP, PIIB, PIPHB dni Inżyniera Budownictwa.

8 lutego
Udział przedstawicieli WOIIB w obchodach 25-lecia Wielkopolskiej Izby Budownictwa oraz 15-lecia 
Polskiej Izby Architektów Rzeczypospolitej.

8 lutego
W siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie prezesa Andrzeja Rocha Dobruckiego  
z przewodniczącymi Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa z udziałem podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego. 

13 lutego Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.
13 lutego W siedzibie WOIIB odbyło się spotkanie z przewodniczącymi stowarzyszeń naukowo-technicznych.
14 lutego Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.
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W dniach 7-11 grudnia 2016 r. dwudziestoosobo-
wa grupa inżynierów z naszej Izby przebywała 
w Rzymie. Podstawowym założeniem nasze-

go wyjazdu technicznego była analiza sposobu budowania 
w trzech epokach: w epoce Rzymu starożytnego, chrześ-
cijańskiego i królewskiego. Analizę przeprowadziliśmy 
na podstawie czterech budowli będących reprezentantami 
epok: Colosseum i Panteon  z czasów starożytnych, Bazy-
lika św. Piotra z czasów rozkwitu Państwa Watykańskiego 
i monument Wiktora Emanuela II  reprezentujący tryumf 
królewskiego zjednoczenia Włoch.

 COLOSSEuM 
Amfiteatr Flawiuszów to potężna budowla, której nazwa 

pochodzi od ogromnego posągu Colossa, który w starożyt-
ności stał obok. Koloseum zbudowano po obwodzie elip-
sy, której dłuższa oś wynosi 187,75 m, a krótsza 155,6 m. 
Obwód wynosi 524 metry, a wysokość 48 metrów ponad 
poziom terenu. Arena o wymiarach 86 m x 54 m składała 
się z drewnianej podłogi pokrytej kilkucentymetrową war-
stwą piasku. Arena przykrywała skomplikowaną podziemną 
strukturę o głębokości  14 metrów, składającą się z wielu po-
ziomów, tuneli, skomplikowanych mechanizmów i platform, 
umożliwiających wywiezienie większych zwierząt (nawet 

Inżynierowie 
w Wiecznym Mieście 
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słoni) na powierzchnię areny. System kanałów połą-
czonych z pobliskim akweduktem umożliwiał zalanie 
areny wodą. W razie deszczu  bądź słońca rozciągano 
za pomocą specjalnych lin  olbrzymi dach z płótna. Wi-
dzowie (maksymalnie 87 tysięcy) wchodzili przez 80 
wejść, co zapewniało szybkie opuszczenie widowni – 
nawet w 6 minut.

Główne północne wejście było zarezerwowane dla 
cesarza i jego pomocników. Posiadane miejsce w trak-
cie igrzysk stanowiło o statusie widza – najczęściej 
majątkowym. Koloseum posiadało całą infrastrukturę 
bufetów, szatni, toalet, natrysków. Było to konieczne, 
ponieważ niektóre igrzyska trwały wiele dni – najdłuż-
sze za cesarza Trajana w 107 roku – 123 dni, w których 
stracono 11 tys. zwierząt  i 10 tys. gladiatorów. 

O kunszcie budowniczych tego obiektu świadczy to, 
że powstał w ekspresowym czasie 10 lat (70 r. n.e. – 80  
r. n.e.), co przy ówczesnym poziomie techniki i bagni-
stym miejscu budowy stanowiło nie lada wyczyn. Przy-
pomnę, że Stadion Narodowy w Warszawie budowano 
4 lata.

Koloseum wielokrotnie było niszczone przez trzęsienia 
ziemi. Ostatnie igrzyska odbyły się  w roku 528. We wczes-
nym średniowieczu wewnątrz zbudowano mały kościół, 
a arena służyła za cmentarz. W następnych wiekach amfi-
teatr rozkradziono ze wszystkiego co mogło się przydać do 
budowy miasta, z drewna, elementów stalowych  i kamieni. 
Nie oszczędzono pięknych okładzin marmurowych, z któ-
rych wypalano wapno do zapraw budowlanych.         

 PANTEON 
„Świątynia Wszystkich Bogów” – Panteon  powstała 

w latach 118-125 na zgliszczach zbudowanej przez Marka 
Agrypę na Polu Marsowym Świątyni Bogów Twórców Rzy-
mu. Konstrukcja oparta na okręgu o średnicy i wysokości 
42,2 m. Wylewana betonowa konstrukcja przy podstawie 
posiada 7 metrów grubości. Usztywnieniem  kopuły są żebra 
w postaci kasetonów, a siły poziomego rozporu są równo-
ważone przez siedem spiętrzonych betonowych pierścieni. 
Prostokątne i półkoliste wnęki, występujące naprzemiennie 
w ścianach podpierających kopułę (kaplice świętych) sta-
nowią jej usztywnienie na ruchy termiczne i siły poziome. 
W centralnym punkcie kopuły znajduje się otwór o średnicy 
7,9 metra,  stanowiący jedyne oświetlenie wnętrza. Otwór 
nie posiada przykrycia i woda z opadów jest  odprowadza-
na przez otwory we wklęsłej posadzce. Przed wejściem do 
świątyni znajduje się  trzyrzędowy portyk, zachowany po  
pożarze z pierwotnej  świątyni z 16 kolumnami o 14 metrach 
wysokości każda. 

Genialna, choć prosta konstrukcja oparła się wielu trzę-
sieniom ziemi i Panteon jest najlepiej zachowanym obiektem 
starożytnym w Rzymie. Twórcą konstrukcji był Apollodoros 
z Damaszku, który niedługo później został stracony za kryty-
kę cesarza Hadriana.

We wczesnym średniowieczu Panteon wielokrotnie ogra-
biany przez władców podupadł i dopiero w XVI wieku prze-
jęty przez Kościół katolicki zachował się jako ważne miejsce 
kultu chrześcijańskiego i miejsce pochówku wielkich postaci 
Rzymu. 

 BAZYLIKA ŚW. PIOTRA 
Największym zabytkiem Rzymu chrześcijańskiego jest 

niewątpliwie Bazylika św. Piotra. Wzniesiona w miejscu 
grobu św. Piotra została zbudowana w latach 1506-1626. 
Budowę  rozpoczął  Donato Bramante, po jego śmierci kon-
tynuował  Rafael Santi, a następnie Baldasarre Peruzzi.  

Największy wpływ na obecny kształt Bazyliki miał Mi-
chał Anioł, który prowadził budowę od 1546 r. aż do śmierci 
w roku 1564. Po jego śmierci jeszcze siedmiu architektów 
kontynuowało budowę, a kolejni papieże wprowadzali swo-
je autorskie zmiany. Budowę ukończono w roku 1626, ale 
jeszcze 28 lat trwały prace dekoracyjne. Monumentalny bu-
dynek Bazyliki  przez wiele lat był największym kościołem 
chrześcijańskim na świecie. Imponujące są wymiary Bazyli-
ki – długość 211 m, szerokość – 144 m, wysokość – 133 m, 
powierzchnia – 22 tys. m2. W Bazylice może przebywać 85 
tys. wiernych. Dla porównania największy kościół w Polsce 
– Bazylika Matki Boskiej w Licheniu, może pomieścić 30 
tys. wiernych.

Ilość zgromadzonych zabytków w Bazylice (135 ma-
lowideł, 395 posągów, 45 ołtarzy, 11 kaplic i 147 grobów 
papieży), stanowi nie tylko o wielkości, ale też o tym, że 
jest to najważniejsze miejsce dla chrześcijan. Wierni przede 
wszystkim modlą się przy  grobie św. Piotra, ale najczęściej 
odwiedzają trzy inne miejsca w Bazylice.

Przy wejściu do bazyliki znajduje się największe dzieło 
renesansu Pieta Michała Anioła, niedaleko znajduje się grób 
„naszego” św. Jana Pawła II, przy którym modli się bardzo 
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wielu wiernych. W środku Bazyliki znajduje się zagadkowy 
posąg św. Piotra wykonany z brązu niewiadomego pocho-
dzenia, który według niepisanego zwyczaju trzeba koniecz-
nie dotknąć lub pocałować.

 MONuMENT WIKTORA EMANuELA II
    OłTARZ OjCZYZNY 
Pomnik wzniesiony na cześć króla, który dokonał zjed-

noczenia Włoch, został wzniesiony na Placu Weneckim 
w latach 1885-1911. Ostatecznie został przemieniony na 
Ołtarz Ojczyzny, po pochowaniu w nim w roku 1921 Nie-
znanego Żołnierza. Monument stanowi symbol królewskie-

go Rzymu, potęgi zjednoczenia 
Włoch. Budowla wykonana 
z białego marmuru ma wyso-
kość 81 metrów, szerokość 135 
metrów i zajmuje powierzchnię 
17 tys. m2. Stanowi centralne 
miejsce Rzymu, u podnóża Ka-
pitolu. Jego architektura ma tylu 
zwolenników co przeciwników 
i monument często nazywany 
jest „mydelniczką”, „maszyną 
do pisania”, „sztuczną szczęką”. 
Wielu uważa, że niestosowne  
było zbudowanie tego pomni-
ka na ruinach Świątyni Jowi-
sza, grzebiąc cenne przedmioty 
z okresu  starożytności.

Niewątpliwie pomnik widocz-
ny praktycznie z każdego miejsca w Rzymie zbudowany zo-
stał  z wielkim rozmachem. Grupy olbrzymich rzeźb przed-
stawiają  16 regionów Włoch, dwa morza i rzeki, a centralne  
miejsce zajmuje dwunastometrowej wysokości rzeźba Wik-
tora Emanuela II na koniu.    

Piękna pogoda w te grudniowe dni w Rzymie pozwoliła 
nam na trochę spacerów po Zatybrzu i na wzgórze Janiku-
lum do pomnika Garibaldiego, ale czterodniowy limit poby-
tu uzmysłowił nam, że Rzym to tak wiele pięknych miejsc, 
że trzeba tu przyjeżdżać wiele razy i wczuwać się w tę niesa-
mowitą atmosferę  Wiecznego Miasta.             

   Krzysztof Pięta  
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W dniach 23 i 24 listopada 2016 roku w Centrum 
Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Po-
znaniu odbyło się XIX Sympozjum z cyklu 

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozja te – zgod-
nie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany 
doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: 
elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechni-
ków, automatyków i informatyków. Bieżąca edycja sympo-
zjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje – teoria i praktyka”. 
Tematyka XIX Sympozjum obejmowała następujące zagad-
nienia: 
  wyższe harmoniczne prądów i napięć w systemach 

elektroenergetycznych;
  wymagania środowiskowe dla urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych;
 efektywność energetyczna, a straty energii elektrycznej;
 projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, roz-

dzielczych i dystrybucyjnych;
 projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach kla-

sycznych i inteligentnych; 
 wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, 

przeciwprzepięciowej i odgromowej;
  sterowanie, monitorowanie i zarządzanie w elektro-

energetyce.
Organizatorami sympozjum byli: Oddział Poznański Sto-

warzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Józefa Węglarza, 
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz Wiel-
kopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Sym-
pozjum dofinansowane zostało ze środków Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność 
upowszechniającą naukę. Sympozjum odbywało się pod 
patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, 
Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego SEP- 
-SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich – INPE oraz elektro.info. 

Celem XIX Sympozjum było przedstawienie najnow-
szych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwią-
zań systemowych oraz technologicznych wykorzystywanych 
w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyj-
nych i informatycznych w budynkach mieszkalnych, uży-
teczności publicznej, przemysłowych oraz stosowanych 

XIX Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP
SIECI  I  INSTALACJE 

– TEORIA  I  PRAKTYKA
w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesy-
łowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpie-
czeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowiło forum 
umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz 
wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projekto-
wej, wykonawczej i eksploatacyjnej we wszystkich dziedzi-
nach elektryki.

Otwarcie obrad sympozjum przez prezesa OP SEP –
kol. Kazimierza Pawlickiego (Fot. J. Wiatr)

Zakres tematyczny XIX Sympozjum obejmował w spo-
sób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą 
się – wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiek-
tów – w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza 
w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnie-
niem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. 

Autorami referatów prezentowanych na XIX Sympo-
zjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddziel-
nego zeszytu (ISBN 978-83-940441-6-9) byli pracownicy 
naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Po-
litechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie i Wyższej Szkoły 
Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele zna-
czących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców 
urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów trady-
cyjnych oraz inteligentnych. W sympozjum uczestniczyło 
blisko 200 osób z całej Polski, w tym około 70 członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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oraz dwa komunikaty firmowe: SIBA POLSKA i JEAN MU-
ELLER POLSKA.

 Po przerwie obiadowej, w sesji III, której przewodniczyła 
prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska z Instytutu Elektro-
energetyki Politechniki Poznańskiej, a jednocześnie prze-
wodnicząca Sekcji Energetyki Oddziału Poznańskiego SEP, 
zaprezentowano następujące referaty: 
 Benedykt Kubacki (B.S. i P.E. Energoprojekt – Poznań) 

– Zagadnienia projektowe, techniczne i formalne przy 
projektowaniu linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki;
 Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska) – 

Rozwój polskiego sektora wytwórczego do 2050 roku – 
perspektywy wykorzystania energetyki prosumenckiej;
  Eugeniusz M. Sroczan (Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Gnieźnie), Magdalena Sroczan (Politechnika 
Poznańska) – Optymalizacja współpracy prosumentów 
z wykorzystaniem IoT – Internetu Rzeczy.

W drugim dniu sympozjum w sesji IV, której przewodni-
czył sekretarz Rady Programowej XIX Sympozjum – dr inż. 
Ryszard Niewiedział, zaprezentowano następujące referaty:
  Eugeniusz M. Sroczan (Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Gnieźnie), Magdalena Sroczan (Politechnika 
Poznańska) – Optymalizacja współpracy prosumentów 
z wykorzystaniem IoT – Internetu Rzeczy.
 Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) – Inte-

gracja elementów instalacji klasycznej z systemami auto-
matyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX;
 Marcin Padjas, Piotr Piepiórka (LEGRAND POLSKA, 

Ząbkowice Śl.) – System okablowania strukturalnego 
LCS2 oraz zasilacze uPS LEGRAND; 
 Mariusz Skotnicki (EATON ELECTRIC, Gdańsk) – 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne EATON CEAG – 
nowa technologia LED z systemem centralnego sterowa-
nia;
 Krzysztof Chmielewski (GAZEX, Warszawa) – Zasa-

dy stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów 
(referat zaprezentował Marek Kaźmierczak). 

W sesji V, której przewodniczył dr inż. Andrzej Grzy-
bowski – wiceprzewodniczący Sekcji Energetyki OP SEP, 
zaprezentowano następujące referaty: 
 Bogdan Grabarczyk (Schneider Electric Polska, Świe-

bodzice) – Realizacje automatyk restytucyjnych Self He-
aling Grid wykonane w Polsce przez Schneider Electric;
 Adrian Dałek (WAGO ELWAG, Wrocław) – WAGO 

SMART OZE. układ do zarządzania i monitorowania 
mikroźródeł OZE;
 Paweł Gdaniec (WAGO ELWAG, Wrocław) – WAGO 

SMART STACjA. Sterowanie, monitorowanie i zarzą-
dzanie stacją SN/nn.

Krótkiego podsumowania sesji plenarnych i oficjalnego 
zamknięcia XIX Sympozjum OP SEP dokonał wiceprezes 
Oddziału – dr inż. Ryszard Niewiedział. W swym wystą-

oraz liczna grupa studentów Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Poznańskiej oraz uczniów Zespołu Szkół Elektrycz-
nych z Poznania.

Radzie Programowej XIX Sympozjum przewodniczył dr 
hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. nadzw. – dziekan Wydzia-
łu Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, a sekretarzem 
naukowym był dr inż. Ryszard Niewiedział – wiceprezes 
OP SEP i przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elek-
trycznych OP SEP. Ponadto w skład Rady Programowej 
weszli: wiceprezes ZG SEP – mgr inż. Stefan Granatowicz, 
prezes OP SEP – mgr inż. Kazimierz Pawlicki, profesorowie 
Politechniki Poznańskiej – Władysław Opydo i Aleksandra 
Rakowska – przewodnicząca Sekcji Energetyki OP SEP, mgr 
inż. Jan Chrzanowski – przewodniczący Sekcji Telekomuni-
kacji i Elektroniki OP SEP oraz dr inż. Eugeniusz Sroczan 
z Politechniki Poznańskiej jako redaktor materiałów sympo-
zjum. Pracami Komitetu Organizacyjnego Sympozjum kie-
rował prezes OP SEP – Kazimierz Pawlicki oraz sekretarz 
sympozjum – Grażyna Bogacka. Obrady XIX Sympozjum 
odbyły się w pięciu sesjach plenarnych, na których zostało 
zaprezentowanych 16 referatów i 2 komunikaty. 

Obrady XIX Sympozjum otworzył prezes OP SEP – Kazi-
mierz Pawlicki, witając serdecznie przybyłych uczestników 
sympozjum, a wśród nich: członków honorowych SEP z Od-
działu Poznańskiego: kolegów Zbigniewa Steina i Ryszarda 
Niewiedziała oraz kolegów prezesów: Oddziału Bydgoskie-
go SEP – Sławomira Cieślika i Oddziału Kaliskiego SEP – 
Zenona Zgardę.

W sesji I, której przewodniczył prezes OP SEP – mgr inż. 
Kazimierz Pawlicki, zaprezentowano referaty generalne: 
 Wyższe harmoniczne prądów i napięć w systemach 

elektroenergetycznych – Sławomir Cieślik (Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy – Bydgoszcz);
 Wymagania środowiskowe dla urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych – Waldemar Dołęga (Politechnika 
Wrocławska);
  Efektywność energetyczna a straty energii elek-

trycznej – Elżbieta Niewiedział (Wyższa Szkoła Kadr Me-
nedżerskich – Konin).

W przerwie po sesji I otwarto wystawę towarzyszącą XIX 
Sympozjum, w której uczestniczyło 11 firm branżowych. 

W sesji II, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Włady-
sław Opydo z Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Prze-
mysłowej Politechniki Poznańskiej, a jednocześnie członek 
Zarządu OP SEP, zaprezentowano następujące referaty:
 Julian Wiatr (elektro.info, Warszawa), Marcin Orze-

chowski (LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śl.) – Zasady 
instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
 Julian Wiatr (elektro.info, Warszawa) – Tymczasowe 

instalacje elektryczne rozwijane przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej;
  Andrzej Białorusow (DEHN Polska, Warszawa) – 

Ochrona odgromowa współczesnych obiektów budowla-
nych. Piorunowe połączenia wyrównawcze (punkt kolo-
kacyjny);
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pieniu zaprosił uczestników sympozjum na przyszłoroczne 
imprezy szkoleniowe i naukowo-techniczne organizowane 
przez Oddział Poznański SEP, a mianowicie na:

– seminarium szkoleniowe z zakresu przepisów budowy 
i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycz-
nych 23 marca 2017 r.;

– konferencje podczas Międzynarodowych Targów Ener-
getyki EXPOPOWER w Poznaniu (23 i 24 maja 2017 r.); 

– XX Jubileuszowe Sympozjum OP SEP z cyklu „Współ-
czesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, teleko-
munikacyjne i informatyczne” w dniach 22 i 23 listopada 
2017 r.

Sesje warsztatowe, zorganizowane po sesjach plenarnych, 
ukierunkowane były tematycznie na następujące zagadnienia:
  Zbigniew Ciesielski (LEGRAND POLSKA, Ząbko-

wice Śl.) – LEGRAND nowości 2016 – rozłączniki bez-
piecznikowe SPX3-V, sterowniki SZR, obudowy Atlantic. 
Nowa wersja programu XL-Pro3 (3.5.0.3); 
 Andrzej Grzybowski (Politechnika Poznańska) – Sa-

mochody z napędem elektrycznym a elektroenergetyczny 
system dystrybucyjny.

Widok sali obrad XIX Sympozjum OP SEP (Fot. T. Gorczyca)

Podczas XIX Sympozjum czynny był punkt konsulta-
cyjny obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka Rzeczo-
znawstwa OP SEP i wykładowców Ośrodka Szkolenio-
wego OP SEP oraz ciesząca się dużym zainteresowaniem 
wystawa, na której prezentowały swoją ofertę handlową 
następujące firmy: ABB – Biuro Regionalne w Poznaniu, 
AROT POLSKA – Buk, ASTAT – Poznań, EATON ELEC-
TRIC – Gdańsk, GAZEX – Warszawa, JEAN MUELLER 
POLSKA – Warszawa, LEGRAND POLSKA – Ząbkowi-
ce Śląskie, SIBA Polska – Łomianki, WAGO ELWAG – 
Wrocław, ZPUE HOLDING – Włoszczowa, 3M Poland – 
Nadarzyn.

W godzinach wieczornych pierwszego dnia sympozjum 
odbyło się spotkanie dyskusyjne połączone z kolacją kole-
żeńską.

XIX Sympozjum OP SEP zakończyło się w drugim dniu 
wydaniem zaświadczeń Oddziału Poznańskiego Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich i Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa o uczestnictwie w sympo-
zjum.

Ryszard Niewiedział
wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP
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Prezentowane przeze mnie informacje, dotyczące ru-
chu budowlanego w Poznaniu, opierają się zawsze 
na zrealizowanych w określonym roku inwesty-

cjach, a więc obejmują obiekty bądź inne roboty budowlane 
„odebrane” przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego dla Miasta Poznania. 

Większość danych statystycznych, dotyczących ruchu bu-
dowlanego na obszarze miasta, województwa czy też kraju 
opiera się na liczbie wydanych pozwoleń na budowę, co nie 
jest równoznaczne z liczbą zrealizowanych w określonym 
roku inwestycji. Dane prezentowane na podstawie działań 
kierowanego przeze mnie inspektoratu nadzoru budowlane-
go odzwierciedlają zatem rzeczywisty obraz efektów budow-
lanych w Poznaniu, w analizowanym roku.

Ogółem w 2016 roku zrealizowano w Poznaniu 1056 
obiektów (budynków i budowli) oraz innych robót budowla-
nych. Inne roboty budowlane to na przykład rozbudowa bądź 
przebudowa istniejących obiektów. 

Rok wcześniej, czyli w roku 2015, zrealizowano nato-
miast 996 obiektów i innych robót. Zatem w 2016 roku licz-
ba inwestycji budowlanych w stosunku do roku 2015 wzro-
sła o 60 (6%).

W ramach 1056 ogółu obiektów i robót, w 2016 roku 
w Poznaniu, zrealizowano 545 nowych budynków. To o 45 
(9%) budynków więcej niż w 2015 roku. 

Wzrost liczby oddanych do użytkowania budynków nie 
dotyczy jednak wszystkich rodzajów budynków. W roku 
2016 odnotowaliśmy znaczny spadek liczby oddanych do 
użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych.    
W roku 2016 powstało ich tylko 39. Dla porównania w roku 
2015 wybudowano w Poznaniu 53 budynki wielorodzinne. 
Spadek jest zatem znaczny i wynosi 26%. Przekłada się to 
również na liczbę lokali mieszkalnych. W 2015 roku – w 53 
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przekazano po-
tencjalnym użytkownikom 2976 lokali mieszkalnych, na-
tomiast w roku 2016 – w 39 budynkach przekazano poten-
cjalnym użytkownikom 2265 lokali mieszkalnych. Zatem 
w 2016 roku w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
powstało o 711 lokali mieszkalnych mniej niż w roku 2015. 
To spadek o 24%. 

Diametralnie inaczej wygląda sytuacja w budownictwie 
mieszkaniowym jednorodzinnym. Tutaj, po kiepskim roku 

2015, nastąpił znaczny wzrost zrealizowanych inwesty-
cji. W 2016 roku oddano do użytkowania 377 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno wolno stojących, 
jak i budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i gru-
powej. To o 65 budynków więcej, niż w roku 2015. W sto-
sunku rocznym nastąpił zatem 21-procentowy wzrost liczby 
oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych. 

W 2016 roku powstało 129 nowych budynków o funk-
cjach innych niż mieszkalna. W tej grupie znajdują się 
głównie budynki: handlowo-usługowe, biurowe, przemy-
słowe, magazynowe oraz garażowe. Liczba oddanych do 
użytkowania tego typu obiektów utrzymała się na poziomie 
2015 roku. 

Oprócz wymienionych obiektów kubaturowych w 2016 
roku zrealizowano 47 obiektów bądź innych robót budow-
lanych związanych z infrastrukturą drogową. Dotyczy to za-
równo powstania nowych odcinków dróg, jak i rozbudowy 
oraz przebudowy dróg istniejących. W roku 2015 zrealizo-
wano 34 tego typu inwestycje. W 2016 roku nastąpił więc 
prawie 40-procentowy wzrost inwestycji w zakresie infra-
struktury drogowej w stosunku do roku 2015. 

Największy bo prawie 100-procentowy wzrost nastąpił 
w zakresie budowy bądź przebudowy sieci uzbrojenia tech-
nicznego (telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, 
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych). 
W 2016 roku zrealizowano w Poznaniu 206 tego rodzaju in-
westycji. Dla porównania, w roku 2015 było ich 109.

 Do największych inwestycji, które zrealizowano w 2016 
roku, należy zaliczyć: przebudowę węzła komunikacyjnego 
rondo Kaponiera, budowę Spalarni Odpadów Komunalnych 
przy ulicy Gdyńskiej, budowę Centrum Handlowego „Po-
snania” przy ulicy Pleszewskiej oraz budowę Przepompowni 
Ścieków Garbary z komorą przelewową i przepompownią 
powodziową przy ulicy Garbary.

Szczegółowe dane dotyczące ruchu budowlanego w Po-
znaniu w roku 2016 i w latach wcześniejszych zawarte są 
w 3 tabelach stanowiących załącznik do niniejszego opraco-
wania.

Paweł Łukaszewski 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla Miasta Poznania

Poznański rynek budowlany 
w 2016 roku.

Wzrost w budownictwie jednorodzinnym
i infrastrukturze,  spadek w budownictwie wielorodzinnym
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Stypendia 
i stypendyści

Nieodłącznym atrybutem życia studenckie-
go było stypendium.  O przyznaniu tego 
świadczenia decydowały – szczególnie w 

pierwszych latach studiów – warunki materialne ro-
dziców. Na podstawie dokumentów przedstawianych 
przez studenta wyliczano dochód na członka rodzi-
ny. Stanowiło to podstawę do przyznania nie tylko 
stypendium socjalnego, ale także miejsca w akade-
miku i bonu żywnościowego, który uprawniał do 
zakupu posiłków w stołówce akademickiej. Od trze-
ciego roku studiów można było ubiegać się o tzw. 
stypendium fundowane.

Fundatorami tych stypendiów były zakłady pra-
cy, które chciały pozyskać wyższą kadrę technicz-
ną. Podejrzewam, że otrzymywały one, zgodnie z 
systemem nakazowo-rozdzielczym, wytyczne w tej 
sprawie od swoich zjednoczeń branżowych. Faktem 
jest, że stypendia te cieszyły się dużym powodze-
niem wśród studentów. Zawierane umowy stypen-
dialne określały nie tylko wysokość comiesięcznych 
wypłat, ale także mówiły o perspektywach otrzy-
mania mieszkania, możliwościach awansu i innych 
elementach związanych z zatrudnieniem. W za-
mian stypendysta zobowiązywał się przepracować 
tyle lat u fundatora, ile lat pobierał stypendium. Na 
Politechnice Poznańskiej największym powodze-
niem cieszyły się przedsiębiorstwa z dużych miast, 
takich jak Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Koszalin 
czy Kalisz. Stypendium z Poznania mógł otrzymać 
tylko student na stałe zameldowany w tym mieście. 
Większość studentów nie przywiązywała dużej 
wagi do zawieranej umowy stypendialnej. Tym bar-
dziej, że podpisywana była na uczelni, a   perspektywa 2-3 
lat była tak odległa, że nie zwracano uwagi na pozostałe 
elementy. Liczyła się tylko wysokość  stypendium i jego 
wypłata przez cały rok. Dla wielu zakładów  pracy, szcze-
gólnie z mniejszych miejscowości, przyszły absolwent po-
litechniki miał być jedynym zatrudnionym inżynierem. 

Na Wydział Mechanizacji Rolnictwa (późniejszy Wydział 
Maszyn Roboczych i Pojazdów PP) przyszło wiele bardzo 

korzystnych ofert z Państwowych Ośrodków Maszynowych 
(POM), które miały być zapleczem mechanicznym rolnictwa 
i zlokalizowane były poza dużymi ośrodkami miejskimi. Jak 
gminna wieść niesie, jeden z POM-ów zaprosił stypendystę 
do odwiedzenia swojego przyszłego zakładu pracy. Umó-
wiono się na dworcu PKP. Zdziwienie zaproszonego sięg-
nęło szczytu, kiedy zobaczył środek lokomocji, którym miał 
dotrzeć do siedziby fundatora. Był to ciągnik z przyczepą. 

Obrazki sprzed pół wieku
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Na środku przyczepy wyłożonej dywanami stał odpowied-
nio przymocowany fotel. Na tym fotelu przejechał przez 
całe miasteczko. To tyle legenda. Odwiedziny stypendystów 
u swojego fundatora były bardzo popularne i patrząc z per-
spektywy dnia dzisiejszego korzystne dla obu stron.

Oddzielną i stosunkowo nieliczną grupę stypendystów 
stanowili stypendyści naukowi. Aby otrzymać stypendium 
naukowe należało uzyskać, o ile dobrze pamiętam, średnią 
ocen 4,5 w pięciostopniowej skali ocen. Nie było to łatwe 
na politechnice. Jednak na każdym roku byli studenci speł-
niający te kryteria. To oni zostawali na uczelni, wybierając 
karierę naukową.

Należę do tego rocznika absolwentów, którego studia 
trwały 11 semestrów (pięć i pół roku). Spowodowane to było 
wprowadzeniem, bodajże na III roku, semestralnej praktyki 
robotniczej dla studentów. Najwięcej finansowo na tym sko-
rzystali studenci pobierający stypendia fundowane. Zakład 
pracy, w którym odbywało się praktykę, wypłacał, co praw-

da symboliczne, wynagrodzenie za pracę studenta (ok. 600 
zł miesięcznie – mniej więcej wysokość stypendium fundo-
wanego), ale do tego dochodziło stypendium fundowane, co 
poważnie zasilało studencki portfel. Sytuacja ta nie trwała 
długo. W następnych latach zniesiono możliwość „podwój-
nej opłaty” i przeniesiono praktykę robotniczą na pierwszy 
rok studiów.

Stypendia na Politechnice Poznańskiej wypłacano zawsze 
piątego dnia miesiąca w Gmachu Głównym PP przy pl. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 5, na Wildzie. Tam mieściła się kwe-
stura PP. Do okienka, położonego na III piętrze budynku, 
w którym dokonywano wypłat, od rana karnie ustawiała się 
kolejka studentów. Istnieje wiele legend na temat wydawa-
nia przez studentów  stypendialnych pieniędzy. Począwszy 
od wydatków na alkohol, poprzez zakup książek i podręcz-
ników, aż do przesadnego oszczędzania. Wydaje mi się, że 
prawda, jak zwykle, leży pośrodku. 

Marek Adamiec
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w 2017 roku
Lp. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1.

Branża ogólnobudowlana – PZITB 
1. Samodzielne funkcje techniczne w budowni-

ctwie – aktualne problemy prawne zawodu 
zaufania publicznego.  

2. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – spo-
rządzanie umów na projektowanie,  nadzór 
inwestorski i kierowanie budową. 

16-03-2017 r.                                      
16:00-19:10                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:  

mgr Piotr  Stawicki                                                                                                                                         
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                      

2.

Branża elektroinstalacyjna – 
SEP – Poznań 
Seminarium szkoleniowe. Przepisy budowy  
i eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci elek-
troenergetycznych.

23-03-2017 r.                                         
09:00                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                        
SEP O/Poznań                                   
Wykładowcy:                                                                 
Informacja:                                                                                   

Biuro SEP - tel. 61 853 65 14

3.

Branża ogólnobudowlana - PZITB   
1. Samodzielne funkcje techniczne w budowni-

ctwie – aktualne problemy prawne zawodu 
zaufania publicznego.

2. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – spo-
rządzanie umów na projektowanie,  nadzór 
inwestorski i kierowanie budową. 

23-03-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:  

mgr Piotr  Stawicki                                                                                                                                         
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

4.

Branża elektroinstalacyjna –
SEP  – O/Kalisz                                                                     
Nowatorskie rozwiązania oświetlenia dla 
bezpiecznego, przyjemnego i zrównoważo-
nego otoczenia (system SHUFFLE,  SMART 
- CITY). Nowe doświadczenia w projektowa-
niu oświetlenia drogowego z wykorzystaniem 
opraw LED. Energooszczędne rozwiązania 
LED w oświetleniu drogowym. 

marzec 2017 r.                                             
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkuba-
tor Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                

Informacje: tel. 62 765 85 33

5.
Odpowiedzialność inżynierów pełniących sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie  
w świetle obowiązujących przepisów prawa.

30-03-2017 r.                                         
14:00-19:00                                                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  mec. Jolanta 

Szewczyk – radca prawny PIIB                          
informacje: tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl  
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6.

Branża ogólnobudowlana – PZITB     
1. Samodzielne funkcje techniczne w budowni-

ctwie – aktualne problemy prawne zawodu 
zaufania publicznego. 

2. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) – spo-
rządzanie umów na projektowanie,  nadzór 
inwestorski i kierowanie budową. 

06-04-2017 r.                                 
16:00-19:10                                                                          

Leszno                                                        
Zespół Szkół Rolniczo-

-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1 
– aula szkoły 

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:  

mgr Piotr  Stawicki                                                                                                                                         
Informacja:                                       

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

7.
Prawa autorskie, ubezpieczenia w aspekcie 
likwidacji szkód OC oraz wybrane zagadnienia  
z Prawa zamówień publicznych.

06-04-2017 r.                                         
16:00-19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
WOIIB 

Wykładowcy:                                                  
Adwokacka Spółka Part-
nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            

    Informacja:                                                                                     
tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl                        

8.

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych 
w budynkach wielorodzinnych – warsztaty 
z wykorzystaniem programu TelSat  firmy 
TELKOM-TELMOR.

20-04-2017 r.                                         
16:00-19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
WOIIB + TELKOM-TELMOR 

– Maciej Kołakowski                                                                                                                                       
Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

9.

Branża ogólnobudowlana – PZITB   
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym 

wprowadzone w roku 2016/2017 r. 
2. Filozofia sukcesu w budownictwie a kariera 

zawodowa.         

20-04-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                          

Piła,                                                          
ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

10.
Prawa autorskie, ubezpieczenia w aspekcie 
likwidacji szkód OC oraz wybrane zagadnienia  
z Prawa zamówień publicznych.

20-04-2017 r.                                        
11:00-14:10                                                                                

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła,
 ul. Tumska 15

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

11.

1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstruk-
cji stalowych i drewnianych.    

2. Wymagania przeciwpożarowe dla elemen-
tów wykończenia wnętrz.

27-04-2016                                         
16:00-19:10                                                                        

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                    
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

12.
Odpowiedzialność inżynierów pełniących sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie  
w świetle obowiązujących przepisów prawa.

27-04-2017 r.                                        
14:00-19:00                                                                            

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła,
 ul. Tumska 15

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy:  mec. Jolanta 

Szewczyk – radca prawny PIIB                          
informacje: tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl  
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13.
Prawo wodne – nowelizacje i praktyka stoso-
wana. Aktualizacje.

kwiecień 2017 r.                              
10:00-15:00                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
SITWM                                                             

Informacja:                                                        
Cezary Siniecki                                       
tel. 692 440 701                      

14.

Branża ogólnobudowlana - PZITB 
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym 

wprowadzone w roku 2016/2017 r.   
2. Filozofia sukcesu w budownictwie a kariera 

zawodowa.         

11-05-2017 r.                                        
11:00-14:10                                                                                

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła,
 ul. Tumska 15

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
 Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

15.
Prawa autorskie, ubezpieczenia w aspekcie  
likwidacji szkód OC oraz wybrane zagadnienia  
z Prawa zamówień publicznych.

11-05-2017 r.                                 
16:00-19:10                                                                          

Leszno                                                        
Zespół Szkół Rolniczo-

-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1 
– aula szkoły 

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                       

16.
Odpowiedzialność inżynierów pełniących sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie  
w świetle obowiązujących przepisów prawa.

11-05-2017 r.                                  
14:00-19:00                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Rzemieślnicza 6

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy: mec. Jolanta 

Szewczyk – radca prawny PIIB                          
informacje: tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl  

17.

Warsztaty BIM 2017 r. – 
„BIM w budownictwie – efektywne projek-
towanie” poświęcone najnowocześniejszym 
rozwiązaniom przeznaczonym dla współczes-
nego budownictwa.

11-05-2017 r.                                                     
14:00-19:00                                         

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
WOIIB  + Firma Construsoft 

Sp. z o.o.
 Wykładowcy:                                           

1. mgr inż. Agnieszka Ostrowska,                                                       
2. inż. Wiktor Ciecieląg                                                                                                                                        

Informacja:                                                                                     
tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl                        

18.

Branża ogólnobudowlana – PZITB    
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym 

wprowadzone w roku 2016/2017 r.     
2. Filozofia sukcesu w budownictwie a kariera 

zawodowa.         

18-05-2017 r.                                
16:00-19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

19.
Prawa autorskie, ubezpieczenia w aspekcie 
likwidacji szkód OC oraz wybrane zagadnienia  
z Prawa zamówień publicznych.

18-05-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Rzemieślnicza 6

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                 
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20.
Odpowiedzialność inżynierów pełniących sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie 
w świetle obowiązujących przepisów prawa.

18-05-2017 r.                                 
14:00-19:00                                                                          

Leszno                                                        
Zespół Szkół Rolniczo- 

Budowlanych im. „Synów 
Pułku”, ul. 1 Maja nr 1 

– aula szkoły 

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy: mec. Jolanta 

Szewczyk – radca prawny PIIB                          
informacje: tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl
  

21.

Branża elektroinstalacyjna –
SEP – Poznań
VIII  Konferencja  Naukowo-Techniczna  
z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu”.

23-05-2017 r.                                          
9:00                                                        

Poznań                                                    
Międzynarodowe Targi

Poznańskie 
EXPOPOWER 2017 

Organizator:                                        
SEP O/Poznań                                   
Wykładowcy:                                                                 
Informacja:                                                                                 

Biuro SEP – tel. 61 853 65 14

22.

Branża elektroinstalacyjna –
SEP – Poznań
XV  Konferencja Naukowo-Techniczna z cy-
klu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego 
i wysokiego napięcia”.

24-05-2017 r.                                            
9:00                                                        

Poznań                                                    
Międzynarodowe Targi 

Poznańskie 
EXPOPOWER 2017 

Organizator:                                        
SEP O/Poznań                                   
Wykładowcy:                                                                 
Informacja:                                                                                 

Biuro SEP – tel. 61 853 65 14

23.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym 

wprowadzone w roku 2016/2017 r.        
2. Filozofia sukcesu w budownictwie a kariera 

zawodowa.         

25-05-2017 r.                                 
16:00-19:10                                                                          

Leszno                                                        
Zespół Szkół Rolniczo-

-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1
 – aula szkoły 

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

24.

Branża ogólnobudowlana – PZITB   
   1. Istotne zmiany w Prawie Budowlanym 

wprowadzone w roku 2016/2017 r.     
   2. Filozofia sukcesu w budownictwie a karie-

ra zawodowa.         

01-06-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                            

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, al. 1 Maja 9
– sala konferencyjna

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

25.
Prawa autorskie, ubezpieczenia w aspekcie 
likwidacji szkód OC oraz wybrane zagadnienia 
z Prawa zamówień publicznych.

01-06-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

26.

Branża ogólnobudowlana – PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie budowlanym 

wprowadzone w roku 2016/2017 r. 
2. Filozofia sukcesu w budownictwie a kariera 

zawodowa.         

08-06-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Rzemieślnicza 6

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                      
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27.
Prawa autorskie, ubezpieczenia w aspekcie 
likwidacji szkód OC oraz wybrane zagadnienia 
z Prawa zamówień publicznych.

08-06-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                            

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, al. 1 Maja 9 
– sala konferencyjna

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

28.

Odpowiedzialność inżynierów pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budowni-
ctwie w świetle obowiązujących przepisów 
prawa.

08-06-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy: mec. Jolanta 

Szewczyk – radca prawny PIIB                          
informacje: tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl  

29.

1. Stany przedawaryjne konstrukcji żelbeto-
wych, konstrukcyjne sposoby ich wzmac-
niania według wskazań eurokodów.

2. Zaprawy do wzmacniania, uszczelniania  
i naprawy konstrukcji żelbetowych.

22-06-2017 r.                                
16:00-19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                      
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

30.

Odpowiedzialność inżynierów pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budowni-
ctwie w świetle obowiązujących przepisów 
prawa.

22-06-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                            

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, al. 1 Maja 9 
– sala konferencyjna

Organizator: WOIIB                         
Wykładowcy: mec. Jolanta 

Szewczyk – Radca Prawny PIIB                          
informacje: tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl  

31.

Branża elektroinstalacyjna –
SEP O/Kalisz             
Zastosowanie aparatów i urządzeń zabezpie-
czających, stosowanych w sieciach przemysło-
wych.

czerwiec 2017 r.                                  
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkuba-
tor Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                

Informacje: tel. 62 765 85 33

32.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

07-09-2017 r.                                        
11:00-14:10                                                                            

Gniezno                                        
Dom Rzemiosła,
 ul. Tumska 15

Organizator:                                                  
WOIIB                                

  Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

33.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
inżynierów budownictwa.

07-09-2017 r.                                
14:00-19:00                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                
1. Maria Tomaszewska 

– Ergo Hestia                                                                                                                                           
 Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        
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34.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

14-09-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                           

Kalisz                                                     
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Rzemieślnicza 6

Organizator:                                                  
WOIIB                                

  Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

35.

1. Zasady projektowania i odbioru rusztowań 
do wykonania robót budowlanych. 

2. Deskowania wielkoformatowe  do konstruk-
cji żelbetowych – nowatorskie rozwiązania.

21-09-2017 r.                                
16:00-19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                    
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

36.

Branża elektroinstalacyjna –
SEP O/Kalisz
Rozdzielnice wnętrzowe  SN  w izolacji 
gazowej lub powietrznej do rozdziału energii 
elektrycznej we wnętrzowych oraz kontenero-
wych stacjach transformatorowych. Wymaga-
nia aktualnych norm.

wrzesień  2017 r.                                  
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkuba-
tor Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                

Informacje: tel. 62 765 85 33

37.
Najistotniejsze zmiany w ustawie o wyrobach 
budowlanych jakie obowiązują od  1 stycznia 
2017 r. 

05-10-2017 r.                                         
15:30-19:00                                                                           

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
WOIIB                                

  Wykładowcy:                                               
mgr inż. Dariusz Zgorzalski                                                                                                                                       

 Informacja:                                                                                     
tel. 61 854 20 23                  

irena.p@wkp.piib.org.pl                        

38.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

05-10-2017 r.                                 
16:00-19:10                                                                          

Leszno                                                        
Zespół Szkół Rolniczo- 

Budowlanych im. „Synów 
Pułku” ul. 1 Maja nr 1 

– aula szkoły 

Organizator:                                                  
WOIIB                                 

 Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

39.

1. Zielone dachy – nowe rozwiązania materia-
łowe i konstrukcyjne. Mykologia – wybrane 
zagadnienia.     

2. Przyczyny zgrzybiania budynków i metody 
ich zwalczania.

12-10-2017 r.                                         
16:00-19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                    
Wykładowcy:                                                                                                                                      
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 1/2017 (54)

34 www.woiib.org.pl

40.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

19-10-2017 r.                                  
16:00-19:10                                                                          

Piła                                                          
ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
WOIIB                                 

 Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

41.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
inżynierów budownictwa.

19-10-2017 r.                                         
14:00-19:00                                                                         

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, al. 1 Maja 9 
– sala konferencyjna

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy: 
1. Maria Tomaszewska 

– Ergo Hestia.                                                                                                                                          
Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

42.

Branża elektroinstalacyjna –
SEP -O/Kalisz
Źródła  zasilania  urządzeń przeciwpożaro-
wych. Ochrona przeciwporażeniowa  urządzeń, 
których funkcjonowanie jest niezbędne w cza-
sie pożaru. Tymczasowe instalacje elektryczne 
rozwijane przez jednostki  ochrony przeciw-
pożarowej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej.                                                         

październik  2017 r.                                  
10:00                                                    
Kalisz                                        

Fundacja Kaliski Inkuba-
tor Przedsiębiorczości,
 ul. Częstochowska 25

Organizator:                                               
SEP/O Kalisz                                            
Wykładowcy:                                                                                

Informacje: tel. 62 765 85 33

43.
Dobre praktyki gospodarowania wodami 
w świetle przepisów Prawa wodnego oraz 
w świetle uwarunkowań środowiskowych.

październik  2017 r.                                       
10:00-15:00                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
SITWM                                                             

Informacja:                                                        
Cezary Siniecki                                       
tel. 692 440 701                      

44.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

09-11-2017 r.                                         
16:00-19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
WOIIB                                 

 Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        

45.

1. Budownictwo energooszczędne – pasywne. 
Problemy technologiczne instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych.  

2. Wpływ kształtu budynku na straty ciepła.

16-11-2017 r.                                         
16:00-19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB + SEP                           

Wykładowcy:                                                                                                                                           
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

46.
Odpowiedzialność prawna (cywilnoprawna, 
karna, dyscyplinarna) osób pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie.                                    

16-11-2017 r.                                         
16:00-19:10                                                                          

Konin                                           
Starostwo Powiatowe 

w Koninie, al. 1 Maja 9 
– sala konferencyjna

Organizator:                                                  
WOIIB                                  

Wykładowcy:                                                
1. Adwokacka Spółka Part-

nerska (Stawski & Syty)                                                                                                                                            
    Informacja:                                                                                     

tel. 61 854 20 23                  
irena.p@wkp.piib.org.pl                        
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47.

Branża elektroinstalacyjna –
SEP  – Poznań
XX Sympozjum z cyklu „Współczesne 
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne i informatyczne”.

22-23.11.2017 r.                                       
09:00                                                                           

Poznań                                      
Centrum Kongresowe 

IOR, 
ul. W. Węgorka 20

Organizator:                                        
SEP O/Poznań                                   
Wykładowcy:                                                                 
Informacja:                                                                                 

Biuro SEP - tel. 61 853 65 14

48. Hydraulika rzek nizinnych. 

listopad 2016 r.                               
10:00-15:00                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
SITWM                                                             

Informacja:                                                       
mgr inż. Cezary Siniecki                          

tel. 692 440 701                      

49.

1. Nawierzchnie z kostki brukowej. Warunki 
techniczne wykonania, odwodnienia  du-
żych powierzchni. 

2. Posadzki przemysłowe. Metody naprawy  
posadzek: lastrykowych, ceramicznych  
i betonowych

07-12-2017 r.                                         
16:00-19:10                                                                          

Poznań                                      
Siedziba WOIIB,
 ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                         
Wykładowcy:                                                                                                                                           
Informacja:                                         

CUTOB-PZITB                                      
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304         

biuro@cutob-poznan.pl                       

Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe i  zaświadczenia  
o uczestnictwie. 

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać w okresie 2 tygodni poprzedzających dzień szkolenia na adres: CUTOB-PZITB,  
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61-853-68-05 w. 333, 304, fax. 61-853-60-37, email: biuro@cutob-poznan.pl  
lub WOIIB, 60-602 Poznań ul. Dworkowa 14, tel. 61-854-20-23, 61-854-20-10, fax. 61-854-20-11, email: irena.p@wkp.piib.org.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

w szkoleniu pt. ……………………………………..................................................................………………………….

w dniu ………………………………………………………….................................................................……………...

imię i nazwisko……………………………………….....……................. nr członkowski……………............………..

nr telefonu do kontaktu…………………….................................................................………………………………….

 Podpis …….............................................…………………….

uWAGA ! 
• Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach nie będą indywidualnie potwierdzane.
• W przypadku odwołania szkolenia zainteresowane osoby zostaną o tym fakcie powiadomione.




