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Szanowne Koleżanki!
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12 kwietnia 2018 roku XVII Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy Wiel-
kopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podsumował  
i ocenił okres IV Kadencji władz samorządu zawodowego w Wielko-

polsce. Ocena wypadła pozytywnie i zdecydowaną większością głosów zatwierdzo-
no sprawozdanie organów, udzielono absolutorium Radzie WOIIB i zatwierdzono 
budżet na rok 2018 oraz program działania samorządu. Na Zjeździe dokonano wybo-
rów składów wszystkich organów Izby oraz delegatów na zjazdy krajowe.

Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie odbyło się 23 kwietnia 2018 r.  
Na tym posiedzeniu wybrano Prezydium Rady WOIIB oraz przewodniczących dzie-
więciu komisji i zespołów problemowych działających w ramach Rady na V kaden-
cję. Składy osobowe są przedstawione w dalszej części Biuletynu.

W kwietniu aktywnie uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Poznań-
skich w: „INSTALACJE” i „EXPOPOWER”, organizując sesje naukowo-techniczne,  
a 14 maja 2018 r. w siedzibie Izby odbywała się konferencja geotechniczna „Grunty 
organiczne jako podłoże budowlane”. 

13 czerwca 2018 r. odbędzie się kolejna konferencja związana z geotechni-
ką „Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa  
energooszczędnego”, a 11 października VI Ogólnopolska Konferencja „Budowni-
ctwo Szpitalne. Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów.” Jej przepro-
wadzenie będzie wiązało się z wydaniem monografii. 

WOIIB w V kadencji będzie nadal współpracować przy organizacji targów:  
BUDMA, INSTALACJE oraz EXPOPOWER ze swoim strategicznym partnerem, 
jakim są Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Ponadto będzie aktywnie współpracować w ramach Wielkopolskiego Porozu-
mienia Samorządów Zawodowych ze wszystkimi samorządami reprezentującymi 
zawody zaufania publicznego, a w szczególnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Ar-
chitektów oraz Wielkopolską Izbą Budownictwa, zrzeszającą osoby prawne w bu-
downictwie.  

Reprezentując osoby fizyczne związane z pracą w budownictwie, WOIIB  
będzie podtrzymywała kontakty z parlamentarzystami z rejonu Wielkopolski w celu 
przybliżenia przedstawicielom mającym wpływ na kształtowanie prawa problemów,  
z jakimi spotyka się branża budowlana.

Należy podkreślić, że WOIIB, organizując różne konferencje oraz szkolenia, 
współpracuje z wyższymi uczelniami i pośrednio wspiera działania szkolnictwa  
zawodowego.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, wybranym do władz Izby na V kadencję, 
gratuluję wyboru, życząc dużo energii do działania na rzecz naszego samorządu  
i wytrwałości koniecznej do osiągnięcia wyznaczonych celów, a przede wszystkim 
do pracy na rzecz rozwoju Izby. 

W dniach 29 i 30 czerwca 2018 r., odbędzie się w Warszawie XVII Zjazd Sprawo-
zdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nasi delegaci pojadą  
z konkretnymi wnioskami. Będą aktywnie uczestniczyć w obradach oraz  
wybrani przez nas, wystartują w wyborach do władz krajowych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem.     

mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB
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XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB

12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kongresowo-Dydak-
tycznym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu 
odbyły się obrady XVII Zjazdu Sprawozdawczo-

-Wyborczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Na 170 uprawnionych delegatów w Zjeździe 
wzięło udział 159, co stanowiło 93,53 % wszystkich delega-
tów. 
 Delegatów oraz przybyłych gości honorowych 
przywitał przewodniczący Rady WOIIB Włodzimierz Dra-
ber. Wśród gości byli m.in.:
• Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego;
• prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki 

Poznańskiej;
• prof. Zbigniew Kledyński – wiceprezes Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa;
• dr inż. Marlena Kucz –  prodziekan Wydziału Budownictwa  

i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej;
• dr hab. inż. Jerzy Bykowski, prof. nadzw. – dziekan 

Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Przyrodniczego;

• Ewa Ślęzak – dyrektor Wydziału Infrastruktury  
i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Poznaniu;

• Andrzej Nowicki zastępca dyrektora Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, który 
reprezentował prezydenta miasta Poznania oraz Piotra 
Sobczaka – dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury 
UM w Poznaniu;

• Małgorzata Drajerczak – naczelnik Wydziału Wyrobów 
Budowlanych Wielkopolskiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego, która reprezentowała Aidę Januszkiewicz-
Piotrowską, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego;

• Krzysztof Frąckowiak – reprezentował przewodniczącego 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów – Karola 
Fiedora;

• Marek Szczęsny – prezydent Rady Wielkopolskiej Izby 
Budownictwa;

• Zenon Kierczyński – prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby 
Budownictwa;

• Kazimierz Pawlicki – prezes Zarządu Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu;

• Jan Lemański – prezes Zarządu Oddziału PZITS  
w Poznaniu;

• Cezary Siniecki – przewodniczący Zarządu Oddziału 
SITWM w Poznaniu;

• Edmund Przybyłowicz – przewodniczący ZO PZITB  
w Poznaniu;

• Teresa Kuczkowska – przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu;

• Czesław Przybyła – starszy cechu Wielkopolskiego Cechu 
Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu.

W wystąpieniach gości Zjazdu padło wiele ciepłych słów 
pod adresem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Prezydium Zjazdu

Wojciech Jankowiak, Wicemar-
szałek Województwa Wielkopol-
skiego, podkreślił rolę inżynierów 
budownictwa, dobrze przygo-
towanych do działania zawodo-
wego   fachowców skupionych  
w WOIIB. Bezpośrednio przekłada 
się to na coraz większą frekwencję 
uczestników Zjazdów. Podkreślił 
bardzo dobrą współpracę pomię-
dzy samorządem województwa  
i samorządem zawodowym. Ser-

decznie podziękował za to ustępującym władzom Izby. Stwier-
dził, że ceni sobie tak dobrą współpracę dla dobra i  przyszłości 
Wielkopolski. Życzył delegatom owocnych obrad, zarówno  
w decyzje programowe, jak i personalne, które przełożą się na 
dynamiczny rozwój Izby.

Małgorzata Drajerczak, Naczel-
nik Wydziału Wyrobów Budow-
lanych Wielkopolskiego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego,  
w imieniu Wielkopolskiego  
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
Aidy Januszkiewicz-Piotrowskiej, 
przekazała wyrazy uznania za do-
tychczasową bogatą działalność 
WOIIB w środowisku wielkopol-
skich inżynierów. Na szczególne 
wyróżnienia zasługuje dbałość  

o dobrze pojętą solidarność zawodową, podtrzymywanie 
etosu inżyniera budownictwa jako osoby reprezentującej za-
wód zaufania publicznego. Życzyła wszystkim uczestnikom 
Zjazdu dobrych wyborów, podjęcia właściwych decyzji oraz  
satysfakcji zawodowej połączonej z pomyślną realizacją celów  
i zamierzeń.
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Prof. dr hab. inż. Tomasz Łody-
gowski, rektor Politechniki Poznań-
skiej, podkreślił, że od wielu lat trwa 
bardzo dobra współpraca pomiędzy 
PP a WOIIB, za którą serdecznie 
podziękował. Wielu członków Izby 
to absolwenci Uczelni. Liczy na to, 
że wnioski wypływające z obrad 
XVII Zjazdu będą również związane  

z działalnością edukacyjną PP, co pozwoli jeszcze bardziej 
zacieśnić współpracę. Życzył delegatom owocnych obrad.  

Kazimierz Pawlicki, prezes Zarządu 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-
nych NOT w Poznaniu, w imieniu 
Rady Federacji Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych NOT podziękował 
za dotychczasową dobrą współpracę. 
Życzył delegatom trafnych wyborów 
oraz wyraził nadzieję na kontynuowa-
nie dalszej owocnej współpracy.

Krzysztof Frąckowiak, w imieniu 
przewodniczącego Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Architektów – Karola 
Fiedora, podkreślił dobrą współpracę 
obu samorządów. Życzył delegatom 
owocnych obrad, dobrych wyborów, 
sprawnego przeprowadzenia Zjazdu.

Ewa Ślęzak, dyrektor Wydziału 
Infrastruktury i Rolnictwa Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Poznaniu, podziękowała za do-
tychczasową współpracę pomię-
dzy Izbą a Wielkopolskim Urzędem  
Wojewódzkim. Wyraziła uznanie 
dla wielu inicjatyw ustawodawczych  
i działań zmierzających do podnosze-
niu prestiżu zawodu inżyniera budow-

nictwa. To dzięki pracy inżynierów z WOIIB realizowane są 
inwestycje przemysłowe tak ważne dla regionu. Podzięko-
wała za rzetelną pracę, której efekty otaczają Wielkopolan.  
Życzyła delegatom dokonania dobrych wyborów – kierun-
ków do dalszego działania oraz osób, które w kolejnej kaden-
cji pokierują działalnością samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa. 

Dr hab. inż. Jerzy Bykowski, dziekan 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Go-
spodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, podzię-
kował za zaproszenie na obrady XVII 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. 
Wyraził nadzieję, że dalej będzie 
kontynuowana tak dobra współpraca 
pomiędzy Izbą a Wydziałem, którym 

kieruje. Życzył delegatom owocnych obrad.

Teresa Kuczkowska, przewodni-
cząca Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Poznaniu, podziękowała 
za zaproszenie na tak ważne dla środo-
wiska inżynierów budownictwa spot-
kanie, jakim jest zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy. Podkreśliła bardzo 
dobrą współpracę obu samorządów  
w ramach Wielkopolskiego Porozu-

mienia Samorządów Zawodowych. Jest to dobra platforma 
do współdziałania dla dobra członków obu Izb. Życzyła dele-
gatom dobrych wyborów.

Jan Lemański, prezes Zarządu Od-
działu PZITS w Poznaniu, podkreślił 
wieloletnią współpracę Zrzeszenia - 
które było jednym ze współzałożycieli 
samorządu - z WOIIB w celu organi-
zacji i prowadzenia ciągłych szkoleń 
dla inżynierów i techników, będących 
członkami obu organizacji. Wyraził 
nadzieję, że kolejne lata przyniosą 
większą intensyfikację tego typu dzia-

łań. Życzył delegatom  owocnych obrad i dokonania dobrych 
wyborów.

Andrzej Nowicki, zastępca dyrektora 
Wydziału Urbanistykii Architektury 
Urzędu Miasta Poznania, podzięko-
wał za zaproszenie na Zjazd. Wyraził 
uznanie dla działań Izby w opiniowa-
niu aktów prawnych związanych z bu-
downictwem oraz działań w zakresie 
etyki zawodowej inżynierów budow-
nictwa. Pogratulował całemu środo-
wisku inżynierów budownictwa wie-

loletnich efektów pracy samorządu, które miały duży wpływ 
na jakość życia mieszkańców Poznania. Życzył owocnych 
obrad.

Prof. Zbigniew Kledyński, wicepre-
zes Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, zauważył, że Okręgowy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy to czas 
podsumowań czteroletnich działań 
ustępujących władz oraz całego środo-
wiska inżynierów budownictwa. Ta-
kie podsumowanie czeka w czerwcu 
tego roku PIIB. Pokrótce przypomniał 
najważniejsze działania PIIB w minio-

nym czteroleciu. I tak w latach 2014–2018 zajmowano się,m.
in.:  
• ustawą deregulacyjną, która wprowadziła wiele zmian  

w procedurach wewnętrznych całej Izby; 
• opiniowaniem przepisów Kodeksu Urbanistyczno- 

Budowlanego, który przyniósł nowe ustawy,
• jak choćby Ustawę o zawodzie architekta, inżyniera  

i urbanisty; 
• wypracowanie programowego stanowiska w sprawie  

„Co pomaga, a co przeszkadza w zawodzie inżyniera bu-
downictwa?”.
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• Spośród 50 kandydatur wybrano 29 członków 
Okręgowej Rady (lista według alfabetu):

1. Walenty ADAMCZEWSKI
2. Beata BARTKOWIAK
3. Zbigniew BIGOSZEWSKI
4. Wojciech BIAŁEK
5. Tomasz Karol BUCZKOWSKI
6. Romana Maria BRZOZOWSKA
7. Krystyna CHOCIANOWICZ
8. Elżbieta Maria CHORĄŻY
9. Maciej DĄBROWSKI

10. Włodzimierz DRABER
11. Jerzy FRANCZYSZYN
12. Danuta GAWĘCKA
13. Klemens JANIAK
14. Anita KARCZ

15. Mirosław KAROLAK
16. Wiktor LISZCZYŃSKI
17. Tadeusz ŁUKA
18. Andrzej MIKOŁAJCZAK
19. Roman NAPIERAŁA
20. Mirosława OGORZELEC
21. Jolanta POPŁAWSKA
22. Edmund PRZYBYŁOWICZ
23. Kazimierz RATAJCZAK
24. Edward SZCZECHOWIAK
25. Marian WALCZAK
26. Krzysztof WAWRZYNIAK
27. Andrzej WOJCIECHOWSKI
28. Zenon WOŚKOWIAK
29. Anna WRÓBLEWSKA

 Podziękował ustępującym władzom za aktywną 
kadencję i życzył nowo wybranym władzom dużo zaanga-
żowania w działania przez kolejne lata oraz wielu udanych 
osiągnięć.
 W ramach wystąpień gości Włodzimierz Draber, 
przewodniczący WOIIB, poinformował delegatów, że na 
jego adres wpłynęły serdeczne życzenia owocnych obrad 
od: Krystyny Łybackiej,  posłanki do Parlamentu Europej-
skiego  i  od  Pawła Arndta, posła na Sejm RP.
 Następnie przewodniczący Zjazdu – Lech Gro-
dzicki, jako zastępca przewodniczącego Rady Programo-
wej Biuletynu, krótko przedstawił delegatom ideę nagród 
„Złotego pióra”, by wyróżnić najbardziej aktywnych auto-
rów. Kapituła nagrody postanowiła uhonorować  „Złotym 
piórem” za dotychczasową działalność pisarską, kol. Mar-
ka Adamca.
 Nagrodę wręczyli: przewodniczący Rady WOIIB 
Włodzimierz Draber i zastępca przewodniczącego Rady 
Programowej Biuletynu Lech Grodzicki.
 Po wystąpieniach gości zjazdu, wysłuchano spra-
wozdań organów Izby z działalności w 2017 r. Delegaci 
zatwierdzili je i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie 
WOIIB. Następnie zatwierdzili „Program działalności 
WOIIB na 2018 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 
2018 rok”.

Delegaci wybrali przewodniczących organów statuto-
wych Izby. I tak:
• przewodniczącym Rady WOIIB – mgr. inż. Jerzego 

Strońskiego, 
• przewodniczącym OKK – prof. dr. hab. inż. Wiesława 

Buczkowskiego,
• przewodniczącym OKR – mgr. inż. Andrzeja Kulesę,
• przewodniczącym OSD – mgr. inż. Łukasza Gorgolew-

skiego,
• koordynatorem OROZ – mgr. inż. Lecha Grodzickiego.

Kolejnym punktem porządku obrad Zjazdu był wybór 
członków organów.
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• Spośród 31 kandydatur wybrano 13 członków 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (lista według 
alfabetu):

1. Andrzej BARCZYŃSKI
2. Alina DAJERLING-BIAŁEK
3. Anna GIECZEWSKA
4. Roman JABŁOŃSKI
5. Seweryn KACZMAREK
6. Stanisław Leszek KASPERSKI
7. Jolanta Barbara KSIT
8. Mirosław LISOWSKI
9. Renata MAKOWSKA
10. Daniel PAWLICKI
11. Roman  PILCH
12. Piotr ŻABIEREK
13. Piotr ŻYWICA 

• Następnie delegaci wybrali 6 członków Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej (lista według alfabetu):

1. Urszula BARTKOWSKA
2. Łukasz Karol BĄK
3. Mirosław GRYGIER
4. Rajmund JAKUSZKOWIAK
5. Anna Maria KOŁŁĄTAJ
6. Zdzisław SMOLIBOWSKI 

• Spośród 14 kandydatur członkami Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego WOIIB zostali wybrani (kolejność 
według alfabetu):

1. Magdalena FRANCZYSZYN-PORTKA
2. Waldemar KACZMAREK
3. Mieczysław KOLECKI
4. Zdzisław KOWALSKI
5. Tomasz  KULCZYŃSKI
6. Maria MACIEJEWSKA
7. Edmund Krzysztof MARMUR
8. Tadeusz Jan PAWLAK
9. Wojciech SZYGUŁA
10. Krzysztof WIŚNIEWSKI
11. Jerzy WOŹNIAK
12. Bogdan Kazimierz ZASTAWNY

• Spośród 6 kandydatur Okręgowymi Rzecznikami 
Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB zostali 
wybrani (lista według alfabetu):

1. Henryk GRABOWSKI
2. Ryszard JAGŁA
3. Grażyna Maria KUBAŚ
4. Przemysław WLEKLIK
5. Małgorzata ZAMOJSKA-MROZEK

• Spośród 39 kandydatur delegatami na Krajowy Zjazd 
PIIB zostali wybrani (lista według alfabetu):

1. Walenty ADAMCZEWSKI
2. Andrzej BARCZYŃSKI
3. Zbigniew BIGOSZEWSKI
4. Krystyna CHOCIANOWICZ
5. Włodzimierz DRABER
6. Danuta GAWĘCKA
7. Łukasz GORGOLEWSKI
8. Klemens JANIAK
9. Anita KARCZ
10. Mirosław KAROLAK
11. Anna Maria KOŁŁĄTAJ
12. Mirosława OGORZELEC
13. Daniel PAWLICKI
14. Edmund PRZYBYŁOWICZ
15. Jerzy STROŃSKI
16. Jerzy WITCZAK
17. Zenon WOŚKOWIAK

Podczas Zjazdu zgłoszono 7 wniosków, z których dwa 
zostały skierowane do dalszej pracy nad ich realizacją do:

• Krajowej Rady i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
– dotyczący zasad wynagradzania członków komisji 
egzaminacyjnych; 

• Okręgowej Rady WOIIB – związany z  organizacją 
szkoleń dotyczących prowadzenia dziennika budowy  
i dokumentacji związanej z BHP na budowie.

 Relacja i zdjęcia:
Mirosław 

Praszkowski
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Szanowni Państwo!

W Państwa gronie,  delegatów obecnych na  XVII  
Zjeździe, ok. 30% to nowi ludzie, którzy zosta-
li wybrani na ostatnich, jesiennych zebraniach 

wyborczych. OKR czuła się więc zobowiązana do nie-
co szerszego przedstawienia ogólnych spraw związanych  
z OKR WOIIB. Obowiązki OKR wynikają wprost z Ustawy  
o samorządach zawodowych z 15 grudnia 2000 roku, Statutu 
PIIB i Regulaminu Okręgowych Rad PIIB.  Z ww. przepisów 
wynika, że OKR swoje zadania nadzorcze wykonuje głównie 
przez planowane kontrole OIIB. Kontrole te są wykonywane 
między zjazdami w Państwa imieniu, ponieważ to Państwo wy-
bieracie spośród siebie członków OKR i osobno jej przewodni-
czącego.    
 Ważne więc jest, żeby byli to ludzie niezależni od 
władz OIIB i jednocześnie posiadali wiedzę o organizacji  
i funkcjonowaniu Izby. OKR jest zobowiązana skła-
dać na każdym Zjedzie sprawozdanie ze swojej działalno-
ści. Sprawozdanie OKR za 2017 rok zostało opublikowane  
w materiałach na XVII Zjazd WOIIB, na stronach od 127 do 137. 
Materiały te zostały dostarczone wszystkim delegatom na Zjazd 
z wyprzedzeniem ok. 2-tygodniowym i umieszczone w Interne-
cie.  Zakładam, że Państwo mieli do nich dostęp i je przeczytali,  
a jeśli nie, to mogą jeszcze to zrobić z pomocą swoich delega-
tów.  Niezależnie od pisemnych form sprawozdania z działalno-
ści OKR, na XVII Zjeździe przedstawiłem, jako przewodniczący 
OKR, ustne sprawozdanie.  Myślę, że  ponowne umieszczenie 
tego 10-stronnicowego sprawozdania teraz na łamach naszego 
Biuletynu nie jest konieczne. 
 Wydaje się jednak, że warto przypomnieć kilka spraw 
istotnych związanych z działaniami OKR między Zjazdami,  
o ważniejszych wynikach kontroli jednostek organizacyjnych 
i innych sprawach wynikających z długoletnich doświadczeń 
OKR dotyczących naszej Izby, co do których OKR uzyskała 
wiedzę na podstawie kilkudziesięciu kontroli oraz obecności jej 
przedstawicieli na posiedzeniach Okręgowej Rady i Prezydium 
Rady WOIIB, a także rozmów z członkami naszej Okręgowej 
Izby, Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady i pracow-
nikami biura WOIIB. Niektóre opinie OKR wynikają z wiedzy 
uzyskanej w ciągu 2 kadencji, czyli 8 lat i kilkudziesięciu kon-
troli, ponieważ członkowie OKR zostali wybrani na Zjazdach  
w 2010 r. i 2014 r. OKR pracowała w składzie: Wojciech Białek 
– przewodniczący, Anna Maria Kołłątaj – wiceprzewodnicząca, 
Urszula Bartkowska – sekretarz, Ryszard Białczyk, Rajmund Ja-
kuszkowiak, Wiktor Liszczyński i Andrzej Kulesa – członkowie. 
Między XVI i XVII Zjazdem WOIIB OKR odbyła 8 posiedzeń 
plenarnych, a zespoły kontrolne OKR spotykały się kilkadziesiąt 
razy. Obecność członków OKR na posiedzeniach była wzorowa. 
Przewodniczący OKR lub w jego zastępstwie wiceprzewodni-
cząca brali udział we wszystkich posiedzeniach Rady i Prezy-
dium Rady WOIIB. Wszyscy członkowie OKR uczestniczyli  
w 3–dniowym szkoleniu – zorganizowanym przez Kra-
jową Komisję Rewizyjną jesienią 2017 roku w Łodzi.  

Wiceprzewodnicząca OKR uczestniczyła w 2 naradach szko-
leniowych w Warszawie zorganizowanych przez KKR. Człon-
kowie OKR byli regularnie szkoleni przez cały okres pełnienia 
swoich funkcji.
 Terminowość przygotowywania opracowań nienagan-
na i aktywność członków jest godna podziwu. Osobiście jestem 
dumny, że mogłem pracować z tak znakomitym zespołem przez 
dwie kadencje. Chcę wszystkim członkom OKR serdecznie 
podziękować za 8 lat wspólnej pracy i pozwólcie Państwo, że 
podkreślę szczególny  wkład pracy pań: Anny Kołłątaj i Urszuli 
Bartkowskiej. 
 Przechodzę do ogólnej oceny wyników 9 kontro-
li przeprowadzonych przez OKR między XVI i XVII Zjaz-
dem WOIIB. Szczegółowe wyniki pokazują nasze protokoły  
z poszczególnych kontroli oraz sprawozdanie OKR zamiesz-
czone w materiałach zjazdowych, a także sprawozdanie rocz-
ne Okręgowej Rady WOIIB. Każdy z Państwa, zainteresowa-
ny bardziej szczegółowo, może się z nimi zapoznać. Wyniki 
kontroli wykazały pewne błędy i niedociągnięcia, które nie 
rzutują jednak w sposób zasadniczy i decydujący o wyni-
kach pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i całej 
WOIIB. Niektóre organy izby i komisje pracują bardzo dobrze,  
niektóre wręcz wzorowo. Szczegółowo opisujemy to  
w protokołach kontroli. Bardzo ważne jest podejście osób kon-
trolowanych do wyników kontroli. Tam, gdzie to podejście 
jest konstruktywne i rzeczowe, można optymistycznie patrzeć 
na przyszłą działalność. Są jednak przypadki nieprzyjmowania 
prawd oczywistych i negowania faktów.
 Kondycja ekonomiczna i finansowa WOIIB jest bardzo 
dobra i stabilna. Szczegółowe dane znajdują się w sprawozdaniu 
rocznym WOIIB opracowanym, jak w poprzednich latach, przez 
główną księgową mgr Hannę Koźlińską i zweryfikowanym 
przez biegłego rewidenta. Zysk na całokształcie działalności 
w 2017 r. wyniósł około 420 tys. zł. Fundusz własny na dzień 
31.12.2017 r. wynosi  ok. 11,9 mln zł. Środki pieniężne w kasie 
i na rachunkach  wynoszą ok. 7,1 mln zł. 
Obecnie WOIIB nie jest obciążona żadnymi kredytami. 
• Członkowie nasi, których liczba oscyluje wokół 10,8 tys.,  

z jednej strony są dobrze obsługiwani przez organy i biuro 
Okręgowej Izby, a z drugiej strony taka ilość członków gwa-
rantuje dobrą kondycję WOIIB na najbliższe lata.

• W miarę ustabilizowana liczba osób ubiegających się  
o uprawnienia budowlane pozwala patrzeć optymistycznie na 
prognozę liczby członków WOIIB w najbliższych latach.

• W obecnej sytuacji ekonomicznej Rada Okręgowa WOIIB 
podjęła nowe inicjatywy i formy działań statutowych. OKR 
uważa, że kierunek ten jest prawidłowy i należy go kontynu-
ować. 

• Według opinii OKR, WOIIB jednak nadal nie wykorzystuje 
w pełni swoich możliwości ekonomicznych. Zaplanowane  
w budżecie roku 2017 środki dla prowadzenia, rozwijania  
i udoskonalania działalności statutowej, nie zostały w pełni 
wykorzystane, a jest to głównym celem i obowiązkiem samo-
rządu zawodowego. 

Skrót  Sprawozdania  Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
dla XVII Zjazdu WOIIB
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• OKR, na podstawie przeprowadzonej kontroli, stwier-
dziła, że  uchwały XVI Zjazdu WOIIB   zostały w więk-
szości zrealizowane, jedna uchwała została zrealizowana  
z opóźnieniem, a dwie były w trakcie realizacji w dniach 
przeprowadzania kontroli. Jedna z tych dwóch była urucho-
miona uchwałą Okręgowej Rady WOIIB, a druga, według 
oświadczenia przewodniczącego Okręgowej Rady WOIIB, 
będzie zrealizowana do XVII Zjazdu WOIIB.  Szczegółowy 
opis realizacji wniosków znajduje się w protokole z kontroli 
realizacji uchwał zjazdowych.

• Realizacja uchwał Okręgowej Rady WOIIB i Prezydium 
Rady nie budzi zastrzeżeń. 

 Tak jak wspomniałem, niektóre organy, komisje  
i zespoły nie ustrzegły się błędów, ale w sumie wykonały swoje 
obowiązki. Komisja Kwalifikacyjna wykonała dużą i odpowie-
dzialną pracę, lecz niestety nie ustrzegła się formalnych błędów, 
to samo można powiedzieć o Zespole ds. Współpracy z Zagra-
nicą. Komisja Funduszu Zapomóg pracowała bardzo sumiennie 
i wykorzystała cały limit budżetowy na rzecz pomocy naszym 
członkom i można przypuszczać, że do końca kontrolowała sy-
tuację finansową skrupulatnie. Można przypuszczać, że gdyby 
wszystkie nasze jednostki wykonujące w ramach budżetu dzia-
łania statutowe tak pracowały, to działalność całej WOIIB na 
rzecz naszych, członków byłaby doskonalsza. Wyniki wszyst-
kich kontroli znajdują się w dostępnych odpowiednich protoko-
łach.  
 Na podstawie przeprowadzonych kontroli, dokumen-
tów księgowych oraz opinii i raportu Biegłego Rewidenta, OKR 
stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe WOIIB za 2017 rok 
przedstawia rzetelnie i czytelnie wszystkie informacje istotne 
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej WOIIB.  
 OKR za istotne i niepokojące w działalności 
WOIIB uważa zbyt dużą rozbieżność między możliwościa-
mi wynikającymi z bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej  
a faktycznie realizowanymi działaniami statutowymi. WOIIB 
nie wykorzystuje w pełni środków, które pozyskuje głównie 
ze składek członkowskich i opłat wpisowych. W ten sposób 
od kilku już lat, na skutek oszczędności w rocznych budżetach 
i dużego zysku na całokształcie działalności, rośnie fundusz 
statutowy, który powiększony o zysk roku 2017 będzie wyno-
sił ok. 12 mln zł, a w tym żywej gotówki ok. 7,1 mln zł. Fun-
dusz ten może być źródłem pokrycia ewentualnych niedoborów  
w budżecie i strat na całokształcie działalności. W realizacji  
budżetu może jednak do tego nie dojść. Tak więc, znaczne rezer-
wy nie są wykorzystywane w pełni od kilku już lat. Nie został też 
zdefiniowany i akceptowany uchwałą Zjazdu cel gromadzenia 
od kilku lat tak dużej ilości środków. Członkowie WOIIB pła-
cący niemałe składki roczne nie dostają w zamian pełnej oferty 
działań statutowych na miarę możliwości ekonomicznych Izby. 
 Zwiększenie działalności statutowej, podniesie-
nie standardu działań, poszukiwanie nowych możliwo-
ści działania na rzecz członków WOIIB, uzasadnienie po-
trzeb inwestycyjnych i ewentualnie opracowanie programu  
inwestycyjnego wydają się pilną koniecznością. Wpływy  
finansowe z lokat za ostatni rok to tylko kwota około 100 
tys. zł. Po likwidacji Izby Urbanistów jej majątek i gotówka  
zostały przekazane do Skarbu Państwa. Przy dalszej takiej 

polityce finansowej każdy z nas ma szansę zasilić Skarb  
Państwa. Głoszenie tezy, że musimy mieć tak dużą rezerwę na 
wszelki wypadek, jest niekorzystne dla WOIIB i jej członków.  
W wypadku nieprzewidzianego kryzysu liczba członków nie 
zmniejszy się w sposób radykalny z roku na rok, a więc wpływy 
również. W przypadku odgórnych decyzji o likwidacji, będą roz-
wiązania systemowe tej sytuacji. 
 W ekonomii obowiązuje zasada, że „pieniądz powinien 
robić pieniądz” albo, jak w naszym przypadku, „powodować  
pożyteczne planowane działania, dla których został wypracowa-
ny”. Trzymanie pieniędzy na kontach bez konkretnego celu to nie 
jest dobry pomysł. Kilkuletnia inflacja i upływ czasu bez intensyw-
niejszego, pożytecznego działania na rzecz członków nie są ko-
rzystne dla naszej organizacji, zwłaszcza w świetle licznych kry-
tycznych ocen potrzeby istnienia Izby i częstego pytania „co nam 
właściwie ta Izba daje?”. Dajmy więc członkom („sponsorom”  
i naszym „pracodawcom”) więcej i lepiej; zgodnie z Ich wolą.  
W przeciwnym wypadku doprowadzimy do samounicestwienia 
Izby. Ponad 100–tysięczna rzesza naszych członków, może tyl-
ko wtedy się obronić, jeśli w przeważającej masie będzie zado-
wolona ze swojego samorządu i będzie przekonana, że nikt nimi 
nie rządzi, bo to jest przecież samorząd. Wszelkie próby rea-
lizowania indywidualnych (nieraz może i dobrych) pomysłów 
niektórych członków kierownictwa, bez akceptacji Zjazdu lub 
Okręgowej Rady, psują atmosferę wśród członków i osłabiają 
Izbę. 
 Koleżanki i Koledzy, uważam, że niepodejmowanie 
korzystania ze zgromadzonych środków w sposób rozsądny  
i uzasadniony, jak również brak celu oszczędności określonego 
przez Zjazd naszej Izby, są znaczącym błędem w strategii dzia-
łania WOIIB. 
 Ewentualne, nie zdefiniowane do końca i jeszcze nie 
zaakceptowane przez Zjazd, programy inwestycyjne   mogą być 
realizowane tak,  jak była Dworkowa 14 i jak to się robi na świe-
cie, przy pomocy kredytu.
 Osobny duży i realny problem to zaawansowany wiek 
znaczącej części członków kierownictwa naszej WOIIB. W roz-
poczynającej się kadencji decydentami w części organów, komi-
sji i zespołów będą ludzie ok. 80-letni. Kwestia „odmłodzenia” 
wśród aktywnych członków WOIIB wydaje się pilną koniecz-
nością. 
 Chciałbym jeszcze raz podziękować za rzetelną  
pracę w OKR moim Koleżankom i Kolegom, członkom Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim, którzy byli zmuszeni 
współpracować z nami w trakcie kontroli. 
 Na koniec: zdaniem OKR, mimo pewnych mankamen-
tów w 2017 r., Okręgowa Rada WOIIB działała prawidłowo,  
a więc:                                                                                
 Na podstawie Uchwały OKR nr 6/IV/3/OKR wystąpi-
liśmy do XVII Zjazdu WOIIB o udzielenie absolutorium Okrę-
gowej Radzie WOIIB za 2017 rok. 

Wojciech Białek
przewodniczący OKR

w III i IV kadencji.
Poznań, 12.05.2018 r.
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Nowa Rada WOIIB na pierwszym posiedzeniu-  
wybór członków Prezydium

23 kwietnia 2018 roku odbyło się pierwsze, po 
XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 
WOIIB, posiedzenie Okręgowej Rady. Pod-

czas tego posiedzenia członkowie Rady wybrali skład Pre-
zydium Rady oraz przewodniczących komisji i zespołów 
działających w Izbie.
 Poza przewodniczącym Rady – Jerzym Strońskim, 
w skład Prezydium weszli:
1. Włodzimierz Draber – zastępca przewodniczącego.
2. Zenon Wośkowiak – zastępca przewodniczącego.
3. Mirosława Ogorzelec – sekretarz.
4. Roman Napierała – zastępca sekretarza.
5. Kazimierz Ratajczak – skarbnik.
6. Tomasz Karol Buczkowski – zastępca skarbnika.
7. Zbigniew Bigoszewski – członek.
8. Maciej Dąbrowski – członek.
9. Klemens Janiak – członek.
10. Edmund Przybyłowicz – członek.
11. Anna Wróblewska –  członek. 

 

Wydarzyło się 
w naszej Izbie

30 stycznia – 02  lutego

W dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2018 r., w ramach Targów „BUDMA 2018” pod 
patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, odbyło się II Forum Gospodarcze 
Budownictwa i Architektury. W ramach Forum Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa zorganizowała, jak co roku, Dni Inżyniera Budownictwa.

05 lutego Posiedzenie Zespołu ds. Współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów.

08 lutego

W siedzibie delegatury WOIIB w Gnieźnie odbyło się szkolenie na temat:
1. Istotne zmiany w Prawie Budowlanym   wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika budowy w świetle  zmienionych przepisów 

Prawa Budowlanego.

09 lutego Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

13 lutego Odbyło się ostatnie posiedzenie Prezydium Rady WOIIB w IV kadencji.

 Wybrano również skład Komisji Funduszu Zapo-
móg WOIIB. Przewodniczącym został Włodzimierz Draber, 
a członkami zostali wybrani: Roman Jabłoński, Waldemar 
Kaczmarek, Leszek Kaczorowski i Michał Rakowski.

 Podczas posiedzenia Rady wybrano również prze-
wodniczących komisji i zespołów problemowych działają-
cych w Izbie:
• Grzegorz Ratajczak –  przewodniczący Komisji  

ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń.
• Włodzimierz Draber – przewodniczący Zespołu  

Prawno-Regulaminowego.
• Zenon Wośkowiak – przewodniczący Zespołu  

ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.
• Anna Wróblewska – przewodnicząca Zespołu  

ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.
• Jerzy Franczyszyn – przewodniczący Zespołu ds. Ochro-

ny i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB.
• Edmund Przybyłowicz – przewodniczący Zespołu  

ds. Procesów Budowlanych WOIIB.
• Jerzy Stroński – przewodniczący Zespołu ds. Współpracy 

z WOIA i z innymi samorządami zawodowymi.
• Krystyna Chocianowicz –  przewodnicząca Rady  

Programowej Biuletynu Informacyjnego i Strony  
Internetowej WOIIB.

Mirosław Praszkowski
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15 lutego
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie dla członków na temat:
1. Remonty i naprawy balkonów.         
2. Naprawa i konserwacja balkonów  i loggii. Warunki użytkowania.

15 lutego

W siedzibie delegatury WOIIB w Koninie odbyło się szkolenie na temat:
1. Istotne zmiany w Prawie Budowlanym   wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika budowy w świetle  zmienionych przepisów 

Prawa Budowlanego.

19 lutego
Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu, podczas którego dokonano wyboru materiałów 
do publikacji w numerze 1/2018 (58).

19 lutego Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

19 lutego – 10 kwietnia
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB rozpatrywała nowe wnioski o nadanie uprawnień 
budowlanych.

26 lutego Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony i Doradztwa Zawodowego Członków WOIIB.

26 lutego Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

27 lutego Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.

28 lutego
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych 
członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy członków na 
własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

01 marca Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.

01 marca

W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie na temat:
1. Istotne zmiany w Prawie Budowlanym   wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika budowy w świetle  zmienionych przepisów 

Prawa Budowlanego.

01 marca
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat:
Zasady wykonywania wzmocnień i zabezpieczeń obiektów budowlanych z wykorzystaniem 
technik iniekcyjnych.

05 marca Posiedzenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

05 marca Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

08 marca 

W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat:
Roboty budowlane w świetle pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie: 
1. Wykonawca – rola w procesie inwestycyjnym. 
2. Umowa o roboty budowlane – obowiązki wykonawcy i inwestora w świetle realizacji 

procesu inwestycyjnego.
3. Funkcja projektanta, a umowa o prace projektowe.
4. Funkcja kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, a umowa o pełnienie 

funkcji.

15 marca Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

15 marca

W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat:
1. Nowe rozwiązania technologiczne i materiałowe w geotechnice.
2. Zasady wykonania  napraw i wzmocnień podłoża gruntowego z wykorzystaniem technik 
iniekcji.

15 marca

W siedzibie delegatury WOIIB w Gnieźnie odbyło się szkolenie na temat:
Roboty budowlane w świetle pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie: 
1. Wykonawca – rola w procesie inwestycyjnym. 
2. Umowa o roboty budowlane – obowiązki wykonawcy i inwestora w świetle realizacji 

procesu inwestycyjnego.
3. Funkcja projektanta, a umowa o prace projektowe.
4. Funkcja kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, a umowa o pełnienie 

funkcji.

20 marca Odbyło się ostatnie posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB w IV kadencji.
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21 marca
Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB, przy współudziale firmy Skanska 
Property Poland, zorganizował w Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu konferencję „Poznań – Nowy Rynek”.

22 marca
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat:
Seminarium szkoleniowe. Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci 
elektroenergetycznych.

22 marca

W siedzibie delegatury WOIIB w Pile odbyło się szkolenie na temat:
1. Istotne zmiany w Prawie Budowlanym   wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika budowy w świetle  zmienionych przepisów 

Prawa Budowlanego.

23 marca Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

27 marca
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych 
członków transgranicznych.

28 marca
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych 
członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy członków na 
własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

05 kwietnia

W siedzibie delegatury WOIIB w Lesznie odbyło się szkolenie na temat:
1. Istotne zmiany w Prawie Budowlanym   wprowadzone w latach 2017/2018.
2. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika budowy w świetle  zmienionych przepisów 

Prawa Budowlanego.

05 kwietnia

W siedzibie delegatury WOIIB w Kaliszu odbyło się szkolenie na temat:
Roboty Budowlane w świetle pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
1. Wykonawca – rola w procesie inwestycyjnym.
2. Umowa o roboty budowlane – obowiązki wykonawcy i inwestora w świetle realizacji 

procesu inwestycyjnego.
3. Funkcja projektanta, a umowa o prace projektowe.
4. Funkcja kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, a umowa o pełnienie 

funkcji.

05 kwietnia Posiedzenie Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB.

06 kwietnia Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB.

11 kwietnia
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych 
członków transgranicznych.

12 kwietnia

Odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB. Delegaci udzielili absolutorium 
ustępującej Radzie oraz zatwierdzili Plan Działania WOIIB na 2018 rok oraz Budżet Izby 
na 2018 rok. Wybrano przewodniczącego WOIIB, przewodniczących: OKK, OKR, OSD, 
OROZ-koordynatora, Radę WOIIB, członków organów, delegatów na Krajowy Zjazd PIIB. 
Uchwalono 2 wnioski.

18 kwietnia 
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót. 
Kosztorys inwestorski. 

19 kwietnia

W siedzibie delegatury WOIIB w Lesznie odbyło się szkolenie na temat:
Roboty Budowlane w świetle pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
1. Wykonawca – rola w procesie inwestycyjnym.
2. Umowa o roboty budowlane – obowiązki wykonawcy i inwestora w świetle realizacji 

procesu inwestycyjnego.
3. Funkcja projektanta, a umowa o prace projektowe.
4. Funkcja kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, a umowa o pełnienie 

funkcji.

23 kwietnia
Odbyło się pierwsze w V kadencji samorządu posiedzenie Rady WOIIB. Wybrano członków 
Prezydium Rady WOIIB, przewodniczących 9 komisji i zespołów problemowych.
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23 – 26 kwietnia

Na terenie MTP odbywały się Targi INSTALACJE 2018 i EXPOPOWER 2018,
a 25 kwietnia odbyła się konferencja WOIIB „Obowiązujące wymagania stawiane 
urządzeniom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym. Wspomaganie  projektowania programem 
BIM”.

26 kwietnia
W siedzibie delegatury WOIIB w Koninie odbyło się szkolenie na temat:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót. 
Kosztorys inwestorski.

26 kwietnia
W siedzibie WOIIB w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat:
Zasady i sposoby wzmacniania konstrukcji budowlanych różnych typów – cz. III konstrukcje 
stalowe.

26 kwietnia

W siedzibie delegatury WOIIB w Pile odbyło się szkolenie na temat:
Roboty Budowlane w świetle pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
1. Wykonawca  – rola w procesie inwestycyjnym.
2. Umowa o roboty budowlane – obowiązki wykonawcy i inwestora w świetle realizacji 

procesu inwestycyjnego.
3. Funkcja projektanta, a umowa o prace projektowe.
4. Funkcja kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, a umowa o pełnienie 

funkcji.

27 kwietnia
Posiedzenie Składu Orzekającego WOIIB. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych 
członków, zawieszenia w prawach członka na własną prośbę, skreślenia z listy członków na 
własną prośbę oraz skreślenia z listy członków z powodu zgonu.

27 kwietnia Posiedzenie Komisji Funduszu Zapomóg WOIIB w celu rozpatrzenia złożonych wniosków.

27 kwietnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

27 kwietnia Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WSOIIB.

27 kwietnia Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Z szeregów Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
odeszli: 
 

Stanisław Basiński Ostrowite    

Olgierd Bleja Poznań    

Tadeusz Gibowski Września    

Henryk Grabka Giewartów    

Aleksander Szmyt Poznań    

Wilhelm Marzec Przeźmierowo    

Andrzej Niedospał Ostrów Wlkp.    

Agnieszka Przybylska-Sobkowiak Poznań    

Jacek Andrzej Szyszka Poznań    

Wojciech Śnieżyński Września    

Krzysztof  Waszak Kostrzyn    
      
      
      
      

      
      
   Janusz Antoni Sochacki Konin 
   Jerzy Strykowski Poznań 
   Grzegorz Ślusarek Kalisz 
   Adam Walkowiak Luboń 
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21 marca br. odbyła się konferencja zorga-
nizowana przez Wielkopolską Okręgo-
wą Izbę Inżynierów Budownictwa przy 

współudziale firmy Skanska Property Poland na  
temat: „Poznań – Nowy Rynek”.
Konferencja miała miejsce w Collegium Altum 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Wywołała ona duże zainteresowanie wśród człon-
ków naszej izby oraz instytucji miejskich. 
Na konferencji zostały przedstawione bardzo  
ciekawe trzy prezentacje, a mianowicie:
1. REWITALIZACJA URBANISTYCZNA  

– „PAMIĘĆ O MINIONYCH WIEKACH
 I WSPÓŁCZESNOŚĆ”, prezentacje przedstawił
 dr Sławomir Palicki z Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Poznaniu; 

RELACJA Z KONFERENCJI „POZNAŃ –  NOWY RYNEK“ 

2. „NOWY RYNEK – URBANISTYCZNE  
WEJŚCIE W WOLNE TORY” przedstawiona 
przez Architekta Miasta Poznania mgr. inż. arch. 
Piotra Sobczaka;

3. PROJEKT – „POZNAŃ – NOWY RYNEK”, 
 którą zaprezentowali mgr inż. arch. Paweł  

Majkusiak z biura projektowego JEMS Architekci  
w Warszawie i mgr inż. arch. Marcin Koś-
ciuch z poznańskiego biura projektowego Ultra  
Architects.

 Powyższe prezentacje – o szczegółowe 
dane dotyczące realizowanych już pierwszych bu-
dynkach – uzupełnił dyrektor operacyjny Skanska 
Property Poland mgr inż. Łukasz Kaleciński. 
Stwierdził, że realizacja w najbliższych latach  
w tym miejscu nowej zabudowy przyczyni się do po-
wstawania wielofunkcyjnej i atrakcyjnej przestrze-
ni o olbrzymim potencjale inwestycyjnym. Projek-
towana zabudowa sąsiadująca z licznymi parkami  
i w niedużej odległości od Starego Rynku stanie się 
istotnym elementem nowej dzielnicy, wzbogacając 
jej ofertę urbanistyczną. Będzie wizytówką tego 
dynamicznie rozwijającego się fragmentu śród-
mieścia Poznania. Lokalizacja zabudowy pomię-
dzy głównym dworcem kolejowym a historycznym 
centrum miasta sprawia, że teren ten ma szansę stać 
się nie tylko wyjątkowo przyjaznym i wygodnym 
miejscem do mieszkania i pracy, ale także istot-
nym węzłem komunikacyjnym. Program inwesty-
cji będzie w sposób zrównoważony kontynuować 
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proces rewitalizacji tej części Poznania. Projekt 
zakłada budowę pięciu budynków o całkowitej  
powierzchni użytkowej ponad 100 000 m2. 
Pierwszy budynek przy ul. Matyi, o powierzchni  
12 000 m2 o dwóch kondygnacjach podziemnych  

i sześciu naziemnych planowany jest do oddania 
do użytkowania w III kwartale 2019 r., a budy-
nek kolejny (w głębi placu budowy) w II kwartale  
2019 r.
 Uczestnicy konferencji przed prezentacja-
mi mieli możliwość obejrzenia z XVI i XVII piętra 
budynku Collegium Altum UEP południowej pa-
noramy placu budowy „Nowego Rynku”, korzy-
stając z lunet i lornetek. Po konferencji kilkadzie-
siąt osób zwiedziło zaplecze budowy i obejrzało 
północną panoramę inwestycji „NOWY RYNEK” 
zaprezentowane przez pracowników Skanska Pro-
perty Poland w Poznaniu.
 
 Konferencję prowadził oraz powyższą rela-
cję z jej przebiegu złożył:

Zenon Wośkowiak
Przewodniczący Zespołu ZITiI

Targi INSTALACJE 2018

Targi INSTALACJE 2018 odbyły  się  
w dniach 23-26 kwietnia, podczas Między-
narodowych Targów Poznańskich. Było to  

największe spotkanie branży instalacyjnej w Pol-
sce i Europie Środkowej. Jedyne, które komplek-
sowo prezentowało ofertę wiodących producentów  
i dostawców urządzeń, technologii i usług z zakre-
su techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentyla-
cyjnej i chłodniczej, a także techniki obiektowej  
i techniki gazowniczej.
 Wydarzenie zgromadziło blisko 30 tys.  
profesjonalistów z 46 krajów, którzy  zaprezen-
towali nowości i premiery rynkowe oraz trendy 
w rozwoju branży. W tym roku podczas targów, 
oprócz obejrzenia ekspozycji wielu znanych wy-
stawców, można  było również wziąć udział w wie-
lu wydarzeniach towarzyszących, w tym również 
konferencjach. 
 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa, w trzecim dniu Targów,  

25 kwietnia 2018 r., w pawilonie nr 10, wspólnie  
z Międzynarodowymi Targami zorganizowa-
ła konferencję pt.: „Obowiązujące wymaga-

nia dla urządzeń 
w e n t y l a c y j n y c h .  
W s p o m a g a n i e  

dr inż. Jarosław Muller - 
Politechnika Krakowska

p r o j e k t o w a n i a  
programem BIM”. 
Patronat honorowy 
objęła Polska Izba 
Inżynierów Budow-
nictwa. 
    Obecnie, zgodnie  
z polityką UE doty-
czącą poprawy wy-
dajności energetycz-
nej i ekologiczności 
produktów na rynku, 
kładzie się szczegól-
ny nacisk na wymóg 
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minimalnej sprawności, maksymalnego poziomu 
emisji tlenków azotu oraz poziomu emitowanego 
hałasu, który to wymóg nakładany jest na urządzenia 
wprowadzane na rynek. Zakres wymagań wyraża 
się dyrektywą ERP z 2009 roku w sprawie ogólnych 
zasad ustalania wymogów ekoprojektu, w odniesie-
niu do produktów związanych z energią (Energy-
-related-Products- ErP).  Dr inż. Jarosław Muller  
z Politechniki Krakowskiej, w swoim wykładzie na 
konferencji podczas Targów INSTALACJE 2018, 
przedstawił praktyczne konsekwencje wyma-

gań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji.  
(Wykład udostępniony na stronie WOIIB). Do tego 
wykładu nawiązywali w swoich wystąpieniach  ko-
lejni prelegenci.
 Producenci urządzeń wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych musieli wprowadzić istotne 
zmiany w produkcji, aby sprostać wymaganiom 
stawianym urządzeniom.  Temat ten szczegółowo  
omówił  Dariusz Stefanowski – kierownik Produktu  
z firmy KLIMOR. Przywołał wszystkie obowią-
zujące przepisy prawa europejskiego, krajowego 
oraz normy europejskie i krajowe, jakim  „pod-
legają”  centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.  
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
1253/2014  z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie  wykonania  
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
Europy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyj-
nych wprowadziło (stosowane od stycznia 2016 r.)  
wymagania w stosunku do produkowanych  

urządzeń oraz zakresu 
informacji technicznej 
podawanej przez pro-
ducenta. (Wykład udo-
stępniony na stronie 
WOIIB).
  Jak obowiązu-
jące normy i przepisy 
wpłynęły na produkcje 
wyrobów wentylacyj-
nych i klimatyzacyj-
nych,  mieliśmy okazję 
dowiedzieć się podczas 
prezentacji szerokiej 
gamy produktów firmy 
JUWENT z Ryk. Pre-
zentację przedstawił Ireneusz Janiszek – specjali-
sta ds. marketingu w firmie JUWENT.
 Niezwykle ważnym elementem, wpływa-
jącym na podniesienie energooszczędności bu-
dynków, jest szczelność i termografia. Wykład 
na ten temat przedstawił dr inż. Andrzej Górka 
z Politechniki Poznańskiej. Sprawy pomiarów 
szczelności budynków, nie wiedzieć dlaczego, 
są niejednokrotnie lekceważone i pomijane przy  

odbiorze budynków. Nie ma obowiązku  
wykonywania takich pomiarów, a jedynie zaleca 
się ich wykonanie. Efekt braku takich pomiarów 
powoduje, że za nieszczelności w budynkach płaci 
użytkownik podczas eksploatacji. 

Ireneusz Janiszek – 
specjalista ds. marketingu 

w firmie JUWENT

Dariusz Stefanowski –  
kierownik Produktu z firmy KLIMOR.

dr inż. Andrzej Górka –  
 Politechnika  Poznańska
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 Bardzo ciekawy wykład, dotyczący  
najważniejszych zagadnień związanych z BIM 
(Building Information Modeling), przedstawił mgr 
inż. Paweł  Wierzowiecki. Co oznacza skrót BIM?
Najprościej ujmując: stworzenie inwestycji bu-
dowlanej, zaczynając od koncepcji, poprzez pro-
jekt, realizację, oddanie do użytku, eksploatację, 
aż do rozbiórki. Stosując technologię BIM, można 
dużo łatwiej i szybciej:
• przeanalizować koszt, ilość materiałów, czas re-

alizacji,
• wyłapać kolizje i  błędy w projekcie,
• zaplanować budowę,
• w łatwy sposób zmienić  proponowane urzą-

dzenia i materiały budowlane na równoważne  
technicznie,

• i wiele, wiele innych rzeczy, które nam jeszcze 
do głowy nie przyszły.

 Panuje powszechne przekonanie, że wy-
korzystanie technologii BIM to domena biur pro-
jektowych, że w gruncie rzeczy wykorzystanie tej 
technologii daje wymierne korzyści  wyłącznie 
projektantom. Nic bardziej mylnego. BIM to do-
skonałe narzędzie dla wszystkich uczestników pro-
cesu inwestycyjnego, w tym dla INWESTORÓW. 
Na temat BIM, jego wdrażania i korzyści wynika-
jących z jego zastosowania, będziemy jeszcze nie-
jednokrotnie mówili w kolejnych konferencjach,  
ponieważ jest to proces, którego dopiero się uczy-
my.

mgr inż. Paweł  Wierzowiecki

 
 Kolejnym interesującym wykładem 
przedstawionym na konferencji INSTALACJE 
2018, był wykład na temat „Wytycznych do pro-
jektowania systemów wentylacji pożarowej i roli 
systemów wentylacji w strategii ochrony p.poż. 
budynków wielokondygnacyjnych”. 
 Systemy wentylacji pożarowej stano-
wią bardzo ważny element zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego budynków. Funkcjonowanie 
wentylacji pożarowej będzie miało sens, jeżeli 
podczas pożaru zaprojektowana i wykonana in-
stalacja działać będzie zgodnie z założeniami 
projektu. Konieczne jest spełnienie wynikających  
z przepisów wymagań podstawowych stawia-
nych instalacjom tego typu. Podczas wykładu  

omówiono wymagania funkcjonalne dla systemów  
oddymiania i zapobiegania zadymieniu oraz 
dróg ewakuacji  budynków wielokondygnacyj-
nych. Przedstawiono również warunki spełnie-
nia wymagań funkcjonalnych dla instalacji obu 
typów. Omówione warunki powiązane są z roz-
wojem pożaru w budynku, sposobem prowadze-
nia ewakuacji i akcji ratowniczo-gaśniczej oraz  
zmiennymi czynnikami środowiska wewnętrzne-
go. (Wykład udostępniony na stronie WOIIB).

                                                                         
Mirosława Ogorzelec

Zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

dr  inż. Grzegorz Kubicki – 
Politechnika Warszawska
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Warsztat pracy projektanta konstrukcji                                                                                    

W dniach 6-9 marca 2018 roku uczestni-
czyłem w szkoleniu „Warsztat pracy 
projektanta konstrukcji”, które odby-

ło się w Szczyrku. Szkolenie jest organizowane 
corocznie przez cztery oddziały PZITB w: Biel-
sku-Białej, Katowicach, Gliwicach i Krakowie.  
Obecne warsztaty zorganizował oddział gliwicki, 
z wiodącym tematem „Innowacyjne i współczesne 
rozwiązania w budownictwie – konstrukcje żelbe-
towe”. 
 Po ośmiu latach organizatorzy powrócili 
do omawianej tematyki, ale w zaktualizowanym 
wydaniu, z uwzględnieniem szeroko rozumianej 
innowacji. Minione lata spowodowały bardzo duże 
zmiany w zakresie materiałowym, technologicz-
nym i normalizującym, a ponadto do zawodu do-
łączyło wielu młodych projektantów. Konkurencja 
oraz interdyscyplinarność budownictwa spowodo-
wały, że znane problemy są rozwiązywane nowy-
mi lub ulepszonymi metodami, mającymi naukowe 
podstawy i spełniającymi kryteria innowacyjności. 
W warsztatach wzięło udział ponad 600 uczestni-
ków z całej Polski, w tym 6 członków WOIIB. 

 Podczas konferencji wygłoszono 44 wykła-
dy, a materiał merytoryczny objął szereg zagadnień 
materiałowych, technologicznych i aktualnych 
problemów projektowych, uwzględniając nowo-
czesne metody informatyczne (BIM). Wykłady, 
obszernie i dokładnie omawiały przepisy zawarte 
w normach PN-EN, ISO, Dyrektywach UE, a także 
w normach PN-B. 
 Wszystkie wykłady zostały ułożone  
tematycznie  i opublikowane w trzech tomach, zaś  
w tomie czwartym zamieszczono artykuły przed-
stawiające osiągnięcia technologiczne i badawcze, 
prezentowane przez partnerów i wystawców war-
sztatów. Należy wrócić uwagę na szeroko przed-
stawione metody izolacji polimocznikowej, błędy 
w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji żel-
betowych, pielęgnację betonu, konstrukcje prefa-
brykowane oraz zaprezentowany strop prefabry-
kowany typu Vektor, stosowany w budownictwie 
ogólnym, wiejskim, przemysłowym i komunika-
cyjnym.

Marian Walczak

Znamy zwycięzców konkursu budowlanego!

23 kwietnia 2018 roku Zespół Szkół Bu-
dowlano-Energetycznych gościł 32 
uczestników II edycji konkursu pod na-

zwą „Budownictwo – to nas kręci!”. Impreza była 
przede wszystkim formą zabawy, rozrywki intelek-
tualnej dla stworzenia atmosfery zdrowej rywaliza-
cji i szlachetnego współzawodnictwa. 
 Głównym celem konkursu jest rozwijanie 
zainteresowania młodzieży architekturą i budowni-
ctwem, zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich 
uzdolnień, ale i promocja uzdolnień i pasji młodzieży,  
a także promocja architektury i budownictwa na-
szego miasta i regionu.
 Dyrektor szkoły mgr Honorata Sachowska-
-Barańczak powitała uczestników konkursu, ich 
opiekunów i przybyłych gości. 
Uczestnicy w ciągu 60 minut rozwiązywali test 

złożony z 30 pytań zamkniętych. Test dotyczył 
m.in. rozpoznawania:
• prostych elementów i detali architektonicznych 

naszego miasta i regionu,
• podstawowych elementów charakterystycz-

nych dla obiektów  budowlanych,
• materiałów budowlanych,
• sprzętu, narzędzi i środków transportu budow-

lanego,
• wymiarów rysunkowych i ich przekształceń.
 Jury konkursu pracowało w czteroosobo-
wym składzie: mgr inż. Ewa Wegner, mgr inż. 
Maria Ostrowicz-Szmolke oraz dwie opiekunki 
uczestników mgr Barbara Rosińska i mgr Renata 
Marciniak-Kolenda. Konieczna była również do-
grywka pomiędzy uczestnikami, którzy mieli tę 
samą liczbę punktów. 
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W trakcie obrad jury uczestnicy zostali podjęci po-
częstunkiem, obejrzeli także program artystyczny 
złożony z części kabaretowej i występu wokalistek 
z ZSB-E. Następnie ogłoszone zostały wyniki kon-
kursu.
 Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie:
1. Artur Szymankiewicz – Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Gimnazjalnymi w  Sobótce,
2. Urszula Grad – Gimnazjum im. Stanisława  

Mikołajczyka w Dobrzycy,
3. Anna Fusińska –  Gimnazjum nr 4  w Ostrowie 

Wielkopolskim.
 Dyplomy i nagrody laureatom jak i pozo-
stałym uczestnikom konkursu, wręczyła dyrek-
tor mgr Honorata Sachowska-Barańczak, wraz  
z zaproszonymi gośćmi: mgr Jolantą Maćkowiak, 
naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzę-
du Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz 
mgr. inż. Tomaszem Kulczyńskim, przedstawicie-
lem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
-Budownictwa, będącym również przewodniczą-
cym  Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Oddział w Kaliszu.
 Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, w szczególności dziew-
cząt.  Najliczniejszą grupę, aż 12 osób, stanowili 
uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gim-
nazjalnymi w Sobótce z opiekunkami mgr Wandą 
Dykiel oraz mgr Renatą Marciniak-Kolendą. Po-
zostali to: siedmiu uczniów z Publicznego Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświa-
towej w Ostrowie Wlkp. z opiekunką mgr Martyną 
Mochowicz, pięciu  uczniów z Gimnazjum nr 4  
w Ostrowie Wlkp. z opiekunką mgr Renatą Kowal-
czyk, czterej uczniowie z Gimnazjum Publiczne-
go w Gorzycach Wielkich z opiekunką mgr Anną 
Wojtkowiak, trzej uczniowie z Gimnazjum im. 

Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy pod opieką 
Barbary Rosińskiej, jeden uczeń ze Szkoły Pod-
stawowej im.  S.F. Klonowicza w Sulmierzycach  
z opiekunem ks. Sebastianem Baranem.
 Na zakończenie głos zabrał Tomasz Kul-
czyński, który zachęcał młodzież do podejmowa-
nia nauki w zawodach budowlanych, wskazując na 
szerokie możliwości dalszego kształcenia. Podkre-
ślał atrakcyjność zawodu technika budownictwa 
na rynku pracy, ponadto przedstawił elementy 
procedury zdobywania uprawnień budowlanych 
niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.
 Sponsorami nagród byli: 

• Starosta Ostrowski,
• Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
• Rada Rodziców przy Zespole Szkół Budowla-

no-Energetycznych,
• Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów  

Budownictwa w Poznaniu,
• Polski Związek Inżynierów i Techników  

Budownictwa Oddział w Kaliszu,
• Centrum Budowlane FENIKS.
 Organizatorami imprezy byli nauczyciele 
przedmiotów zawodowych budowlanych ZSB-E: 
mgr inż. Ewa Wegner, mgr inż. Ewa Szymańska, 
mgr inż. Maria Ostrowicz-Szmolke, mgr inż. Iwo-
na Brzoza.
 Dyrekcja oraz organizatorzy konkur-
su składają szczególne podziękowanie fundato-
rom nagród za wsparcie w postaci przekazanych 
środków finansowych, albumów tematycznych   
i upominków.
 Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy!

Ewa Wegner i Ewa Szymańska
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TECHNOLOGIA ŁĄCZENIA INSTALACJI GAZOWYCH Z MIEDZI

1. Wstęp
 Zastosowanie miedzi do budowy instalacji 
gazowych wymaga znajomości procesów tech-
nologicznych związanych z  ich montażem. Są to 
procesy związane z odpowiednim przygotowaniem 
(operacje pomocnicze: cięcie i kalibracja, gięcie, 
kielichowanie, czyszczenie) oraz łączeniem rur 
poprzez lutowanie z  wykorzystaniem lub bez wy-
korzystania  łączników, lutospawanie spawanie,  
zaciskanie (zaprasowywanie) oraz wykonywaniem 
połączeń rozłącznych (gwintowane, kołnierzowe). 
W  operacjach pomocniczych stosuje się odpo-
wiednie narzędzia i materiały: m.in. [11]: piłki do 
metalu z drobnozębnymi brzeszczotami, obcina-
ki krążkowe (ze stałymi lub ruchomymi rolkami 
podpierającymi, z możliwością wymiany zużytego 
noża), gratowniki zewnętrzne i wewnętrzne, kali-
browniki (sworznie, trzpienie, tuleje, ekspandery), 
ekspandery do wykonywania kielichów, materiały 
czyszczące: papier ścierny drobnoziarnisty, wełna 
stalowa, włókno tworzywowe, szczotki druciane, 
tkanina, giętarki ręczne i hydrauliczne.
Natomiast połączenia rur przewodowych na insta-
lacjach z miedzi dzieli się na [11]:

a) nierozłączne,
b) rozłączne.

2. Połączenia rozłączne
 W instalacjach gazowych stosuje się nastę-
pujące połączenia rozłączne:

• gwintowane,
• kołnierzowe.

 Połączenia rozłączne najczęściej wykonu-
je się przy pomocy łączników gwintowanych oraz   
armatury posiadającej końce gwintowane. Połą-
czenia gwintowane mogą być stosowane do śred-
nic nominalnych DN nie większych niż 50 mm,  
z uwzględnieniem wymagań określonych w rozpo-
rządzeniu [1].
 Złączek rozłącznych (gwintowanych, koł-
nierzowych, nie wolno stosować w miejscach 
przechodzenia instalacji gazowej przez ściany 
i stropy, pomieszczenia garażowe, mieszkalne.   

Złącza gwintowane powinny być ponadto lokalizo-
wane w miejscach widocznych i łatwo dostępnych 
dla kontrolujących okresowo szczelność instalacji 
gazowej.
 W czasie montażu instalacji należy zwracać 
uwagę na jakość wykonywanych połączeń. Przy 
dużych średnicach rur przewodowych mogą być 
stosowane połączenia kołnierzowe, np. podłącze-
nie gazomierza, armatury.
 Do uszczelnienia połączeń gwintowanych 
na instalacjach gazowych należy stosować szcze-
liwa dopuszczone do stosowania do instalacji gazu 
ziemnego, co winno być potwierdzone deklaracją 
zgodności producenta z aprobatą techniczną lub 
normą. Szczeliwa powinny być stosowane zgodnie 
z instrukcją producenta.
 Do uszczelniania gwintu metodą tradycyjną 
używa się wyczesanych włókien konopnych, nasy-
conych pastą niewysychalną, np. atestowaną pastą 
Gebatout firmy GEB (Francja) lub pastą Neofermit 
firmy Armack (Niemcy). 
 Uwaga: Nie wolno stosować do uszczelnień 
gwintowych rur instalacji gazowych farb, minii lub 
pokostu, które odparowują przy bardzo powolnym 
schnięciu i powodują po czasie nieszczelności in-
stalacji. 
 Dla zapewnienia wysokiej jakości uszczel-
nienia połączenia gwintowanego zaleca się stoso-
wanie dozownika pakuł konopnych, który chroni 
szczeliwo przed zanieczyszczeniem i umożliwia 
dozowanie szczeliwa wg potrzeb, zależnie od wy-
miaru gwintu.
 Pasma konopi odpowiedniej długości lek-
ko smaruje się atestowaną pastą do gazu ziemnego,  
a następnie nawija na gwint w kierunku od tyłu ku 
przodowi, mocno dociskając pasmo. Po nawinięciu 
całości wygładza się przez obrót ręki w kierunku 
nakręcenia gwintu. Następnie wkręca się ostroż-
nie złączkę – najpierw ręką, a później używając 
klucza rurowego lub szczypiec. Rurę wkręca się  
w łącznik, obracając w lewą stronę, względnie łącz-
nik nakręca się na rurę, obracając w prawą stronę.  
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Preparaty do uszczelnia należy stosować wg za-
leceń producenta. Masę uszczelniająca należy na-
nieść najpierw na oczyszczony gwint. Następnie 
nawija się na całej szerokości cienką warstwę ko-
nopi. 
 Zamiast włókien konopnych do uszczelnia-
nia gwintów rurowych stosowane są także taśmy 
lub sznury uszczelniające np. taśma uszczelniająca 
Tfalix Hute-Densite, wykonana z teflonu o zwięk-
szonej gęstości ma wymiary 0,1 x 12 mm i długość 
12  m. Taśmy uszczelniające nawija się na gwint 
1,5 do 2 zwoi i mocno dociąga.
 Zbyt gruba warstwa materiału uszczelnia-
jącego szkodzi także wtedy, kiedy początkowo 
połączenie wydaje się szczelne. Przy zbyt grubej 
warstwie materiału uszczelniającego:

• materiał uszczelniający jest wypychany ze 
strefy nagwintowanej, w przedniej części  
połączenia gwintowego powstaje szczelina;

• złączki mogą pękać;
• jeżeli złączki rozszerzają się poza obszar 

elastyczności, to nie mogą one sprężynować  
i wówczas nie występuje metaliczne uszczel-
nienie od docisku metali.

 Bardzo szerokie zastosowanie do uszczel-
niania gwintów mają także nieutwardzające się 
powlekane nici wielowłóknowe, które nawija się 
na gwinty bezpośrednio ze szpuli opakowania, np. 
LOCTITE® Pipe-Seal® 55, dopuszczone do stoso-
wania w Polsce. 
 Zaletą uszczelniania gwintów ww. wymie-
nionymi metodami jest to, że urządzenia są gotowe 
do prób niezwłocznie po zakończeniu montażu. 
 Najwyższą skuteczność uszczelnienia gwin-
tów rurowych uzyskuje się, stosując tzw. tworzywa 
anaerobowe, produkowane m.in. przez niemiecką 
firmę Hage Fittings oraz amerykańską Loctite. 
Wykonane są na bazie estru dwumetakrylowego. 
Są to półpłynne tworzywa sztuczne przechodzą-
ce w stan stały po utracie kontaktu z powietrzem  
i w obecności metali, wypełniając całkowicie nie-
równości powierzchni gwintu, dzięki czemu po-
wstaje szczelne złącze. Warunkiem stosowania 
tworzyw anaerobowych jest dokładność wykona-
nia gwintu i prawidłowe oczyszczenie gwintów 
łączonej rury i złączki przed stosowaniem techno-
logii.

 W przeciwieństwie do tradycyj-
nych uszczelnień, polegających na owijaniu  
gwintu konopiami czy taśmą teflonową lub sznurem  
teflonowym, uszczelnienie tworzywami anaerobo-
wymi nie wymaga silnego docisku za pomocą klu-
cza. W montażu z technologią anaerobową złączki, 
zawory i inne elementy instalacji mogą być usta-
lane w dowolnej pozycji, wskazanej dla montażu. 

3. Połączenia nierozłączne
 Połączenia nierozłączne w instalacjach  
gazowych miedzi wykonuje się metodą:

a) spawania lutowania, 
b) lutospawania, 
c) zaciskania (zaprasowywania).

 Spawanie lub lutospawanie stosuje się  
w przypadku rur miedzianych o średnicy zewnętrz-
nej powyżej 108 mm. 
 
3.1. Połączenia lutowane 
Połączenia lutowane mogą być wykonywane:

• z  wykorzystaniem łączników  [7, 9],
• bez wykorzystania łączników.

 Rury miedziane [8] o jednakowej średnicy 
można łączyć metodą lutowania kapilarnego lutem 
twardym, która polega na wykonaniu kielicha na 
końcówce rury za pomocą specjalistycznego na-
rzędzia, i zlutowaniu rur. W przypadku połączeń 
lutowanych nie zezwala się na łączenie doczołowe 
zestawianych elementów.
 Miedź i jej stopy (brązy, mosiądze) są me-
talami, które się dobrze lutują. Przy łączeniu mie-
dzianych instalacji gazowych wykorzystuje się 
efekt kapilarny wnikania ciekłego stopu między 
łączone elementy, stąd nazwa lutowanie kapilarne.
 Ze względu na dobrą przewodność cieplną 
miedź i stopy miedzi wymagają przy lutowaniu in-
tensywnego nagrzewania.
 Lutowaniem kapilarnym nazywamy pro-
ces tworzenia trwałego połączenia w wyniku na-
grzewania łączonych materiałów poniżej tempe-
ratury ich topienia, zwilżenia ich ciekłym lutem, 
wnikania kapilarnego ciekłego lutu w szczeliny 
lutownicze utworzone przez łączone elementy 
(wykorzystanie zjawiska włoskowatości) i następu-
jącego po usunięciu źródła ciepła krzepnięcia lutu.  
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Podatność do tworzenia połączenia lutowanego 
metali nazywamy lutownością lub lutowalnością.
 Podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne 
występujące w trakcie lutowania to zjawiska kapi-
larne (włoskowatości), dyfuzji i rozpuszczania się 
składników lutu i materiału łączonego.
 Zjawisko włoskowatości powstaje w bar-
dzo wąskich rurkach (kapilarach lub szczelinach).
 Polega ono na wnikaniu (np. wznoszeniu) 
kapilarnym cieczy (ciekłego lutu) w szczeliny lu-
townicze, gdy rurka (szczelina) jest wypełniona 
cieczą zwilżającą. Tylko ściśle określone wymiary 
łączonych elementów zapew-
niają uzyskanie szczeliny ka-
pilarnej.
 Zwilżanie jest zjawi-
skiem rozprzestrzeniania się 
cieczy po stałym podłożu w 
wyniku oddziaływania sił po-
wierzchniowych [11]. O prze-
biegu zwilżania decyduje stan 
napięć powierzchniowych 
na granicy kontaktujących się faz: ciekłej, stałej  
i gazowej. 
 Przedstawić to można na przykładzie kropli 
cieczy zwilżającej stałe podłoże – rys.1.
 Zależność między kątem zwilżania Θ a na-
pięciami na granicy faz dla warunków równowagi 
wyraża równanie:

 Granicą między zwilżaniem, a brakiem 
zwilżania jest kąt Θ = 90°. Ciecz idealnie zwilża 
podłoże, gdy kąt zwilżania osiąga wartości zbliżo-
ne do 0°. Dla większości materiałów i warunków 
lutowania optymalny zakres kąta Θ zawiera się  
w przedziale 10° - 45°.
 Z podanego równania wynika, że minimal-
ne kąty zwilżania Θ i maksymalną zwilżalność 
uzyskać można gdy γc-g   i γs-c są możliwie małe, 
a γs-g duże. Należy przy tym zwrócić uwagę na 
fakt, że w procesie lutowania, szczególnie w wy-
sokich temperaturach, na granicy ciekłego lutu i 
podłoża tworzą się nowe fazy i roztwory metali.  

Jednocześnie na poziom napięć międzyfazowych 
istotny wpływ wywierają nawet śladowe ilości za-
adsorbowanych składników aktywnych powierzch-
niowo np. tlenu, węgla.

γc-g  - napięcie powierzchniowe na granicy fazy  
 ciekłej i gazowej 
γs-c - napięcie powierzchniowe na granicy fazy  
 stałej i ciekłej 
γs-g - napięcie powierzchniowe na granicy fazy  
 stałej i gazowej 
Θ    - kąt zwilżania

Rys. 1. Rozkład napięcia powierzchniowego na 
granicy fazy stałej, ciekłej i gazowej [13]

 Składy chemiczne lutów powinny być do-
brane nie tylko pod kątem uzyskania wymaganej 
temperatury topnienia i własności połączenia lu-
towanego, ale również powinny zapewniać niskie 
napięcie powierzchniowe γc-g w temperaturze lu-
towania. Drogą podwyższania napięcia powierzch-
niowego lutowanego podłoża jest jego dokładne 
oczyszczenie z tlenków, zanieczyszczeń organicz-
nych i zaadsorbowanych na powierzchni gazów. 
Może się to odbywać mechanicznie, chemicznie 
z udziałem topników, przez dysocjację lub reduk-
cję tlenków itp. Trwałość tlenków pokrywających 
lutowaną powierzchnię jest czynnikiem decydują-
cym o łatwości i skuteczności przebiegu procesu 
lutowania metali i ich stopów.
 Na właściwy przebieg wnikania (wznosze-
nia) kapilarnego ciekłego lutu w szczeliny lutowni-
cze, (rys. 2) obok sił kapilarnych (Θ<900), wpływ 
wywiera lepkość ciekłego lutu i geometria połącze-
nia 
- optymalna szerokość szczelin lutowniczych.
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 W wąskich szczelinach pionowych lut 
wznosi się wyżej (ciecz zwilżająca). Wysokość 
wznoszenia lutu w zależności od szerokości szcze-
liny lutowniczej przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3.   Zjawisko włoskowatości naczyń  
w wąskiej szczelinie oraz wysokość wznoszenia 
lutu w zależności od wielkości szczeliny [11]

 Trzeci etap powstawania połączenia luto-
wanego to krystalizacja lutowiny. Na przebieg tego 
procesu wpływają następujące czynniki:

• istnienie stałego podłoża, którym jest łączony 
materiał,

• mała objętość i osiowa geometria lutu krysta-
lizującego w szczelinie połączenia,

• stosunkowo niewielkie przegrzanie w strefie 
połączenia (temperatura lutowania jest bliska 
temperaturze krzepnięcia lutu),

• duża prędkość i nierównomierność procesu. 
 Powyższe czynniki wpływają w istotny 
sposób na formowanie się struktury lutowiny. Do-
datkowe materiały stosowane w procesach lutowa-
nia to lut oraz topnik lutowniczy [10].                    

 Lut, czyli spoiwo do lutowania, jest to me-
tal lub stop metali przeznaczony do utworzenia 
lutowiny, stanowiącej centralną część połączenia 
lutowanego.
 Topnik lutowniczy jest to substancja nie-
metaliczna, która w procesie lutowania zapew-
nia wymaganą zwilżalność i rozpływność lutu 
na materiale łączonym. Topnik redukuje tlenki  
występujące na powierzchniach materiału łączone-
go i lutu oraz zapobiega ponownemu ich powsta-
waniu.  
 Topniki wykazują zwykle własności  
korozyjne i mogą być powodem powstawa-
nia wad w złączu lutowanym (zażużlenie).  
W składzie topników do lutowania twarde-

go występują głównie: kwas 
borowy, boraks, fluorki  
i fluoroborki.
 Do lutów twardych stoso-
wać należy topniki wyprodu-
kowane zgodnie z normą (np. 
DIN 8511 – 1 [2]), właściwie 
oznaczone (przedmiot, prze-
znaczenie, nazwa producenta, 
skład topnika, informacja o jego 
toksyczności, norma, zgodnie  
z którą go wyprodukowano)  

i posiadające odpowiedni certyfikat lub deklarację 
zgodności.
 Powinno się stosować luty i topniki tego  
samego producenta i przestrzegać jego zaleceń.
 Przykładem topnika stosowanego dla lutów 
twardych jest topnik oznaczony symbolem F-SH1 
(F –  topnik, S – metal ciężki, H – lut twardy,  
l – stopień wytrawiania materiału).
 Stosowane bywają również luty sa-
mozwilżające, zawierające dodatki stopowe  
o własnościach odtleniających, co umożliwia 
lutowanie beztopnikowe. Efektem procesu lu-
towania jest połączenie lutowane obejmujące: 
lutowinę, strefy dyfuzyjne i przyległy do nich 
materiał podstawowy. Lutowina jest to centralna 
część połączenia utworzona przez zakrzepły lut.  
Natomiast strefa dyfuzyjna jest to część połączenia 
charakteryzująca się zmianą składu chemicznego 

Rys. 2. Schemat powstawania połączeń  
lutowanych [13] 
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materiału podstawowego, zachodząca w wyni-
ku wzajemnej dyfuzji składników tego materiału 
i lutu. Sposoby realizowania procesów lutowania 
metali noszą nazwę metod lutowania. Istnieje sze-
reg podziałów klasyfikacyjnych tych metod wg 
różnych kryteriów. Z uwagi na temperaturę topnie-
nia lutu lutowanie dzieli się tradycyjnie na miękkie  
i twarde. Wielkością rozgraniczającą ten podział jest 
temperatura topnienia lutu równa 450 °C (723 K).  
W instalacjach gazowych dopuszczalne są wyłącz-
nie połączenia o znacznie wyższej temperaturze, 
czyli 6500 °C (powyżej temperatury zapłonu gazu 
ziemnego), co wymaga stosowania lutów twar-
dych [11]. 
 Do lutowania twardego łączników z miedzi 
stosuje się:

• luty fosforowe (CuP) bez topnika,
• luty srebrne (Ag-Cu-Zn) wraz z topnikiem.

 Do lutowania twardego łączników z brązu 
i mosiądzu (posiadających certyfikat lub aprobatę 
techniczną) stosuje się:

• luty srebrne (Ag-Cu-Zn) wraz z topnikiem,
• luty fosforowe (CuP) wraz z topnikiem.

 Reasumując, można podać następujące  
reguły:

• luty z zawartością fosforu do łączników z mie-
dzi (nawet, jeśli w ich składzie jest niewielka 
zawartość srebra, np. L-Ag2P) nie wymagają 
topnika, 

• przy stosowaniu lutów zawierających srebro 
zawsze należy dodawać topnik. 

• przy lutowaniu łączników z mosiądzu lub brą-
zu lutami fosforowymi należy stosować odpo-
wiedni topnik.

 W instalacjach gazowych nie należy stoso-
wać lutów z zawartością kadmu (pierwiastek ten  
i jego opary są szkodliwe dla zdrowia) oraz  
luźnych pierścieni lutowniczych.
 Metoda lutowania twardego (łączenie przy 
użyciu lutu twardego) ma tę zaletę, że zapewnia 
szczelność wykonywanych instalacji gazowych 
oraz wysoką efektywność wykonania w porówna-
niu z innymi metodami łączenia.

 Dlatego też łączniki rozłączne powinno się 
stosować tylko przy podłączaniu armatury i urzą-
dzeń gazowych do instalacji.       
 O skuteczności lutowania decydują: wiel-
kość szczeliny kapilarnej w miejscu łączenia, 
własności zwilżające lutu, dyfuzja pomiędzy lutem  
a łączonymi elementami oraz właściwa temperatu-
ra lutowanych elementów.
 W celu połączenia elementów miedzianych 
lutem srebrnym oraz elementów stopu miedzi lu-
tem fosforowym należy zastosować odpowiedni 
topnik.
 Topnik nanosimy pędzelkiem na uprzed-
nio oczyszczoną zewnętrzną powierzchnię bosego 
końca rury lub łącznika. Nie powinno się nakładać 
topnika do środka kielicha, aby nie dostawał się do 
wnętrza instalacji.
 W celu równomiernego rozprowadzenia 
topnika, wkładając bosy koniec rury (łącznika) 
do kielicha łącznika (rury), obracamy ruchomy 
element instalacji. Nadmiar topnika z zewnętrz-
nej powierzchni łączonych elementów usuwamy  
wilgotną szmatką.
 Jeśli stosuje się odpowiednie rury i łączni-
ki, a końcówki rur nie są zniekształcone lub są ska-
librowane, to dodatkowe wytyczne dotyczące sze-
rokości szczeliny lutowniczej są zbędne. Metodę 
lutowania rur o uformowanych kielichach można 
zastosować, jeśli są wykonane centrycznie, poosio-
we i są okrągłe.
  Uwaga: Szczelina między końcem rury  
i kielichem łącznika wynosząca ok. 0,23 mm gwa-
rantuje, przy właściwej procedurze lutowania, 
optymalne własności połączenia. Luz większy niż  
0,3 mm (dla średnicy do 54 mm) lub zbyt wąska 
szczelina prowadzić mogą do powstania wad połą-
czeń lutowanych. Stosując luty typu Cu-P wskaza-
na jest węższa szczelina lutownicza, luty o szerszym 
zakresie temperatury topnienia są przydatne do 
wykonywania połączeń przy większych szczelinach 
(nie przekraczających wcześniej podanych warto-
ści). 
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 Koniec rury wkładamy do kielicha (ogra-
nicznik w kielichu uniemożliwia zbyt głębokie 
wprowadzenie rury) i podgrzewamy nieco powy-
żej temperatury topnienia lutu. Rozpoczynamy od 
równomiernego nagrzewania rury, następnie przez 
krótką chwilę nagrzewamy łącznik, aby wyrów-
nać temperatury łączonych elementów. Po jej wy-
równaniu palnik kierujemy na rurę i nagrzewamy 
obszar bezpośrednio przyległy do szczeliny lu-
towniczej. Moc palnika i średnica jego końca po-
winny być dostosowane do wielkości lutowanych 
elementów, zapewniając szybkie i równomierne 
nagrzewanie. Nie należy dopuścić do miejscowe-
go przegrzania jednego z elementów (płomieniem 
punktowym). Widoczny wewnętrzny płomień po-
winien znajdować się w odległości ok. 15 mm od 
ogrzewanego elementu.
 Palnik gazowy musi być tak wyregulowa-
ny, by nagrzewanie można było prowadzić płomie-
niem neutralnym lub lekko redukującym.
 Po uzyskaniu minimalnej temperatu-
ry lutowania cienki pręt lutowniczy przykłada-
my do wcześniej podgrzanej krawędzi kielicha.  
Płomień nie może być kierowany bezpośrednio na 
lut (aby nie stopić lutu lub nie spalić fosforu w nim 
zawartego). Pojawienie się kropli lutu na krawę-
dzi kielicha usytuowanego poziomo lub wypływki  
na krawędzi kielicha usytuowanego pionowo 
sygnalizuje o wypełnieniu spoiwem, wówczas 
odejmujemy pręt lutowniczy. Proces lutowania 
należy prowadzić w zakresie temperatur zapew-
niającymch właściwe wnikanie kapilarne lutu, nie 
przekraczających wcześniej podanych wartości do-
tyczących lutów. Przegrzanie złącza (zbyt wysoka 
temperatura i długi czas grzania) prowadzić może 
do powstania wad połączenia lutowanego: nadto-
pień, pęknięć łączników, porowatości wywołanej 
parowaniem cynku, zmiany składu lutu.
 Przy lutowaniu łączników należy zachować 
prawidłową kolejność łączenia elementów, rozpo-
czynając od łączenia najniżej położonych.
 Lutowanie rur z łącznikami przejściowy-
mi wykonujemy tymi samymi lutami L-Ag2P lub 
CuP6, przy zastosowaniu niezbędnych ilości topni-
ka typu F-SH1 (wg DIN 8511 [2]) nakładanego na 
końcówkę rury, ale nigdy do wnętrza kielicha.

 Należy jednak ograniczać czas kontaktu 
ciekłego lutu z lutowanym podłożem (skłonność 
do parowania cynku w wysokich temperaturach).
 Do wlutowania łączników przejściowych 
można używać lutów wysokosrebrnych L-Ag 
34Sn, L-Ag45 i L-Ag45Sn wg PN-EN ISO 17672 
[3].
 Przy korzystaniu z tych lutów należy rów-
nież pamiętać o konieczności naniesienia topnika 
na końcówkę rury. Luty wysokosrebrne nie po-
winny być stosowane w instalacjach gazowych  
z uwagi na wielokrotnie wyższą cenę od lutów 
fosforowych. Preferować należy lut L-Ag2P oraz 
PAG 60 (francuski), które chociaż są droższe od 
lutu L-CuP6, to jednak posiadają lepsze właściwo-
ści zwilżające i niższą temperaturę roboczą oraz 
wyróżniają się mniejszym zużyciem.
 W celu poprawienia estetyki połączeń lu-
towanych dopuszcza się ich pokrycie lakierem 
bezbarwnym z domieszką sproszkowanej miedzi  
(po wykonaniu próby szczelności).
 Instalacje gazowe z miedzi lutujemy  
najczęściej lutami, których temperatury topnie-
nia wynoszą od 650 do 880°C. W związku z tym  
lutowanie odbywa się przy pomocy specjalnych 
palników: propan techniczny-powietrze, propan-
-butan-powietrze, propan-butan-tlen, acetylen-po-
wietrze.
 Dla wyższych zakresów średnic, a szcze-
gólnie powyżej 54 mm, łączenie elementów me-
todą lutowania twardego wymaga od wykonawcy 
szczególnej zręczności przy operowaniu ciepłem.
 Nie należy stosować palników acetyleno-
wo-tlenowych, gdyż wytwarzają one zbyt wysokie 
temperatury płomienia, grożąc stopieniem łączo-
nych elementów z miedzi.  Stosowanie dodatko-
wych osłon płomienia przymocowywanych do 
palnika pozwala na bardziej równomierny rozkład 
temperatury płomienia omywającego rurę oraz 
osłonięcie przed opaleniem elementów, np. ścian, 
stropów. Do ochrony ścian można także wykorzy-
stywać specjalne maty ognioodporne.
 Palniki propanowe (propanowo-powietrz-
ne) pozwalają osiągnąć temperaturę płomienia 
1800°C, natomiast palniki propanowo-tlenowe 
osiągają temperaturę płomienia ok. 2000°C.
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 Palniki na propan-powietrze pozwalają,  
w zasadzie, wykonać połączenie lutem twardym rur  
o średnicy 28 mm. Przy lutowaniu rur o większych 
średnicach można stosować palniki acetylenowo-
-powietrzne.
 Palniki gazowe powinny być łączone za po-
mocą specjalnych przewodów giętkich. Przewody 
powinny być odporne na działanie propanu i butanu 
w stanie ciekłym. Przewody odporne na pęcznienie 
oznakowane są kolorem pomarańczowym, zarów-
no na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni 
(lub oplocie). Giętkie przewody do gazu płynnego 
powinny być trwale oznakowane (rodzaj przewo-
du, rok produkcji) w odstępach 250 mm.
 Niedopuszczalne jest stosowanie węży do 
acetylenu lub z gumy olejoodpornej.
 Właściwy dobór reduktora do butli gazu 
płynnego i acetylenu gwarantuje ekonomiczną  
i bezpieczną pracę palnika. Reduktor może być do-
datkowo wyposażony w manometr. Zakres pracy 
reduktora do butli propanowej lub acetylenowej 
wynosi od 0 do maksimum 0,6 MPa. Natomiast 
reduktory do butli tlenowych są przystosowane do 
wyższych ciśnień (rzędu 1,0 MPa).
 Do lutowania stosuje się podręczne butle. 
Butle na gaz płynny powinny posiadać odpowied-
nie certyfikaty i należy je poddawać okresowej 
kontroli. Przy wykonywaniu małej ilości spoin 
można wykorzystywać pojemniki jednorazowego 
użytku lub naboje wymienne.
 Uwaga: Podczas pracy palnikami acetylen-
-powietrze najwygodniej jest posługiwać się mały-
mi butlami o pojemności 10 litrów.

3. 2. Połączenia lutospawane
 Rury miedziane o jednakowej lub dopaso-
wanej średnicy mogą być, po należytej obróbce 
końcówek, łączone przy pomocy lutospawania. 
Połączenie to jest stosowane najczęściej wtedy, 
gdy istnieje niebezpieczeństwo topienia końcówek 
podczas procesu spawania, co powodować może 
odkształcenia lub pękania.

 Lutospawanie polega na połączeniu  
elementów w szczelinie lutowniczej w kilku eta-
pach, przy zastosowaniu metod podobnych do spa-
wania (ten sam sprzęt co do spawania), gdy tem-
peratura spływania topnika (topników) przekracza 
450°C; przy czym jest on bardziej topliwy od spoi-
wa zasadniczego.
 Do lutospawania stosuje się:
• palnik acetylenowo-tlenowy lub propanowo-

-tlenowy,
• lut ze stopu miedzi (specjalny mosiądz z krze-

mem lub mosiądz wysokoniklowy z krzemem),
• topnik (mieszanki boraksu i kwasu borowego) 

w postaci sypkiej, pasty, otuliny lutowniczej.
 Sposób postępowania jest następujący: 
pokrycie strefy, która będzie lutospawana top-
nikiem, i nagrzanie jej do temperatury topnienia 
dodawanego lutu, jednak tak, aby nie topić meta-
lu. Po wyregulowaniu płomienia na lekkie utle-
nianie, z jądrem płomienia wyostrzonym, nieco 
krótszym niż w przypadku normalnego płomienia 
(dodatkową zaletą jest ograniczenie, w ten sposób, 
przechodzenia w stan gazowy cynku zawartego  
w dodawanym lucie), umieszcza się kolejne krople 
lutu. Należy z uwagą kontrolować proces, każdą 
kolejną kroplę umieścić za poprzednią, już spłasz-
czoną, kroplą (tzw. lutospawanie „na kroplę"). 
 Uwaga: Przy procesie lutospawania  
solidus metalu podstawowego (rury miedzianej) 
powinien być większy od likwidusa metalu (lutu) 
dodawanego, czyli > 920°C. Dlatego poza czy-
stą miedzią, jedynie stopy miedziowo-krzemowe  
i miedziowo-niklowe mogą być łatwo lutospawane. 
W praktyce istnieje możliwość lutospawania więk-
szości mosiądzów i brązów, jednakże tylko przy 
stosowaniu specjalnych technik. Na przykład brązy 
(cynowe) wymagają płomienia utleniającego.
 W przypadku lutospawania preferuje się 
połączenie doczołowe (spoina typu I wg np. DIN-
-EN ISO 24373 [5]). Trójniki i odgałęzienia wy-
konuje się poprzez rozkielichowanie końcówek lub 
odpowiednie dopasowanie przekrojów rur.
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3.3. Połączenia spawane 
 Rury miedziane o jednakowej lub dopaso-
wanej średnicy mogą być, po należytej obróbce 
końcówek, łączone metodą spawania. 
 Spawanie jest to połączenie (nierozłącz-
ne) dwóch lub więcej elementów przy wykorzy-
staniu ciepła lub ciśnienia, przy których następuje 
wzajemne, równomierne przenikanie materiałów. 
Istnieje możliwość zastosowania domieszek spa-
walniczych o punkcie spływania zbliżonym do 
wartości punktu spływania spawanego materiału.
 Dla połączeń spawanych wymagana gru-
bość ścianki przewodu rurowego wynosi co naj-
mniej 1,5 mm.
 Stosuje się następujące metody spawania 
(zgodnie z DIN-EN ISO 24373 [5]):

• spawanie gazowe prętami spawalniczymi  
S-CuAg w temperaturze 1070-1080°C,

• spawanie łukowe w osłonie gazów neutral-
nych (obojętnych) prętami spawalniczymi  
S-CuSn w temperaturze 1020-1050°C. 

 Stosowanie topników przy spawaniu nie 
jest konieczne. Można jednak wykorzystać topniki 
wg DIN 8511 część l [2], typu: F-SH2 oraz F-SH3.
 Uwaga: Ze względu na to, że spawanie 
i lutospawanie są technologiami przystosowa-
nymi do łączenia rur o dużych średnicach, przy 
wykonywaniu lokalnych instalacji gazowych  
(np. domowych) nie są stosowane.
 
3.4. Połączenia zaciskowe (zaprasowywane) 
 W łącznikach zaprasowywanych [8] 
uszczelnienie uzyskuje się dzięki uszczelce typu 
„O-ring”, która dociskana jest do powierzch-
ni zewnętrznej rury w wyniku zaprasowania 
łącznika;specjalną  praską.
 Połączenie zaprasowywane jest nierozłącz-
ne. Zakres produkowanych łączników zaprasowy-
wanych obejmuje średnice od 12 mm do 108 mm.
 Dużą zaletą tego typu połączenia jest pro-
stota konstrukcji, niewymagająca od instalatora 
specjalnych umiejętności. Dysponując odpowied-
nim narzędziem, można łatwo i szybko wykonać 
połączenie. Łączniki zaprasowywane powinny po-
siadać uszczelki odporne na działanie składników 
paliwa gazowego.

 Firma Viega posiada opatentowane rozwią-
zanie zapobiegające przypadkowemu niezapraso-
waniu połączenia. W środku łącznika znajduje się 
karb, który powoduje powstanie nieszczelności  
w przypadku niezaciśnięcia złącza za pomocą za-
ciskarki.

4. Wnioski
 W instalacjach gazowych coraz powszech-
niej stosowanym materiałem konstrukcyjnym, ze 
względu na swoje walory użytkowe, jest miedź. 
Jednak zastosowanie miedzi wymaga znajomości 
fachowej wiedzy, przede wszystkim związanej  
z procesem technologicznym wykonywania in-
stalacji gazowych. Artykuł skierowany jest do 
szerokiego grona osób zajmujących się realizacją 
instalacji gazowych, w tym instalacji z rur miedzia-
nych. Pozwoli on nie tylko na poszerzenie wiedzy 
fachowej, ale przekona do stosowania miedzi przy 
budowie instalacji gazowych.

dr hab. inż. Andrzej Barczyński 
DORADZTWO GAZ-ENERGIA

mgr inż. Paweł Barczyński
TESGAS S.A.

Piśmiennictwo
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 
1422).

2. DIN 8511 - 1 Fluxes for brazing and soldering metallic materials 
Fluxes for brazing.

3. PN-EN ISO 17672: 2016-12 – Lutowanie twarde.
4. DIN 8552-3:2006-01: Schweißnahtvorbereitung - Fugenformen an 

Kupfer und Kupferlegierungen - Teil 3: Gasschmelzschweißen und 
Schutzgasschweißen.

5. DIN-EN ISO 24373 - 2009: Schweißzusätze für Kupfer und Ku-
pferlegierungen; Zusammensetzung, Verwendung und Technische 
Lieferbedingungen.

6. PN-EN 1057 +A2: maj 2010 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane 
okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitar-
nych i ogrzewania.

7. PN-EN 1254-1; 2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. 
Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego 
lutowania miękkiego lub twardego.

8. PN-EN 1254-2: 2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. 
Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi.

9. PN-EN 1254-5: 2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. 
Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do 
kapilarnego lutowania twardego.

10. PN-EN 1045: 2001 Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twarde-
go. Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy.

11. Vademecum Gazownika tom III (A. Barczyński, H. Grabowski,  
P. Barczyński –  autorzy rozdziału 1 pt.: „Instalacje gazowe ze stali  
i miedzi od str. 21 do str. 210) - SITPNiG, Kraków 2013 r. – ISBN 
978-83-934374-3-6.
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Z DZIEJÓW BUDOWNICTWA W WIELKOPOLSCE cz. 2 

Z historii:

Schyłek pradziejów i początek pierwszego ty-
siąclecia to na ziemiach Wielkopolski, i nie 
tylko Wielkopolski, okres wędrówek ludów – 

przemieszczania się ludności różnego pochodzenia  
i różnych kultur.
 W tym czasie z  Imperium Rzymskiego nad 
południowe wybrzeże Bałtyku (Zatokę Gdańską  
i Sambię) wiódł szlak bursztynowy, którym 
wędrowali z Rzymu kupcy po bursztyn, bar-
dzo cenny w Cesarstwie surowiec do wyro-
bu biżuterii, w zamian przywożąc wyroby 
rzemieślnicze z warsztatów Italii. Na mapie za-
mieszczonejw dziele geografa Ptolemeusza  
z Aleksandrii, napisanym w latach 142–147 n.e., 
zaznaczona jest miejscowość Kalisia, w przybli-
żeniu zlokalizowana w okolicach obecnego Kali-
sza. Według niektórych historyków jest to dowód 
istnienia nad Prosną miejscowości – protoplasty 
obecnego miasta Kalisz.

 W I połowie I tysiąclecia na tereny obecnej 
Polski napłynęła ze wschodu ludność słowiańska.  
W  kolejnych wiekach utworzone zostały organiza-
cyjne struktury plemienne, powstały osady otwarte 
i grody. W wiekach VIII–X stopniowo następowa-
ła konsolidacja poszczególnych plemion – zapew-
ne nie tylko drogą pokojową – i tworzyły się więk-
sze organizacyjne związki ówczesnej społeczności.  
 IX wieku i początkach X w. na terenie obec-
nej Wielkopolski istniała sieć osadnicza grodów  
i osad otwartych. Z biegiem czasu powstał orga-
nizm ponadplemienny określany dziś przez histo-
ryków państwem gnieźnieńskim. Pierwszy histo-
ryczny władca Polski – książę Mieszko I – w 966 
r. przyjął Chrzest Św., tworząc zręby nowego pań-
stwa w Europie – Polski. Było to doniosłym fak-
tem nie tylko religijnym, ale i politycznym oraz cy-
wilizacyjnym. Na tereny nowego państwa zaczęły 
docierać wpływy kulturowe i cywilizacyjne, m.in. 
nowe wzorce budownictwa z Europy Zachodniej.
 

1. Grodzisko w Moraczewie nieopodal jez. Lednica.
Foto. Zbigniew Szmidt

Grody:
 W II połowie I tysiąclecia osadnictwo 
skupiało się w osadach obronnych – grodach i 
osadach otwartych. Domy wówczas wznoszo-
ne niewiele różniły się od tych budowanych w 
wiekach wcześniejszych: ściany z belek, kon-
strukcji sumikowo- łętkowej lub zrębowej, bez 
okien, kurne, z jednym otworem wejściowym.

 Grody otoczone były wałami  
o skrzyniowej konstrukcji drewnianej,  
w dolnej części  wzmocnione często ka-
mieniami. Przy grodach powstawały pod-
grodzia zamieszkałe przez rzemieślników  
i kupców – ludność pełniącą funkcje po-
mocnicze dla mieszkańców grodu. Gro-
dy powstawały w miejscach z natury 
trudniej dostępnych: na wyspach, wśród 
rozlewisk rzek, na wzgórzach.   

CZASY PIERWSZYCH PIASTÓW: GRODY I BUDOWLE ROMAŃSKIE
X – XII WIEK
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2. Rekonstrukcja wieży bramnej i umocnień grodu na Zawodziu 
w Kaliszu.  Foto. Z.S.

3. Zarys zespołu grodowego na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu.  Rys. Hanna Łęcka.

A – gród książęcy; 
B – podgrodzie katedralne; 
C – podgrodzie służby książęcej;
D – podgrodzie rzemieślniczo–handlowe. 

Budynki istniejące współcześnie: 
1 – Akademia Lubrańskiego; 
2 – psałteria; 
3 – kościół NMP; 
4 – katedra; zarys ulic współczesnych zaznaczono 

kolorem  pomarańczowym.

4. Hipotetyczna rekonstrukcja wału otaczającego elementy 
zespołu grodowego na Ostrowie Tumskim.  Foto. Z.S.

 W Wielkopolsce odkryto ślady kilkudzie-
sięciu mniejszych i większych grodów wczesno–
średniowiecznych (ryc. 1). Badania prowadzone  
w 2. połowie XX w. odsłoniły liczne fragmen-
ty grodów, m.in. w Gieczu, Grzybowie, Łeknie, na 
Ostrowie Lednickim, w  Kaliszu  (ryc. 2), Krusz-
wicy i w Poznaniu. W Gnieźnie powstał w poło-
wie X w. potężny, czteroczłonowy zespół grodo-
wy położony na wzgórzu, w otoczeniu jezior, który 
pod koniec tego wieku stał się głównym ośrodkiem  
nowego państwa.     
 Prowadzone na początku XXI w. prace  
badawcze na Ostrowie Tumskim w Poznaniu odkry-
ły wiele tajemnic dużego czteroczłonowego zespołu 
grodowego wzniesionego w I połowie X w. na wy-
spie w śród rozlewisk Warty i Cybiny (ryc. 3). Naj-
starszym i zarazem głównym członem tego zespo-
łu był gród książęcy, na terenie którego w połowie  
X wieku wzniesiono pierwsza budowlę murowaną  
z kamieni –  siedzibę księcia Mieszka I. Na wschód 
od grodu książęcego powstało podgrodzie, gdzie 
w 968 r. (to pierwsza data roczna potwierdzona  
w dokumentach dotycząca Poznania i wzniesionej tu 
budowli) zbudowano katedrę dla powstałego wówczas 
pierwszego biskupstwa. Na północ od wymienionych 
dwóch członów zespołu grodowego zlokalizowano drugie 
podgrodzie, zapewne dla służby i zbrojnej drużyny ksią-
żęcej. Te trzy człony zespołu grodowego otoczone były 
potężnymi wałami z drewna i w dolnej części otoczone  
kamieniami (ryc. 4). Na południe od tego zespo-
łu powstało trzecie podgrodzie – dla rzemieślników  
i kupców.
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5. Mur jodełkowy (opus spiccatum) w podziemiach Katedry 
Poznańskiej. Foto Z.S.

Pierwsze budowle kamienne:
 Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, w po-
łowie X w., pojawiły się w Wielkopolsce budow-
le kamienne. Mury palatium i pierwszej katedry 
poznańskiej wzniesiono z kamieni łupanych na 
zaprawie gipsowej. Kamień łupany pozyskiwano, 
rozbijając licznie występujące na terenie Wielko-
polski polodowcowe głazy narzutowe. Skąd pozy-
skiwano gips – nie wiadomo. Czy był importowa-
ny z Europy Zachodniej? Bardziej prawdopodobne 
jest wydobywanie go z płytko pod ziemią zale-
gających pokładów skały gipsowej na Pałukach, 
w okolicach Wapna i Damasławka, w obecnym 
powiecie wągrowieckim. W tamtych okolicach, 
nieco dalej na wschód, występowały też pokłady  
wapieni, które później pozyskiwano do produkcji 
wapna. Do dziś bogate pokłady wapieni eksploa-
towane są w okolicach Barcina i Pakości, do pro-
dukcji wapna i cementu w cementowni „Kujawy”. 

 Również nieznani są budowniczowie pierw-
szych kamiennych obiektów. Czy byli to miejsco-
wi pracownicy, czy też przynajmniej „kierownicy 
budów” byli przybyszami z Zachodu, gdzie obiek-
ty murowane były wznoszone od setek lat? Brak 
przekazów pisanych nie pozwala na rozstrzygnię-
cie tej kwestii. 
 W odkrytych fragmentach budowli wczes-
noromańskich z połowy X w. w Poznaniu na  
Ostrowie Lednickim i w Gnieźnie kamienie ukła-
dano powierzchnią wsporczą  „na płask”, zgod-
nie z zasadą wnoszenia murów obowiązującą do 
dziś. Ciekawy fragment murów z tych czasów 
odkryto w podziemiach Katedry Poznańskiej. 
Jest to mur z płytek kamieni łupanych, ułożonych  
w jodełkę – opus spiccatom (ryc. 5). Tak w począt-
kach pierwszego tysiąclecia wykonywano mury 
niektórych budowli w Cesarstwie Rzymskim. Być 
może, że w Poznaniu mur ten stawiał, czy stawiali 
murarze przybyli z Włoch. Mogli oni przybyć do 
Wielkopolski wraz z pierwszymi kapłanami niosą-
cymi nową wiarę.
 Na podstawie badań archeologicznych 
stwierdzono, że pierwsze budynki palatium  
w Poznaniu na Ostrowie Lednickim i w Gieczu  
miały kształt prostokąta o wymiarach  
ok. 30 x 12 m.  Mury wzniesione z kamieni łupa-
nych na zaprawie gipsowej miały grubość ok 1,3 m. 
(ryc. 6). W Poznaniu stwierdzono pod murami ka-
mienne ławy fundamentowe szerokości ok. 1,5 m.  
i głębokości 1,1–1,4 m. W budynku tym były dwie 

6. Odsłonięte fragmenty palatium w Gieczu. Foto Z.S. 7.  Fragmenty murów palatium na Ostrowie Lednickim. 
Foto Z.S.
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9. Fragmenty grobowca Mieszka I  w podziemiach Katedry 
Poznańskiej. Foto Z.S.

8. Przekrój poziomy palatium na Ostrowie Lednickim.   
Rys.H.Ł.

10. Ostrów Lednicki w końcu X w. :
1- most zachodni (poznański), 2 – most wschodni (gnieźnieński), 

3 – podgrodzie, 4 – gród, 5 – palatium.  Rys.H.Ł.
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kondygnacje i kilka pomieszczeń, m.in. jedna duża 
sala o pow. ok. 100 m2. Stropy i konstrukcję dacho-
wą wykonano z drewna. Pierwsze budynki miały 
mało otworów okiennych i drzwiowych. Sklepio-
ne były kamiennymi łukami. W palatium poznań-
skim otwory okienne miały szerokość ok. 75 cm  
i wysokość ok. 130 cm, przesłonięte były błonami 
zwierzęcymi. Otwory drzwiowe były szersze, ok. 
1,0–1,2 m. Posadzkę na parterze stanowiła gładka 
warstwa zaprawy gipsowej na podłożu z drobniej-
szych kamieni. Od wnętrza ściany były pokryte 
tynkiem gipsowym i ozdobione malowidłami.
 Na Ostrowie Lednickim od wschodu do 
części rezydencjonalnej przylegała część sakralna 
– kaplica, w której stwierdzono m.in. dwie misy 
chrzcielne (ryc. 7,8).
 Również pierwsze kościoły wzniesio-
ne w 968 r. w Poznaniu  i przed 977 r. w Gnieź-
nie miały mury wykonane z kamienia łupanego.  
Fragmenty tych budowli odkryto w toku prac ar-
cheologicznych prowadzonych w 2. połowie XX w. 
(ryc. 9).  Zostały one w dużym stopniu zniszczone 
w czasie budowy kolejnych świątyń romańskich,  
a później gotyckich.

Mosty lednickie:
 Jednym z najznaczniejszych osiągnięć tech-
niki budowlanej w X w. było wzniesienie mostów 
łączących wyspę Ostrów Lednicki z brzegami 
jeziora. W połowie X w. zbudowano dwa mosty 
stanowiące nie tylko połączenie wyspy z  „lądem 
stałym”, ale będące częścią ważnego traktu łączą-
cego grody w Gnieźnie i Poznaniu ( ryc. 10).
 Na wyspie przyczółki mostów położone 
były w jej północnej części. Do dziś widoczne są 
dwa rzędy pali wbitych w dno jeziora przy przy-
czółku mostu zachodniego na wyspie. Konstrukcję 
wsporczą mostu stanowiły wiązki 3-5 drewnianych 
pali wbitych w dno jeziora i połączonych jarzmami.  
W ekstremalnym miejscu jeziora na  
linii przebiegu mostu zachodniego, głębokość 
wynosiła 12 m, długość pali sięgała 13-14 m. 
Między parami wiązek pali ułożone były po-
przeczne belki stanowiące podpory pod belki 
podłużne będące nawierzchnią szerokiego na  
4,7 metra mostu.
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 Na podstawie badań dendrochronologicz-
nych stwierdzono, że mosty wzniesiono w latach 
963–964. Pale wbijano zimą, wykorzystując ta-
flę lodu jako plac budowy. Mosty pełniły swo-
ją funkcję do 1038 r., kiedy to zostały zniszczo-
ne (spalone) w czasie najazdu księcia czeskiego  
Brzetysława. Dolne części pali i fragmenty płyty 
zachowały się w części dennej jeziora.
 W czasie podwodnych badań archeologicz-
nych w 2. poł. XX w. odnaleziono nie tylko elemen-
ty mostu, ale również liczne militaria (m.in. miecze 
i hełm wojownika czeskiego) oraz zatopione łodzie 

dłubanki, co świadczy o tym, że na mostach 
w czasie najzadu wojsk czeskich odbywaly się 
walki. W XI w. odbudowano most wschodni  
– gnieźnieński.
 Mosty lednickie były najstarszymi 
budowlami tego rodzaju odkrytymi w Pol-
sce. Ich istnienie znacznie ułatwiało transport  
dużych ilości materiałów budowlanych (drew-
na i kamieni) do wzniesienia grodu i podgrodzia 
na Ostrowie Lednickim, a także komunikację  
z grodami w Gnieźnie i Poznaniu.

11. Kościół pw. św. Mikołaja wzniesiony w XII w. na 
podgrodziu Giecza. Foto Z.S.

 Wraz z rozszerzaniem się kontaktów 
między młodym państwem polskim i kraja-
mi Europy Zachodniej zaczęły napływać wzor-
ce budownictwa zachodniego. Prekursorami 
byli duchowni – biskupi poznańscy i od 1000 
roku arcybiskupi gnieźnieńscy wywodzący się  
z zakonów zachodnioeuropejskich. W ślad za nimi 
przybyły zapewne osoby biegłe w sztuce budow-
lanej.
 Po niszczącym najeździe na Wiel-
kopolskę księcia czeskiego Brzetysława  
(w 1038 r.) zaczęto wznosić kościoły w panującym 
wówczas w Europie stylu romańskim. W 2. połowie 
XI w. odbudowano katedry w Gnieźnie i w Poznaniu. 
Później powstały m.in. kościoły w Gieczu, Kotłowie  
(koło Ostrowa Wlkp.), czy Starym Mie-
ście (koło Konina). Inwestorami tych bu-
dowli byli biskupi i określając językiem  
współczesnym majętni inwestorzy pań-
stwowi oraz prywatni. W końcu XI i w XII 
wieku pojawiła się nowa grupa inwesto-
rów – zakony. Powstały pierwsze klaszto-
ry wznoszone przez benedyktynów, cystersów  
i norbertanki.
 Podstawowym budulcem tych obiektów 
stał się kamień. W Wielkopolsce znajdowało się 
dużo różnej wielkości polodowcowych głazów  
narzutowych – głównie granitowych – które 
mniejszym lub większym nakładem pracy które  
obrabiano na regularne prostopadłościenne 

bloczki do wznoszenia ścian. Wymagało to za-
równo umiejętności, jak i sporego nakładu pracy  
(ryc. 11).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na marginesie dodam, że w latach siedem-
dziesiątych XX w. znałem majstra budowlanego 
potrafiącego bardzo biegle obrabiać tzw. kamie-
nie polne (owalne kamienie o średnicy 20–40 cm)  
na regularne bloczki prostopadłościenne. Czynił to 
przy pomocy młotka murarskiego, a przy większych 
głazach – ciężkiego (5 kg) młota – tzw. barbury. 
Po powierzchniowych uderzeniach ostrą częścią 
młotka jednym silnym uderzeniem kwadratowej 
części młotka precyzyjnie odbijał część kamienia,  
otrzymując płaską powierzchnię prostopadłościa-
nu. Umiejętność tę tłumaczył znajomością znale-

Budowle romańskie:



Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nr 2/2018 (59)

33www.woiib.org.pl

12. Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy.  Foto Z.S.

13. Przekrój poziomy 
kościoła pw. św. Piotra  
i Pawła w Kruszwicy:

a – absydy, 
1 – zakrystia,
2 – prezbiterium,
3 – nawa poprzeczna -  

transept, 
4 – nawa główna,
5 – nawy boczne. 

Rys.H.Ł.
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zienia „serca kamienia”. 
Prawdopodobnie dawni 
murarze też posiadali po-
dobną wiedzę.
 W Brzeźnie koło 
Konina znajdowały się 
złoża piaskowca (przy-
wleczone tam przez lo-
dowiec) – skały znacznie 
łatwiejszej do obróbki 
na bloczki do budowy, 
ścian jak i na rzeźbione 
detale architektonicz-
ne. Kamień z Brzeźna 
użyto m.in. do budowy 
kościoła w Kruszwicy  
(ryc. 12).
 W końcu XI w. 
powstały wzniesione 
w stylu romańskim, z kamieni, 
kościoły i klasztory Benedykty-
nów w Lubiniu (koło Kościana) 
i w Mogilnie. W XII w. w kilku 
miejscowościach zaczęli wzno-
sić swoje siedziby Cystersi: m.in. 
w Lądzie (koło Konina), w Łek-
nie koło Wągrowca, Gościkowie 
(koło Międzyrzecza), a także Nor-
bertanie w Strzelnie i Augustia-
nie w Trzemesznie. Wznoszone 
kościoły były w większości bu-
dowlami trójnawowymi, niektóre 
z nawą poprzeczną – transeptem  
(ryc. 13). Wznoszono też budow-
le romańskie na planie koła – ro-
tundy. Taki kształt miał pierwszy 
kościół wzniesiony na terenie 
grodu w Gnieźnie w 977 r., a tak-
że kościół wzniesiony w pierw-
szej połowie XI w. na terenie 
grodu w Łeknie, którego relikty 
odkryto w czasie prac archeo-
logicznych na początku XXI w.  
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14. Kościół  pw. św. Prokopa w Strzelnie. Foto Z.S.

15. Podwójny otwór okienny, tzw. biforium w kościele pw. św. 
Prokopa w Strzelnie. Foto Z.S.

W kształcie rotundy zbudowano w 2. połowie 
XII w. w Strzelnie kościół pw. św. Prokopa, za-
chowany (ryc. 14) do dzisiaj w dobrym stanie. 
W kościele tym znajdują się sklepienia kamien-
ne oraz ciekawe okno podwójne, tzw. biforium 
(ryc. 15). Kamienne mury miały znaczną grubość:  
60–100 cm. Często były to mury warstwowe: na 
zewnątrz lica z kamieni (ok. 15–30 cm grubości) 
w środku wypełnione nieregularnymi kawałkami  
kamieni zalanymi zaprawą.  
 Do spajania kamini używano zaprawy wa-
piennej lub wapienno–gipsowej. W celu ochrony 
zaprawy przed destrukcyjnym działaniem wilgoci, 
do wapna gasznego (Ca(OH)2) dodawano białka 
zwierzęcego (padliny zwierząt, odpadów pouboj-
wych), a nawet białka jajek. Wapno z białkiem 
tworzyło hydrolizat białkowy uodparniający zapra-
wę na destrukcyjne działanie wody.
 Kamienie w murach układano według okre-
ślonych zasad: poziomymi warstwami, z mijanko-
wym usytuowaniem spoin pionowych.
 Od wnętrza mury bywały tynkowane 
i w bogatszych wykonaniach tynki ozdabiano 
polichromią. W murach zewnętrznych umiesz-
czane były dość rzadko stosunkowo małe, wą-
skie otwory okienne, od góry sklepione ka-
miennymi łukami. Podobnie kamienne, łukowe 
nadproża wykonywano nad – również stosunko-
wo wąskimi otworami – drzwiowymi. Małe okna  

i drzwi miały uzasadnienie zarówno konstrukcyjne, 
jak i obronne. W przypadku napadu nieprzyjaciela 
świątynie mogły pełnić funkcje obronne.
 Większość wielkopolskich kościołów na-
kryta była drewnianymi stropami belkowymi 
(tzw. stropami nagimi). Mniejsze pomieszcze-
nia pomocnicze (zakrystie, kaplice, krypty) przy-
krywano kamiennymi sklepieniami krzyżowy-
mi lub beczkowymi. Ciekawe przykłady takich 
sklepień zachowały się w podziemiach kościo-
ła pobenedyktyńskiego w Mogilnie i w kościele  
pw. św. Prokopa w Strzelnie. W przypadku kościo-
łów trójnawowych stropy pośrodku wspierane były 
przez kamienne filary. Filary te spoczywały na ka-
miennych fundamentach stopowych wykonywanych  
z większych głazów narzutowych (ryc. 16).  
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16. Baza i fundament romańskiego filaru Katedry Poznańskiej. 
Foto Z.S.

17. Kolumny w kościele pw. św. Trójcy w Strzelnie. Foto Z.S.

Filary o przekroju poziomym kwadratowym lub pro-
stokątnym wykonywano z dokładniej obrobionych  
ciosów kamiennych.
 Wyjątkiem są tu kolumny kościoła pw. 
Św. Trójcy w Strzelnie (ryc. 17), wykute z jednej 
bryły piaskowca brzezińskiego i bogato ozdobio-
ne płaskorzeźbami: dwoma postaciami ludzkimi 
symbolizującymi cnoty i przywary ludzkie, jed-
na ornamentami spiralnymi. Kolumny w Strzel-
nie są unikatem nie tylko w Wielkopolsce, ale 
i w tej części Europy. Wielka jest ich wartość  
artystyczna, ale są też dowodem dużej wiedzy 
technicznej potrzebnej do wydobycia ze złoża du-
żego bloku kamienia, wykucia ozdobnych kolumn, 
transportu i montażu na budowie. Ciężar jednej ko-
lumny wynosi około 5 ton.
 W większości kościołów w późniejszych 
wiekach stropy drewniane zastąpiono ceglanymi 
sklepieniami żebrowymi (w gotyku) lub kolebko-
wymi (w baroku).
 Posadzki wykonywano z płyt kamiennych 
najczęściej z piaskowca brzezińskiego lub spro-
wadzanego z południa kraju wapienia. W kate-
drze gnieźnieńskiej z XI w. wykonano fragment  
posadzki z barwnych, glazurowanych płytek  

ceramicznych. Jest to pierwsze w Wielkopol-
sce miejsce, gdzie zastosowano w budownictwie 
wyroby ceramiczne, lecz jeszcze nie jako ma-
teriał konstrukcyjny. Brak przekazów dotyczą-
cych konstrukcji i pokryć dachowych. Dachy 
miały konstrukcję drewnianą, zapewne bardzo 
rozbudowaną ze względu na duże powierzch-
nie, jak i stosunkowo ciężkie pokrycie z desek 

 (dranic), gontów lub 
płytek ołowianych.  
Te części budynków 
ulegały zniszczeniom 
przez pożary, a także 
przez korozję biolo-
giczną i w wiekach 
późniejszych zastępo-
wane były nowszymi 
rozwiązaniami.
 W wiekach XI–XIII, 
w dobie architektury 
romańskiej, powstało  
w Wielkopolsce  pra-
wie 20 kościołów  
i klasztorów – naj-
więcej ze wszystkich 
regionów w Polsce. 
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18.Kamienny słup  z XII w. w Koninie. Foto Z.S.

Większość z nich została w czasach 
późniejszych przebudowana i rozbu-
dowana, zachowując tylko fragmenty 
budowli pierwotnych. W mało zmie-
nionej formie romańskiej prezen-
tują się kościoły pw. św. Mikołaja  
w Gieczu, pw. św. Prokopa w Strzelnie  
i pw. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy.
 Na zakończenie rozdziału o bu-
dowlach romańskich godzi się wspo-
mnieć o najstarszym w Polsce zna-
ku drogowym. Jest to kamienny słup  
(ryc. 18) postawiony pierwotnie w 1151 
r. na zamku w Koninie, a obecnie stoją-
cy przed kościołem pw. św. Bartłomie-
ja. Wcześniej była to prawdopodobnie 
pogańska rzeźba kultowa. W Koninie 
słup postawiony został dla zaznaczenia 
połowy drogi z Kruszwicy do Kalisza. 
Wykuty został z piaskowca. Łaciński 
napis umieszczony na słupie przetłuma-
czony na język polski brzmi:

Roku od wcielenia Pana naszego 
1151. O tym, że jest tu  środek (drogi)  
z Kruszwicy do Kalisza oznajmia 
ta oto wskazówka drogowego po-
rządku. Kazał ją tutaj ustawić Piotr, 
komes palatyn, który roztropnie 
przepołowił tę drogę aby raczył 
o nim pamiętać każdy podróżny  
zwracając się w modlitwie do łaska-
wego Boga.

 Napis na konińskim słupie dro-
gowym jest najstarszą datowaną i za-
razem najdłuższą inskrypcją średnio-
wieczną w Polsce.

 Najciekawsze zabytki architektury romań-
skiej w Wielkopolsce znaleźć można, przemierza-
jąc Szlak Piastowski, wiodący z Poznania przez 
Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, 
Strzelno do Kruszwicy.

  
dr inż. Włodzimierz Łęcki
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Obrazki sprzed pół wieku
PIERWSZE KROKI

Pierwsze kroki zawsze są trudne. Dotyczy to 
zarówno niemowlaków, jak i osób zaczynają-
cych swoje życie w innym, zupełnie nowym 

środowisku. Pierwsze kroki na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej zaczy-
nały się na egzaminie wstępnym. W tym czasie  

egzaminy wstępne na większości uczelni w Pol-
sce odbywaly się w tym samym terminie. O ile 
dobrze pamiętam, było to 2 lipca. Również tema-
ty egzaminacyjne były ujednolicone – takie same 
dla poszczególnych typów uczelni w całym kraju.  
Egzamin składał się z dwóch części, pisemnej  
z matematyki i ustnej z matematyki i fizyki. Egzamin  
z języka obcego wprowadzono później.

 Dwa wydarzenia z egzaminów wstępnych 
utkwiły mi w pamięci. Była to wystawa rysunków 
technicznych wykonanych przez studentów oraz 
wyjście studentów pierwszego roku na praktykę 
geodezyjną. Rysunki były rozwieszone na parterze, 
w holu i w korytarzach. Miały na celu przybliżyć 
kandydatom na  studentów ich przyszłe zajęcia. 
Wywoływały jednak, szczególnie wśród absolwen-

tów liceum, efekt niezamierzony. Obawiali się, że 
nigdy nie nauczą się tak kreślić. Budziły się rów-
nież wątpliwości, czy dobrze wybrali kierunek stu-
diów. Należałem do tych wątpiących. Moje przy-
puszczenia potwierdziły się na zajęciach z rysunku 
technicznego. Dopiero za siódmym razem asystent 
prowadzący zajęcia przyjął mój rysunek. I nie 
był to wcale rekord. Za to absolwenci techników  

„Alma mater” dla większości inżynierów budownictwa w Wielkopolsce.
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budowlanych z wyższością spoglądali na licea-
listów. Oni w swoich szkołach nie takie rysunki  
wykonywali. 
 W lipcu studenci po pierwszym roku stu-
diów mieli praktykę geodezyjną. Wychodzili ze 
sprzętem geodezyjnym w czasie trwania egzami-
nów wstępnych. Z pewną nutą zazdrości spoglą-
daliśmy na prawdziwych studentów. Oni również 
zdawali sobie sprawę ze swojego wyższego statu-
su. Za rok  to my – na pewno nie wszyscy – będzie-
my "szpanować" ze sprzętem geodezyjnym przed 
nowymi kandydatami na studentów.
 Początek roku akademickiego to  
szereg pierwszych kroków. Zakwaterowanie  
w akademiku, wykłady w salach amfiteatralnych, 
zasady korzystania z biblioteki, poznawanie no-
wych kolegów itp. Wszystkie te elementy były dla 
nas nowe. Co do kolegów i koleżanek, to przypo-
minam sobie, że na moim pierwszym roku liczba 
dziewcząt nie przekraczała 10. Za kilka lat liczba 
ta osiągnie niemal połowę wszystkich studiujących 
na politechnice.
 Inauguracja, czyli oficjalne rozpoczęcie 
roku akademickiego, odbywała się w auli w gma-
chu przy ul. Strzeleckiej. Obecność na inauguracji 
nie była obowiązkowa, więc studenci nie garnę-
li się do tej uroczystości. Ja sam uczestniczyłem 
w inauguracji dopiero na czwartym roku stu-
diów. Tak się złożyło, że inauguracja przypadała  
w dzień, kiedy nasz rok miał „wojsko”, czyli zaję-
cia w Studium Wojskowym. Obecność na zajęciach 
była obowiązkowa. Ubrani w mundury wojskowe 
przemaszerowaliśmy z Wildy do gmachu PP przy  
ul. Strzeleckiej.
 Pierwsze wykłady, prowadzone w salach 
amfiteatralnych, były dla nas swego rodzaju prze-
życiem. Tym bardziej że nie były obowiązkowe. 
Toteż na niektórych przedmiotach sale te świe-
ciły pustkami. Wykłady z geometrii wykreślnej, 
prowadzone przez prof. Wiktora Jankowskiego, 
gromadziły zwykle dużą liczbę studentów. Ry-
sunki na tablicy, często wykonywane kolorową 
kredą, były prawdziwymi dziełami sztuki. Pa-
miętam,  jak na jednym z wkładów „kreski” pro-
fesor pomylił się w trakcie wykonywania rysun-
ku. Zwrócił mu na to uwagę jeden ze studentów.  

Profesor podziękował i oświadczył, że czasem myli 
się specjalnie, aby sprawdzić, czy słuchacze rozu-
mieją wykład, ale tym razem pomylił się rzeczywi-
ście. Nic dodać, nic ująć. Tak rodziły się uczelniane 
autorytety.
 Pierwsza sesja egzaminacyjna była dla nas 
dużym stresem, ponieważ "oblanie" egzaminów 
powodowało skreślenie z listy studentów, czyli po-
nowne zdawanie egzaminu wstępnego na uczelnię. 
Na starszych latach studiów można było powtarzać 
semestr, korzystając z tzw. urlopu dziekańskiego. 
Przed drzwiami do sal, gdzie odbywały się egza-
miny, działały „giełdy egzaminacyjne”. Na gieł-
dzie można się było dowiedzieć, jakie wymagania 
ma egzaminujący, jakie pytania padają najczęściej 
itp. Wiedza ta uzyskiwana była od wychodzących 
z egzaminu studentów. Na egzamin przychodziło 
się odświętnie ubranym. Dziewczęta – wizytowe 
suknie, chłopcy – ciemny garnitur, biała koszula, 
krawat. Nie wiem, czy ten zwyczaj dotrwał do dziś, 
ale wtedy podkreślał powagę egzaminu.
 Jak podawały statystyki, najwięcej stu-
dentów odpadało na  pierwszym roku. Mając to 
na uwadze, ówczesne Ministerstwo Szkolnictwa 
Wyższego wraz z ZSP ogłosiło ogólnopolski kon-
kurs na najlepszą grupę studencką, która poszczyci 
się najmniejszym "odsiewem" na pierwszym roku 
studiów. Proszę sobie wyobrazić, że w roku aka-
demickim 1960/61 zwyciężyła nasza grupa stu-
dencka. Nikt nie odpadł, wszyscy zaliczyli I rok. 
No i zaczęły się uroczystości. Wywiady i publika-
cje prasowe, wizyta w Ministerstwie Szkolnictwa 
Wyższego itp. Najcenniejszą dla nas nagrodą był 
wyjazd całej grupy na wycieczkę do NRD. W tam-
tych latach wyjechać za granicę, nawet do NRD, 
było wielkim sukcesem.
 Dużym wyzwaniem, szczególnie dla miesz-
kańców akademika, nieco zagubionych w Dużym 
Mieście, było poznawanie tego miasta. Atrakcji 
było wiele. Wielkomiejski ruch, duża liczba kin, 
teatr, opera, a nawet jazda tramwajem powodowa-
ły swego rodzaju przeżycie. Dość szybko pierwsze 
kroki zamieniały się w normalne, studenckie życie.

Marek Adamiec
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Plan szkoleń dla członków 
Wielkopolskiej Okręgowej

 Izby Inżynierów Budownictwa w 2018 roku

Lp. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

1

Branża ogólnobudowlana – PZITB                       
Zasady konstruowania i wykonywania 
nowoczesnych konstrukcji 
prefabrykowanych z elementów 
wielkopłytowych.

21-06-2018
16:00 – 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                           
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

2

Branża ogólnobudowlana – PZITB                  
Nowoczesne konstrukcje drewniane wraz  
z elementami ich połączeń (okucia i 
łączniki).

28-06-2018
16:00 – 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                           
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                          
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

3

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce – 
wybór najkorzystniejszej oferty  sukcesem 
do skutecznej realizacji zamówienia.

II kwartał 2018
Poznań 

10:00 – 14:00
Poznań                                      

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:        
WOIIB + PZITS        
Informacja:     
poznan@pzits-cedeko.com.pl                   

4

Przepompownie ścieków – zasady 
projektowania, wykonawstwa i eksploatacji 
– na co zwrócić szczególna uwagę, żeby się 
opłacało zainwestować.

II kwartał 2018
Poznań 

10:00 – 14:00
Poznań                                      

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:      
WOIIB + PZITS
poznan@pzits-cedeko.com.pl                                                                                                                                               

                                                   

5

Branża ogólnobudowlana – PZITB                   
1. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) 
– sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową.                              
2. Ustalenie obszaru oddziaływania 
obiektu na potrzeby sporządzania projektu 
budowlanego.

13-09-2018

16:00 – 19:10                                                                           
Kalisz                                                     

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

nr. 2, 
ul. Rzemieślnicza 6.

Organizator:                           
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  
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6

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
1. Systemy docieplania budynków 
istniejących i zabytkowych. 
2. Rewitalizacja obiektów zabytkowych  
i sposoby ich docieplenia.           

13-09-2018
16:00 – 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

7

Branża ogólnobudowlana – PZITB                          
Beton jako wyrób budowlany na placu 
budowy, wymagane dokumenty.

20-09-2018
16:00 – 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

8

Branża ogólnobudowlana – PZITB                          
1. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) 
– sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową.                              
2. Ustalenie obszaru oddziaływania 
obiektu na potrzeby sporządzania projektu 
budowlanego.

20-09-2018  

11:00 – 14:00                                                                                
Gniezno

Dom Rzemiosła,
 ul. Tumska 15

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

9

Branża ogólnobudowlana – PZITB
Nowe możliwości zastosowania 
nanotechnologii w budownictwie.

27-09-2018
16:00 – 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

10

Instalacje elektryczne i teletechniczne 
w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące kabli w zakresie odporności 
elektrycznej w związku z wdrożeniem 
uchwały Parlamentu Europejskiego nr 
305/2011

Wrzesień   2018
10:00
Kalisz

Fundacja Kaliski 
Inkubator 

Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25

Organizator:
SEP/O Kalisz 
Informacje: 
telef. 62 765 85 33
sep@sep.kalisz.pl 

11

Projektowanie i eksploatacja systemu kana-
lizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczo-
wej – aspekty ekonomiczne i ekologiczne.

Wrzesień 2018
Poznań 

10:00 – 15:00
Poznań                                      

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:     
WOIIB + PZ ITS       
poznan@pzits-cedeko.com.pl

12

Branża ogólnobudowlana – PZITB                          
1. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) 
– sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową.                              
2. Ustalenie obszaru oddziaływania obiektu 
na potrzeby sporządzania projektu budowla-
nego.

04-10-2018

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                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  
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13

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
1. Nowa generacja sufitów  
podwieszanych. Popełniane błdy 
przy ich montażu i eksploatacji.                                                               
2. Nowe generacje ścian działowych.  
Popełniane błędy przy ich wykonawstwie  
i eksploatacji.                                  

04-10-2018

16:00 – 19:10
Poznań 

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

14

Branża ogólnobudowlana – PZITB                           
1. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) 
– sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową.                              
2. Ustalenie obszaru oddziaływania obiektu 
na potrzeby sporządzania projektu budowla-
nego.

18-10-2018

16:00 – 19:10
Piła 

ul. Browarna 19

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                    
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

15

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
1. Nowoczesne izolacje przeciw wilgotnoś-
ciowe i przeciwwodne w obiektach budow-
lanych.
2. Profile pęczniejące oraz taśmy uszczel-
niające zapewniające szczelność konstrukcji 
budowlanych.

25-10-2018
16:00 - 19:10

Poznań
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                          
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

16

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
– programy wspomagające projektowanie 
instalacji odgromowych – ELKO-BIS CAD.

Październik  2018
10:00
Kalisz 

Fundacja Kaliski 
Inkubator 

Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25

Organizator:                                                
SEP Oddział Kalisz                                            
Informacje:
telef. 62 765 85 33
sep@sep.kalisz.pl

17

Plan utrzymania wód w świetle zmian orga-
nizacyjnych.

Październik 2018

10:00 – 15:00
Poznań

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                
SITWM                                                             
Informacja:                                                        
Cezary Siniecki                                                   
tel. 692 440 701      
cezarysiniecki@wp.pl                           

18

Branża ogólnobudowlana – PZITB                           
1. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) 
– sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową.                              
2. Ustalenie obszaru oddziaływania 
obiektu na potrzeby sporządzania projektu 
budowlanego.

08-11-2018

16:00 – 19:10
Poznań 

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

19

Branża ogólnobudowlana – PZITB                            
1. Warsztaty (rozwiązania praktyczne) 
– sporządzanie umów o projektowanie, 
nadzór inwestorski i kierowanie budową.                              
2. Ustalenie obszaru oddziaływania 
obiektu na potrzeby sporządzania projektu 
budowlanego.

15-11-2018

16:00 – 19:10
Konin

Starostwo Powiatowe  
w Koninie, 

al. 1 Maja 9 – 
sala konferencyjna

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                          
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   
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20

Branża ogólnobudowlana – PZITB  
Projektowanie i bezpieczne wykonanie robót 
budowlanych poniżej powierzchni terenu, 
szczególnie na obszarach zurbanizowanych. 
Głębokie wykopy i wykopy liniowe.                        

15-11-2018

16:00 – 19:10
Poznań

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

21

Geotechnika i geologia inżynierska w fazie 
projektowej (dokumentacje, kategorie 
geotechniczne, aktualne przepisy)  
i powykonawczej (monitorowanie obiektów).
Nowe rozwiązania materiałowe  
w geotechnice.

22-11-2018

16:00 – 19:10
Poznań

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                          
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                  

22

XXI Sympozjum z cyklu „Współczesne 
urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne i informatyczne”

21–22.11.2018
9:00

Poznań
Centrum 

Kongresowe IOR 
ul. W. Węgorka 20

Organizator:                                                  
SEP O/Poznań                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                              
Biuro SEP –
tel. 61 853 65 14
seppoznan@wp.pl 

23

Zagadnienie hydrauliki rzek nizinnych. Listopad 2018

10:00 – 15:00
Poznań

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                   
SITWM                                                             
Informacja:                                                        
Cezary Siniecki                                                   
tel. 692 440 701  
cezarysiniecki@wp.pl                                        

24

Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
konstrukcji budowlanych i elewacji.
Wymagania przeciwpożarowe dla elementów 
wykończenia wnętrz.

13-12-2018

16:00 – 19:10
Poznań

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:                                                  
CUTOB-PZITB                                   
Wykładowcy:                                                    
Informacja:                                                                                                                                           
CUTOB-PZITB                                      
telef. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl                   

25

Funkcjonowanie przepisów  nowego prawa 
wodnego w praktyce – plusy i minusy zmian.

IV kwartał 2018
Poznań 

10:00 – 14:00
Poznań

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: 
WOIIB + PZITS               
poznan@pzits-cedeko.com.pl                                                                                                                                               

                                                                     

26

Kawitacja i sposoby jej zapobiegania 
oraz uderzenia hydrauliczne i sposoby 
ich ograniczania w urządzeniach 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

IV kwartał 2018
Poznań 

10:00 – 14:00
Poznań

Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator: 
WOIIB + PZITS      
poznan@pzits-cedeko.com.pl                                                                                                                                               

                                                                                       

27

28

1. Seminarium – „Nowoczesne autobusy – 
budowa i eksploatacja".
2. Seminarium – „Eksploatacja obiektów 
inżynieryjnych powstałych w ostatnich 
latach – badania i utrzymanie.

II kwartał 2018

II kwartał 2018

Organizator: 
WOIIB + SITK
poznan.sitk@gmail.com
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29

30

1. Seminarium – „Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.
2. Seminarium – „Droga ekspresowa S5”.

III kwartał 2018

III kwartał 2018

Organizator: 
WOIIB + SITK
poznan.sitk@gmail.com

31

32

1. Seminarium – „Eksploatacja Ronda 
Kaponiera”.
2. Seminarium – „Postępowanie kryzysowe 
podczas wypadku w ruchu drogowym  
i kolejowym”.

IV kwartał 2018

IV kwartał 2018

Organizator:  
WOIIB + SITK
poznan.sitk@gmail.com

33
Seminarium: „Nawierzchnie drogowe”. IV kwartał 2018 Organizator:  

WOIIB + SITK
poznan.sitk@gmail.com 

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.

 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,  
e-mail: 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, e-mail: irena.p@wkp.piib.org.pl




