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Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

W  dniach 28 i  29 czerwca br. uczestniczyliśmy  

w  XVIII Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownic-

twa, który po długiej dyskusji zakończyliśmy wyraże-

niem stanowiska naszego samorządu wobec projekto-

wanych zmian w ustawach o samorządzie zawodowym 

i prawie budowlanym. 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-

nictwa w  maju i  czerwcu aktywnie uczestniczyła 

w  rocznicy stulecia szkolnictwa technicznego w  Wiel-

kopolsce, które zorganizowała Politechnika Poznańska 

oraz w wernisażu na Wydziale Budownictwa, który po-

kazał całą historię Wydziału w opracowaniach książko-

wych i zbiorach fotograficznych. 

10 czerwca uczestniczyliśmy jako patron w podsumo-

waniu „Ekolidera” w Gnieźnie podczas uroczystości na 

terenie Lasów Państwowych. 

Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodo-

wych odbyło 17 czerwca 2019 r. spotkanie w  naszej 

siedzibie. Dyskutowaliśmy o stanie służby zdrowia, 

planowanych zmianach legislacyjnych w budownictwie. 

W  gronie przedstawicieli delegatów przedyskutowali-

śmy ich zadania i rolę opiekunów w pracy samorządu. 

5 lipca nastąpiło uroczyste wręczenie uprawnień bu-

dowlanych osobom, które uzyskały je podczas ostatniej 

sesji egzaminacyjnej. 

W  najbliższym czasie w  Wałczu, w  dniach 11–13  

września 2019 r., tradycyjnie CUTOB-PZITB organizu-

je przy naszym współudziale warsztaty dotyczące nad-

zoru budowlanego i konferencję na temat rewitalizacji 

obszarów zabudowanych. 

Dla samorządu ważne są obchody Wielkopolskiego 

Dnia Budowlanych, które 27 września br. zorganizu-

je delegatura w Gnieźnie. Uroczystość rozpocznie się 

w  auli Kolegium Europejskiego w  Gnieźnie, a  później 

toczyć się będą w  historycznym miejscu na terenie 

lednickiego muzeum. Już dzisiaj zapraszam wszyst-

kich naszych członków do udziału w  tym święcie 

budowlanych. 

Natomiast 4 października odbędzie się konferen-

cja programowa dotycząca działalności szkoleniowej 

w  Izbie. Miejscem konferencji jest ośrodek Polskiej 

Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu. 

Ponadto w  czwartym kwartale br. przewidujemy 

organizację konferencji o  tematyce geotechnicznej 

z  udziałem naukowców z  Uniwersytetu Przyrodnicze-

go w Poznaniu i Polskiego Komitetu Geotechniki.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
mgr inż. Jerzy Stroński

Przewodniczący Rady WOIIB

WIELKOPOLSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH
Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji 

Wielkopolskiego Dnia Budowlanych 2019 r.

Uroczystość rozpocznie się 

27 września 2019 r. o godz. 13:00
w auli Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5–7.

Po części oficjalnej przejazd na Lednicę, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystego spotkania.
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XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
| Łukasz Gorgolewski | 

W  dniach 28 i  29 czerwca br. 

w Warszawie odbył się XVIII Krajo-

wy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa. 

Otwierając Zjazd, prezes Kra-

jowej Rady PIIB prof. Zbigniew  

Kledyński w  swoim wystąpieniu 

wymienił najważniejsze dokonania 

oraz główne kierunki działalności, 

ale najwięcej uwagi poświęcił spra-

wom związanym z projektami ustaw 

o  zawodzie architekta, o  zawodzie 

inżyniera budownictwa oraz zmia-

nami w  ustawie Prawo budowlane 

istotnymi dla naszego środowiska 

i  wzbudzającymi w  ostatnim czasie 

najwięcej emocji.   

Po części organizacyjnej – wy-

borze prezydium, zatwierdzeniu 

porządku obrad i  wyborze komisji 

mandatowej, odbyła się uroczystość 

wręczenia Medali Honorowych PIIB. 

Najwyższym wyróżnieniem nasze-

go samorządu uhonorowano kol.  

Zbigniewa Miturę i  kol.  Andrzeja 

Myśliwca.

Następnie nastąpiły wystąpienia 

zaproszonych gości. Należy pod-

kreślić, że po raz pierwszy w histo-

rii naszej Izby, mimo zaproszenia, 

w  Zjeździe nie uczestniczyli przed-

stawiciele Ministerstwa Inwestycji 

i  Rozwoju oraz Głównego Urzędu 

Nadzoru Budowlanego. Znamien-

ną była też nieobecność przedsta-

wicieli Izby Architektów (na ręce 

prezesa przesłano tylko stosowny 

adres). Natomiast niezawodnie re-

prezentowani byli przedstawiciele 

władz zaprzyjaźnionych samorzą-

dów zawodowych, stowarzyszeń 

naukowo-technicznych oraz organi-

zacji związanych z budownictwem.

W kolejnej części Zjazdu delega-

ci wysłuchali sprawozdań i  udzie-

lili absolutorium Krajowej Radzie 

PIIB oraz organom krajowym za 

rok 2018. Przyjęto budżet na rok 

2019.

Na zakończenie pierwszego dnia 

zjazdu wręczono odznaki honorowe 

PIIB. Wśród wyróżnionych znalazł 

się kol. Jerzy Witczak z WOIIB, czło-

nek Krajowej Komisji Rewizyjnej. 

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się 

od prezentacji i  uchwalenia wnio-

sków zgłoszonych podczas okręgo-

wych zjazdów oraz przez delega-

tów na Krajowy Zjazd. W tej części 

Zjazdu odbyła się burzliwa dyskusja 

w  związku z  zapowiadanymi zmia-

nami w ustawach o zawodzie archi-

tekta i  zawodzie inżyniera budow-

nictwa oraz Prawie budowlanym. 

Delegaci przyjęli stanowisko Zjazdu 

w tej sprawie, w którym podtrzymali 

stanowisko przyjęte na poprzednim 

Zjeździe, wyrażające stanowczy 

sprzeciw w  sprawie dezintegracji 

obu zawodów, a  także zaapelowali 

do władz państwowych o zaniecha-

nie prac nad projektami odrębnych 

ustaw o  architektach i  inżynierach 

budownictwa. Zjazd przyjął uchwa-

łę dotyczącą wniosków. W ten spo-

sób wyczerpano program Zjazdu. 

W  tegorocznym Zjeździe uczest-

niczyło prawie dwustu delegatów 

ze wszystkich 16 okręgowych izb. 

Wielkopolską OIIB reprezento-

wali delegatki i  delegaci na Krajo-

we Zjazdy PIIB: kol. kol. Walenty 

Adamczewski, Andrzej Barczyński, 

Prezes Krajowej Rady PIIB, 
prof. Zbigniew Kledyński, otwiera obrady 
XVIII Zjazdu. 
Fot. Mirosław Praszkowski
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Delegaci WOIIB wraz z prezesem PIIB.
Fot. MP

Zbigniew Bigoszewski, 

Krystyna Chocianowicz, 

Danuta Gawęcka, Łukasz 

Gorgolewski, Anita Karcz, 

Anna Kołłątaj, Edmund 

Przybyłowicz, Jerzy Stroń-

ski, Jerzy Witczak i  Zenon 

Wośkowiak. Przedstawi-

ciele naszej Izby, tak jak na 

poprzednich zjazdach tak 

i  na tym Zjeździe, pełnili 

odpowiedzialne funkcje 

zjazdowe. Kol. Zbigniew 

Bigoszewski był człon-

kiem Komisji Mandatowej, 

kol. Anita Karcz członki-

nią Komisji Skrutacyjnej, 

a  kol. Andrzej Barczyński 

członkiem Komisji Uchwał 

i  Wniosków. Należy pod-

kreślić, że Zjazd to nie 

tylko obrady. Nie do prze-

cenienia są rozmowy i dys-

kusje kuluarowe w  spra-

wach nurtujących nasze 

środowisko, prowadzone 

nie tylko między delegata-

mi z  różnych izb okręgo-

wych, ale także z zaproszo-

nymi gośćmi. W  tym roku 

najważniejszymi sprawami 

były prace legislacyjne. 

Tym bardziej negatyw-

nie, jako przejaw pewne-

go lekceważenia, została 

odebrana przez delegatów 

nieobecność zaproszonych 

przedstawicieli Minister-

stwa Infrastruktury i  Roz-

woju (szczególnie min.  

Artura Sobonia).  Wyróżnieni odznakami honorowymi PIIB. Wśród nich kol. Jerzy Witczak z WOIIB.
Fot. MP
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Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB zorgani-

zowała egzaminy na uprawnienia budowlane w  sesji 

wiosennej 2019 r. Do testowego egzaminu pisem-

nego na uprawnienia budowlane zakwalifikowano 

267 osób, które złożyły wnioski o  nadanie uprawnień 

budowlanych w  bieżącej sesji, oraz 4 osoby, które 

w  poprzednich postępowaniach kwalifikacyjnych 

otrzymały postanowienie o  uzupełnieniu praktyki na 

uprawnienia budowlane – łącznie 271 osób. 

17 maja 2019 r. w auli Politechniki Poznańskiej do eg-

zaminu przystąpiło 291 osób (252 osoby w zakresie do 

projektowania lub do kierowania robotami budowlany-

mi oraz 39 osób do projektowania i kierowania łącznie). 

Pozytywny wynik uzyskało 257 osób.

Do egzaminu ustnego dołączyło 69 osób z poprzed-

nich sesji egzaminacyjnych (59 osób w zakresie do pro-

jektowania lub do kierowania robotami budowlanymi 

oraz 10 osób do projektowania i kierowania łącznie).

Łącznie 318 osób, od 22 do 31 maja w  siedzibie  

WOIIB, zdawało tę część egzaminu. 

252 osoby, co stanowiło 83,55% wszystkich zdają-

cych, uzyskały decyzję o nadaniu uprawnień budowla-

nych w  sesji wiosennej 2019 roku. W  poszczególnych 

specjalnościach wyglądało to następująco:

 konstrukcyjno-budowlana: 129 osób;

 inżynieryjna drogowa: 19 osób;

 inżynieryjna mostowa: 3 osoby;

 inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiek-

tów budowlanych: 9 osób;

 inżynieryjna kolejowa w  zakresie sterowania ru-

chem kolejowym: 1 osoba;

 inżynieryjna hydrotechniczna: 1 osoba;

 instalacyjna telekomunikacyjna: 2 osoby;

 instalacyjna sanitarna: 46 osób;

 instalacyjna elektryczna: 42 osoby.

Uroczyste wręczenie decyzji o  nadaniu uprawnień 

budowlanych odbyło się 5 lipca 2019 roku w  siedzi-

bie WOIIB. Decyzje wręczali: zastępca przewodniczą-

cego Rady WOIIB – inż. Włodzimierz Draber i  prze-

wodniczący OKK WOIIB – prof. dr hab. inż. Wiesław  

Buczkowski. 

Wręczenie decyzji  
o nadaniu uprawnień budowlanych  
| Mirosław Praszkowski | 
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ZBIGNIEW 
GRABOWSKI 
urodził się w roku 1930 
w  Warszawie. Był ab-
solwentem Politechniki 
Warszawskiej, Wydzia-

łu Budownictwa Lądo-
wego, gdzie uzyskał tytuł inżyniera, a  następnie – 
na Wydziale Budownictwa Przemysłowego w roku 
1956 – magistra inżyniera budownictwa. W 1964 r. 
Rada Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Poli-
techniki Warszawskiej nadała mu stopień naukowy 
doktora nauk technicznych, a  w roku 1967 – sto-
pień naukowy doktora habilitowanego. W  1970 r. 
uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, 
a pięć lat później – tytuł profesora zwyczajnego.

Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1953 r. w Katedrze 
Mechaniki Gruntów i Fundamentowania na Wydziale 
Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszaw-
skiej. Od 1960 r. był zatrudniony w Katedrze Geotech-
niki na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej.

W połowie lat sześćdziesiątych zorganizował 
Katedrę Mechaniki Gruntów i  Fundamentowania 
w  Olsztynie i  Lublinie, gdzie później przez kilkana-
ście lat prowadził zajęcia dydaktyczne. W  1970 r. 
został dyrektorem Instytutu Dróg i  Mostów oraz 
kierownikiem Zakładu Geotechniki w  Politechnice 
Warszawskiej. W  latach 1985–1988 pełnił funk-
cję jej rektora. Wypromował 19 doktorów i  ponad  
200 inżynierów i magistrów inżynierów.

Równolegle z działalnością naukowo-dydaktyczną 
pracował zawodowo. W latach pięćdziesiątych XX w. 
jako inżynier budowy, projektant i kierownik działu, 
a później głównie jako konsultant i rzeczoznawca.

Pełnił wiele funkcji w  szeregu organizacji, zrze-
szeń i  instytutów oraz działał w  administracji pań-
stwowej. W latach 1988–1990 był ministrem Urzę-

du Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. Od 
lat działał społecznie, m.in. w  Polskim Komitecie 
UNICEF oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.

1 lipca 2001  r. prof. Zbigniew Grabowski powo-
łany został przez Ministra Infrastruktury na prze-
wodniczącego Komitetu Organizacyjnego Izby 
Inżynierów Budownictwa. Był pierwszym prze-
wodniczącym Mazowieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa. I Krajowy Zjazd Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa wybrał go na stanowisko 
prezesa Krajowej Rady. Funkcję tę sprawował przez 
dwie kadencje, w latach 2002–2010. W tym czasie 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa zbudowała 
od podstaw swoje struktury i  przejęła wykonywa-
nie powierzonych jej ustawowo zadań administracji 
państwowej. Jako Prezes KR PIIB podejmował wie-
le inicjatyw mających na celu umocnienie zawodu 
inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania pu-
blicznego. Reprezentował przed organami władzy 
państwowej i  samorządowej interesy środowiska 
inżynierów budownictwa, dbał o podniesienie rangi 
zawodu oraz rozwijał współpracę Izby z międzyna-
rodowymi organizacjami inżynierskimi.

W uznaniu zasług, podczas obrad IX Krajowego 
Zjazdu PIIB w  2010 r., nadano prof. Zbigniewowi 
Grabowskiemu tytuł Honorowego Prezesa Krajo-
wej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za swoją wieloletnią pracę zawodową, naukowo-
-dydaktyczną i  społeczną był wielokrotnie odzna-
czany, m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim 
i  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
i  Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odzna-
czeniami resortowymi i  stowarzyszeniowymi. Był 
ponadto Kawalerem i członkiem Międzynarodowej 
Kapituły Orderu Uśmiechu.

6 sierpnia 2019 r. został pochowany na Cmenta-
rzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Wspomnienie o prof. Zbigniewie Grabowskim   
– pierwszym prezesie PIIB 
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W  październiku i  listopadzie 2019 r. planowaliśmy 

przeprowadzenie dwóch seminariów o  tematyce geo-

technicznej. Pierwsze seminarium, które organizują: 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-

twa, Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geo-

techniki, Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się 15 października 

w  godzinach od 9:30 do 13:00. Tematem będzie „Pro-

jektowanie geotechniczne w  świetle obowiązujących 

przepisów prawnych i Eurokodu”. Udział w seminarium 

potwierdził Wicemarszałek Województwa Wielkopol-

skiego Wojciech Jankowiak.           

W ramach seminarium zostaną wygłoszone referaty 

dotyczące zagadnień związanych z projektowaniem:

 „Projektowanie geotechniczne w  świetle obowiązu-

jących przepisów prawnych i Eurokodu”  – referujący  

dr inż. Włodzimierz Cichy z Politechniki Gdańskiej;

 „Projektowanie konstrukcji z  gruntu zbrojonego – 

przykłady realizacji” – temat przedstawi dr inż. Jacek 

Kawalec, reprezentujący firmę Tensar i  Politechnikę 

Śląską; 

 „Projektowanie geotechniczne bezpiecznych skarp 

wykopu” – przedstawi dr inż. Mieczysław Kania z Po-

litechniki Poznańskiej. 

Otwarcia seminarium dokona przewodniczący Ko-

mitetu Organizacyjnego seminarium – prof. dr hab. 

inż.  Zbigniew Młynarek. Podsumowanie seminarium 

i  dyskusję poprowadzi prof. dr hab. inż. Kazimierz 

Gwizdała.

W  listopadzie 2019 r. planowaliśmy zorganizowa-

nie jeszcze jednego seminarium geotechnicznego na 

temat „Wpływ drgań na konstrukcje budowlane”, jed-

nak ze względów organizacyjnych odbędzie się ono 

w styczniu 2020 roku. 

Jednocześnie pragnę zasygnalizować, że Wielkopol-

ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa będzie 

współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji 

Geotechnicznej w marcu 2020 roku.

Szczegóły dotyczące styczniowego seminarium i Mię-

dzynarodowej Konferencji Geotechnicznej w  marcu 

2020 roku podamy w terminie późniejszym. 

Seminaria geotechniczne  
| Włodzimierz Draber | 

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

Z szeregów członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odeszli:

Zdzisław Braciszewski 

Henryk Kalkowski 

Edward Władysław Kowalczyk 

Marek Kraśner 

Tadeusz Majchrzak 

Tarnowo Podgórne

Śmieszkowo

Mosina

Leszno

Oborniki

Zbigniew Medyński 

Jan Mudrow 

Jacek Rynarzewski 

Sławomir Wasilewski 

Kępno

Konin

Dąbrówka

Swarzędz
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SIERAKÓW ’17

19–20.05.2017 r.

* Pniewy – sanktuarium * Białokosz 

– pałac * Łężeczki – punkt widokowy  

z  pomnikiem Akademickiego Klubu 

Seniora w  Poznaniu * Grobia – punkt 

widokowy * Sieraków: Huta Szkła, kościół, najstarsze 

w  Polsce Stado Ogierów, zamek – muzeum * Między-

chód – Luftpompa * Sowia Góra – największa w Polsce 

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego * Kamionna  

– kościół * Mniszki – skansen ludowy.

POPIEL ’18  

18–19.05.2018 r. 

* Pobiedziska * Mogilno – ko-

ściół, klasztor * Strzelno – kościoły 

* Kruszwica – Mysia Wieża, pod 

którą wszyscy uczestnicy otrzymali 

prezent – książkę PRZEWODNIK SZLAK 
PIASTOWSKI autorstwa Włodzimierza Łęckiego, kole-

giata * Mikorzyn – zakwaterowanie, rejs statkiem, wie-

czór integracyjny * Gosławice – kościół św. Andrzeja * 

Licheń – bazylika * Tomisławice – kopalnia odkrywko-

wa * Kramsk – kościół ze wspaniałym polichromowym 

wnętrzem wykonanym przez artystę malarza Młodej 

Tradycyjnie już w  maju członkowie Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pojechali 

na piątą już majówkę, która w nazewnictwie jubileuszy 

zwie się DREWNIANA. Ruszyli w  dobrych nastrojach, 

gdyż po wielu dniach niepogody piękne słońce wyjrzało 

zza chmur. Przypomnę, jako że są to miłe wspomnienia, 

gdyż w  poprzednich latach trasy majówek prowadziły 

przez przepiękne tereny Wielkiej Polski, w  tym przez 

Szlak Piastowski. Zwiedzaliśmy zabytki architektury, 

muzea, obiekty budowlane i  przemysłowe, stadniny 

koni, kopalnie, cieszyliśmy oczy pięknymi krajobraza-

mi w punktach widokowych. Uczestniczyliśmy również  

w  zawodach i  grach integracyjnych, płynęliśmy stat-

kiem, a  wieczory majówkowe spędzaliśmy na wspól-

nych śpiewach biesiadnych i tańcach.

W kolejności lat były to następujące majówki:

WOLSZTYN ’15  

29–30.05.2015 r. 

* Muzeum Pożarnictwa w  Rako-

niewicach * W  Wolsztynie pałac 

i  park projektu arch. Rogera Sław-

skiego * Muzeum Marcina Rożka * Mu-

zeum Roberta Kocha * Zabytkowa paro-

wozownia * Skansen Budownictwa Ludowego * Kościół  

i klasztor – dawne opactwo cystersów w Obrze, obecnie 

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów.

ZIELONKA ’16 

20–21.05.2016 r. 

* POZ-BRUK w  Sobocie * 

Muzeum Budowli Wodnych 

 i  Młynarstwa w  Jaraczu * Kościół 

drewniany w Łukowie * Arboretum Le-

śne w Zielonce * Pola Lednickie * Bazylika Prymasow-

ska w Gnieźnie * Ostrów Lednicki

5 Jubileuszowa Majówka WOIIB – TUCZNO ’19 
| Zenon Wośkowiak | 
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Polski Antoniego Szulczyńskiego 

w  1911–1920 r. * Konin – kościół 

św. Bartłomieja, a  przed nim stoją-

cy ROMAŃSKI SŁUP DROGOWY 

z  1151 r., Starówka * Ląd – kościół 

i klasztor pocysterski obecnie Wyż-

sze Seminarium Duchowne Towa-

rzystwa Salezjańskiego * Ciążeń – 

pałac i park.

TUCZNO ’19  

17–18.05.2019 r.

Tegoroczna majówka przebiegała 

trasą, którą obrazuje powyższy ry-

sunek.

Majówka zwie się drewnianą, 

dlatego zwiedzaliśmy w  pierwszej 

kolejności XVII-wieczny drewnia-

ny kościół pw. św. Mikołaja w  Sło-

panowie, wybudowany w  1695 r. 

z fundacji Jana Kąsinowskiego,  sę-

dziego wałeckiego. Został grun-

townie odrestaurowany w  latach 

1989–1991. Zabytek klasy „0”. 

Świątynia o  jednej nawie posiada-

rodniczej przedstawiają kolejne 

fazy rozwoju lasu. Od nasion, upraw 

aż po drzewostan dojrzały w  róż-

nych porach roku z  przedstawie-

niem wielu gatunków roślin.  

Dopełnieniem ww.  wystawy jest 

sala wystawy historycznej, która 

obrazuje historię Lasów Państwo-

wych, Puszczy Noteckiej oraz rodzi-

ny Hochbergów – założycieli zam-

ku. Znajduje się też bardzo ciekawa 

innowacyjna, multimedialna mapa 

Polski z historią naszego kraju. Cen-

trum organizuje wiele imprez kra-

jowych i  międzynarodowych. Mię-

dzy innymi w  tym roku ma miejsce 

XIX edycja Przeglądu Sygnalistów 

Myśliwskich. Po tak interesującym 

zwiedzaniu skorzystaliśmy z poczę-

stunku kawowego i  wspaniałych 

wypieków oraz po zrobieniu zbioro-

wego zdjęcia ruszyliśmy do Wałcza.

 Zgodnie z  programem w  Wał-

czu zwiedzaliśmy usytuowany nad 

jeziorem Raduń Miejski Ośrodek 

Sportu i  Rekreacji oraz podziwiali-

śmy most wiszący spinający brzegi 

jąca konstrukcję zrębową. Obiekt 

zaliczany jest do wielkopolskiego 

rodzaju kościołów późnogotyckich. 

Jedną z ciekawostek w kościele jest 

obraz diabła i  karczmarki z  kuflem 

piwa i  spisanymi jej grzechami na 

skórze wołowej z  uzasadnieniem 

kary – „bo nie dolewała”.

Dalej trasa majówki prowadzi-

ła nas na skraj Puszczy Noteckiej 

w najpiękniejszy zakątek Szwajcarii 

Czarnkowskiej, gdzie znajduje się 

zamek Goraj wybudowany w latach 

1909–1912 przez hrabiego Wil-

helma Bolko Emanuela von Hoch- 

berga. Stanowi on część Zespołu 

Szkół Leśnych. W  jego kompleksie 

znajduje się też Centrum Promocji 

Lasów Państwowych Goraj–Zamek. 

Prowadzona jest w  nim edukacja 

poprzez tzw. „Lekcję Przyrody” 

zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, 

zrozumieć”, które daje zwiedzają-

cym (nam także) możliwość bardzo 

atrakcyjnego przyswajania wie-

dzy o lesie, leśnictwie i środowisku 

przyrodniczym. Sale wystawy przy-

Wiszący most nad jeziorem Raduń.
Fot. Leszek Kaczorowski
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tego jeziora. Pod koniec XIX wieku 

przez jezioro przewieszono most 

o konstrukcji drewnianej. W 1978 r.  

w  tym samym miejscu postawiono 

wiszący Most Kłosowski o  kon-

strukcji stalowej dla ruchu pieszych, 

którego widok znalazł się na logo 

majówki. Zwiedziliśmy także część 

umocnień Wału Pomorskiego z mi-

nimuzeum uzbrojenia. 

 W  odległości 9 km od Wałcza 

znajduje się tzw. „Czarodziejska 

Górka”. Miejsce, gdzie prawa fizyki, 

jakie znamy, podobno nie znajdują 

zastosowania. Pokaz przeprowa-

dzony przez naszego znakomitego 

przewodnika kol. Włodka Łęckiego 

nie wszystkich przekonał. Wytłu-

maczeniem były powstałe ostatnio 

głębokie koleiny na jezdni, które 

nie pozwalały płynąć wodzie pod 

górkę. Po tym pokazie jedziemy do 

Tuczna, gdzie kwaterujemy w  zam-

ku zarządzanym przez Stowarzy-

szenie Architektów Polskich. 

W  czasie II wojny światowej 

był włączony jako jedno z  ogniw 

umocnień do Wału Pomorskiego. 

Został odrestaurowany w  1976 r. 

Po sprawnym zakwaterowaniu 

i  obiedzie tradycyjnie już zostały 

przeprowadzone gry i zawody inte-

gracyjne. Podczas uroczystej kolacji  

ogłoszono wyniki zawodów, a zwy-

cięzcy zostali nagrodzeni. Uczest-

nicy majówki spędzali wieczór 

w  bardzo miłej atmosferze. Były 

biesiadne śpiewy, tańce oraz indy-

widualne występy śpiewające i  re-

cytatorskie zgodnie z  wcześniejszą 

informacją, że będzie mikrofon dla 

wszystkich solistów. Zwyczajowo 

już była oprawa muzyczna dosko-

nale wykonana przez p. Jurka „czło-

wieka-orkiestrę”. Po nocnym, ale 

niestety krótkim wypoczynku i śnia-

daniu obraliśmy kierunek na Elek-

trownię Wodną – Kamienna o mocy 

0,96 MW. Usytuowana jest na rze-

ce Drawie w  Drawieńskim Parku 

Narodowym. Najstarsza czynna 

elektrownia wodna w Polsce, której 

budowę rozpoczęto w 1896 r. Prąd 

początkowo od 1902 r. wykorzy-

stywano do produkcji karbidu. Od 

1909 r. elektrownia zasilała w ener-

gię zabudowania pobliskich powia-

tów. Funkcjonuje nieprzerwanie od 

chwili jej zbudowania. Jest czynnym 

zabytkiem techniki wysokiej rangi.

Kolejną atrakcją turystyczną 

była dolina rzeki Płocicznej z ruina- 

mi dawnego młyna, tzw. Starej Wę-

Uczestnicy tegorocznej V Majówki Tuczno ’19. Fot. Roman Górny



12

z życia izby

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2019 (64)

gorni. Czystość wód bardzo wartkiej rzeki utrzymuje się 

w granicach I klasy czystości, co jest unikatem w Polsce. 

Rzeka często wzmiankowana w  starych dokumentach, 

gdyż od XIV do XVIII wieku stanowiła na dużym odcinku 

granicę Brandenburgii i  Wielkopolski. Po półgodzinnej 

dalszej jeździe naszym oczom ukazują się przepiękne 

zabudowania zespołu pałacowo-parkowego Mięrzęcin. 

Pałac założony w końcu XIX wieku na tarasowym brze-

gu rzeki Mierzęcinki i  otoczony parkiem jest przykła-

dem romantycznej rezydencji w stylu neogotyku angiel-

skiego. Po II wojnie światowej znacjonalizowany został 

przeznaczony na Dom Dziecka, później PGR. Od 1991 r. 

opuszczony i popadł w ruinę. W 1998 r. został sprzedany 

prywatnemu właścicielowi, który przeprowadził 

gruntowny remont pod nadzorem konserwatorskim 

i  zabytkowy zespół pałacowo-parkowy powrócił do 

dawnej świetności. W  skład zespołu wchodzą także 

zabudowania folwarczne z  go rzelnią, stadniną koni 

i winnicą oraz barokowy kościół z 1715 r. 

W  takim przepięknym otoczeniu i  słonecznej pogo-

dzie uczestnicy majówki mieli możliwość krótkiego 

wypoczynku oraz wypicia kawy i  posilenia się słodko-

ściami. I  nagle zmiana nastrojów, gdyż po półgodzinie 

jesteśmy już w Dobiegniewie, w którym mieścił się nie-

miecki obóz jeniecki Oflag II C Woldenberg. 

Obóz budowało ok. 500 polskich żołnierzy na przeło-

mie 1939/1940 r. Postawiono 25 murowanych baraków 

mieszkalnych, w których kwaterowano po 2 kompanie. 

Niemcy sukcesywnie zwozili polskich jeńców. Pierwsza 

grupa przybyła do obozu 28 maja 1940 r. Najwyższy 

stan osadowy w historii obozu to 6740 jeńców, w tym 

5944 oficerów. Po Powstaniu Warszawskim w  obozie 

znalazło się 103 oficerów – uczestników Powstania. 

W obozie prowadzono bardzo szeroką działalność na-

ukową, kulturalną, sportową itp. Powstały różne koła 

naukowe. Między innymi nasz profesor z  Politechniki 

Poznańskiej Edmund Karaśkiewicz ukończył w  obozie 

pomaturalne Studium Dokształcania Politechniczne-

go, które po wojnie było uznawane jako studia wyższe. 

W obozie niemal od razu rozwinęła się działalność kon-

spiracyjna. Między innymi zmontowano dwa konspira-

cyjne odbiorniki radiowe, wydawano prasę obozową. 

Po wojnie powstał Klub Woldenberczyków przy Zarzą-

dzie ZBOWiD w Krakowie. We wrześniu 2008 r. w Do-

biegniewie odbył się I Zjazd Rodzin Woldenberczyków, 

w 2009 r. postawiono na dobiegniewskim rynku Pomnik 

Woldenberczyka. 

Ostatnim etapem majówkowej wędrówki były Strzel-

ce Krajeńskie. Zwiedziliśmy miasto, a na koniec zosta-

liśmy ugoszczeni bardzo smacznym obiadem i miejsco-

wymi wypiekami oraz kawą. 

Według opinii uczestników majówki, mimo nazwy 

drewniana w pełni zasłużyła na miano jubileuszowej.

Organizatorom – Chapeau bas!  

Rzeka Płociczna, ruiny młyna w Starej Węgorni.
Fot. LK

Tablica pamiątkowa oficerów września 1939 i żołnierzy AK na ścia-
nie budynku Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie.
Fot. LK
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W  dniach 31.05 – 2.06.2019 r. zo-

stał wspólnie zorganizowany przez 

Zespół ds. Procesów Budowlanych 

oraz Zespół ds. Kontaktów Zagra-

nicznych wyjazd techniczny do Opola, 

Pragi – stolicy naszych południowych 

sąsiadów – oraz Iłowy Żagańskiej. 

W  wyprawie tej uczestniczyła trzy-

dziestoosobowa grupa inżynierów 

z WOIIB. Były to trzy dni pełne wra-

żeń, które warto zapamiętać.

Pierwszy dzień wyprawy to podróż, 

która o  godzinie 6.00 rozpoczęła się 

od zbiórki w Poznaniu przy ul. Dwor-

kowej 14. W  okolicy godz. 11 doje-

chaliśmy do Opola, gdzie zwiedziliśmy 

elektrociepłownię. O  godz. 13 wyru-

szyliśmy do Pragi, do której dotarli-

śmy na obiadokolację około godziny 

19. Zakwaterowani byliśmy w cztero-

gwiazdkowym hotelu PRAHA – cen-

trum kongresowe.

Jak wspomniałem, w  godz. 11–13 

zwiedziliśmy elektrociepłownię ECO 

Opole, która wytwarza energię ciepl-

ną i  elektryczną w  wysokosprawnej 

kogeneracji, wykorzystując paliwo 

węglowe oraz gaz ziemny, a od trzech 

lat także odnawialne źródło energii 

w postaci paneli solarnych.

Jest zlokalizowana w  Opolu, przy 

ujściu rzeki Mała Panew do Odry. 

Dowiedzieliśmy się od pana dyrek-

tora Ryszarda Malinowskiego, że 

w elektrociepłowni o mocy 280 MW 

Uczestnicy wyjazdu po zwiedzeniu elektrociepłowni ECO Opole 

Sprawozdanie z wyjazdu technicznego  
do Opola – Pragi – Iłowy Żagańskiej  
| Andrzej Wojciechowski | 

eksploatowane są oprócz kotłów, dwie turbiny, z których gazowa została 

przekazana do eksploatacji w 1999 r., a parowa w 2012 r. Rocznie do mia-

sta Opola dostarczana jest energia cieplna w wielkości 1,52 mln GJ, a pro-

dukowana energia elektryczna w  ilości 160 tys. MWh wykorzystywana 

jest na potrzeby własne oraz sprzedawana jest na giełdzie.

Bardzo dużym i miłym zaskoczeniem była panująca wszędzie czystość, 

zieleń traw i krzewów rosnących na terenie zakładu.
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Drugiego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy zwiedzać 

Pragę. Przez 4 godziny towarzyszył nam przewodnik, 

który podzielił się z nami cennymi informacjami o zabyt-

kach i  innych osobliwościach tego pięknego miasta. Za-

częliśmy od dzielnicy zwanej Mala Strana, pełnej pięk-

nych barokowych pałaców, malowniczych kamieniczek, 

wąskich uliczek, zaułków i  zabytkowych kościołów. Zo-

baczyliśmy klasztor Strahov, Rynek Hradczański, Zamek 

Praski, katedrę św. Wita, Stary Pałac Królewski, bazylikę 

św. Jerzego oraz Złotą Uliczkę, plac Wacława, a  także 

słynny średniowieczny most Karola łączący dzielnice 

Mala Strana i Stare Mesto, z charakterystycznymi baro-

kowymi posągami, w  tym figurą św. Jana Nepomucena 

(dotknięcie płaskorzeźby znajdującej się pod nią przyno-

si ponoć szczęście). Zwiedzanie zakończyliśmy, umilając 

ną, w czasie której odwiedziliśmy Iłowę Żagańską. Tam 

otworzyły się dla nas drzwi pałacu hrabiego Hochberga 

(brata właściciela zamku Książ), w którym obecnie uczy 

się młodzież w  Technikum Gastronomicznym. W  oto-

czeniu pałacu znajduje się park o  pow. 12,5 ha. Skła-

dowymi parku jest ogród japoński, chiński, angielski 

z  elementami zabudowy tj. Most Miłości, trzy fontan-

ny, most nad rzeką Czerną, łącznik pomiędzy pałacem 

a  zabudowaniami folwarcznymi, unikalne na skalę eu-

ropejską tzw. Bramy Księżycowe. Rewitalizacja parku 

wraz z  elementami zabytkowych budowli odbyła się  

w 2013 r i była finansowana w ramach funduszy euro-

pejskich. Firma, która dokonywała odnowy obiektów 

i  parku pochodziła z  Gniezna, a  kierownikiem robót 

budowlanych (odbudowa zabytków) był członek naszej 

Izby (mieszkaniec Gniezna).  Oprowadzającymi byli pa-

sjonaci parku i pałacu: pan Henryk oraz pan Jerzy, miej-

scowy przewodnik – amator.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za wspaniałą 

organizację wyjazdu oraz ciekawie zaplanowany wspól-

nie spędzony czas. 

Urok Pragi, piękna pogoda, która cały czas nam to-

warzyszyła, przemiła atmosfera oraz zgrana grupa 

uczestników i wspaniały pilot pan Tomasz sprawiły, że 

wycieczka do tego pięknego miejsca na długo pozosta-

nie w naszej pamięci.                                                                        

Praga nas urzekła 

sobie czas na rozmowach integracyjnych w kawiarniach, 

a w godzinach wieczornych udaliśmy się na „czeską” ko-

lację z muzyką i tańcem folklorystycznym. Męska część 

uczestników stwierdziła, że czeskie dziewczyny są miłe 

i  ładne, rozumiemy zatem wybór, którego dokonał 

Mieszko I ponad tysiąc lat temu.  Utwierdzał nas w tym 

przekonaniu pan pilot, który przez cały czas wycieczki  

przekazywał wiadomości o początkach państwa polskie-

go. Muszę stwierdzić, że były one bardzo interesujące.

Trzeci dzień to już, niestety, ostatnie chwile naszego 

wyjazdu. Po śniadaniu udaliśmy się w  drogę powrot-

Park wokół pałacu 
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Wydarzyło się
w naszej Izbie

24 kwietnia
Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu i Strony Internetowej WOIIB, podczas którego 
wybrano materiały do publikacji w nr 2/2019 Biuletynu.

24 kwietnia Posiedzenie Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB.

7 maja Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady WOIIB.

8–9 maja MTP – EXPOPOWER 2019. WOIIB współorganizatorem konferencji naukowo-technicznych SEP.

10 maja Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB.

15 maja Posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego WOIIB.

17 maja
OKK WOIIB zorganizowała na Politechnice Poznańskiej pisemny egzamin testowy  
na uprawnienia budowlane.

17–18 maja 
Jubileuszowa V Majówka WOIIB – TUCZNO `19 organizowana przez Zespół ds. Informacji 
Technicznej i Integracji WOIIB.

21 maja
Oficjalne ogłoszenie wyników egzaminu pisemnego osób ubiegających się 
o nadanie uprawnień budowlanych.

22–31 maja Egzaminy ustne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych

24 maja
Udział przedstawicieli WOIIB – Patrona Honorowego – w gali wręczenia wyróżnienia 
w postaci CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W WYKOPACH przyznawanego przez 
KOPRAS Sp. z o.o.

24 maja
W siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Zespół
ds. Procesów Budowlanych zorganizował szkolenie dla rzeczoznawców budowlanych.  
Udział w nim wzięły 32 osoby.

31 maja – 2 czerwca
Wyjazd techniczny WOIIB do Opola – Pragi – Iłowy organizowany przez Zespół ds. Procesów 
Budowlanych oraz Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych.

4 czerwca Posiedzenie Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych WOIIB.

7 czerwca Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB.

11 czerwca Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB.

17 czerwca 
W siedzibie WOIIB odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Wielkopolskiego Porozu-
mienia Samorządów Zawodowych.

24 czerwca
Sekcja Rzeczoznawstwa Zespołu ds. Procesów Budowlanych zorganizowała szkolenie dla 
rzeczoznawców budowlanych.  

24–30 czerwca
Wyjazd techniczny do Szwajcarii zorganizowany przez Zespół ds. Kontaktów Zagranicznych 
WOIIB.

28–29 czerwca 
Delegaci WOIIB wzięli udział w XVIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

1 lipca – 6 sierpnia
OKK WOIIB uruchomiła rejestrację osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych 
w sesji jesiennej 2019 r.

5 lipca 
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób, które pozytywnie 
zdały egzamin w sesji wiosennej 2019 r.
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Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-

nictwa była tradycyjnie współorganizatorem dwóch 

konferencji naukowo-technicznych podczas Między-

narodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2019 

w Poznaniu:

 8 maja 2019 r. TECHNIKA ŚWIETLNA 2019;

 9 maja 2019 r. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 

2019.

Obie konferencje odbywały się pod patronatem me-

dialnym Wiadomości Elektrotechnicznych, SPEKTRUM 

– Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego 

SEP oraz INPE – Miesięcznika Stowarzyszenia Elektry-

ków Polskich.  

TECHNIKA ŚWIETLNA 2019

8 maja 2019 r. w  Sali Zielonej pawilonu nr 3 Mię-

dzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 

X Konferencja Naukowo-Techniczna z  cyklu „Energo-

oszczędność w oświetleniu” nt. TECHNIKA ŚWIETLNA 

2019 pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetle-

niowego SEP. Głównym organizatorem konferencji był 

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Pol-

skich, natomiast współorganizatorami konferencji był 

Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Wielko-

polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Mię-

dzynarodowe Targi Poznańskie. 

Radzie Programowej X Konferencji przewodniczył 

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz z Politechniki Po-

znańskiej. Ponadto w skład Rady Programowej weszli: 

sekretarz naukowy – dr inż. Dariusz Czyżewski z Poli-

techniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan 

z Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Piotr Pracki – 

przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego 

SEP. Pracami Komitetu Organizacyjnego X Konferencji 

kierował członek Prezydium Zarządu Oddziału Poznań-

skiego SEP – mgr inż. Stefan Granatowicz, a sekretarzem 

organizacyjnym była mgr inż. Renata Kurka – sekretarz 

Zarządu OP SEP. 

Obrady konferencji otworzył przewodniczący Ko-

mitetu Organizacyjnego konferencji – Stefan Grana-

towicz, witając serdecznie przybyłych uczestników, 

w tym autorów referatów.

Konferencje naukowo-techniczne
Oddziału Poznańskiego SEP podczas Targów EXPOPOWER 2019  

| Ryszard Niewiedział | 

W  pierwszej sesji referatowej, której przewodniczył 

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, zaprezentowano na-

stępujące referaty tematyczne:

 Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska) – Pomia-

ry natężenia oświetlenia na wirtualnej płaszczyźnie 

przejścia dla pieszych; 

 Andrzej Pawlak (Centralny Instytut Ochrony Pracy) – 

Sposób określenia bezpieczeństwa fotobiologiczne-

go elektrycznych promienników optycznych;

 Marek Ryba (TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.) – Oprawy 

oświetlenia awaryjnego – definicje i zastosowanie;

 Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) – Po-

równanie metod pomiaru rozkładów luminancji na 

drogach.

Referat prezentuje Wojciech Żagan z Politechniki Warszawskiej. 
Fot. Mirosław Praszkowski
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Po przerwie, w  drugiej sesji referatowej, której 

przewodniczył dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, 

zaprezentowano kolejno następujące referaty: 

 Rafał Manowiecki (KRULEN Technika Świetlna Sp. 

z o.o.) – XARA – autorski system sterowania oświetle-

niem firmy NORKA. Efektywne rozwiązania oświetle-

nia LED w przemyśle i w transporcie publicznym;

 Krzysztof Wandachowicz (Politechnika Poznańska) – 

Badanie wpływu wielkopowierzchniowych instalacji 

reklamowych LED na bezpieczeństwo ruchu drogo-

wego;

 Laura Noskowiak, Borys Skrzypiński, Natalia Spychal-

ska (Koło Naukowe FOTON, Politechnika Poznańska) 

– Przegląd wielkopowierzchniowych instalacji rekla-

mowych zainstalowanych na terenie miasta Poznania.  

Prezentowane podczas konferencji referaty zostały 

wydane drukiem w  postaci oddzielnego wydawnictwa 

opatrzonego numerem ISBN 978-83-950902-3-3. In-

teresującym uzupełnieniem konferencji było ministo-

isko wystawowe firmy KRULEN Technika Świetlna Sp. 

z o.o. zorganizowane w holu przed Salą Zieloną. 

W  konferencji uczestniczyło blisko 100 osób z  tere-

nu całego kraju. Na zakończenie konferencji wszyscy 

uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenie OP SEP 

i WOIIB o udziale w szkoleniu. 

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2019.

9 maja 2019 r. w pawilonie 3 (Sala Zielona) Między-

narodowych Targów Poznańskich odbyła się XVII Kon- 

ferencja Naukowo-Techniczna z  cyklu „Instalacje elek-

tryczne niskiego, średniego i  wysokiego napięcia”  

nt. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2019. Głów-

nym organizatorem konferencji był Oddział Poznański 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich, natomiast współ-

organizatorami konferencji były: Wielkopolska Okrę-

gowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Międzynaro-

dowe Targi Poznańskie. 

Otwarcie XVII Konferencji STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 
2019 przez prezes OP SEP – Aleksandrę Rakowską.
Fot. MP

Referat prezentują członkowie Koła Naukowego FOTON z Politech-
niki Poznańskiej. 
Fot. MP

Komitetowi Organizacyjno-Programowemu XVII 

Konferencji przewodniczyła prezes OP SEP – prof. dr  

hab. inż. Aleksandra Rakowska, a  sekretarzem był  

dr inż. Ryszard Niewiedział – wiceprezes OP SEP i prze-

wodniczący Sekcji Instalacji i  Urządzeń Elektrycznych 

OP SEP. Ponadto w  skład komitetu weszli: mgr inż.  

Kazimierz Pawlicki – wiceprezes ZG SEP, mgr inż.  

Andrzej Półrolniczak – dyrektor MTP oraz członkowie 

Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP. 

Obrady konferencji otworzyła prezes Oddziału Po-

znańskiego SEP – Aleksandra Rakowska, witając ser-

decznie przybyłych uczestników, w  tym autorów re-

feratów. W  swym wystąpieniu przedstawiła tematykę 

konferencji i  jej szczegółowy program. W  pierwszej 

sesji plenarnej, którą poprowadziła prezes OP SEP, za-

prezentowano cztery referaty, a mianowicie:
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cji transformatorowych – propozycja rozwiązania;

 Mariusz Madurski (SIBA Polska Sp. z o.o.) – Bezpiecz-

niki topikowe w rozdzielnicach średniego i niskiego 

napięcia; 

 Łukasz Fryska (FINDER Polska Sp. z o.o.) – Profesjonal-

ne rozwiązania automatyki przekaźnikowej – meto-

dy szybkiej prefabrykacji, bezpieczeństwo i zasilanie 

układów w przemyśle.

Po zakończeniu prezentacji poszczególnych refera-

tów zadawane były tylko krótkie pytania do autorów 

referatów. W panelu dyskusyjnym Ryszard Niewiedział 

– sekretarz Komitetu Programowo-Organizacyjnego 

XVII Konferencji – przedstawił krótki referat omawia-

jący historię konferencji z cyklu „Instalacje elektryczne 

niskiego, średniego i wysokiego napięcia” podczas Tar-

gów EXPOPOWER, poinformował o  obchodach jubi-

leuszowych związanych ze stuleciem Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich, tak centralnych, jak i  oddziało-

wych oraz zaprosił obecnych na tradycyjne listopadowe 

Sympozjum OP SEP z  cyklu „Współczesne urządzenia 

oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne 

i informatyczne”.   

Referaty prezentowane podczas konferencji zostały 

wydane drukiem w  postaci oddzielnego wydawnictwa 

Referat prezentuje Krzysztof Walczak z Politechniki Poznańskiej. 
Fot. MP

 Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno

-Przyrodniczy w  Bydgoszczy) – Nowa rola stacji 

elektroenergetycznych w sieciach dystrybucyjnych 

niskiego napięcia; 

 Artur Koziński, Maciej Naparty (ZPUE S.A.) – SPS – 

Inteligentna stacja transformatorowa i  jej poten-

cjalne zastosowanie (referat zaprezentował Artur 

Koziński);

 Andrzej Jądrzyk (Elektrometal Energetyka S.A.) – 

Modernizacje rozdzielnic SN i  automatyki zabez-

pieczeniowej na stacjach elek-

troenergetycznych – rozwiązania 

Elektrometal Energetyka S.A.;

 Krzysztof Walczak, Krzysztof Sio-

dła (Politechnika Poznańska) – 

Monitoring pracy transformatora 

energetycznego (referat zaprezen-

tował Krzysztof Walczak).

Po przerwie kawowej prowadze-

nie obrad przejął wiceprezes ZG SEP 

– Kazimierz Pawlicki i zgodnie z pro-

gramem przedstawiono dalsze trzy 

referaty oraz odbył się panel dysku-

syjny:

 Andrzej Białorusow (DEHN Polska 

Sp. z  o.o.) – Ochrona odgromowa 

i  przepięciowa inteligentnych sta- Materiały konferencyjne 
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opatrzonego numerem ISBN 978-83-950902-4-0. 

Interesującym elementem konferencji było ministo-

isko wystawowe firmy Elektrometal Energetyka S.A. 

zorganizowane w  holu przed Salą Zieloną, na którym 

uczestnicy mogli zapoznać się z panelem operatorskim 

zabezpieczeń średniego napięcia serii e2Tango, dostoso-

wanych do pracy w systemie inteligentnych sieci elek-

troenergetycznych SMART GRID. 

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z tere-

nu całego kraju. Na zakończenie konferencji wszyscy 

uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenie OP SEP 

i WOIIB o udziale w szkoleniu. 

STOISKO INFORMACYJNO-WYSTAWOWE
Tradycyjnie Oddział Poznański SEP zorganizował 

w  dniach 7–9 maja 2019 r. podczas Międzynarodowych 

Targów Energetyki EXPOPOWER 2019 stoisko wysta-

wowe w  pawilonie 5. Na stoisku czynny był punkt kon-

sultacyjny obsługiwany przez przedstawicieli Ośrodka 

Rzeczoznawstwa OP SEP i wykładowców Ośrodka Szko-

leniowego OP SEP. Ponadto na terenie stoiska swoje wy-

roby oraz materiały informacyjne prezentowały następu-

jące firmy: FINDER Polska – Poznań, GAZEX – Warszawa, 

ORW-ELS – Nowa Sarzyna, WAVIN Polska – Buk.  

24 maja 2019 r. w Hotelu Włoskim w Poznaniu odby-

ła się uroczysta gala wręczenia CERTYFIKATÓW BEZ-

PIECZEŃSTWA PRACY W  WYKOPACH, którą zorga-

nizowała firma KOPRAS pod Honorowym Patronatem 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-

twa oraz Polskiego Związku Inżynierów i  Techników 

Sanitarnych Oddział w  Poznaniu. Patronat medialny 

objęła redakcja „Przeglądu Budowlanego”. Przybyłych 

gości powitała Grażyna Gromadzińska-Kopras – wice-

prezes zarządu i poprosiła Jana Lemańskiego – prezesa 

Oddziału PZITS o przedstawienie prezentacji dotyczą-

cej 100-lecia Stowarzyszenia. 

Następnie głos zabrali: Włodzimierz Draber – za-

stępca przewodniczącego WOIIB i Kazimierz Ratajczak 

– skarbnik WOIIB. Włodzimierz Draber przedstawił 

główne zadania samorządu zawodowego, jego wkład  

w  dbałość o  przestrzeganie zasad BHP oraz dbałość 

o  etyczne działanie osób sprawujących samodzielne 

funkcje techniczne w  budownictwie. Kazimierz Ra-

tajczak krótko omówił możliwości systematycznego 

kształcenia się i  zdobywania wiedzy specjalistycznej 

przez członków Izby w ramach przydzielonych środków 

budżetowych. 

Grażyna Furmańczyk-Ziemińska – redaktor naczelna 

„Przeglądu Budowlanego” w  swojej prezentacji przed-

stawiła ofertę miesięcznika, który w tym roku obchodzi 

90-lecie swojej działalności na rynku wydawniczym.

Po pierwszej części oficjalnej na krótki recital zapro-

siła uczestników gali Magdalena Janicka, studentka 

wokalistyki jazzowej na Uniwersytecie Zielonogórskim 

oraz uczestniczka programu „Voice of Poland” 2017.

Następnie głos zabrał Marek Kopras – prezes zarządu 

firmy KOPRAS. Powiedział między innymi: Jako pierwsi 

| Mirosław Praszkowski | 

Certyfikat bezpieczeństwa w wykopach  

Włodzimierz Draber i Kazimierz Ratajczak podczas przedstawiania 
zadań samorządu zawodowego.
Fot. MP
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wprowadziliśmy na rynek 
produkty, które zaprojekto-
wane są do budowy instalacji 
podziemnych i  nie wymaga-
ją zejścia do wykopu przed 
zainstalowaniem szalunku. 
Zatrudniamy pracowników 
posiadających kwalifikacje 
i zdobyte na wielu budowach 
doświadczenie praktyczne 
w  użytkowaniu szalunków 
do wykopów. Produkowane 
przez nas wyroby sprzedaje-

my i wynajmujemy w całej Europie, posiadają one odpowied-
nie europejskie certyfikaty EuroTest wydane w  Monachium 
w latach 2014–2017.

Dzięki naszym staraniom i  złożonemu w  2015 roku 
wnioskowi do ZUS o  objęcie obudów do zabezpieczania 
wykopów ziemnych dotacją na poprawę BHP i przeciwdzia-
łania wypadkom przy pracy, już kilkadziesiąt firm w 2017 
i 2018 roku uzyskało wyżej wymienioną dotację, wynoszą-
cą nawet do 90% zwrotu poniesionych kosztów inwestycji 
i  dzięki zakupionym obudowom może zabezpieczać zdro-
wie i  życie swoich pracowników 
w  wykopach. W  2019 roku, jak 
i  w  latach kolejnych wiele następ-
nych firm będzie również mogło 
wnioskować o tę dotację. 

Certyfikat bezpieczeństwa 

pracy w  wykopach potwierdza 

dbałość prawidłowego wykorzy-

stania tymczasowych zabezpie-

czeń do wykopów i  tym samym 

ochronę życia i zdrowia pracow-

ników. Certyfikat przyznawany 

jest podmiotom gospodarczym, 

które wykonują wykopy, na okres 

12 miesięcy od daty przyznania. 

 CERTYFIKATAMI BEZPIE-

CZEŃSTWA PRACY W  WYKO-

PACH uhonorowano:

 Oddział Siemianowice Śląskie:

1. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. 

2. Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT”  

Krzysztof Mącior 

 Oddział Szczecin, Wrocław:

1. Zakład Inżynieryjno-Budowlany NIEDOŚPIAŁ  

Sp. z o.o. 

 Oddział Warszawa, Lublin:

1. RG Inżynieria Sp. z o.o. 

2. DIM CONSTRUCTION Sp. z o.o. 

 Oddział Gdańsk, Olsztyn, Białystok:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  

DRABENT Maria Drabent 

 Oddział Wronki:

1. HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. 

2. WUPRINŻ Spółka Akcyjna 

3. TERLAN Sp. z o.o. 

4. Przedsiębiorstwo „HYDRO-GAZ Swarzędz”  

Henryk Wojkiewicz. 

5. KANWOD Wiesław Tarczyński

6. KABE–BUD Sp. z o.o. 

7. AQUANET Spółka Akcyjna.  

Od lewej: Joanna Kopras-Kabacińska, Włodzimierz Draber, Grażyna Furmańczyk-Ziemińska, Marek 
Kopras, Grażyna Gromadzińska-Kopras, Zbigniew Ziała, Kazimierz Ratajczak, Jan Lemański.
Fot. MP

Prezes Marek Kopras.
Fot. MP
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Atmosfera zdrowej rywalizacji i szlachetnego współ-

zawodnictwa towarzyszyła konkursowi ,,Budownictwo 

– to nas kręci”, który odbył się 24 maja 2019 r. w ostrow-

skim Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele przedmio-

tów zawodowych  budowlanych, a  patronat nad kon-

kursem sprawowali Starosta Powiatu Ostrowskiego, 

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Wielko-

polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Po-

znaniu i Polski Związek Inżynierów i Techników Budow-

nictwa Oddział w Kaliszu.

III edycja konkursu „Budownictwo – to nas kręci” skie-

rowana do uczniów szkół podstawowych i  gimnazjum 

zainteresowanych architekturą i budownictwem zgro-

madziła 30 uczestników z 9 szkół powiatu ostrowskiego, 

miasta Kalisza i Pleszewa. Najliczniejszą grupę, 12 osób, 

stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej z  Oddziała-

„Budownictwo – to nas kręci”
– rozstrzygnięcie konkursu  

| Maria Ostrowicz-Szmolke | 

W oczekiwaniu na test

mi Gimnazjalnymi im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce 

z  opiekunkami   mgr Renatą Marciniak-Kolendą i  mgr 

Jolantą Matuszewską, pozostali to: czterej uczniowie 

z Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy 

z opiekunką mgr Barbarą Rosińską, sześcioro uczniów 

ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej 

w  Kaliszu z  opiekunką mgr Elżbietą Pawlak-Danielak, 

dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej w  Rososzycy, 

dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej Uczniów Kre-

atywnych Spółdzielni Oświatowej w  Ostrowie Wiel-

kopolskim z opiekunką mgr Małgorzatą Kaliną oraz po 

jednym uczestniku ze Szkoły Podstawowej im. Arka-

dego Fiedlera w  Raszkowie, Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Królowej Jadwigi w Pleszewie, Szkoły Podstawowej 

im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie i Szkoły Pod-

stawowej im. Ignacego Ulatowskiego w Gorzycach Wiel-

kich z opiekunką mgr Darią Mackiewicz.

| Ewa Szymańska | 
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Główne cele konkursu można 

zdefiniować jako:

– rozwijanie zainteresowania mło-

dzieży architekturą i  budownic-

twem,

– pokazanie umiejętności obserwa-

cji otaczającego świata,

– zachęcenie młodzieży do rozwija-

nia swoich uzdolnień,

– promocja uzdolnień i  pasji mło-

dzieży,

– promocja architektury i  budow-

nictwa naszego miasta i regionu.

Organizatorzy konkursu – na-

uczyciele przedmiotów budowla-

nych – przywitali  gości, podzięko-

wali uczniom i  ich opiekunom za 

przystąpienie do konkursu. 

Do zadań uczestników współza-

wodnictwa  należało rozwiązanie 

testu wielokrotnego wyboru z  kar-

tą odpowiedzi. 

W  ramach konkursu  uczniowie 

musieli wykazać się wiedzą z zakre-

su rozpoznawania:

– prostych elementów i  detali ar-

chitektonicznych naszego miasta 

i regionu,

– podstawowych elementów cha-

rakterystycznych dla obiektów 

budowlanych,

– materiałów budowlanych,

– sprzętu, narzędzi i środków trans-

portu budowlanego,

– wymiarów rysunkowych i ich prze-

kształceń.

Jury konkursu pracowało w trzy-

osobowym składzie: mgr inż. Maria 

Ostrowicz-Szmolke, nauczycielka 

przedmiotów budowlanych i współ-

organizatorka konkursu, oraz dwie 

wie Wielkopolskim, ul. Waryń-

skiego 29.

Nagrody i  dyplomy wręczyła 

młodzieży i nauczycielom pani mgr 

Honorata Sachowska-Barańczak 

– dyrektor Zespołu Szkół Budow-

lano-Energetycznych wraz z  za-

proszonymi gośćmi: panem mgr. 

Andrzejem Baraniakiem – sekreta-

rzem miasta Ostrowa Wielkopol-

skiego, panem mgr. inż. Markiem 

Walczakiem – przedstawicielem 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby In-

żynierów Budownictwa w  Pozna-

niu i Polskiego Związku Inżynierów 

i Techników Budownictwa Oddział 

w  Kaliszu. W  podsumowaniu kon-

kursu organizatorzy podkreślali 

wysoki poziom wiedzy uczestni-

ków i  wyrazili nadzieję, że będą 

oni w  przyszłości uczniami naszej 

szkoły.  Głos zabrał pan Andrzej  

Baraniak, który zachęcał młodzież 

do podejmowania nauki w  zawo-

dach budowlanych, wskazując 

na szerokie możliwości dalszego 

Laureaci konkursu 

opiekunki uczestników: mgr Barba-

ra Rosińska i mgr Renata Marciniak- 

-Kolenda. 

Konieczne było dodatkowe roz-

strzygnięcie, w  formie pisemnej, 

pomiędzy pięcioma uczestnikami 

o równym, trzecim, najwyższym wy- 

niku.

W  trakcie prac jury uczestnicy 

zostali podjęci poczęstunkiem, 

a  imprezę uświetniły występy 

szkolnych artystów z Koła Młodych 

talentów. 

Następnie ogłoszone zostały 

wyniki konkursu.

Pierwsze trzy miejsca zajęli 

uczniowie:

– Natalia Tanaś – Gimnazjum im. 

Stanisława Mikołajczyka w  Do-

brzycy, ul. Szkolna 4.

– Michalina Janasik – Szkoła Pod-

stawowa nr 4 im. Marii Dąbrow-

skiej w Kaliszu, ul. Polna 17.

– Marcin Kryjom – Szkoła Podsta-

wowa Uczniów Kreatywnych 

Spółdzielni Oświatowej w Ostro-

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE
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kształcenia i perspektywy bardzo dobrze płatnej, cie-

kawej pracy.

 Sponsorami nagród rzeczowych dla zwycięzców i po-

zostałych uczestników konkursu byli:

– Starosta Ostrowski pan Paweł Rajski,

– Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani  

Beata Klimek,

– Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-

twa w Poznaniu,

24 czerwca 2019 r. w  Pałacu Lubomirskich w  War-

szawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”, którego 

organizatorem był Quality Institute sp. z o.o. sp.k. 

Konkurs służy promocji urzędów administracji pu-

blicznej rządowej oraz samorządowej, wyróżniających 

się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem 

w  działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji za-

trudnionych kadr. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 

Miasta Poznania w  2019 roku po raz pierwszy zgłosił 

swoją kandydaturę do tej prestiżowej nagrody i został 

wybrany spośród stu aplikujących instytucji państwo-

wych, tworząc poczet wyróżnionych piętnastu laure-

atów odznaczonych Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd”. 

Nagroda jest przyznawana w  wyniku wnikliwej, fa-

chowej analizy złożonych aplikacji konkursowych do-

konywanej przez zespół naukowców – przedstawicieli 

wybranych polskich uczelni wyższych oraz praktyków 

– Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

Oddział w Kaliszu,

– Chemia Budowlana GREINPLAST Sp. z o.o.,

– MAPEI Polska Sp. z o.o.

Organizatorzy konkursu składają podziękowanie 

za wsparcie w  postaci przekazanych środków finan-

sowych, albumów tematycznie związanych z  budow-

nictwem i  upominków, które umożliwiły obdarowanie 

wszystkich uczestników imprezy. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Poznania 
– pierwszym inspektoratem nadzoru budowlanego w Polsce  
ze Znakiem Jakości „PRZYJAZNY URZĄD” 

specjalizujących się w  problematyce administracji pu-

blicznej, zarządzaniu jakością oraz zarządzaniu pu-

blicznym. Obiektywnej i  rzetelnej ocenie podlegają 

wprowadzone w aplikujących urzędach rozwiązania or-

ganizacyjne mające na celu podnoszenie jakości świad-

czonych usług. Metodologia tej oceny opiera się nie 

tylko na wskazanej analizie aplikacji konkursowych, ale 

także na pozyskiwaniu informacji o kandydujących jed-

nostkach z niezależnych źródeł zewnętrznych, m.in. Mi-

nisterstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji, Głównego Urzędu Statystycznego, 

a także przy wykorzystaniu metody badawczej w posta-

ci tzw. „tajemniczego klienta”. 

Przedmiotowe wyróżnienie jest przyznawane na 

okres 12 miesięcy i może podlegać corocznemu odno-

wieniu, po uprzednim złożeniu aplikacji oraz pozytyw-

nej weryfikacji i ocenie udoskonaleń dokonanych w za-

kresie zarządzania instytucją, zgodnie z  wytycznymi 

konkursowymi.

| Ewelina Skowronek-Sadowska | 
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W trakcie gali dokonano oficjalnego ogłoszenia wyni-

ków konkursu. Znaki Jakości „Przyjazny Urząd” wszyst-

kim wyróżnionym jednostkom wręczył Piotr Celej, 

prezes Zarządu Quality Institute, kierując następują-

ce słowa uznania do laureatów: „Model administracji, 
za jakim opowiadają się tegoroczni laureaci konkursu, to 
administracja aktywna, zaangażowana, pozytywnie obec-
na w  życiu obywatela, koncentrująca się na świadczeniu 
zbiorowych usług publicznych, w  coraz większej mierze 
otwarta i bezpośrednia. Jest to administracja efektywna 
i  jednocześnie przyjazna obywatelom, stawiająca na inno-
wacyjne rozwiązania, uczciwe i przejrzyste standardy życia 
publicznego. Gratuluję Państwu wysokiego wyniku punkto-
wego osiągniętego w  konkursie oraz wielu wartościowych 
inicjatyw ukierunkowanych na realizację misji publicznej 

wedle najwyższych standardów jakościowych, które ów wy-
soki wynik rankingowy zapewniły. Ufam, że odebrane dziś 
wyróżnienie stanie się dla Państwa impulsem do jeszcze 
bardziej efektywnej pracy na rzecz wdrażania w  praktyce 
koncepcji przyjaznej administracji. Koncepcji, która nie jest 
dla Was pustym hasłem, komunałem, frazesem, ale realnym 
punktem odniesienia w codziennej pracy.           

  

 Tegoroczni laureaci nagrody to:

 Lubuski Urząd Wojewódzki w  Gorzowie Wielkopol-

skim,

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 

Miasta Poznania,

 Powiatowy Urząd Pracy w Mławie,

 Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,

 Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,

 Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu,

 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim,

 Starostwo Powiatowe w Ropczycach,

 Urząd Gminy w Lesku, 

 Urząd Gminy w Przemęcie,

Certyfikat, Znak Jakości Przyjazny Urząd.
Fot. Ewelina Skowronek-Sadowska
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Piotr Celej wrecza Certyfikat przedstawicielom poznańskiego PINB.
Fot. ESS
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 Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich,

 Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie,

 Urząd Miejski w Wieleniu,

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W  imieniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu-

dowlanego dla Miasta Poznania nagrodę odebrali:   

Monika Jabłońska – kierownik Oddziału Organizacyj-

nego oraz Jerzy Plejer – kierownik Oddziału Orzecznic-

twa Administracyjnego.      

W  trakcie gali przyznano również wyróżnienia nad-

zwyczajne: „Wzorowa Jakość”, „Innowacyjny Urząd”, 

„Grand Quality” oraz „Srebrny Laur Konkursu”.

Zwieńczeniem uroczystości był recital wokalny Anny 

Rygiel oraz bankiet wydany na cześć laureatów. 

 Uwagi wstępne

Ukończony kierunek studiów technicznych bardzo 

często obliguje do zdobycia dodatkowych uprawnień 

w  wyuczonym zawodzie. Uprawnienia te potrzebne 

są w momencie objęcia samodzielnych funkcji w danej 

dziedzinie. Dotyczy to między innymi uprawnień bu-

dowlanych. 

Posiadanie kierunkowego wykształcenia lub pokrew-

nego dla danej specjalności nie daje jeszcze swobody 

samodzielnego działania. Do tego potrzebne są spe-

cjalne uprawnienia, które zdobywa się poprzez nie-

jednokrotnie wieloletnią praktykę zawodową. Po za-

M o t t o
Sama wiedza nie wystarczy,

trzeba jeszcze umieć ją stosować.
 Johann Wolfgang von Goethe

Ocena efektów kształcenia  
i zdobytych kompetencji przez kandydatów zdających egzamin na 
uprawnienia budowlane, na podstawie doświadczeń OKK WOIIB*

kończeniu wszystkich wymaganych praktyk i  zdanym 

pozytywnie egzaminie absolwentowi zostają nadane 

uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnych 

funkcji technicznych w  budownictwie, polegających 

na projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi 

łącznie lub rozłącznie. 

Uzyskanie uprawnień budowlanych ma na celu sa-

modzielne wykonywanie ukierunkowanych w  trakcie 

praktyk funkcji technicznych w  budownictwie. Nowo 

pozyskany specjalista w tej dziedzinie powinien samo-

dzielnie dokonywać oceny sytuacji, rozwiązań techno-

logicznych oraz zobowiązany jest do podejmowania 

| Andrzej Barczyński | 
| Roman Pilch | 
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Nagrodę odebrali Monika Jabłońska i Jerzy Plejer.
Fot. ESS
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decyzji, które rozwiążą zagadnienia techniczne, archi-

tektoniczne lub inne, związane z trwającą aktualnie bu-

dową.

O  wynikach egzaminu na uprawnienia budowlane 

może zadecydować wiele czynników:

– system edukacji (szkolnictwa) podstawowego, śred- 

niego i wyższego,

– praktyka zawodowa,

– dokształcanie (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, 

czytanie fachowej prasy i książek, informacji interne-

towych),

– ocena (obiektywizm) komisji,

– korzystne wylosowanie pytań egzaminacyjnych,

– stan emocjonalny kandydata (umiejętność zdawania 

egzaminów ustnych, opanowania stresu itp.).

W artykule podano ocenę wpływu efektów kształcenia 

i  zdobytych kompetencji przez kandydatów zdających 

egzamin na uprawnienia budowlane na rezultaty przygo-

towania do egzaminu, na podstawie doświadczeń OKK 

(Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna) w  WOIIB (Wielko-

polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).

 System edukacji w Polsce

Prawo do edukacji ma podstawowe znaczenie dla 

rozwoju każdego człowieka i  jego świadomego funk-

cjonowania w  społeczeństwie. Umożliwia świadome 

i  pełne korzystanie ze swoich praw i  kształtowanie 

swojej sytuacji. Prawo to jest gwarantowane zarówno 

na poziomie prawa międzynarodowego, jak również 

w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 70).

Struktura szkolnictwa podstawowego i średniego
Do roku 1961 obowiązywała 7-klasowa szkoła pod-

stawowa. Potem przedłużono naukę w  szkole pod-

stawowej o  jeden rok. W  ramach reformy systemu 

edukacji wdrażanej od września 1999 r. obowiązek 

szkolny został przedłużony o  jeden rok w  ramach 

struktury wprowadzającej 6-letnią szkołę podstawową 

i 3-letnie gimnazjum. Od września 2004 r. wprowadzone 

zostało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkol-

ne dzieci w  wieku 6 lat. Od września 2011 r. obowiązek 

ten dotyczył dzieci w  wieku 5 lat. Przejściowo obniżony 

również został wiek rozpoczynania obowiązku szkolne-

go. Od września 2014 obowiązek ten dotyczył pierwszej 

połowy rocznika 6-latków, a od września 2015 r. dotyczył 

całego rocznika 6-latków, jednak od grudnia 2015 r. po-

nownie podniesiono wiek szkolny do 7 lat.

Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświa-

ty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie 

uczniów kończących cały cykl kształcenia do potrzeb 

rozwoju indywidualnego oraz potrzeb nowoczesnego 

rynku pracy, do czego potrzebny jest solidny fundament 

wykształcenia ogólnego. Kluczowe elementy reformy to: 

– Zmiana struktury systemu oświaty polegająca na 

wprowadzeniu długiej 8-klasowej szkoły podsta-

wowej oraz 4-letniego liceum ogólnokształcącego 

i 5-letniego technikum. 

 – Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolne-

go dla 6-latków, w  trakcie którego dziecko uczy się 

podstawowych umiejętności, a jego nauka, podobnie 

jak nauka w szkole, jest objęta subwencją oświatową 

z budżetu państwa. 

– Zapewnienie darmowych podręczników. 

– Wzmocnienie kształcenia ogólnego i  zawodowego 

w szkołach średnich poprzez wydłużenie o rok cyklu 

kształcenia. 

– Wprowadzenie 3-letniego kształcenia branżowego  

(1 kwalifikacja w danym zawodzie) z możliwością na-

bywania dalszych kwalifikacji i przygotowania do ma-

tury w 2-letniej szkole branżowej II stopnia. 

– Upowszechnienie kształcenia dualnego realizowane-

go we współpracy z przedsiębiorcami. 

– Zwiększenie udziału pracodawców we współfinanso-

waniu kształcenia zawodowego poprzez utworzenie 

Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

– 8-letnią szkołę podstawową; 

– 4-letnie liceum ogólnokształcące; 

– 5-letnie technikum; 

– 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia; 

– 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia; 

– 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy; 

– szkołę policealną. 
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Struktura systemu szkolnictwa wyższego
Ze względu  na  formy  i  poziom  kształcenia  system 

szkolnictwa wyższego jest podzielony na:
– studia pierwszego stopnia – studia licencjackie lub in-

żynierskie, 

– studia drugiego stopnia – studia magisterskie, 

– studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie, 

– studia podyplomowe.

Uczelnie mogą być tworzone jako:
– publiczne, tj. przez państwo reprezentowane przez 

właściwy organ władzy lub administracji publicznej;

– niepubliczne, tworzone przez osobę fizyczną albo 

osobę prawną niebędącą państwową ani samorządo-

wą osobą prawną.

Ze względu  na  tryb  studiowania  i  organizację  stu-
diów wyższych dzielą się one na:
– studia stacjonarne – wskazaną przez senat uczelni 

formę studiów wyższych, w  której program studiów 

jest realizowany w  postaci zajęć dydaktycznych wy-

magających bezpośredniego udziału nauczycieli aka-

demickich i studentów w wymiarze określonym stan-

dardami kształcenia dla tej formy studiów;

– studia niestacjonarne – wskazaną przez senat uczelni 

inną formę studiów niż studia stacjonarne, z  zacho-

waniem standardów kształcenia określonych dla tej 

formy studiów.

Poprzednia reforma spowodowała z pewnością wie-
le dyskusyjnych tendencji, np.:
– Wprowadzenie gimnazjum rozchwiało strukturę 

programową. W  trzyletnim liceum jest już za  mało 

czasu, by  dobrze przygotować maturzystę Ponadto 

młodzież, która trafia do gimnazjów, z punktu widze-

nia wychowawczego znajduje się w najtrudniejszym 

wieku. Zostaje wyrwana z dotychczasowych, dobrze 

znanych, oswojonych środowisk i  rzucona na dzie-

wiczy grunt. Musi adaptować się do nowych grup 

rówieśniczych, poznawać nowych nauczycieli i  ich 

wymagania, na nowo budować swoją pozycję w kla-

sie, zabiegać o akceptację kolegów i pedagogów. Jak 

się to nieraz kończy, dobrze wiemy, bo media opisują 

skandale bądź dramaty z uczniami gimnazjów w roli 

głównej.

Negatywnie o gimnazjach wypowiada się większość 
rodziców (prawie 65% ankietowanych): 
– Przeładowane programy nauczania, promuje się płat-

ne korepetycje, nie uczy się myśleć, niszczy się kre-

atywne myślenie.

– Likwidacja przedmiotu matematyki na maturze (obo-

wiązek zdawania z  matematyki na maturze dopiero 

od 2010 roku) oraz nowa matura (system z progiem 

zdawalności 30%).

Według informacji uzyskanej z  NIK w  latach 2015–

2017 średnio co szósty uczeń nie zdał matury z  tego 

przedmiotu. 42% uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych miała na świadectwach z  matematyki tylko oce-

nę dopuszczającą, czyli dwójkę. W  gimnazjum takich 

uczniów było 23%, a  w  szkołach podstawowych –  

10%. Z drugiej strony ocenę celującą z matematyki na 

świadectwach w  kontrolowanych szkołach otrzymało 

tylko 4% uczniów gimnazjów, 2% uczniów podstawó-

wek i zaledwie 1% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Również inne wskaźniki, takie jak liczba uczniów po-

wtarzających klasę, wskazują na problem z nauczaniem 

tego przedmiotu. Wśród powtarzających klasę w  la-

tach 2015–2017 aż 61% w  szkołach ponadgimnazjal-

nych otrzymało ocenę niedostateczną z  matematyki, 

a w gimnazjach i szkołach podstawowych – 70%. Także 

liczba uczniów zdających egzaminy poprawkowe z ma-

tematyki świadczy o nie najlepszej edukacji tego przed-

miotu.

Dane uzyskane z  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

wskazują, że uczniowie mają z  matematyką większe 

problemy niż z  pozostałymi przedmiotami. Bowiem 

średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki w la-

tach 2015–2017 wyniósł 55%, podczas gdy z  języka 

polskiego –  60%, a z języka angielskiego – 73%. 

– Obowiązek szkolny dotyczył rocznika 6-latków (a nie 

7-latków).

– Wiele zmienił też system boloński, dzielący etapy 

kształcenia wyższego na  studia licencjackie i  magi-

sterskie. Daje on możliwość, po  dowolnych studiach 
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licencjackich, kontynuowania studiów magisterskich 

na zupełnie innym kierunku.

– Praktycznie nieusuwalność nauczycieli dyplomowa-

nych (co do jakości pracy niektórych są uzasadnione 

wątpliwości) –  Karta Nauczyciela.

– Wg Alberta Einsteina: Za największe zło współczesnego 
systemu edukacji uważam okaleczenie osobowości. Złem 
tym dotknięty jest cały nasz system edukacyjny. Uczniom 
nazbyt silnie wpaja się idee współzawodnictwa, każe się im 
uznawać żądzę odnoszenia sukcesów za podstawę przy-
szłej kariery. 

     Uwaga: Jak pokazują doświadczenia życiowe – dobre 
wyniki w nauce nigdy nie są gwarantem powodzenia w ży-
ciu.                                         

Reforma edukacji to ogromne przedsięwzięcie, zapla-

nowane na wiele lat. Jej efekty w  pełni będzie można 

ocenić za jakiś czas.

Jak wygląda poziom edukacji w  Polsce na tle innych  
krajów

Polska zajęła 14. miejsce na świecie według ra-

portu  Pearson  pt.  „The learning curve” („Krzywa 

nauczania”), dotyczącego poziomu edukacji na świecie. 

W zestawieniu wzięto pod uwagę 50 państw. W klasyfi-

kacji ogólnej udało nam się wyprzedzić takie kraje, jak: 

Niemcy, Belgia, Stany Zjednoczone, Węgry czy Słowa-

cja.

Raport przygotowywany przez słynne wydawnictwo 

edukacyjne Pearson (właściciel m.in. Longmana, BBC 

Active czy Penguin Readers) bierze pod uwagę wiele 

wskaźników, w  tym badania PISA, PIRLS oraz TIMSS, 

które sprawdzają zdolności 10- i  15-latków z  zakresu 

myślenia matematycznego, umiejętności czytania ze 

zrozumieniem oraz nauk przyrodniczych.

Na czele listy znalazła się Finlandia, a cztery pozosta-

łe miejsca należały do Azji: Korea Południowa, Hong-

kong, Japonia i Singapur.

Natomiast w  światowym rankingu uczelni tzw. Aca-

demic Ranking of World Universities (ARWU) tylko 

Uniwersytet Warszawski i  Uniwersytet Jagielloński 

znalazły się na miejscach od 301–400. 

 Dokształcanie (kursy, szkolenia, studia podyplomo-

we, czytanie fachowej prasy i książek, informacji in-

ternetowych)

Żyjemy w  XXI wieku – w  świecie ciągłych przemian 

społecznych, gospodarczych oraz kulturowych. Zmie- 

nia się rzeczywistość, która jest wynikiem globalizacji 

gospodarki, rozwoju cywilizacyjnego, tendencji demo-

graficznych oraz postępu naukowo-technicznego. Ros-

ną wymagania praktycznie na wszystkich stanowiskach 

pracy, nowe zadania coraz częściej wymuszają od pra-

cowników umiejętności dostosowania się do nowocze-

snych technologii oraz zmieniającej się organizacji pracy, 

a konkurencyjny rynek oczekuje podejmowania inicjatyw 

i  kreatywności. To wszystko wpływa na dezaktualizację 

posiadanego wykształcenia i  kwalifikacji zawodowych. 

Zachodzi więc potrzeba ich uzupełniania, zdobywania no-

wej wiedzy i umiejętności. Niezależnie od wieku, poziomu 

wykształcenia, nabytych umiejętności czy doświadczenia 

zawodowego – współczesny rynek pracy wymaga dosko-

nalenia się, dlatego najlepszą inwestycją współczesnego 

człowieka powinna być całożyciowa edukacja.

 Finalne wyniki sesji egzaminacyjnej na uprawnienia 

budowlane w sesji letniej w 2019 r.

Na rys. 1 porównano wyniki egzaminu testowego 

i ustnego w poszczególnych specjalnościach.

Z  tabeli wynika, że najgorsze wyniki na egzaminach 

na uprawnienia budowlane uzyskała specjalność sa-

nitarna (megadyscyplina). Trudno być równocześnie 

specjalistą od klimatyzacji, wentylacji, gazownictwa, 

wodociągów, ciepłownictwa, kanalizacji. Średnia zda-

walność w  poszczególnych specjalnościach waha się 

od 81,87% do 95,83%, natomiast dla branży sanitarnej 

to zaledwie 73,01%. 

Dlatego też, jeżeli kandydat odbywał praktykę tylko 

w jednej specjalności, to proponuje się ograniczyć jego 

uprawnienia. 

 Wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane na 

przykładzie Wielkopolskiej Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej (WOKK) – sesja letnia 2019 r:

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE



29

z życia izby

Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2019 (64)

– Liczba kandydatów dopuszczonych do egzaminu ust-

nego: 337 osób.

– Liczba zdających test: 290 osób.

– % osób, które zdały test: 88,28%.

– Liczba zdających egzamin ustny (w tym 70 poprawko-

wiczów): 318.

– % osób, które zdały egzamin ustny: 79,25%.

– Ogólna zdawalność egzaminu na uprawnienia budow-

lane: 83,55%.

Tak wysoka zdawalność egzaminu świadczy, że komi-

sje działające w  Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inży-

nierów Budownictwa w sposób rozważny i nietenden-

cyjny oceniają kwalifikacje i  umiejętności kandydatów 

na uprawnienia budowlane. 

 Ankieta dotycząca wykształcenia i  przygotowania 

zawodowego kandydata

W  celu oceny wpływu kształcenia i  zdobytych kom-

petencji przez kandydatów na poziom egzaminów na 

uprawnienia budowlane przeprowadzono w  sesji let-

niej 2019 r. ankietę, w  której kandydaci na uprawnie-

nia budowlane wypowiadali się w  kwestii ich edukacji 

i podnoszenia swoich kwalifikacji

Liczba ankiet: 297 szt. (93,4% ogółu zdających), co 

daje gwarancję, że wyniki ankiety powinny być jak naj-

bardziej wiarygodne i reprezentatywne.

W  ramach ankiety zapytano się kandydatów zdają-

cych egzamin ustny o następujące kwestie:

1. Rodzaj uprawnień zawodowych, o  jakie kandydat 

się ubiega. 

2. Jaką szkołę średniego stopnia ukończył?

3. Jaką uczelnię ukończył?

4. Czy w czasie studiów odbył staż zawodowy – prak-

tykę zawodową?

5. Staż pracy (przy projektowaniu, na budowie).

6. Zakłady, w których odbywał staż zawodowy z poda-

niem okresu jego trwania.

7. Znajomość języków obcych.

8. Dodatkowe kwalifikacje – szkolenia, kursy, studia 

podyplomowe.

50

60

70

80

90

100
TEST

USTNY

TEST 88,43 89,72 88,62 70,83 85,19 85,71 84,78 72,51 89,83

USTNY 75,71 81,66 83,23 90,12 95,83 85,00 89,36 73,52 77,01

K-B Inż. D Inż. M Inż. KOB Inż. SRK Inż. H Inst. T. Inst.S. Inst.E.

Rys.1.  Porównanie wyników egzaminu w poszczególnych specjalnościach – testowy vs ustny.
            (Źródło: KKK PIIB)
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9. Czy kandydat zamierza podjąć dalszą edukację 

związaną z wykształceniem zawodowym?

10. Jakie czasopisma fachowe czyta?

11. Czy kandydat odbywał praktykę zawodową poza 

granicami Polski?

12. Czy kandydat uczęszczał do szkoły zawodowej poza 

granicami Polski?

Odpowiedzi ankietowanych skonfrontowano z wyni-

kami uzyskanymi przez kandydatów na egzaminie ust-

nym i pisemnym (test).

Wnioski i spostrzeżenia z ankiety w aspekcie wyników 
egzaminów 

1. Tylko około 20% kandydatów wyraża chęć pogłę-

biania swoich umiejętności poprzez ewentualne 

studia magisterskie, studia doktoranckie lub stu-

dia podyplomowe (najczęściej z zakresu bhp, ppoż. 

i zarządzania projektami (studia menadżerskie). 

2. Dobra znajomość co najmniej 1 języka 50,7% ankie-

towanych, w tym tylko 12 kandydatów potwierdzi-

ło znajomość 2 języków obcych (4%). 

3. Czasopisma czyta 223 ankietowanych, czyli 75%, 

ale w  tym tylko 55 ankietowanych dwa lub więcej 

czasopism (18,5%). Tylko jeden kandydat podał cza-

sopismo zagraniczne. Najczęściej jest to „Inżynier 

Budownictwa” – 153 osoby, co stanowi niemal 70% 

czytanych czasopism.

4. Ogólnie słabo wypadali kandydaci przy pytaniach 

związanych z  praktyką zawodową (często to de-

cydowało o  wyniku egzaminu) – szczególnie tam, 

gdzie okres stażu zawodowego w sposób minimal-

ny spełniał obowiązujące przepisy. 

5. 1 osoba skończyła politechnikę w Madrycie. 

6. 9 osób odbyło staż zawodowy poza granicami Polski 

(Holandia, Katar, Niemcy, Belgia, Anglia).

7. Kursy dokształcające, szkolenia, studia podyplomo-

we, dodatkowe kwalifikacje zdobyło po studiach 

tylko 70 osób, co stanowi około 23,5%. 

8. Liczba ankiet wypełnionych przez osoby niezdające 

egzaminu ustnego to 46 osób, co stanowi 70% kan-

dydatów, którzy otrzymali ocenę negatywną. Z  an-

kiet wynika, że kandydaci ci charakteryzowali  się 

słabszą znajomością zagadnień w stopniu zaawanso-

wanym (tylko 35%), niższym stopniem dokształcania 

(20%), a  kilku z  nich ukończyło wyższe szkoły za-

wodowe o niższym prestiżu niż politechniczne oraz 

praktycznie niewiele czerpali wiedzy z czasopism fa-

chowych, kilkoro z nich miało krótki staż zawodowy.

 Podsumowanie

Reforma szkolnictwa idzie w  dobrym kierunku (roz-

wój szkół o  profilu zawodowym, przy współpracy 

z zakładami przemysłowymi, dzieci rozpoczynają edu-

kację od 7. roku życia, eliminacja gimnazjów). Niestety 

zawsze przy rewolucyjnych zmianach nie da się uniknąć 

negatywnych zdarzeń. Reforma edukacji to ogromne 

przedsięwzięcie, zaplanowane na wiele lat, a jej efekty 

w pełni będzie można ocenić za jakiś czas. 

Uwaga: Niepokojąca jest niska zdawalność matematyki 
na maturze.

Proponuje się podnieść okres stażu zawodowego, 

szczególnie dla projektantów, jak to było przed ostat-

nimi zmianami, czyli projektant 2 lata w wykonawstwie 

i 2 lata projektowania (zauważono bardzo słaby poziom 

projektów prezentowanych przez kandydatów podczas 

egzaminu).

Najgorsze wyniki notuje się dla branży sanitarnej. 

Należy zastanowić się nad wprowadzeniem zmian 

w tej specjalności.

Wprowadzić wzorem np. USA punkty za samokształ-

cenie oraz publikacje lub wynalazczość.

Uprawnienia budowlane nie powinny być dożywot-

nie w  obecnie istniejącym systemie biernym (powinny 

być odnawiane np. w cyklu 5-letnim ze zwolnieniem od 

odnowienia dla osób aktywnych zawodowo i dokształ-

cających się (podobnie jak to obowiązuje np. w  rze-

czoznawstwie ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych). 

 

* Referat wygłoszony na spotkaniu grupy roboczej ds. ba-
rier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces 
kształcenia kadr – Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
Warszawa, 4 lipca 2019 r. 

FAKTY – WYDARZENIA – OPINIE



31Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr 3/2019 (64)

Słowa kluczowe: reklamy LED, bezpieczeństwo ru-

chu drogowego, luminancja.

Streszczenie: Celem realizowanego projektu badaw-

czego było zbadanie wpływu wielkopowierzchniowych 

reklam z diodami świecącymi na warunki widzenia kie-

rowców. Istotą projektu było wykonanie pomiarów te-

renowych i  laboratoryjnych oraz przeprowadzenie ba-

dań subiektywnych na wybranej grupie obserwatorów. 

Badania laboratoryjne wykonane w  ramach projektu 

koncentrowały się na znalezieniu dopuszczalnej war-

tości luminancji powierzchni elektronicznej reklamy, 

która nie będzie powodowała znacznego pogorszenia 

warunków widzenia kierowców w  ruchu drogowym. 

Wyniki badań dotyczą ruchu drogowego w zabudowie 

miejskiej.

1. Wprowadzenie

Wraz z  rozwojem technologii diod elektrolumine-

scencyjnych pojawiły się w  Polsce wielkopowierzch-

niowe reklamy z  diodami świecącymi. Przyrost ilości 

tego typu urządzeń jest szczególnie intensywny w du-

żych aglomeracjach. Wynika to z  atrakcyjności tego 

typu nośnika reklamowego. Reklamy elektroniczne, 

w przeciwieństwie do tradycyjnych reklam, charakte-

ryzują się dużą powierzchnią, dużą jaskrawością oraz 

dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów. Szcze-

gólnie w  porze nocnej jaskrawe powierzchnie reklam 

znajdujących się w polu widzenia uczestników ruchu 

drogowego mogą powodować dyskomfort w  obser-

wowaniu drogi i przeszkód i tym samym przeszkadzać 

w  realizacji normalnych zadań  związanych z  kiero-

waniem pojazdem. Reklamy z  diodami świecącymi 

instalowane w obszarze drogowym mogą tym samym 

stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego. Typowe sytuacje, 

w  których wielkoformatowe reklamy elektroniczne 

utrudniają kierowanie pojazdami w  porze nocnej, to: 

reklamy zbyt jaskrawe, źle umiejscowione, zbyt liczne 

lub nawet utrudniające rozpoznanie znaków drogo-

wych.

2. Przegląd literatury

Wiele organizacji rządowych na przestrzeni lat pro-

wadziło badania dotyczące rozpraszania uwagi kie-

rowców [1]. W  raporcie z  2008 roku zauważono, że 

reklamy zawierające zbyt wiele wiadomości odwracają 

uwagę kierowcy na tak długo, że może nie zauważyć 

włączającego się do ruchu pojazdu, przechodzącego 

przez jezdnię pieszego, czy też jadącego motocyklisty. 

Na podstawie ankiety stwierdzono, że najbardziej roz-

praszają:

– reklamy ze zmieniającymi się obrazami (73%),

– tradycyjne reklamy (61%),

– reklamy na samochodach (38%),

– reklamy umieszczane na autobusach (24%).

Natomiast cechy reklam uważane za najbardziej roz-

praszające uwagę to:

– lokalizacja (59%),

– rozmiar (49%),

– zmieniające się obrazy (29%),

– barwa i treść wiadomości wyświetlane na reklamie 

(25%),

– oświetlenie (16%).

Badanie wpływu wielkopowierzchniowych 
instalacji reklamowych LED 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego   

| Krzysztof Wandachowicz | 
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W  wielu krajach podjęto 

próby ograniczenia negatyw-

nego wpływu reklam elek-

tronicznych na rozpraszanie 

uwagi kierowców. Do tej 

pory nie sporządzono jedno-

litych wymagań, które jed-

noznacznie odnosiłyby się 

do tego typu reklam. Zwykle 

określone wymagania obo-

wiązują tylko w  danym kraju 

lub stanie. Wymagania doty-

czące elektronicznych reklam 

wprowadzono m.in. w  Au-

stralii, RPA, Holandii, Anglii, 

Szwecji i USA [1].

3. Badania laboratoryjne

Przeprowadzenie badań 

laboratoryjnych miało na 

celu określenie dopuszczal-

nej luminancji powierzchni 

reklamy widzianej w  nocy. 

Badania przeprowadzono na 

stacjonarnym stanowisku do 

symulacji kierowania pojaz-

dem [2]. Stanowisko składa 

się z  następujących elemen-

tów:

– kabiny samochodu z pręd-

kościomierzem, kierow-

nicą, drążkiem zmiany 

biegów i  pedałami przy-

spieszenia i hamulca,

– dwóch rzutników służą-

cych do projekcji obrazu,

– reklamy elektronicznej,

– ekranu,

– oprogramowania symula- 

tora oraz dodatkowego 

wyposażenia.

 

 6 

4.Stanowisko do subiektywnych badań wielkopowierzchniowych 

reklam elektronicznych 
 

4.1 Opis stanowiska badawczego  
 

Po przeanalizowaniu sytuacji występujących w ruchu drogowym, wyznaczeniu najczęstszych kątów 

obserwacji zdecydowano się na budowę stacjonarnego stanowiska do symulacji kierowania pojazdem. 

Przeanalizowano różne możliwości sposobu odwzorowania warunków panujących na drodze przy 

oddziaływaniu reklamy elektronicznej. Zdecydowano się na rozwiązanie którego szczegółowy opis 

znajduje się poniżej z uwagi na zagwarantowanie dostatecznie dużego pola widzenia kierowcy, 

możliwość rejestracji czasu reakcji i określania wydolności wzrokowej na zdarzenia różnego typu oraz 

możliwość dowolnego umieszczenia reklamy elektronicznej wraz z możliwością zmiany (regulacji) jej 

luminancji. 

 

W ramach projektu stworzone zostało w wydzielonej do tego celu sali laboratoryjnej stanowisko 

służące do badań wpływu reklamy LED na reakcję kierowcy przy zdarzeniach drogowych mogących 

wystąpić po zapadnięciu zmroku. Wymiary pomieszczenia to 5,32m x 5,86m, lokalizacja poszczególnych 

elementów i stanowisk badawczych została zaprezentowana na rysunku 4.1 i 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Szkic pomieszczenia z symulatorem – widok z góry 
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Rys. 3.1a. Szkic pomieszczenia z symulatorem – widok z góry

Rys. 3.1b. Szkic pomieszczenia z symulatorem – widok z boku
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4.2 Szkic pomieszczenia z symulatorem – widok z boku 

 

W skład stanowiska wchodzą: symulator jazdy samochodem i stanowiska do pomiarów pomocniczych. 

 

4.1.1 Symulator jazdy samochodem  
 

Zgodnie z klasyfikacją przyjętą za [24] symulator zalicza się do symulatorów statycznych. Osoba 

badana jest poddawana bodźcom podobnym do tych występujących podczas rzeczywistej jazdy 

samochodem. Najważniejszymi z nich są bodźce wzrokowe którym kierujący jest poddawany dzięki 

„układowi projekcji obrazu”. Większość uwagi kierowca skupia na obrazie obserwowanym poprzez 

przednią szybę pojazdu. Kąt widzenia wyświetlanego obrazu to 67,4º w poziomie oraz 40,8º w pionie. 

Mniejsza część uwagi jest skupiana na bodźcach docierających przez szyby boczne pojazdu oraz z 

elementów kokpitu. Odwzorowano elementy otoczenia miejskiego które kierowca widzi przez szyby 

boczne pojazdu - widzenie peryferyjne poprzez zastosowanie opisanego w punkcie 4.1 b) oświetlenia 

ścian bocznych pomieszczenia. Odwzorowywało ono elewacje budynków oraz okien i witryn sklepowych 

(lub okien wystawowych) występujących w mieście Szczegółowe informacje dotyczące parametrów 

świetlnych zamieszczono w rozdziale 4.2.2. W celu zwiększenia realizmu podświetlenie ścian było 

dynamiczne, a prędkość zmian jasności uzależniona była od prędkości poruszania się pojazdu na ekranie. 

Lokalizacja ekranu reklamy elektronicznej została dobrana w sposób aby żadna jego część nie była 

przesłaniana przez elementy konstrukcyjne symulatora. Obraz wyświetlany symulujący ruch pojazdu po 

drodze oraz sterowanie obrazem prezentowanym przez ekran reklamy diodowej jest realizowany jest 

poprzez współpracujące ze sobą dwa komputery PC.  

Na obraz wyświetlany przez rzutniki ma wpływ zarówno scenariusz trasy – stworzona trasa którą 
badany ma przejechać wraz z zaprogramowanymi pojawiającymi się przeszkodami a także zachowanie 

się kierowcy. 
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Lokalizacja poszczególnych elementów układu poka-

zana została na rysunkach 3.1a i 3.1b.

 Zgodnie z  klasyfikacją zbudowany symulator zali-

cza się do symulatorów statycznych. Osoba badana 

jest poddawana bodźcom podobnym do tych wystę-

pujących podczas rzeczywistej jazdy samochodem. 

Najważniejszymi z  nich są bodźce wzrokowe, którym 

kierujący jest poddawany dzięki układowi projekcji 

obrazu. Ustalono kąt widzenia wyświetlanego obrazu 

na 67º w  poziomie oraz 41º w  pionie, co odpowiada 

obrazowi obserwowanemu poprzez przednią szybę 

pojazdu. Mniejsza część uwagi jest skupiana na bodź-

cach docierających przez szyby boczne pojazdu oraz 

z elementów kokpitu.

Odwzorowano elementy otoczenia miejskiego, któ-

re kierowca widzi przez szyby boczne pojazdu (widze-

nie peryferyjne) poprzez zastosowanie, dynamicznie 

zmieniającego się, oświetlenia ścian bocznych po-

mieszczenia. Odwzorowuje ono elewacje budynków 

oraz okien i  witryn sklepowych (lub okien wystawo-

wych) występujących w  mieście. Prędkość zmian ja-

sności uzależniona była od prędkości poruszania się 

pojazdu na ekranie.

Oprogramowanie do symulatora umożliwia tworze-

nie wirtualnego miasta – trasy przejazdu. Dostępne są 

moduły trasy prostej, łuków, skrzyżowań oraz zabudo-

wy miejskiej (budynki). Na drodze można ustawić prze-

szkody, znaki drogowe oraz niewidoczne dla kierowcy 

znaczniki oznaczające wyświetlenia obrazu na rekla-

mie. Ważnym elementem są także inni uczestnicy ruchu 

oraz piesi, których lokalizacja i kierunek poruszania się 

jest także programowalny. 

Możliwa była płynna regulacja poziomu luminancji 

wyświetlanych treści reklamowych z  zachowaniem 

podwojenia każdej kolejnej wartości. Wyświetlano tyl-

ko statyczne obrazy (nie wyświetlano obrazów wideo 

i  animacji). Jako treści reklamowe wyświetlane były 

obrazy bardzo często spotykane na reklamach w  oto-

czeniu dróg: reklamy sklepów, biur podróży, marek sa-

mochodów, salonów samochodowych, regionów geo-

graficznych itp.

Właściwa część eksperymentu polegała na przejeź-

dzie osoby badanej czterema trasami, na których znaj-

dowały się przeszkody na pasie ruchu zarówno w miej-

scach, w  których na poboczu drogi zaświecona była 

reklama elektroniczna, jak i  w  miejscach bez działają-

cej reklamy. Dla celów eksperymentu przyjęto cztery 

poziomy luminancji: 200 cd/m2, 400 cd/m2, 800 cd/m2, 

1600 cd/m2. 

Przeszkoda pojawiała się w sposób natychmiastowy, 

w bliskiej odległości przed pojazdem. Uznano, że sytua-

cja taka może mieć miejsce w rzeczywistych warunkach 

drogowych wtedy, gdy kierowca przez dłuższy czas 

będzie obserwował obiekty znajdujące się poza pasem 

ruchu, a następnie spojrzy na jezdnię, na której znajdu-

je się przeszkoda, przed którą musi zahamować lub ją 

ominąć. W trakcie przejazdu zasymulowano pojawienie 

się 3 przeszkód bez święcących reklam w pobliżu drogi, 

6 przeszkód ze świecącymi reklamami oraz 3 świecą-

cych reklam, które miały zmylić czujność obserwatora. 

Ostatecznie w  trakcie przejazdów czterema trasami 

podstawowymi dla każdego obserwatora wyznaczono 

12 czasów reakcji na pojawienie się przeszkody bez 

świecącej reklamy w  otoczeniu drogi, 6 czasów reak-

cji na pojawienie się przeszkody ze świecącą reklamą 

o  określonej luminancji. Jako przeszkody pojawiające 

się na drodze zastosowano postać pieszego, piłkę oraz 

postać psa.

Badanie wydolności wzrokowej w  warunkach labo-

ratoryjnych przeprowadzono na grupie 69 wolontariu-

szy. 11 osób spośród badanych nie ukończyło pełnego 

cyklu badań. U obserwatorów wystąpiły objawy choro-

by symulatorowej. Wśród obserwatorów dominowali 

ludzie młodzi. Średnia wieku osób badanych wynosiła 

24 lata. W większości były to osoby posiadające prawo 

jazdy nie dłużej niż 10 lat, jeżdżące dziennie nie dłużej 

niż 2 godziny oraz przejeżdżające rocznie do 3 tys. kilo-

metrów. Wszyscy obserwatorzy posiadali prawo jazdy 

minimum kategorii B. Żadna osoba nie była kierowcą 

zawodowym.

Średnie czasy reakcji obserwatorów (rys. 3.2), uzys-

kane dla przeszkód pojawiających się na drodze w trak-
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cie wyświetlania obrazów o  różnych wartościach lu-

minancji, różniły się od kilku do kilkunastu procent. 

Wzrost luminancji od 0 cd/m2 do poziomu 200 cd/m2 

oraz 400 cd/m2 powodował wydłużenie średniego cza-

su reakcji obserwatorów na zaistniałe zdarzenie drogo-

we o ok. 9%, wzrost od 0 do 800 cd/m2 o ok. 14%, a od  

0 do 1600 cd/m2 o  ok. 11%. Dla przeszkód pojawiają-

cych się na drodze przy luminancji reklamy wynoszącej 

1600 cd/m2, uzyskano średnie czasy reakcji obserwato-

rów niższe niż w przypadku luminancji 800 cd/m2.

Jedną z  przyczyn tego zjawiska było znaczne obni-

żenie kontrastu przeszkody z  tłem na skutek odbicia 

światła (w zamkniętym pomieszczeniu) od powierzchni 

symulatora pojazdu i doświetlenia powierzchni ekranu. 

Sytuacja ta na tyle utrudniała warunki widzenia, że kie-

rowcy zwalniali i  skupiali wzrok tylko na drodze, uzy-

skując tym samym krótszy czas reakcji. Najniższe czasy 

reakcji na pojawienie się przeszkody na drodze uzyska-

no w  sytuacji, gdy nie działała reklama elektroniczna. 

Średni czas reakcji obserwatorów dla zerowej luminan-

cji reklamy elektronicznej był praktycznie taki sam [2]. 

4. Zalecenia

Badania laboratoryjne wykonane w  ramach projektu 

koncentrowały się na znalezieniu dopuszczalnej warto-

ści luminancji powierzchni elektronicznej reklamy, która 

nie będzie powodowała znacznego pogorszenia warun-

ków widzenia kierowców w ruchu drogowym. Propozy-

cje wymagań związanych z luminancją reklam przedsta-

wiono na podstawie wyników badań wykonanych przez 

zespół autorów projektu [1, 2]. Propozycje pozostałych 

wymagań przedstawiono na podstawie analizy literatu-

ry przedmiotu. Wyniki badań dotyczą ruchu drogowego 

w  zabudowie miejskiej i  dla takich warunków zostaną 

przedstawione propozycje wymagań. 

Zestawienie, proponowanych przez autorów, zaleceń 

dotyczących wielkopowierzchniowych reklam z dioda-

mi świecącymi przedstawiono w tabeli 4.1 [2].
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Rys. 3.2. Zależność średniego czasu reakcji obserwatorów od poziomu luminancji reklamy elektronicznej
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5. Podsumowanie

Celem realizowanego projektu badawczego było 

zbadanie wpływu wielkopowierzchniowych reklam 

z diodami świecącymi na warunki widzenia kierowców. 

Istotą projektu było wykonanie pomiarów terenowych 

i laboratoryjnych oraz przeprowadzenie badań subiek-

tywnych na wybranej grupie obserwatorów.

Autorzy projektu przeprowadzili rozpoznanie litera- 

tury dotyczącej problematyki wpływu wielkopowierz- 

chniowych reklam elektronicznych na bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Na podstawie analizy literatury wy- 

odrębniono najbardziej istotne czynniki pochodzące 

od reklam, które negatywnie wpływają na wydolność 

wzrokową kierowców. Jednocześnie zebrano i opisano 

wymagania przyjęte przez administrację w  niektórych 

państwach i  na tej podstawie zaproponowano wpro-

wadzenie stosownych wymagań w odniesieniu do wiel-

kopowierzchniowych reklam z  diodami świecącymi. 

Badania laboratoryjne wykonane w  ramach projektu 

koncentrowały się na znalezieniu dopuszczalnej war-

tości luminancji powierzchni elektronicznej reklamy, 

która nie będzie powodowała znacznego pogorszenia 

warunków widzenia kierowców w ruchu drogowym.

Przeprowadzone przez autorów badania potwierdza-

ją konieczność ustalenia i  wprowadzenia jednoznacz-

nych wymagań i  ograniczeń w  odniesieniu do wielko-

powierzchniowych reklam z diodami świecącymi. Jako 

najważniejsze zalecenie, wynikające bezpośrednio 

z wykonanych pomiarów laboratoryjnych, autorzy pro-

jektu proponują ograniczenie luminancji powierzchni 

reklamy w nocy do poziomu nie większego niż 400 cd/

m2. Pozostałe, przedstawione w  tabeli 4.1 wymagania 

pochodzą z rozpoznania literatury przedmiotu.

Wyniki projektu wykorzystało Ministerstwo Infra-

struktury i Budownictwa do opracowania projektu roz-

porządzenia (z  dn. 17 kwietnia 2016) w  sprawie mak-

symalnej luminancji powierzchni informacji wizualnej 

umieszczonej na reklamie emitującej światło. 
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Lp. Nazwa Zalecenie

1. Maksymalna luminancja powierzchni reklamy
W nocy 400 cd/m2

W ciągu dnia 5000 cd/m2

2. Lokalizacja reklamy

W zakresie kątów 90º–180º w stosunku do krawędzi jezdni.
Dozwolone kierunki świecenia przeciwne do miejsca 
o podwyższonym ryzyku kolizji (wypadku).
Poza skrzyżowaniami.

3. Wyświetlanie ruchomych obrazów Zabronione

4. Wydawanie zezwoleń Czasowo na jeden rok

5. Minimalny czas wyświetlania reklamy 10 sekund

6.
Efekty wizualne oraz przerwa pomiędzy kolejno  
wyświetlanymi obrazami

Zabronione

7. Rodzaj wyświetlanych informacji Zabronione adresy internetowe, numery telefonów, sms

Tabela 4.1 
Zestawienie zaleceń dotyczących wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi
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2011–2012 pracował jako menadżer projektu w  firmie 
Aluctaft zajmującej się produkcją stolarki aluminiowej. 
W  latach 2012–2014 był asystentem w  Zakładzie Tech-
nologii i  Organizacji Budownictwa na Wydziale Budow-
nictwa Politechniki Poznańskiej. W  2013 roku uzyskał 
uprawnienia budowlane w  specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowla-
nymi.W 2014 roku uruchomił zakład produkcyjny stolarki 
aluminiowej ze specjalizacją ogrodów zimowych.

 Mirosław Praszkowski 

Co spowodowało, że wybrał Pan zawód inżyniera bu-
downictwa?

Bartosz Szymkowiak

Mój tata – Aleksander Szymkowiak – jest inżynierem 
budownictwa. Ma uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. 
Patrząc na poczynania zawodowe mojego taty, powoli na-
bierałem przekonania, że i ja w przyszłości będę ten zawód 
uprawiał. Podobało mi się tworzenie nowych obiektów, 
nadawanie im wartości użytkowych. Budownictwo jest ra-
dosne. Powstają nowe obiekty, na które czekają przyszli ich 
użytkownicy. Oddanie obiektu do użytku wywołuje radość, 
np. na twarzach przyszłych lokatorów czekających na wła-
sne mieszkanie. Pozostaje trwały ślad działalności inżynier-
skiej. Już w szkole podstawowej byłem modelarzem i pasja 
tworzenia rozwijała się skutecznie. Kończąc naukę w  li-
ceum ogólnokształcącym, wiedziałem, że dalszą edukację 
będę kontynuował na Wydziale Budownictwa Politechniki 
Poznańskiej. Nie było innych alternatywnych rozwiązań.

W  2004 roku rozpocząłem studia na Wydziale Budow-
nictwa i  Inżynierii Środowiska. Jako że poszukuję dodat-

Mgr inż. Bartosz Szymkowiak 
od urodzenia związany jest 
z  Poznaniem. Od XVII w. jego 
rodzina związana jest z  zie-
miami poznańskimi. W 2004 r. 
ukończył naukę w  XVI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Charles 
de Gaulle’a w Poznaniu. W tym 
samym roku rozpoczął studia 
stacjonarne na Wydziale Bu-
downictwa i Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Poznańskiej.

Po V semestrze, w 2007 r. założył własną firmę w zakre-
sie produkcji stolarki budowlanej „euroklim.com”. Obowiąz-
ki zawodowe spowodowały konieczność przeniesienia się 
w latach 2007–2009 na niestacjonarne studia inżynierskie 
w specjalności konstrukcje budowlane.

W  latach 2009–2012 kontynuował stacjonarne studia 
magisterskie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Poznańskiej w  specjalności technologia 
i organizacja budownictwa.

W 2007 r. pod opieką prorektora PP – prof. dr. hab. inż. 
Tomasza Łodygowskiego wraz z  opiekunem naukowym – 
dr. inż. Radosławem Górzeńskim oraz kolegą z  roku Woj-
ciechem Batogiem założył Koło Naukowe SAE AeroDesign 
Poznań. Brali udział w zawodach SAE AeroDesign polega-
jących na samodzielnym zaprojektowaniu i  zbudowaniu 
zdalnie sterowanych samolotów o jak największym udźwi-
gu, zaprezentowaniu ich przed komisją sędziowską oraz wy-
konaniu lotów.

W  latach 2007–2011 pracował w  firmie budowla-
nej GRABUD na stanowisku inżyniera budowy. W  latach 

| Mirosław Praszkowski | 

Z cyklu: Wielkopolski inżynier budownictwa
 
Mgr inż. Bartosz Szymkowiak
tworzy dobry klimat

MOZAIKA
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w  klasie Regular za część konstrukcyjno-projektową. Pod-
czas zawodów SAE AeroDesign 2012 zdobyliśmy: 1. miejsce 
w klasie Regular (konkurs lotów – największy podniesiony 
ciężar), 2. miejsce w  klasie Regular (klasyfikacja general-
na), 3. miejsce w  klasie Micro (konkurs lotów –  stosunek 
największego podniesionego ciężaru do masy samolotu),  
3. miejsce za część konstrukcyjno-projektową.

W  2012 roku, po uzyskaniu tytułu magistra inżynie-
ra jako asystent pozostałem na Politechnice Poznań-
skiej. Zostałem opiekunem naukowym Koła Naukowego 
SAE AeroDesign Poznań. W  2013 roku wywalczyliśmy: 
3. miejsce w  klasie Micro (konkurs lotów – stosunek naj-
większego podniesionego ciężaru do masy samolotu), 
4. miejsce w klasie Regular (klasyfikacja lotów – największy 
podniesiony ciężar), 5. miejsce w klasie Regular (klasyfika-
cja generalna), 6. miejsce w klasie Micro (klasyfikacja gene-
ralna).

 MP

Jakie były początki Pana inżynierskiej drogi? 
Bartosz Szymkowiak

Już w trakcie studiów rozpocząłem swoją działalność za-
wodową, zakładając firmę budowlaną. Po uzyskaniu tytułu 
inżyniera, by zdobyć kolejne doświadczenia zawodowe, za-
trudniłem się w firmie budowlanej w Wągrowcu. Pozwoliło 
mi to po zdobyciu tytułu magistra inżyniera podjąć proce-
durę zdobycia uprawnień budowlanych. W 2013 roku uzy-

kowych wyzwań, w  2007 roku rozpocząłem równolegle 
własną działalność gospodarczą. Firma zaczynała pochła-
niać coraz więcej mojego czasu przeznaczonego na naukę, 
w związku z tym przeniosłem się na niestacjonarne studia 
inżynierskie, które ukończyłem w  2009 roku. Oczywistą 
konsekwencją było kontynuowanie nauki, by uzyskać tytuł 
magistra. W  2009 roku rozpocząłem studia stacjonarne 
w specjalności technologia i organizacja budownictwa. Po 
ich ukończeniu w  2012 roku zostałem asystentem w  Za-
kładzie Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki 
Poznańskiej. 

Z  ogromną sympatią wspominam lata studiów, gdyż 
oprócz zdobywania wiedzy z  pasjonującego mnie zawodu 
mogłem również rozwijać swoje pasje modelarskie. W 2007 
roku, wspólnie z kolegą Wojciechem Batogiem, założyliśmy 
Koło Naukowe SAE AeroDesign Poznań. Braliśmy udział 
w  zawodach SAE AeroDesign polegających na samodziel-
nym zaprojektowaniu i  zbudowaniu zdalnie sterowanych 
samolotów o  jak największym udźwigu, zaprezentowaniu 
ich przed komisją sędziowską oraz wykonaniu lotów. Za-
wody organizowane są corocznie przez SAE – Society of 
Automotive Engineers – stowarzyszenie zrzeszające tysiące 
inżynierów z  całego świata, przyciągające setki młodych, 
ambitnych studentów kierunków technicznych. W USA od-
bywają się w 2 edycjach: EAST i WEST. Konkurują na nich 
drużyny z  całego świata: z  USA, Kanady, Brazylii, Chin, 
Polski, Indii i  innych – łącznie 75 drużyn. Drużyny mogą 
zbudować 3 rodzaje samolotów w klasach: Micro, Regular 
lub Advanced. W każdej klasie obowiązują inne zasady gry, 
które każdego roku ulegają całkowitej zmianie lub tylko mo-
dyfikacji, dlatego co rok zawody stanowią duże wyzwanie 
intelektualne, organizacyjne i finansowe.

Pierwsze doświadczenia w  międzynarodowych startach 
zdobywaliśmy w  2008 roku. W  2009 r. było to 8. miej-
sce w  klasie Regular w  zawodach SAE AeroDesign 2009. 
W  zawodach SAE AeroDesign 2010 uzyskaliśmy: 3. miej-
sce w  klasie Micro, 6. miejsce w  klasie Regular. W  2011 
roku reprezentanci Politechniki Poznańskiej wywalczyli:  
1. miejsce w  klasie Micro (konkurs lotów – stosunek naj-
większego podniesionego ciężaru do masy samolotu),  
2. miejsce w klasie Micro (klasyfikacja generalna), 3. miejsce 

Reprezentacja PP 2013 r. Od lewej: Bartosz Szymkowiak, Jakub 
Mitulski, Maciej Olechnowicz 
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skałem uprawnienia budowlane w  specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi. I powoli rozwijała się moja firma. 

 MP

Jakie było Pana największe wyzwanie budowlane?
Bartosz Szymkowiak

Moim dotychczasowym największym wyzwaniem bu-
dowlanym była rozbudowa ośrodka rehabilitacyjno-hotelo-
wego w Wągrowcu. Jednym z wyzwań, z którymi musiałem 
się zmierzyć, był basen umiejscowiony na III piętrze budyn-
ku, czyli duże obciążenia na wszystkie elementy konstruk-
cyjne, kwestie szczelności i  wilgotności. Skomplikowana 
konstrukcja budynku, rozbudowa realizowana w czasie cza-
sowego wyłączania z użytkowania pewnych części obiektu, 
kierowanie robotami i nadzór nad realizacją inwestycji oraz 
szarady logistyczne z  tym związane wymagały ode mnie 
bardzo dużego zaangażowania. Zadowolenie inwestora 
i użytkownika było bardzo satysfakcjonującą chwilą po za-
kończeniu inwestycji.

 MP

Które z Pana działań uważa Pan za swój największy za-
wodowy sukces?

Bartosz Szymkowiak

Myślę, że jednak będzie to stworzenie od podstaw mojej 
firmy. Tym bardziej że jej początki to połowa okresu moich 
studiów inżynierskich. Na początku doświadczeń zawo-
dowych zajęliśmy się produkcją stolarki okiennej i drzwio-
wej. Swoje zawodowe szlify w  produkcji stolarki okiennej 
i drzwiowej zdobywałem w firmie GRABUD w Wągrowcu, 
a  później w  firmie Aluctaft w  Buku. W  Buku byłem me-
nadżerem projektu. Zajmowałem się opracowaniem kon-
strukcji okiennych, fasadowych. 

Razem z  siostrą założyliśmy firmę produkcyjną EURO-
KLIM – OGRODY ZIMOWE. Naszym hasłem było stwier-
dzenie: „Euroklim. Tworzymy dobry klimat”. Dzisiaj mamy 
za sobą wiele dużych realizacji w budynkach użyteczności 
publicznej, prywatnych obiektach w  Polsce i  w  Europie. 
Mogę powiedzieć, że dobrze wprowadziliśmy je w  życie. 
Jesteśmy rodzinną firmą, specjalizującą się w  tworzeniu 

Nasze realizacje 

ekskluzywnych ogrodów zimowych, w  produkcji wysokiej 
klasy okien oraz przeszkleń w technologii PCV i aluminium, 
bram garażowych, rolet i  żaluzji zewnętrznych. Od 10 lat 
z sukcesami zrealizowaliśmy marzenia ponad 300 klientów 
w Polsce i w Belgii. Do współpracy zapraszamy renomowa-
nych i cenionych na rynku dostawców systemów okiennych 
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i drzwiowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzisiaj na-
szą wizytówką i specjalnością są realizacje ogrodów zimo-
wych w różnych obiektach.

 MP

Które z działań uważa Pan za swój największy sukces 
na gruncie prywatnym?

Bartosz Szymkowiak

W  związku z  rozwojem działalności zawodowej musia-
łem ograniczyć swoją aktywność na gruncie modelarstwa. 
Wywodzę się z  modelarni okrętowej znajdującej się w  CK 
Zamek Poznań, którą opiekowała się wtedy Liga Obrony 
Kraju. Uczęszczałem do niej w  latach 1990–2009. Swo-
ją przygodę z  modelarstwem rozpoczynałem od ślizgaczy 
elektrycznych. W  latach 1995–2004 zdobyłem ponad  
30 tytułów mistrza Polski w  klasach FSR – E sekcja M.  
W latach 1998–2004 – zdobyłem kilkanaście tytułów na 
zawodach Pucharu Europy. W 2002 r. wywalczyłem tytuł 
wicemistrza Europy w klasie F3 – E, a w 2003 r. zdobyłem 

tytuł mistrza świata w  klasie Hydro 1. Mogę więc powie-
dzieć, że w tej dziedzinie swojej pozazawodowej działalno-
ści jestem już spełniony. Zdobyte tytuły świadczą o  pew-
nych sukcesach i dają poczucie satysfakcji.

Obecnie moje zainteresowania skupiam na realizacji kolej-
nej pasji – wyścigi płaskie na torach samochodowych. Mam 
swój samochód BMW E36 specjalnie przygotowywany do 
tego rodzaju zawodów. W  2017 roku rozpocząłem starty 
w amatorskich wyścigach Power Stage Bednary, Nitro Stage 
w Dolsku, Super OES na Torze Poznań. Moim dotychczaso-
wym największym osiągnięciem jest zdobycie 3. miejsca 
w 2018 roku na torze Poznań w zawodach Super OES.

Myślę, że są to osiągnięcia, które można by zaliczyć do 
kategorii sukcesów.

 MP

Proszę dokończyć zdanie: Według mnie współczesny 
inżynier  budownictwa  powinien  charakteryzować 
się…

Wreszcie na torze 
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Bartosz Szymkowiak

Według mnie współczesny inżynier budownictwa po-
winien charakteryzować się wysokimi umiejętnościami 
technicznymi, zaawansowaną wiedzą specjalistyczną, 
elastycznością i  szerokim spektrum umiejętności poszuki-
wania rozwiązań sytuacji trudnych. Powinien ustawicznie 
dokształcać się, by być na bieżąco z najnowszymi rozwią-
zaniami technicznymi i technologicznymi. Przy dzisiejszym 
tempie rozwoju technologicznego kto się nie dokształca, ten 
niestety zatrzymuje swój rozwój. Trzeba iść razem z rozwo-
jem technologii.

W całym swoim zawodowym życiu każdy inżynier powi-
nien wykazywać pokorę wobec otaczającego go świata. Nie 
należy bać się zadawać pytań, gdy nie do końca jesteśmy 
pewni swoich propozycji rozwiązań. Pycha i zadufanie kro-
czy tuż przed upadkiem.

 MP

Proszę  dokończyć  zdanie:  Bardzo  chciałbym…  Naj-
pierw zawodowo...

Bartosz Szymkowiak

Bardzo chciałbym rozwijać się zawodowo, by móc jak 
najwięcej czerpać z nowoczesnych technologii, by tworzyć 
nowe rozwiązania ogrodów zimowych, stolarki okiennej 
i  drzwiowej, całego otoczenia, by tworzyć dobre klimaty 
dla ludzi funkcjonujących w pomieszczeniach, które zmie-
niłem.

 MP

A prywatnie, bardzo chciałbym…
Bartosz Szymkowiak

Bardzo chciałbym osiągnąć niezależność finansową, by 
móc realizować rozwój technologiczny firmy a  jednocze-
śnie, żebym mógł poświęcać więcej czasu swojej rodzinie 
oraz pełniej realizować swoje pasje, by móc też wyłączyć się 
z procesu decyzyjnego i dobrze wypocząć. Niestety, z ubo-
lewaniem stwierdzam, że dzisiaj takiego komfortu decyzyj-
nego jeszcze nie mam. Gdy wyjeżdżamy na wypoczynek, 
to często zdarza mi się, że mimo wszystko myślami jestem 
w pracy. Wierzę, że już niedługo nadejdzie zmiana w tego 
typu zachowaniach. 

Moim prywatnym marzeniem jest wystartować jako kie-
rowca w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans.

 MP

Jakim człowiekiem jest inżynier Bartosz Szymkowiak?
Bartosz Szymkowiak

Hmm. Najtrudniej jest samemu się scharakteryzować. 
Myślę, że jestem człowiekiem, który jak sobie określi cel 
do działania, to konsekwentnie stara się go zrealizować. 
Najpierw jednak dokładnie zaplanować, przemyśleć różne 
warianty rozwiązań, a później zrealizować. W myśl zasady: 
Trzy razy zmierz i  raz tnij. Lubię również, gdy działaniom 
towarzyszy choć odrobina lekkiego, przemyślanego ryzyka. 
Nie boję się podejmować trudnych decyzji. Zawsze stara-
łem się gruntownie przemyśleć różne warianty rozwiązań 
i podejmowałem decyzje o konkretnym działaniu, choć cza-
sami wydawało się, że rozwiązanie jest bardzo ryzykowne. 
Czas pokazywał, że były to dobre wybory. I  jeszcze jedna 
uwaga: Nie wolno chodzić na skróty. Jeśli mamy coś zrobić, 
to należy zrobić bardzo dokładnie.

 MP

Proszę dokończyć zdanie: Największą satysfakcję spra-
wia mi…

Bartosz Szymkowiak

Największą satysfakcję sprawia mi zadowolony klient, 
kiedy kończymy realizację inwestycji, zwłaszcza prywat-
nych inwestorów. Zadowolenie inwestora, który szeroko 
uśmiechnięty opowiada, jak będzie wykorzystywał zimowy 
ogród, kiedy będzie spędzał w nim swój czas. 

Takie chwile są bezcenne dla inżyniera budownictwa. 
Pozostawiamy trwały ślad swojej działalności zawodowej 
i otrzymujemy serdeczną wdzięczność ludzi, którzy zaufali 
naszym umiejętnościom i  naszej wiedzy specjalistycznej. 
Nic więcej nie potrzeba.

 MP 
Dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów zawodowych 

i  ukończenia na dobrej pozycji wyścigu 24 godziny  

Le Mans. 
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 Z historii

Zapoczątkowana w Europie Zachodniej w 2. połowie 

XVIII w. rewolucja techniczno-przemysłowa dotar-

ła na początku XIX w. do Wielkopolski. Po kongresie 

wiedeńskim (1815 r.) Prusy, które zgarnęły większość 

ziem tej części Polski, podjęły działania integracyjne 

m.in. w dziedzinie transportu i komunikacji. Przeprowa-

dzono regulację podstawowych dróg wodnych: Noteci 

i Warty, rozpoczęto budowę dróg bitych oraz od poło-

wy XIX w. linii kolejowych.

Drogi wodne od zarania dziejów Polski, aż do począt-

ków XIX w. stanowiły główne trakty komunikacyjne. 

Dopiero w 1. połowie XIX w. budowa dróg bitych, a póź-

niej linii kolejowych sprawiła, iż one stały się konkuren-

cyjnymi dla dróg wodnych.

 Drogi wodne

Śledząc rozwój głównych miast w  ciągu wieków, 

stwierdzić można, że zdecydowana większość z  nich 

położona była nad większymi rzekami lub morzem.

W  Wielkopolsce rzeka Warta na całej długości 

była dostępna dla spławiania drewna i  żeglugi. Dla 

jej usprawnienia po zajęciu Wielkopolski przez Prusy 

podjęto prace regulacyjne: czyszczenie koryta, likwida-

cję ostrych zakoli, umacnianie brzegów. W  2. połowie  

XIX w. powstał w  Poznaniu duży port, mniejsze por-

ty utworzono w  Międzychodzie, Obornikach, Śremie. 

Znaczące budowle przy Warcie powstały w  Poznaniu 

w  związku z  budową twierdzy. Szerzej będzie o  nich 

wspomniane w kolejnym rozdziale poświęconym forty-

fikacjom Poznania.

| Włodzimierz Łęcki | 

Poważniejsze prace z zakresu budownictwa wodnego 

prowadzono na Noteci. Już w XVI w. istniała koncepcja 

połączenia rzek Odry i  Wisły poprzez budowę kanału 

w okolicach Bydgoszczy i regulację płynącej meandrami 

Noteci. Realizacja tego zamierzenia nastąpiła w końcu 

XVIII w. i w XIX w., poprzez budowę Kanału Bydgoskie-

go, a  żeglugę na Noteci usprawniła jej regulacja oraz 

budowa śluz. Prace trwały w  kilku etapach przez cały 

wiek XIX i początek XX w. Starsze, drewniane śluzy za-

stąpiono śluzami murowanymi z cegły i bloków granito-

wych (ryc. 1). Łącznie powstały 22 śluzy: 14 na Noteci, 

między Nakłem i Drawskiem. Śluzy umożliwiły obsługę 

400-tonowych jednostek i  miały komory o  wymiarach 

57,4 x 9,6 m.

Największy ruch towarowy na Noteci i Warcie istniał 

od końca XIX w. do I wojny światowej. W 1913 r. port 

poznański obsłużył 1400 barek, a  obrót przeładunko-

Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce (7) 

Budownictwo XIX wieku i początków XX wieku. 
DROGI WODNE I LĄDOWE

Ryc. 1. Śluza z XIX w. na Noteci w Drawsku. 
Fot. Zbigniew Szmidt 
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wy wyniósł 210 tys. ton. Po II wojnie światowej żegluga 

towarowa stopniowo malała i w  latach siedemdziesią-

tych XX w. porty na Warcie zostały zlikwidowane. Pa-

miątką po porcie poznańskim jest wysoki mur dawnego 

nadbrzeża, położony równolegle do ul. Szyperskiej.

 Drogi, trakty, szosy

W  Wielkopolsce, jak i  w  całej ówczesnej Polsce, do 

początków XIX w. nie było dróg umocnionych. Ruch 

między miastami odbywał się drogami gruntowymi. 

W  okresach wiosennym i  jesiennym drogi takie bywa-

ły praktycznie nieprzejezdne. W  większych miastach, 

m.in. Gnieźnie, Kaliszu, Poznaniu, od XIV w. ulice wykła-

dane były drewnianymi kłodami, a później brukowane 

kamieniami polnymi, tworząc nawierzchnie zwane po-

pularnie „kocimi łbami” (ryc. 2).

Głogowa. Były to szosy państwowe. W dalszych latach 

szosy budowane były przez prowincję, powiaty i  pod-

mioty prywatne. Taki podział inwestorów i  zarządców 

dróg był prawie identyczny, jak istnieje obecnie: drogi 

krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i  zakłado-

we. Sieć dróg bitych w  Wielkopolsce objętej zaborem 

pruskim w 1867 r. przedstawiono na ryc. 3.

 W  1900 r. łączna długość szos wynosiła 4200 km, 

a  dróg ulepszonych (o  niższym standardzie technicz-

nym niż szosy) – 1270 km (ryc. 3). Do 1877 r. przejazd 

szosami był płatny. Przy szosach były 204 punkty pobo-

ru opłat, tzw. rogatki. Istniał precyzyjny system opłat, 

rogatki rozmieszczano co 7–19 km, były dzierżawione 

(ogłaszano przetargi na prowadzenie dzierżawy; dzier-

żawca wnosił określoną kwotę do zarządcy drogi, a po-

bierane opłaty stanowiły jego przychód).

Ryc. 2. Rynek w Lwówku (pow. nowotomyski) z nawierzchnią  
z XIX w. z kamieni polnych („kocie łby”). 
Fot. ZS

Drogi umocnione, zwane szosami, zaczęto budować 

po 1820 r. Jako pierwsza w regionie powstała szosa bie-

gnąca północnym skrajem Wielkopolski, przez Człopę, 

Wałcz, Jastrowie, będąca fragmentem trasy łączącej 

Berlin z  Królewcem. W  latach 1824–1827 powstała 

szosa z Rusinowa (od szosy królewieckiej) przez Piłę do 

Bydgoszczy. W 1826 r. rozpoczęto budowę szosy z Po-

znania przez Pniewy do Kostrzyna, do istniejącej szosy 

do Berlina. W latach trzydziestych powstała szosa z Po-

znania przez Leszno do Wrocławia z odgałęzieniem do 

Ryc. 3. Sieć dróg bitych w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1867 r.  
wg T. Dohnalowa: „Rozwój transportu w Wielkopolsce 1815–1914”. 
PWN, Warszawa – Poznań 1976.  
Rys. Hanna Łęcka 
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Drogami tymi kursowały dyliżanse pocztowe przewo-

żące pasażerów i  przesyłki. Przy ważniejszych drogach 

istniały stacje pocztowe – punkty wymiany koni (ryc. 5).

Ryc. 4. Kamień milowy postawiony przy trakcie Poznań – Berlin  
w latach 30. XIX w. Kamionna k. Międzychodu. 
Fot. ZS

Ryc. 5. Dawna stacja pocztowa (i punkt wymiany koni przy dyliżan-
sach) z lat 30. XIX w. w Pniewach. 
Fot. ZS

Rząd pruski opublikował w 1834 r. instrukcję obowią-

zującą również w Wielkim Księstwie Poznańskim, obej-

mującą normatywy techniczne dotyczące budowy dróg 

bitych i warunki wykonywania robót. Ustalały one m.in.:

– przy wykonywaniu nasypów należało je pozostawić na 

minimum 1 rok, aby materiał uległ samozagęszczeniu,

– po tym czasie rozściełano na powierzchni przyszłej 

drogi warstwę grubości 3 cali (ok. 8 cm) gliny wymie-

szanej z piaskiem w celu stabilizacji podłoża,

– na tej warstwie kładziono warstwę filtracyjną z  pia-

sku, na którą układano łamany kamień o  wymiarach 

ok. 8 x 8 x 10 cm,

– kolejną warstwę wykonywano z  drobnego tłucznia 

o uziarnieniu ok. 3–4 cm,

– warstwę tę zagęszczano za pomocą granitowych wal-

ców, najpierw lżejszych – o  masie 3 t, później cięż-

szych – o masie 6 t,

– na tak ubitą nawierzchnię rozściełano warstwę po-

spółki i zagęszczano ją wozami konnymi wpierw lżej-

szymi, później cięższymi.

Powstała w taki sposób nawierzchnia nazywana była 

makadamem.

Niektóre drogi wykonywano z  kamieni polnych 

średnicy ok. 15–25 cm (tzw. „kocie łby”). W końcu XIX 

w. główne szosy na niektórych odcinkach otrzymały 

nawierzchnię z  regularnych kamieni o  boku od 10 do  

20 cm.

Szerokość budowanych szos w XIX w. zależała od ka-

tegorii drogi. Szosy główne miały szerokość 7,5–9,5 m. 

Mniejszą szerokość miały drogi lokalne, które w  licz-

nych przypadkach miały nawierzchnię tylko żwirową 

i w pełni przejezdne były tylko latem, stąd znano je „la-

tówkami”.

Dalsze przepisy regulowały pochylenie drogi (3% = 

3 cm na 1 m), łuki (zalecane o promieniu większym jak 

30 m), wykonywanie rowów przydrożnych, ustawianie 

znaków drogowych i tablic informacyjnych. Drogi były 

po bokach obsadzane drzewami, często były to drzewa 

owocowe. Budynki mogły być wznoszone w odległości 

3 m od rowów przydrożnych. W  przypadku budowy 

oberż i zajazdów odległość od szosy musiała być więk-

sza, aby umożliwić bezpieczny postój pojazdów oraz 

swobodny przejazd drogą.

Przy drogach wykonywano przepusty dla mniejszych 

cieków wodnych i mosty nad rzekami.

Mosty nad rzekami do końca XIX w. wykonywano 

z drewna. Nad Wartą, która była w tym czasie ruchliwą 

drogą wodną, dla ułatwienia żeglugi żaglowcom i paro-

statkom z  wysokimi kominami, stawiano mosty zwo-

dzone (ryc. 6).
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Pierwszym większym mostem wykonanym z bloków 

piaskowca jest most kamienny z  1824 r., przerzucony 

przez rzekę Prosnę w  Kaliszu. Fundamenty łukowej 

konstrukcji tego mostu oparto na 104 dębowych pa-

lach. W tym samym roku w Opatówku w powiecie kali-

skim w parku nad strumieniem zbudowano most z odle-

wów żeliwnych (ryc. 7).

Od końca XIX w. niektóre większe mosty wykonywa-

no jako konstrukcje stalowe, kamienne, a później beto-

nowe (ryc. 8).

Mosty takie powstawały przy głównych szosach, 

a  także w  miastach. Miały one konstrukcje stalowe, 

Ryc. 6. Drewniany most zwodzony z końca XIX w. w Międzychodzie
(dziś nieistniejący).
Fot. ze zbiorów Andrzeja Bączyka 

Ryc. 7. Żeliwny most z 1824 r. nad strumieniem w parku w Opatów-
ku (pow. kaliski).   
Fot. ZS

wspierane były na betonowych, rzadziej ceglanych 

lub kamiennych przyczółkach i  filarach. Przy mniej-

szych rozpiętościach miały układ belkowy, przy więk-

szych – kratownicowy, z elementami łączonymi nitami. 

W  Poznaniu powstało parę mostów drogowych nad 

Wartą i  Cybiną: Chwaliszewski (dwuprzęsłowy, krato-

wy w  1878 r.), Tumski (5-przęsłowy, belkowo-łukowy 

w  1886 r.), Cybiński (jednoprzęsłowy, kratowy) i  św. 

Rocha (w 1913 r., 5-przęsłowy, 4 przęsła boczne łuko-

we betonowe, przęsło nurtowe łukowe, stalowe). Do 

łączenia jego elementów użyto 49 000 nitów. Dziś, po 

przemieszczeniu w  2007 r., przęsło nurtowe stanowi 

most Jordana nad Cybiną (ryc. 9). Znaczniejsze kon-

Ryc. 8. Betonowy most z początku XX w. nad terenami zalewowymi 
Warty w Sierakowie. 
Fot. ZS

Ryc. 9. Łukowy, nitowany most Jordana w Poznaniu. Dawne przęsło 
nurtowe mostu św. Rocha z pocz. XX w. 
Fot. ZS
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strukcje mostowe powstały od połowy XIX w. w związ-

ku z budową linii kolejowych. Opisane zostały poniżej, 

w rozdziale o kolejnictwie.

 Linie kolejowe i infrastruktura kolejowa

Dziewiętnaście lat po zbudowaniu przez G. Stephen-

sona w  Anglii pierwszej na świecie lokomotywy paro-

wej, do Poznania dotarł nowo powstałą w 1848 r. linią 

kolejową pociąg ze Szczecina. W  następnych latach 

nastąpił w  Wielkopolsce dynamiczny rozwój linii ko-

lejowych (ryc. 10). W 1851 r. uruchomiono linię Berlin 

– Krzyż – Piła – Bydgoszcz. Z Poznania zaczęły kurso-

wać pociągi do Wrocławia (1850 r.), Berlina (1870 r.), 

Bydgoszczy (1872 r.) i  Torunia (1873 r.), Kluczborka, 

z  połączeniem do Katowic (1875 r.), Piły i  Kołobrzegu 

(1875 r.). Linie te budowane były przez różne towarzy-

stwa akcyjne. Dla każdej z tych linii powstał oddzielny 

dworzec w  Poznaniu. Dopiero w  1879 r. zbudowano 

centralny dworzec dla wszystkich linii docierających do 

Poznania, zlokalizowany przy obecnej ul. Dworcowej. 

Dziś budynek ten, bardzo funkcjonalny, nieczynny, za-

stąpiony tzw. „chlebakiem” przyczepionym do centrum 

handlowego, czeka na rewitalizację.

Od lat sześćdziesiątych budowano z  funduszy po-

wiatów i  lokalnych spółek lokalne linie do wielu miast 

regionu. Obok linii normalnotorowych powstawały 

linie wąskotorowe, głównie do przewożenia płodów 

rolnych. Transport kolejowy był tańszy i szybszy od za-

przęgów konnych, stąd tak znaczny rozwój kolejnictwa 

w 2. połowie XIX w. Sieć normalnotorowych linii kole-

jowych powstała do 1914 r. przedstawiona została na 

ryc. 11. Poza niewielkimi uzupełnieniami (m.in. budową 

w 1922 r. linii do Strzałkowa przez Konin, Koło do Kut-

na i Warszawy), do końca XX w. nie uległa ona zmianie. 

Dopiero po 1990 r. znacząca część drugorzędnych linii 

została zlikwidowana.

Budowa linii kolejowych w  2. połowie XIX w. była 

wielkim zamierzeniem inwestycyjnym. Obok torowisk 

powstały obszerne zaplecza techniczne (warsztato-

we), budynki dworcowe i mieszkalne dla pracowników 

(ryc. 12).

Ryc. 10. Parowóz OK1, pierwowzór wyprodukowany ok. 1915 r., 
typ używany przez PKP do lat 70. XX w. 
Fot. ZS

Ryc. 11. Mapa sieci kolejowej w 1915 r. w Wielkopolsce
wg T. Dohnalowa op. cit. 
Rys. HŁ

Budynki dworcowe były zróżnicowane w  zależności 

od wielkości stacji. Często były to obiekty o  ciekawej 

formie architektonicznej (ryc. 13, 14). Na niektórych li-
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niach budynki stacji pośrednich budowane były według 

jednego, powtarzalnego projektu. Najbardziej okaza-

ły budynek dworcowy wzniesiono na pocz. XX w. na 

granicznej stacji między zaborami pruskim i rosyjskim. 

Miał on być swego rodzaju manifestacją potęgi Cesar-

stwa Niemieckiego (ryc. 15).

Ryc. 12. Stacja kolejowa w Międzychodzie na pocz. XX w. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Bączyka 

Ryc. 13. Dworzec kolejowy z końca XIX w. w Strzałkowie 
(przy d. granicy zaboru rosyjskiego). 
Fot. ZS

Ryc. 14. Dworzec kolejowy w Wągrowcu z końca XIX w., po rozbu-
dowie w 2012 r. na  regionalne centrum komunikacyjne. 
Fot. Piotr Kusy 

Ryc. 15. Dworzec kolejowy w Skalmierzycach k. Kalisza z 1906 r., na 
granicy zaboru pruskiego i rosyjskiego. 
Fot. ZS

Najpoważniejszymi przedsięwzięciami konstrukcyj-

nymi była budowa mostów i wiaduktów. Pierwsze mo-

sty powstały na linii Szczecin – Poznań w latach 1846–

1848. Były to mosty na Noteci koło Krzyża oraz na 

Warcie we Wronkach. Te mosty i następne miały ukła-

dy kratownicowe z  jazdą dołem. Ciekawe konstrukcje 

mostowe powstawały również na przełomie XIX i XX w. 

przy budowie linii lokalnych. W 1907 r. zbudowany zo-

stał most nad głęboką doliną strumienia koło Chrzyp-

ska Wielkiego (ryc. 16) na linii Międzychód – Szamotu-

ły. Na linii Wronki – Oborniki oddanej do eksploatacji 

w  1910 r. przerzucony został przez Wartę w  Stobnicy 

siedmioprzęsłowy most (ryc. 17), z przęsłem nurtowym 

zbudowanym jako belka Gerbera – z przęsłami wspor-

nikowymi i  podczepionymi do jego końców przęsłami 

podwieszanymi. Było to bardzo racjonalne, acz skompli-

kowane statycznie rozwiązanie wprowadzone w latach 

sześćdziesiątych XIX w. przez niemieckiego inżyniera 

Heinricha Gerbera (1832–1912). Most w Stobnicy jest 

jednym z  nielicznych tego typu rozwiązań na terenie 

Polski.
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Ryc. 16. Most nad doliną k. Chrzypska Wielkiego w pow. między-
chodzkim z pocz. XX w. 
Fot. ZS

Ryc. 17. Most konstrukcji belki Gerbera na Warcie k. Stobnicy  
w pow. obornickim. 
Fot. ZS

Najdłuższy most kolejowy w Wielkopolsce, o długości 

ponad 200 m, dziewięcioprzęsłowy, o przęsłach krato-

wych, zbudowano w 1875 r. nad Wartą i jej doliną w Sol-

cu, na linii Poznań – Ostrów Wlkp. – Kluczbork (ryc. 18).

Na skrzyżowaniach z  drogami i  mniejszymi ciekami 

budowano wiadukty i mosty ceglane, łukowe (ryc. 19). 

Przy wielu liniach w Wielkopolsce pełnią one swoją rolę 

do dzisiaj, dając świadectwo dobrej jakości użytych ma-

teriałów, racjonalnego projektowania i starannego wy-

konawstwa.

Ryc. 18. Dziewięcioprzęsłowy most z końca XIX w. nad doliną War-
ty k. wsi Solec na linii Poznań – Jarocin. 
Fot. ZS

Ryc. 19. Ceglany wiadukt z pocz. XX w. na linii Międzychód – Sza-
motuły w Nojewie. 
Fot. ZS

Budowa linii kolejowych i  powstanie stacji węzło-

wych przyczyniły się do rozwoju często małych miej-

scowości – np. Krzyża, jak i miast – np. Piły, Leszna, Ja-

rocina, Ostrowa Wielkopolskiego. Powstanie dużego 

węzła drogowego i  kolejowego w  XIX w. miało wpływ 

na rozwój Poznania na początku XX w. 

PS. Bardzo dziękuję zastępcy przewodniczącego Izby, 

Panu Zenonowi Wośkowiakowi, za pomoc w  pozyska-

niu archiwalnych fotografii do tego artykułu. 
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Plan szkoleń dla członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
w 2019 roku

MOZAIKA

POZNAŃ

Lp.  Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.
Budownictwo pasywne, domy pasywne, na czym polega 
ich wyjątkowość 
– M. Książkiewicz, prof. H. Koczyk, dr M. Basińska

17.09.2019 r. 
10:00–14:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

WOIIB+PZITS 
 

poznan@pzits-cedeko.com.pl

2.
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych  
– mec. Jolanta Szewczyk 

18.09.2019 r. 
16:00–19:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

WOIIB 
 

tel. 61 854 20 23 
szkolenia@woiib.org.pl

3.

Badania podłoża gruntowego i ustalenie jego 
paramentów dla potrzeb projektowania posadowień na 
palach  
– Mieczysław Kania 
Próbne obciążenia pali fundamentowych – nowe normy, 
metody i interpretacja ich wyników  
– Mieczysław Kania 

24.09.2019 r. 
16:00–19:10  

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

WOIIB 
 

tel. 61 854 20 23 
szkolenia@woiib.org.pl

4.

Projektowanie i ocena właściwości betonów samo- 
zagęszczających (SCC) 
– dr hab. inż. K. Zieliński  
Technologie betonów wysokiej jakości
– prof. nadzw. PP dr inż. B. Karczewski

25.09.2019 r. 
16:00–19:00  

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

5.

Projektowanie tarasów i balkonów, warstwy, funkcje, 
materiały oraz detale 
– mgr inż. M. Rokiel 
Metody naprawy balkonów i loggii 
– dr inż. E. Przybyłowicz

03.10.2019 r. 
16:00–19:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
tel. 570 645 637;          

601 576 665.
biuro@cutob-poznan.pl

6.
Osuszanie konstrukcji budowlanych – metody 
i wytyczne 
– dr inż. B. Ksit, mgr inż. I. Nowacki

10.10.2019 r. 
16:00–19:00  

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob–poznan.pl

7.

Metody napraw konstrukcji żelbetowych – cz. I 
– prof. dr hab. inż. J. Jasiczak 
 
Metody napraw podłóg przemysłowych
– dr inż. E. Przybyłowicz

17.10.2019 r. 
16:00–19:00  

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

8.
Wtórne izolacje poziome i pionowe – zasady doboru 
materiałów 
– mgr inż. M. Rokiel, mgr inż. G. Zając, mgr inż. J. Zamiar

24.10.2019 r. 
16:00–19:00  

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl
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9.
Wodomierze nowej generacji montowane na 
przyłączach wodociągowych 
– P. Powierza, R. Ćwiertnia

29.10.2019 r. 
10:00–14:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

WOIIB+PZITS 
 

poznan@pzits-cedeko.com.pl

10.
Prawo wodne – instrumenty ekonomiczne 
w gospodarowaniu wodami 

Październik 2019 r.

SITWM 
 

Cezary Siniecki  
tel. 692 440 701  

cezarysiniecki@wp.pl

11. Zagadnienia hydrauliki rzek nizinnych Październik 2019 r.

SITWM 
 

Cezary Siniecki  
tel. 692 440 701  

cezarysiniecki@wp.pl

12.
Ochrona gleb w parkach narodowych poprzez programy 
ochrony 
– prof. K. Kasprzak

05.11.2019 r. 
10:00–14:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

WOIIB+PZITS 
 

poznan@pzits-cedeko.com.pl

13.

Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch.  Sł. Rosolski 
Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej 
i nielegalnej zabudowy
– mgr inż. Z. Augustyniak

07.11.2019 r. 
16:00–19:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;        
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

14.

Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony środowiska 
w świetle aktualnych przepisów prawnych: 
– Ochrona przed hałasem w planowaniu przestrzennym. 
– Pozwolenia zintegrowane dla instalacji przetwarzania  
    odpadów. 
– Wymogi ochrony środowiska w oparciu o ustawę  
    o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
    o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 
– mgr A. Kołaska, dr inż. T. Kubiak,  
    mgr inż. B. Horodecka-Kurzawa

12.11.2019 r. 
10:00–14:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

WOIIB+PZITS 

poznan@pzits-cedeko.com.pl

15.
Diagnostyka w renowacjach wilgotnych i zasolonych 
obiektów budowlanych
– dr inż. B. Ksit, mgr inż. I. Nowacki, mgr inż. W. Kucner

14.11.2019 r. 
16:00–19:00 

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

16.
XXII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz 
usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne  
i informatyczne”

20–21.11.2019 r. 
9:00 

Centrum Kongresowe IOR 
ul. Węgorka 20

SEP ODDZIAŁ POZNAŃ 
 

Biuro SEP 
tel. 61 853 66 14 

seppoznan@wp.pl

17.
Metody napraw konstrukcji żelbetowych – cz. II 
– dr inż. E. Przybyłowicz

21.11.2019 r. 
16:00–19:00  

WOIIB – sala B 
ul. Dworkowa 14

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

18.
Zastosowanie materiałów z recyklingu w budownictwie 
drogowym  
– prof. Wojciech Grabowski

05.12.2019
16:00–19:30

Politechnika Poznańska, 
Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska,  
ul. Piotrowa 5, sala 121

WOIIB+SITK

tel. 61 853 68 05 w 343
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MOZAIKA

GNIEZNO
Lp.  Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych  
– mec. Jolanta Szewczyk 

02.10.2019 r. 
11:00–14:00 

Dom Rzemiosła, 
 ul. Tumska 15

WOIIB 
 

tel. 61 854 20 23; 
61 426 51 30 

szkolenia@woiib.org.pl;
gniezno@woiib.org.pl

2.

Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane 
– dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski
Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej  
i nielegalnej zabudowy 
– mgr inż. Z. Augustyniak

21.11.2019 r. 
11:00–14:00 

Dom Rzemiosła, 
 ul. Tumska 15

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

KALISZ
Lp.  Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.

Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch.  Sł. Rosolski 
Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej i niele-
galnej zabudowy 
– mgr inż. Z. Augustyniak

19.09.2019 r. 
16:00–19:00 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Rzemieślnicza 6

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

2.
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych 
– mec. Jolanta Szewczyk 

16.10.2019 r. 
16:00–19:00 
Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2, 
ul. Rzemieślnicza

WOIIB 
 

tel. 61 854 20 23;    
62 757 11 58 

szkolenia@woiib.org.pl 
kalisz@woiib.org.pl

3.
Prefabrykowane konstrukcje w budownictwie mieszka-
niowym cz. 1 i cz. 2 
– dr inż. E. Przybyłowicz 

28.11.2019 
16:00–19:00

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego, 
Kalisz, ul. Poznańska 201 

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;         
 601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

4.
Przeglądy okresowe w budownictwie przemysłowym – 
ugięcia i przemieszczenia konstrukcji dachowych 
– dr inż. E. Przybyłowicz 

05.12.2019 
16:00–19:00

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa, 

Ostrów Wlkp. 
ul. Wrocławska 100

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

KONIN
Lp.  Tematy szkoleń i wykładowcy Organizator – zgłoszenia Organizator – zgłoszenia

1.

Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch.  Sł. Rosolski 
Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej  
i nielegalnej zabudowy 
– mgr inż. Z. Augustyniak

03.10.2019 r. 
16:00–19:00 

Starostwo Powiatowe  
w Koninie, al. 1 Maja 9
 – sala konferencyjna

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl
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Udział w szkoleniach oferowanych przez WOIIB jest bezpłatny. Słuchacze otrzymują materiały 
szkoleniowe i zaświadczenia o uczestnictwie. 

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

MOZAIKA

2.
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych 
– mec. Jolanta Szewczyk 

20.11.2019 r. 
16:00–19:00 

Starostwo Powiatowe  
w Koninie, al. 1 Maja 9 
– sala konferencyjna

WOIIB 
 

tel. 61 854 20 23;    
62 757 11 58 

szkolenia@woiib.org.pl; 
konin@woiib.org.pl

LESZNO
Lp.  Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.

Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane
– dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski 
 
Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej  
i nielegalnej zabudowy
– mgr inż. Z. Augustyniak

10.10.2019 r. 
16:00–19:00 
Zespół Szkół  

Rolniczo-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1– aula szkoły

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

 
biuro@cutob-poznan.pl

2.
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych 
– mec. Jolanta Szewczyk 

13.11.2019 r. 
16:00–19:00 
Zespół Szkół 

Rolniczo-Budowlanych 
im. „Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1– aula szkoły

WOIIB 
 

tel. 61 854 20 23
65 520 70 75 

szkolenia@woiib.org.pl
leszno@woiib.org.pl

PIŁA
Lp.  Tematy szkoleń i wykładowcy Termin i miejsce Organizator – zgłoszenia

1.

Audyty energetyczne i wykonawstwo budowlane 
– dr hab. inż. arch. Sł. Rosolski 
 
Gospodarka nieruchomościami w aspekcie legalnej  
i nielegalnej zabudowy 
– mgr inż. Z. Augustyniak

17.10.2019 r. 
16:00–19:00 

NOT Piła
ul. Browarna 19 

CUTOB–PZITB  
 

tel. 570 645 637;          
601 576 665.

biuro@cutob-poznan.pl

2.
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych 
– mec. Jolanta Szewczyk 

23.10.2019 r. 
16:00–19:00 

NOT Piła
ul. Browarna 19 

WOIIB 
 

tel. 61 854 20 23
67 215 50 38 

szkolenia@woiib.org.pl;
pila@woiib.org.pl 



WOIIB
ul. Dworkowa 14 
60-602 Poznań

tel. +48 61 854 20 10 
e-mail: biuro@woiib.org.pl 
www.woiib.org.pl


