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STRZECHA 
Z życia Oddziału Poznańskiego PZITB 

 

 

Dane adresowe PZITB 
 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddział w Poznaniu 

61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26 

Konto bankowe: PKO B.P. Poznań 48 1020 4027 0000 1202 0300 7341 

www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org 

NIP 778-10-37-294 

Godziny urzędowania Biura:  

poniedziałki, wtorki i czwartki od 8:30 do 13:30, środy od 12:00 do 17:00. 

 

 

Sprawozdanie z uroczystości 80-tych urodzin  
dr. inż. Włodzimierza Łęckiego 

 

W dniu 6 września b.r., w Wałczu, w przeddzień XIX Warsztatów Nadzoru 

Inwestycyjnego nasz kolega dr inż. Włodzimierz Łęcki obchodził 80-tą rocznicę swoich 

urodzin, na którą przyjechało wielu znamienitych gości jak: Prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Starosolski z PŚ, Prof. zw. UE dr hab. Jerzy Olszewski, Prof. dr hab. inż. 
Wiesław Buczkowski z UPP, dr inż. Edmund Przybyłowicz Przewodniczący Oddz. 

Poznańskiego PZITB, Prezes CUTOB-u mgr inż. Andrzej Piątkowski, dr inż. Daniel 

Pawlicki z PP, mgr inż. Zbigniew Augustyniak - główny organizator i Przewodniczący 

Komitetu XIX Warsztatów Nadzoru Inwestorskiego i inni. 

Uroczystość tą otworzył mgr inż. Zbigniew Augustyniak, wygłosił okolicznościowe 

przemówienie i serdecznie powitał zaproszonych gości. 

 



Informator Budowlany 2/2017 5 

 
 

 
 



6 Informator Budowlany 2/2017 

 
 

Następnie Przewodniczący PZITB Oddz. P-n, dr inż. Edmund Przybyłowicz jako 

pierwszy, z okazji obchodzonych 80-tych urodzin, złożył na ręce zacnego jubilata 

okolicznościowy prezent, życzenia i gratulacje, a po nim kolejno składali życzenia 

pozostali uczestnicy spotkania. 
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Następnie zaproszeni goście wznieśli toast lampką szampana i odśpiewali 

solenizantowi tradycyjne „Sto lat”. 
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Po zakończeniu części oficjalnej obchodów 80-lecia P. Włodzimierz Łęcki zabrał 

głos - podziękował serdecznie za pamięć wszystkim uczestnikom urodzinowego 
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spotkania i zaprosił ich na uroczysty poczęstunek, po którym nastąpiło pożegnanie  

i rozejście się uczestników spotkania. 
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Maria Świerczak 
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Notka biograficzna  
Stakun Elżbieta – skarbnik Oddziału PZiTB 

 

 
 

Stakun Elżbieta należy do Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa od 1969 r. Jest czynnym członkiem stowarzyszenia. Należy do Koła nr 6 

przy Skanska SA. 

Od kadencji 2008 weszła w skład Zarządu, a od 2012 r. pełni funkcję skarbnika 

PZITB Oddz. Poznańskiego. 

Pracę zawodową rozpoczęła w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa 

Przemysłowego Nr 1, które po przekształceniach jest teraz Skanska SA. Przez ponad  

30 lat pełniła funkcję kierownika budowy. Pracowała przy takich projektach jak budowa 

Odlewni Żeliwa w Śremie, Wiepofama, „Presta” i Os. Zielone Wzgórza w Murowanej 

Goślinie, jak również Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej i Dwór Marcelin  

w Poznaniu. Za swoją pracę i zaangażowanie otrzymała w 1985 r. Odznakę Honorową 
Miasta Poznania. 

Stakun Elżbieta jest także, od początku istnienia Wielkopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, jej czynnym członkiem. 

Za pracę społeczną w stowarzyszeniach została uhonorowana odznaczeniami: 

Honorową Srebrną Odznaką NOT (2004 r), Honorową Złotą Odznaką z Diamentem 

PZITB (2015 r), oraz Honorową Srebrną Odznaką PIIB (2016 r.). 
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Plan pracy i terminarz Koła Seniorów na rok 2018 
 

1. Zarząd Koła przekazuje Szanownym Koleżankom i Kolegom plan pracy na cały rok 

2018 w układzie chronologicznego porządku, z prośba o odnotowanie 

poszczególnych terminów w swoich podręcznych kalendarzach, gdyż osobne 

zawiadomienia nie będą już wysyłane. 

2. Wszystkie zebrania i spotkania towarzyskie będą odbywały się w Domu Technika 

przy ul. Wieniawskiego 5/9 a numer sali podany będzie na tablicy w szatni na 

parterze.  

3. Zgodnie z uchwałą plenarnego Zebrania wszystkie zebrania i spotkania towarzyskie 

będą rozpoczynały się o godzinie 16.00 i w zasadzie we wtorki. 

4. Przypominamy Szan. Kol. Kol. o obowiązku uczestniczenia w zebraniach 

plenarnych, względnie o usprawiedliwienie swojej nieobecności. 

5. Sekretariat (pokój 205) czynny jest: poniedziałki, wtorki, czwartki – od 8.30 do 

13.30, w środę – od 12.00 do 17.00, w piątek – nieczynny. 

6. Prosimy Koleżanki i Kolegów o podanie do Sekretariatu ewentualnych zmian 

miejsca zamieszkania, jak również numeru telefonu. 

7. Na organizowane imprezy zapraszamy Szan. Kol. Kol. z członkami rodzin. 

 

KALENDARIUM 

W każdą pierwszą środę miesiąca tj. - 7 lutego. 7 marca, 4 kwietnia, 25 kwietnia,  

13 czerwca, 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia – odbywać się będą 
zebrania Zarządu Koła w pok. 209 – II ptr. o godz. 10.30, na które oprócz członków 

Zarządu zapraszamy Kolegów zainteresowanych problemami Koła, którzy chcieliby 

wnieść swoje propozycje. 

20 lutego 2018 - godz. 16.00 Spotkanie towarzyskie z prelekcją mgr. inż. 
Zygmunta Kwiatkowskiego. Temat: „Pomniki – 

wyrazem czci narodowej”. 

13 marca 2018 - godz. 11.00 Zwiedzanie Muzeum Czekolady przy 

ul.Wrocławskiej12. Zbiórka przed Muzeum. 

20 marca 2018 - godz. 17.00 Spotkanie towarzyskie z prelekcją grupy studentów 

medycyny na temat „Zdrowie dla Seniora - choroby 

wieku senioralnego”. 

17 kwietnia 2018 - godz. 16.00 Spotkanie towarzyskie – z prelekcją mgr. inż. 
Benedykta Kubackiego. Temat: „Wrażenia  

z wyjazdu na Kubę”. 

8, 9 i 10 maja 2018 XXXI Krajowa Narada Seniorów – Poznań. 
1 do 12 czerwca 2018 Wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny do Pogorzelcy. 

11 września 2018 - godz.11.00 Zwiedzanie Muzeum Powstania Czerwca 56. 

Zbiórka przed Zamkiem ul. Św. Marcin. 

18 września 2018 - godz.16.00 Spotkanie towarzyskie z prelekcją z cyklu dziwne 

budynki na świecie – „Roślino-kształtne”. 

Poprowadzi mgr inż. Mirosława Jędraszak. 
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2 października 2018 - godz.16.00 DZIEŃ SENIORA połączony z prelekcją dr n. hum. 

Katarzyny Szafer p.t. „Bujne życie króla Kazimierza 

Wielkiego”. 

20 listopada 2018 - godz.16.00 Zebranie plenarno-sprawozdawcze połączone  

z odczytem mgr Agnieszki Liberackiej na temat 

„Wolontariat na przykładzie pracy z bezdomnymi 

dziećmi w Zambii”. 

28 grudnia 2018 - godz. 14.00 Spotkanie opłatkowe w salce przy kościele  

Św. Trójcy na Dębcu. 

Proponujemy indywidualny udział w wykładach dra Marka Rezlera. 

Zebrania plenarne i towarzyskie odbywać się będą w Domu Technika przy  

ul. Wieniawskiego 5/9 w sali na I p. 

 

 

 

 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2018 

Zarząd Koła składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
i jeszcze dużo jasnych i radosnych dni 

Seniorkom i Seniorom oraz Ich Rodzinom. 
 

 

 

 Sekretarz Koła Przewodniczący Koła 

 Maria Skudławska Korneliusz Korcz 
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Skład osobowy Zarządu Koła Seniorów  
PZiTB Oddziału Poznańskiego w kadencji XV w latach 2015-2018 

 

przewodniczący kol. Korneliusz Korcz 61 870 65 47 

514 289 716 

zastępca przewodniczącego kol. Bogumiła Krzekotowska 61 823 51 49 

603 408 181 

sekretarz kol. Maria Skudławska 61 867 59 78 

501 094 716 

 Sekcja Turystyki i Historii  

kol. Mirosława Jędraszak  61 842 38 88 

604 292 990 

kol. Jerzy Zając  606 994 425 

kol. Danuta Bocian  501 078 088 

kol. Stanisław Przyłuski  691 048 628 

 Sekcja Imprez  

kol. Zygmunt Kwiatkowski  61 867 21 07 

663 067 272 

kol. Ewelina Szukała  61 820 24 34 

660 023 491 

kol. Krystyna Welman  666 285 553 

kol. Teresa Szałek  61 832 32 49 

 Sekcja Socjalna  

kol. Barbara Posłuszna  506 848 587 

kol. Zdzisław Woźniakowski  61 820 89 39 

 Komisja Rewizyjna  

kol. Jerzy Witkowski  608 311 710 

kol. Franciszek Witkowski  61 832 16 94 

kol. Henryk Zielazek  61 820 65 44 
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XVIII Zjazd Naukowo-Techniczny  
Młodej Kadry PZITB w Poznaniu 

 

Młoda Kadra PZITB to część Związku dedykowana rozpoczynającym karierę 
inżynierom oraz studentom budownictwa. Jednym ze stałych elementów działalności tej 

organizacji są Zjazdy Naukowo-Techniczne, które odbywają się dwa razy do roku w 

różnych miastach Polski i organizowane są przez lokalne oddziały. Wydarzenia te mają 
formę konferencji naukowych połączonych ze zwiedzaniem budów oraz ciekawych 

obiektów. Drugi Zjazd w 2017 roku odbył się w Poznaniu w dniach 13-15 października  

i był to już osiemnasty Zjazd Młodej Kadry. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem 

objął Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej 

prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz. 

Organizatorzy z Poznańskiego oddziału Młodej Kadry postanowili wyraźnie 

podzielić trzy dni wydarzenia, na część konferencyjną, praktyczną oraz zakończenie. 

Pierwszy z segmentów przeprowadzono w Centrum Wykładowym Politechniki 

Poznańskiej, a w inauguracji udział wzięli m. in. Sekretarz Generalny PZITB Wiktor 

Piwkowski, Prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. 
Wojciech Siekierski oraz Przewodniczący Komitetu Młodej Kadry PZITB Piotr 

Szymczak. Podczas prelekcji delegaci oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać 
prezentacji na temat odporności pożarowej budynków wygłoszonej przez Michała 

Malendowskiego i Wojciecha Szymkucia, pracowników Politechniki Poznańskiej oraz 

prelekcji przedstawicieli sponsorów firm Sika, PORR, Kopras, Konbet, Pekabex oraz 

Xella. Przez cały dzień w budynku Centrum Wykładowego byli obecni przedstawiciele 

części sponsorów, którzy na swoich stoiskach przybliżali rozwiązania ofertowane przez 

firmy. Zwieńczeniem pierwszego dnia było szkolenie praktyczne przeprowadzone przez 

firmę Sika, podczas którego delegaci mogli sami wykonywać izolacje. 
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Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w wycieczkach. Mieli możliwość obejrzenia 

budowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, a także obejrzenia na żywo fabryki firmy 

Pekabex, której prezentacji wysłuchali dzień wcześniej. Nie zabrakło też czasu na 

zwiedzanie Poznania. Ostatnią z atrakcji drugiego dnia konferencji oraz finalnym 

elementem całego Zjazdu była biesiada zorganizowana w restauracji Gajowa 12. 

 

 
 

W Zjeździe wzięło udział ponad 50 delegatów z oddziałów z całej Polski, nie 

wliczając kilkunastoosobowej grupy organizatorów z Poznania. Przygotowane atrakcje 

zaowocowały poszerzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej, licznymi dyskusjami,  

a także integracją środowiska. Następny Zjazd odbędzie się za około pół roku  

w Szczecinie. Życzymy organizatorom równie udanego wydarzenia. 

 

 

SPRAWOZDANIE 
z XV Konferencji Naukowej,  

XIX Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego  
oraz III Konferencji Doktorantów IKAR 2017 w Wałczu 

 

W dniach 07-09.09.2017 r. odbyła się w Wałczu, w Centralnym Ośrodku Sportu - 

Ośrodku Przygotowań Olimpijskich - Bukowina, XV Konferencja Naukowa na temat 

„Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych - Powodzie w miastach powodowane wodami 

opadowymi” połączona z „XIX Warsztatami Nadzoru Inwestycyjnego”, III Konferencją 
Doktorantów IKAR 2017 i Europejskimi Dniami Dziedzictwa 2017 nt. „Krajobraz 

dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”, której organizatorami byli: 
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- Komitet Remontów ZG PZITB przy Zarządzie Oddziału w Poznaniu 
- CUTOB PZITB Oddz. Poznań 
- Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Szczecinie 
- Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu 
- Starostwo Powiatowe w Wałczu 
- Gmina Wiejska Wałcz 

Konferencji patronował także Komitet Honorowy Konferencji Naukowej  
w składzie: 

1. Edmund Przybyłowicz - Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu 

2. Zygmunt Meyer - Przewodniczący R.O. Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

3. Włodzimierz Draber - Przewodniczący R.O. Wielkopolskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

4. Andrzej Piątkowski - Prezes CUTOB-u Oddziału PZITB w Poznaniu 

 

Na Konferencję przybyło wielu znakomitych gości, jak m.in.: 

- przewodniczący R.O. Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa  

- Zygmunt Meyer 

- przewodniczący R.O. Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Włodzimierz 

Draber 

- prof. UEP - Jerzy Olszewski 

- prof. PŚ - Włodzimierz Starosolski 

- prof. PLw. - Bogdan Nazarewicz 

- prof. UPP - Jerzy Bykowski 

- prof. UPP - Wiesław Buczkowski, i inni 

Po otwarciu Konferencji i uroczystym otwarciu XIX Warsztatów Nadzoru 

Inwestycyjnego, główny jej koordynator mgr inż. Zbigniew Augustyniak serdecznie 

powitał przybyłych, wygłosił okolicznościowe przemówienie i zaprosił do stołu 

prezydialnego wyróżnionych gości oraz udzielił im głosu. 
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Zanim jednak rozpoczęły się obrady XIX Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego, 

których głównym tematem były projektowane zmiany w prawie budowlanym, 

przedstawicielka CUTOB-u dr inż. Barbara Ksit przekazała rekomendację dla firmy 

Aquapol przedstawicielowi - Prezesowi P.K. Tabisiowi. 

 

 
 

Następnie rozpoczęła się I Sesja Plenarna pod przewodnictwem dr inż. Daniela 

Pawlickiego i dr inż. Barbary Ksit poruszająca tematykę „Prawo Budowlane (co dalej) - 

zmiany w przepisach w 2017 roku”, 

 

 



Informator Budowlany 2/2017 25 

a omówienia tych zmian i wskazania własnych propozycji rozwiązań w nowym Kodeksie 

Budowlanym podjął się dr. inż. Tomasz Wiatr. 
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Przedstawił on w swoim wystąpieniu podstawowe założenia PKB, strukturę ustawy 

głównej oraz strukturę jej rozporządzeń wykonawczych, zawartość i cele dokumentacji 

projektowej, kategoryzację obiektów budowlanych, a także zaproponował dalsze kierunki 

działań modernizujących Kodeks, by stał się on pomocny w rozwoju budownictwa. Po 

wypowiedzi P. Tomasza Wiatra powstała dyskusja na temat nowego prawa budowlanego 

w której udział wzięli: mecenas Piotr Stawicki i Zbigniew Augustyniak. 
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Po krótkiej przerwie uczestnicy II sesji warsztatów zajęli się sprawą doskonalenia 

kwalifikacji zawodowej inżynierów budownictwa, pod przewodnictwem prof. zw. UE  

dr. hab. Jerzego Olszewskiego i prof. UP dr hab. inż. Jerzego Bykowskiego. 

 

 
 

Wysłuchali też wystąpienia prof. PP dr. hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego – „Nie 

tylko domy z betonu”, 
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w którym prelegent omówił konstrukcje domów budowanych z gliny, suszonej cegły, 

drewna, rudy darniowej, oraz kamienia naturalnego, a następnie prof. zw. dr hab. inż. 
Zygmunt Meyer przedstawił „Analizę naprężeń na pobocznicy pala oraz pod podstawą 
pojedynczego pala”, 
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a także jako wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów opowiedział  

o reprezentowaniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w pracach ERII. 
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Po wystąpieniach prof. Zygmunta Meyera nastąpiły prezentacje: Firmy STEICO, której 

menadżer ds. klientów strategicznych P. Michał Komorowski poruszył tematykę „Redukcji 

deformacji konstrukcji drewnianych wskutek zmian poziomu wilgotności”, oraz 
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Firmy AQUAPOL, gdzie przedstawiciel P. Ireneusz Nowacki omówił „System 

osuszania murów Aquapol” - poprzez diagnostykę rodzajów wilgotności, po różne 

sposoby osuszania budynków  
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(z wykorzystaniem pola magnetycznego ziemi). Firma AQUAPOL oferuje także 

doradztwo dla inwestora nie tylko w zakresie przyczyn zawilgocenia, lecz całego procesu 

osuszania i renowacji obiektu i sporządza w tym temacie opinie techniczne. 
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Po przerwie obiadowej rozpoczęły się obrady członków Prezydiów Okręgowych Izb 

Inżynierów Budownictwa (Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej), a równolegle, w innej 

sali odbywała się III Konferencja Naukowa Doktorantów IKAR 2017. Za stołem 

prezydialnym zasiedli: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski z PŚ, oraz dr. inż. 
Edmund Przybyłowicz z PP. 
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Uczestnicy tej sesji zajęli się problemami technicznymi związanymi z budową  
i utrzymaniem obiektów budowlanych. Pierwszy wykład poprowadziła mgr inż. Justyna 

Tworzewska, na temat „Wpływu sposobu obciążania na rozstaw rys w zginanych belkach 

żelbetowych”. 

 

 
 

Kolejny prelegent, mgr inż. Piotr Kulczewski omówił „Analizę trwałości 

konstrukcji żelbetowych, na przykładzie starej estakady katowickiej w Poznaniu”, 
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a dalej dr. inż. Marcin Kanoniczak ukazał słuchaczom „Adaptację poznańskiego budynku 

ALFA na obiekt hotelowy” 

 

 
 

 



Informator Budowlany 2/2017 37 

Następnie mgr inż. Bartłomiej Monczyński przedstawił „Ocenę wysychania muru  

z wilgoci podciąganej kapilarnie metodą nieniszczących pomiarów zespolonych”, 
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natomiast w ostatnim wykładzie tej sesji dwoje prelegentów: mgr inż. Joanna Ładziak  

i mgr inż. Andrzej Malewski zajęli się „Delaminacją architektonicznego szkła 

laminowanego – jej przyczynami oraz zapobieganiem”. 
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Po krótkiej przerwie kawowej rozpoczęła się następna sesja plenarna Konferencji 

Naukowej Doktorantów „Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej”, pod przewodnictwem 

Prof. PP dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego i dr inż. Włodzimiera Łęckiego, 

 

 
 

którą rozpoczął dr inż. Mieczysław Kania wykładem na temat „Geotechniczne aspekty 

minimalizacji zagrożeń wywołanych przez wezbrania opadowe w miastach”. 
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Następną prelekcję wygłosiła inż. arch. Katarzyna Wankiewicz dotyczącą 
„Rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na cele kulturalne w małych miastach”, 
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a dalej mgr inż. arch. Joanna Lewandowska opowiedziała zgromadzonym o „Rudzie 

darniowej- szansie na branding obszaru Puszczy Pyzdrskiej”. 
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W kolejnym wystąpieniu mgr inż. Anna Adamska nakreśliła słuchaczom „Ocenę 
planowania przestrzennego jako nietechnicznej metody ochrony przed powodzią na 

przykładzie wybranej gminy w dolinie rzeki Warty”, 
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zaś mgr inż. Ewelina Janicka przedstawiła „Ocenę skuteczności rewitalizacji Jeziora 

Strzeszyńskiego na podstawie wybranych parametrów fizyko-chemicznych”. 
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Na zakończenie IKAR-a mgr. inż. Joanna Jaskuła wygłosiła referat na temat 

„Zbiorniki retencyjne jako forma ochrony przeciwpowodziowej”. 
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Następnie wywiązała się dyskusja, która zakończyła obrady pierwszego dnia. 
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Wieczorem odbyła się koleżeńska kolacja biesiadna z udziałem zespołu „TY i JA”. 
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Drugi dzień obrad – to obrady XV Konferencji Naukowej Komitetu Remontów 

PZITB Oddz. Poznań, poruszającej zagadnienia techniczne dotyczące „Rewitalizacji 

terenów zurbanizowanych – Powodzie w miastach powodowane wodami opadowymi” 

(równolegle odbywały się obrady XV Konferencji Ekonomicznej pod hasłem 

ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem 

lokalnym – pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego prof. zw. UEP).  

Za stołem prezydialnym zasiedli: inż. Włodzimierz Draber – Przewodniczący WOIIB,  

dr inż. Edmund Przybyłowicz – Przewodniczący Oddz. Poznańskiego PZITB, prof.  

dr hab. inż. Jerzy Bykowski – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gosp. 

Przestrzennej, dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Przewodnicząca Komitetu 

Organizacyjnego Konferencji Technicznej, mgr inż. Zbigniew Augustyniak  

– Przewodniczący Komitetu XIX Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego i prof. dr hab. inż. 
Wiesław Buczkowski - Przewodniczący Komitetu Naukowego. 

Po powitaniu zgromadzonych mgr inż. Zbigniew Augustyniak wygłosił krótkie 

wprowadzające przemówienie.  
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Także członkowie Prezydium po kolei zabierali głos i wygłaszali mowy 

okolicznościowe, 
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a następnie uhonorowali P. Zbigniewa Augustyniaka za całokształt pracy włożonej  

w organizację wszystkich wałeckich konferencji. 

 

 
 

I Sesję techniczną „Powodzie w miastach – rys historyczny, przyczyny” pod 

przewodnictwem dr hab. inż. Jerzego Bykowskiego prof. nadzw. UPP i prof. dr hab. inż. 
Tomasza Mroza Dziekanowi Wydz. Bud. i Inżynierii Środowiska PP 
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rozpoczął prof. dr hab. inż. Bogdan J. Wosiewicz ciekawym wykładem na temat 

„Niekonwencjonalne żródła informacji o powodziach. Znaki powodziowe i pocztówki  

z treściami powodziowymi w Poznaniu”. 
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Znaki i tablice wód wielkich są pamiątkami historycznymi i konieczne jest objęcie 

ich nadzorem konserwatorskim. Należy je chronić przed zniszczeniem, gdyż są nie tylko 

atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim podnoszą też świadomość społeczeństwa  

o powodziach i konieczności wprowadzenia działań im zapobiegających. 

Kolejne zagadnienia przedstawili: Prof. dr hab. inż. Piotr Kowalczak z Instytutu MiGW 

z Warszawy na temat „Planowanie przestrzenne a powodzie miejskie”, w którym wyłuszczył 

podstawowe problemy braku spójności między procesem planowania przestrzennego  

a podejmowanymi działaniami związanymi z gospodarowaniem wodą, oraz 
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inż. Jarosław Rosa nt. „Przyczyny i sposoby zapobiegania powodziom miejskim  

– nowoczesny warsztat inżyniera w praktyce”, mówiący o postępującej urbanizacji  

i związanym z nią zaniku naturalnych terenów do retencji i infiltracji wód opadowych, 
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który zakończył I Sesję naukową, a po niej nastąpiły dwie prezentacje sponsorskie: Firmy 

WUPRINŻ , której przedstawiciel ukazał , na podstawie konkretnego zadania - głównego 

wykonawcy przy budowie systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej 

części miasta Gorzowa Wlkp. kompleksową działalność firmy, oraz 
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oraz Firmy ENVIROTECH zajmującej się głownie projektowaniem i kompleksowym 

wykonawstwem instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u., wody i kanalizacji, stacji 

uzdatniania wody, a także obiektów inżynieryjnych: ciepłowni i kotłowni gazowo-

olejowych i na biomasę, zewnętrznych sieci cieplnych, wodnych, kanalizacyjnych, 

oczyszczalni ścieków, pompowni i przepompowni. 
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W XV Konferencji Naukowej w ramach „Rewitalizacji obszarów 

zurbanizowanych” uczestniczyli też uczniowie klas 2 oraz 3 o specjalności „Renowacja 

elementów architektury” z Technikum Budowlanego z Poznania ul. Rybaki 17, pod 

opieką nauczycielki – pani prof. Doroty Rajewskiej – Durniewicz i Prezesa 

Stowarzyszenia Absolwentów RYBAKI 17 – P. Marka Wrzesińskiego. 
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Po krótkiej przerwie rozpoczęła się II sesja „Powodzie w miastach – zapobieganie, 

zagospodarowanie, rewitalizacja terenów zagrożonych powodzią, której przewodniczyli 

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz i dr hab. inż. Wiesława Głodkowska. 

 

 
 

Jako pierwszy wystąpił mgr inż. Marek Kopras, poruszając problem „Doboru 

obudowy wykopu tymczasowego dla posadowienia zbiornika retencyjnego wód 

opadowych osiedla Chabrowe Wzgórza ul. Zeusa w miejscowości Kowale 
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Właściwy dobór obudowy dla realizacji wyznaczonego zadania poprzedzono: 

wnikliwym zbadaniem profili geologicznych w sąsiedztwie osadzanego zbiornika, analizą 
wyników badań geologicznych, wykonaniem obliczeń statycznych i parcia gruntu według 

przyjętych danych. 
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W kolejnych wykładach tej sesji dr inż. Monika Siewczyńska omówiła temat 

„Odwodnienie dachów w ujęciu historycznym”, 
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inż. arch. Agata Pożegowiak przedstawiła „Koncepcję rozwiązania pozyskiwania wody 

deszczowej jako aspekt projektowania proekologicznego, 
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a mgr inż. arch. Joanna Lewandowska ciekawie zaprezentowała „Antropogeniczne formy 

ukształtowania terenu występujące we wsiach olęderskich, na obszarach zagrożonych 

powodzią” 
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Po ostatnim wykładzie uczestnicy Konferencji wysłuchali prezentacji Firmy FABET  

w wykonaniu przedstawicielki P. Marleny Walczak na temat „Zbiorniki retencyjne firmy 

FABET przykładem zastosowania wysokiej klasy prefabrykatów betonowych w melioracji” 

 

 
 

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się następna sesja plenarna, poruszająca problemy 

„Powodzie w miastach – usuwanie skutków, naprawy uszkodzonych obiektów”, 
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a otworzył ją Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz wykładem „Oceny, naprawy  

i wzmocnienia obiektów budowlanych uszkodzonych wskutek powodzi i podtopień” 
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Po nim wystąpił Prof. dr hab. inż. Bogdan Nazarewicz z Politechniki Lwowskiej  

z prelekcją „Badania wilgotności murów ceglanych podziemia klasztoru księży Pallotynów 

oraz kościoła Św. Wincentego w mieście Biłohiria (dawne Lachowice, Ukraina). 
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Następnie dr inż. Barbara Ksit przedstawiła zebranym temat „Zastosowanie metody 

bezinwazyjnego zabezpieczenia i osuszenia murów jako przykład ochrony obiektu 

historycznego”. 
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W kolejnym wystąpieniu dr in.z Edmund Przybyłowicz zaprezentował słuchaczom 

„Stan awaryjny reaktorów biologicznych A i B znajdujących się na oczyszczalni ścieków 

w Wałczu, jako skutek popełnionych błędów przy ich projekcie i użytkowaniu” 
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Na zakończenie tego bloku wykładów uczestnicy Konferencji wysłuchali prezentacji 

Firmy KOPRAS zajmującej się produkcją, sprzedażą i wynajmem bezpiecznych obudów 

wykopów szeroko i wąsko przestrzennych, punktowych i punktowo-liniowych. 
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Ostatnia sesja tego dnia , pod przewodnictwem dr hab. inż. Jolanty Prusiel i dr. hab. 

inż. Wojciecha Tschuschke, prof. nadzw., dotyczyła problemów technicznych 

związanych z rewitalizacją obszarów zurbanizowanych, 
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rozpoczęła się referatem mgr inż. Jarosława Piętki na temat ”Kanalizacja podciśnieniowa, 

jako rozwiązanie systemów kanalizacji na terenach zagrożonych powodziami oraz  

o trudnych warunkach gruntowo-wodnych”. 
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Następnie mgr inż. arch. Grzegorz Kmiecik zabrał głos w sprawie „Problemów 

formalno-prawnych związanych z procesami budowlanymi na obszarach 

rewitalizowanych”, 

 

 
 

 



Informator Budowlany 2/2017 79 

a dalej dr inż. Jacek Mądrawski ciekawie omówił „Problematykę wykorzystania odpadów 

typu żużle ze spalarni śmieci komunalnych do produkcji betonów” 
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W ostatnim wystąpieniu dr. hab. inż. Maciej Szumigała prof. nadzw. przedstawił. 

„Innowacyjne konstrukcje zespolone”, 
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a po nim nastąpiła prezentacja sponsorska firmy BAUDER, znaczącego producenta 

pokryć bitumicznych i termoizolacji z poliuretanu, oraz intensywnych i ekstensywnych 

dachów zielonych (wraz z pokazem budowy dachu). 
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Po wystąpieniu przedstawicieli firmy BAUDER wywiązała się burzliwa dyskusja 

wśród słuchaczy na sali obrad poprowadzona przez dr inż. Włodzimierza Łęckiego i inż. 
Włodzimierza Drabera, 
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w której wzięli udział m.in.: P. Wiesław Konstantynowicz, prof. Krzysztof Zieliński  

i prof. Włodzimierz Starosolski. 
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Oficjalnego zakończenia obrad XV Konferencji Naukowej dokonali: Przewodnicząca 

Komitetu Organizacyjnego dr inż. Anna Szymczak-Graczyk , Przewodniczący Komitetu 

Naukowego prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski i główny Koordynator ,reprezentant 

CUTOB-u PZITB Oddz. Poznań mgr inż. Zbigniew Augustyniak. 
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Wieczorem odbyła się kolacja koleżeńska, uświetniona koncertem Inny Kamaryan  

z Taszkientu (stolica Uzbekistanu), która, dysponując sopranem liryczno-koloraturowym, 

zaśpiewała wiele pięknych utworów, w tym piosenki z repertuaru Anny German. 

Artystka ta ukończyła Państwowe Konserwatorium Muzyczne im. Kabulowej  

w Taszkiencie, gdzie studiowała na fakultecie śpiewu solowego w klasie docent  

N. H. Kabulowej, uzyskując stopień magistra. 
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Następnego dnia pobytu, w sobotę po śniadaniu, tradycyjnie, według programu 

technicznego przygotowanego przez Komitet Remontów przy Zarządzie Oddziału PZITB 

w Poznaniu, w ramach XIX-tych Warsztatów Nadzoru Budowlanego i Europejskich Dni 

Dziedzictwa 2017 - „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, pod 

przewodnictwem mgr inż. Zbigniewa Augustyniaka uczestnicy Konferencji udali się 
najpierw autokarem na sesję wyjazdową pod hasłem „Wieża widokowa w krajobrazie 
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miasta Wałcza” - odwiedzając budowę apartamentowca „WIEŻA”, by zobaczyć postęp 

prac przy zagospodarowaniu otoczenia zabytkowej wieży ciśnień w atrakcyjnej 

lokalizacji, nad brzegiem jeziora w centrum miasta Wałcza. 
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Po terenie budowy oprowadzał, oraz udzielał fachowych informacji 

zainteresowanym mgr inż. Janusz Bieleń. 
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Kolejnym punktem wycieczki plenerowej były „Ruiny pałacu Goltzów  

w krajobrazie wsi Kłębowiec”, gdzie odbyło się spotkanie uczestników z wójtem gminy 

Wałcz - P. Janem Matuszewskim, sołtysem wsi Kłębowiec – P. Aldoną Piaskowską, oraz 

przybyłymi mieszkańcami Kłębowca, które przerodziło się w ciekawą dyskusję dotyczącą 
możliwości i sposobów zagospodarowania tegoż obiektu do celów komercyjnych i nie tylko. 
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Sprzed ruin pałacu zgromadzeni udali się do pobliskiej restauracji Zajazd, gdzie na 

największej sali odbyła się sesja popularno-naukowa. 
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Główny organizator spotkania Zbigniew Augustyniak przywitał wszystkich przybyłych  

i w krótkim wystąpieniu przypomniał historię i dzieje wałeckich spotkań oraz przedstawił cele 

tegorocznych założeń Europejskich Dni Dziedzictwa, a następnie nawiązał do ostatniej 

dyskusji dotyczącej planów zagospodarowania ruin pałacu w Kłębowcu. 
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Po wystąpieniu Zb. Augustyniaka uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawej prelekcji 

P. Jarosława Leszczełowskiego, o roli rodu Goltzów na ziemi wałeckiej, 
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a także wykładu P. Bogdana Węglewskiego na temat „Tradycje rodowe w dokumentach”. 
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Sesję tę zakończył referat zatytułowany „Detale architektoniczne budynku szkoły 

budowlanej przy ulicy Rybaki 17 w Poznaniu w krajobrazie miasta”, przedstawiony przez 

P. Dorotę Rajewską-Durniewicz. 
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Po sesji popularno-naukowej wszyscy uczestnicy „XIX Warsztatów Nadzoru 

Inwestorskiego Wałcz 2017” zjedli w Zajeździe smaczny obiad, pożegnali gościnnych 

mieszkańców Kłębowa, 

 

 
 

 
 

a po powrocie do Wałcza udali się w podróż powrotną do swych domów. 

Maria Świerczak 
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Informacja dla Członków PZITB  
– sympatyków i absolwentów  

Technikum Budowlanego w Poznaniu, ul. Rybaki 17 
 

 

Koleżanki i Koledzy 
 

W 2019 roku najstarsze poznańskie Technikum Budowlane będzie obchodzić 
wspaniały jubileusz swego 100-lecia. 
 

 
 

Przygotowania do jego godnego świętowania już się rozpoczęły i nabierają coraz 

większego rozpędu. Szkoła, oraz wspierające ją w jej działaniach Stowarzyszenie 
Absolwentów „RYBAKI 17” podjęła w tym roku szereg inicjatyw, mających na celu 

opracowanie atrakcyjnego programu organizacji obchodów 100-lecia, zawierającego 

ciekawe propozycje projektów i zadań dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji, administracji 

szkolnej, absolwentów, oraz wszystkich chętnych do uczestniczenia w tak niezwykłym  

i wyjątkowym jubileuszu. 

Uroczystości obchodów 100-lecia Technikum Budowlanego w Poznaniu,  
ul Rybaki 17 zaplanowano na 5 i 6 kwietnia 2019 r. 
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Działalność szkoleniowo - turystyczno - rekreacyjna 
 

 

Wycieczka szkoleniowo - turystyczno - integracyjna 
zwiedzanie Podnośni Statków w Niederfinow 

22 kwietnia 2017 r. 
 

Zarząd Koła Nr 40 PZITB w Poznaniu wspólnie z Sekcją Budowlaną 
Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu zorganizował w dniu  
22 kwietnia 2017 r. ciekawą wycieczkę szkoleniowo - turystyczno - integracyjną: 
Zwiedzanie Podnośni Statków w Niederfinow. 

Uczestnicy wycieczki w dniu 22.04.2017 r. (sobota) o godz. 6.30 wyruszyli autokarem  

z przed budynku NOT przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu w stronę Rzepina. Około godz. 9:30 

uczestnicy wycieczki wraz z przewodnikiem i pilotem wyruszyli do Oderbergu. 

Na miejscu uczestnicy obejrzeli film oraz zwiedzali halę. Następnie płynęli statkiem 

do podnośni ok. 1,50 godz. Grupa została podzielona na dwie podgrupy. 

 

 
 

Pierwsza grupa zwiedzała Muzeum Żeglugi Śródlądowej a II grupa miała czas 

wolny na posiłek we własnym zakresie. Potem nastąpiła zmiana - II grupa przystąpiła do 

zwiedzania Muzeum. Muzeum powstało w 1954 r. W znajdującej się pod gołym niebem 

części wystawowej muzeum zwiedzić można dawne łodzie nadzoru żeglugi rzecznej oraz 

silniki statków. Wiele eksponatów opowiada o codziennym życiu załóg statków i trudach 

ich pracy na barkach towarowych. Muzeum jest bardzo ciekawe i warte zwiedzania. 

Podnośnia statków Niederfinow na Kanale Odra-Hawela w pobliżu miejscowości 

Niederfinow. Zbudowana została w latach 1927-1934 r. kosztem 27,3 miliona ówczesnych marek 

niemieckich. Różnica poziomów pomiędzy górnym a dolnym odcinkiem kanału wynosi 36 m. 
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Różnicę tę statki pokonują w wypełnionej wodą olbrzymiej wannie, która jest 

podnoszona lub opuszczana za pomocą czterech mechanizmów zębatkowych. 

Zastosowano również przeciwwagi połączone z wanną systemem lin.  

Podnośnia statków Niederfinow jest najstarszą z czterech będących w czynnej 

eksploatacji podnośni w Niemczech. Nie widać po niej, że ma już ok. 80 lat. Stara 

podnośnia statków się starzeje. Jest to pomnik sztuki budowlanej. 

Jej wydajność robocza nadal robi niesamowite wrażenie. Rocznie przepływa przez 

nią ok. 20.000 statków, które przy jej pomocy pokonują 36 metrową zmianę wysokości 

Terenina kanale Odra-Hawela. 

Jednak, ten historyczny symbol sztuki inżynierskiej, nie jest w stanie sprostać 
nowoczesnym wymaganiom związanym z coraz dłuższymi i szerszymi konstrukcjami statków. 

Aby uporać się z tym problemem i wyeliminować wąskie gardło na szlaku wodnym 

Hawela-Odra łączącym Berlin za Szczecinem i Morzem Bałtyckim zaprojektowano  

i przystąpiono do realizacji budowy Nowej Podnośni. 

Nowa podnośnia statków będzie nowoczesna, wydajna oraz dobra dla środowiska 

naturalnego. Nowa konstrukcja będzie pracować jako podnośnia pionowa wyposażona  

w obciążniki oraz zostanie wyposażona w najnowocześniejsze elementy sterujące  

i podzespoły. Będzie miała 54 m wysokości i 133 m długości. Nowa Podnośnia Statków 

dostarczy zwiedzającym wyjątkowych przeżyć. 
Mimo, złej pogody uczestnicy wycieczki byli zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do 

Poznania w późnych godzinach wieczornych. 

Szczególne podziękowania kieruję dla Kolegi Bolesława Topolskiego - 

Z-cy Przewodniczącej Koła Nr 40 PZITB w Poznaniu, za zorganizowanie ciekawej 

wycieczki technicznej. 

Przewodnicząca Koła Nr 40 PZITB O/P-ń 

inż. Urszula Bartkowska 

 

 

Wycieczka szkoleniowo - turystyczno - integracyjna  
w okolice Międzyrzecza i Sierakowa 

6-7 października 2017 r. 
 

Zarząd Koła Nr 40 PZITB w Poznaniu wspólnie z Sekcją Budowlaną 
Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu zorganizował w dniach 6-7 

października 2017 r. ciekawą wycieczkę szkoleniowo - turystyczno - integracyjną  
w okolice Międzyrzecza i Sierakowa. 

Uczestnicy wycieczki w dniu 06.10.2017 r. (piątek) o godz. 7.30 wyruszyli 

autokarem z przed budynku NOT przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu w stronę 
Międzyrzecza i okolic. 

Po przyjeździe na miejsce spotkali się z przewodnikiem. W Międzyrzeczu wraz  

z przewodnikiem zwiedzono Muzeum Regionalne mieszczące się w budynku dawnej 
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rezydencji starostów, w pobliżu najstarszego zabytku Międzyrzecza - ruin zamku  

z XIV w. wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego u zbiegu rzek Obry i Paklicy. 

 

 
Zamek w Międzyrzeczu 

 

Muzeum Regionalne posiada ciekawą ekspozycję archeologiczną, historyczną  
i etnograficzną. Jednak na szczególną uwagę zasługuje kolekcja polskich portretów 

trumiennych z kartuszami herbowymi z XVII i XVIII w. Po zwiedzaniu nastąpił krotki 

odpoczynek na kawę . 
Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Pszczewa, gdzie zwiedzili renesansowy 

kościół z XVI w., który został przebudowany w XX w., oraz muzeum regionalne, tzw. „Dom 

Szewca”, oraz ciekawe domy z XIX w. Po zwiedzaniu zabytków, nastąpił odprężający spacer 

nad jezioro, a następnie przejazd do ośrodka wypoczynkowego „Kama” w Sierakowie. 

Po zakwaterowaniu, późnym popołudniem, uczestnicy wycieczki usiedli do 

wspólnej biesiadnej kolacji. Wśród uczestników wytworzyła się miła atmosfera. 

Jednocześnie nastąpiła wymiana doświadczeń zawodowych. Powstała integracja 

Kolegów i Koleżanek z Koła Nr 40 PZITB o/Poznań z zaprzyjaźnionymi Koleżankami  

i Kolegami z Sekcji Budowlanej Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych  

w Poznaniu na czele ze Starszym Cechu Czesławem Przybyła. Następnego dnia  

tj. 07.10.2017 r.(sobota) po śniadaniu uczestnicy wycieczki zgodnie z programem wraz  

z przewodnikiem udali się do Drezdenka oraz Wielenia. 

Po zwiedzeniu ciekawych miejsc i obiektów miasta wrócono do ośrodka „Kama” w 

Sierakowie na obiad. Po obiednym posiłku uczestnicy wycieczki uśmiechnięci i 

zadowoleni z dwudniowego odpoczynku udali się w drogę powrotną do Poznania.  

Szczególne podziękowania kieruję dla Kolegi Bolesława Topolskiego – Z-cy 

Przewodniczącej Koła Nr 40 PZITB w Poznaniu za zorganizowanie ciekawej 

dwudniowej wycieczki. 

Przewodnicząca Koła Nr 40 PZITB O/P-ń 

inż. Urszula Bartkowska 
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CUTOB-PZITB – Ośrodek Informacji 
 

 

Historia Firmy 
 

Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku. 

CUTOB-PZITB kontynuuje działalność Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych, 

który powstał w 1962 r. przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie  

wraz z oddziałami w terenie, w tym również w Poznaniu. Zespoły Rzeczoznawców 

Budowlanych tworzyli wybitni specjaliści z dziedziny budownictwa. Ich opinie  

i ekspertyzy wykonywane na zlecenie władz administracyjnych, przedsiębiorstw, sądów  

i osób prywatnych stanowiły podstawę do dalszych działań gospodarczych i prawnych. 

W 1985 r. Zespół Rzeczoznawców Budowlanych został przekształcony w Centrum 
Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarządzie Głównym 

PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nastąpiło usamodzielnienie się i przekształcenie 

poznańskiego Ośrodka CUTOB-PZITB w jednoosobową spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Właścicielem Spółki jest Oddział PZITB w Poznaniu. 

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. znajduje się w Krajowym Rejestrze 
Sądowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637. 
 

 

Zakres działania 
 

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym 
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego, 
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny 
majątku, organizacji szkoleń i wystaw itp. 

Ze Spółką współpracuje stale kilkudziesięciu rzeczoznawców, w tym pracowników 

naukowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegłych 

sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalności budowlanych. 

Spółka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, współpracuje z szeregiem 

przedsiębiorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarządem Międzynarodowych Targów 

Poznańskich przy organizacji imprez towarzyszących corocznym targom budownictwa 

„BUDMA”, z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie 

organizacji szkoleń, konferencji, udzielania informacji technicznej i in. 
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Oferta usług CUTOB-PZITB: 
 

- ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jakości robót 

budowlanych 

- okresowe przeglądy techniczne budynków i instalacji według wymogów prawa 

budowlanego 

- projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji 

- prowadzenie nadzorów inwestorskich 

- badania geologiczne gruntów 

- wycena majątku - budynki, grunty, urządzenia 

- sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane 

- sporządzanie audytów energetycznych 

- udzielanie informacji technicznej, udostępnianie zbiorów norm, przepisów, 

katalogów, instrukcji itp. 

- doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego 

- organizowanie szkoleń, kursów, konferencji 

- organizowanie wystaw, sympozjów promujących firmy i wyroby budowlane 

- prowadzenie badań techniczno-ekonomicznych firm ubiegających się o rekomendację 
PZITB 

Zapewniamy wysoki profesjonalizm usług. 

Gwarantujemy dobór najwyższej klasy specjalistów. 
 

 

REKOMENDACJA 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników  

Budownictwa - Oddział w Poznaniu 
 

Oddział Poznański PZITB, istniejący już ponad 75 lat, wypracował sobie na terenie 

Wielkopolski opinię organizacji zaufania społecznego w sprawach budownictwa. 

Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona. Przedsiębiorstwa, 

które ubiegają się o rekomendację Oddziału Poznańskiego PZITB muszą poddać się 
przewodowi sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, działalności, który przeprowadzają 
rzeczoznawcy z dziedziny techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. Po uzyskaniu 

pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, Zarząd Oddziału PZITB w Poznaniu 

udziela wnioskującej firmie swej rekomendacji. 

List rekomendacyjny ma roczną ważność i może być przedłużany na dalsze lata po 

uproszczonej procedurze. 

Jest wiele firm zarówno dużych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które taką 
rekomendację uzyskały i wysoko ją sobie cenią. Jest ona ważnym atutem w przetargach  

o roboty budowlane. 

Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1500,- do 2000,- zł + VAT. 

Nieprzedłużonych rekomendacji nie publikujemy. 
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FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE: 
l. Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. 

64-304 Nowy Tomyśl, ul. Sczanieckiej 2, tel. 61 44 24 430 

Działalność: Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, komple-

ksowa realizacja robót budowlano-montażowych budownictwa mieszkaniowego  

i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”. 

II. Aquapol Polska 
ul. Żeromskiego 12, 58-160 Świebodzice, tel. 74 664 71 30 lub 74 854 58 91 

Działalność: osuszanie budynków, ścian i murów. 

UWAGA! 
Wszystkim pozostałym firmom termin ważności rekomendacji minął; proponujemy 
wystąpić o przedłużenie 
 

 

Ekspozycja na Stałej Wystawie Budownictwa  
w Domu Technika w Poznaniu 

 

W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest 

od wielu lat stała wystawa budownictwa, która cieszy się dużym zainteresowaniem osób 

uczestniczących każdego dnia w różnego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach, 

konferencjach. 

Stanowisko ekspozycyjne składa się z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu  

o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokości 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie 

firmy i oferowanych przez nią wyrobów lub usług. 

Wystawa znajduje się pod stałą opieką pracowników Ośrodka Informacji Technicznej 

CUTOB-PZITB, którzy wykładają na bieżąco prospekty firmowe i udzielają, w miarę 
potrzeb, szerszych informacji. 

Miesięczny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 zł + podatek VAT. 
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ARTYKUŁY PROBLEMOWE 
 

 

Tryb „zaprojektuj i wybuduj”  
– czy to dobre rozwiązanie  

dla stron procesu inwestycyjnego? 
 

W ostatnim czasie coraz częściej na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych 

ukazują się ogłoszenia dotyczące realizacji nowych inwestycji lub przebudowy  

i remontów istniejących obiektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowym). 

Przy takich postępowaniach, w przeważającej części zamawiający planują wynagrodzenie 

ryczałtowe za wykonanie zamówienia (ustalone z góry i niezmienne), które określane jest 

przez wykonawców na podstawie opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią SIWZ. 

Pomimo, że z racji przyjętego trybu opis ten jest uproszczony, to stanowi on dla 

wybranego wykonawcy fundament dla opracowania dokumentacji projektowej, która  

w dalszej kolejności, na etapie wykonawstwa jest podstawą realizacji robót budowlanych. 

Pozornie tryb ten wydaje się korzystny dla zamawiającego z racji mniejszego 

obciążenia zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej. Zamiast dwóch 

postępowań o udzielenie zamówienia (osobno na dokumentację projektową i osobno na 

wykonanie robót budowlanych) realizowane jest tylko jedno postępowanie  

a odpowiedzialność za jakość dokumentacji przesunięta jest na wykonawcę robót 

budowlanych, który ją firmuje. Nie bez znaczenia jest również krótszy termin realizacji 

całości zadania w trybie jednostopniowym niż dwustopniowym oraz pewność otrzymania 

dofinansowania przed sporządzeniem dokumentacji projektowej. 

Spory pomiędzy wykonawcą a zamawiającym w trakcie realizacji inwestycji czy też 
po jej zakończeniu wskazują, że tryb ten ma jednak wiele negatywnych stron. Przede 

wszystkim słabym punktem postępowania jednostopniowego jest konieczność opisu 

przedmiotu zamówienia przez zamawiającego w taki sposób, żeby wykonawca wiedział 

czego się od niego oczekuje w ramach zamówienia. Jest to trudne zadanie pomimo, że 

obszar ten regulują przepisy odnoszące się do zakresu i formy takiego opracowania: 

• art.31 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że „jeżeli 

przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający 

opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.” 

• rozdział 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, który porządkuje problematykę formy i zawartości tego dokumentu. 

Trudność sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w postaci programu 

funkcjonalno-użytkowego wynika z faktu, że zamawiający na etapie przedprojektowym 

musi wyspecyfikować wszystkie swoje wymagania w wysokim stopniu szczegółowości 
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ponieważ na tym budowane są kolejne zadania wynikające dla wykonawcy przy 

udzieleniu zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Chociaż przepisy o tym nie stanowią, praktyka pokazuje, że program funkcjonalno-

użytkowy, podobnie jak dokumentacja projektowa powinien być opracowany na zlecenie 

zamawiającego przez wyspecjalizowane w tym zakresie biuro projektów. To projektanci 

mają świadomość warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie i tylko oni mają wszelkie podstawy żeby przygotować to opracowanie  

w sposób profesjonalny. Tymczasem często programy sporządzają służby 

zamawiającego, które robią to po raz pierwszy i nie mają świadomości co do zagrożeń 
związanych z wadliwie bądź też ogólnie opisanym przedmiotem zamówienia. 

Przeświadczeni, że wszelkie braki czy nieścisłości opisu SIWZ zostaną domówione  

i uzupełnione na etapie sporządzania dokumentacji przez wybranego wykonawcę, nie 

biorą pod uwagę istotnego aspektu, jakim jest wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Jeżeli bowiem zamawiający w programie f-u przedstawi podstawowe 

parametry przedmiotu zamówienia oraz wskaźniki techniczne, a w procesie 

projektowania, które odbywa się w konsultacji z zamawiającym i przy przestrzeganiu 

obowiązujących przepisów powstanie obiekt o zupełnie innych parametrach np.  

o większej powierzchni użytkowej, większej, niż zakładana kubaturze, czy nawet 

ekstremalnie rzecz ujmując, o większej liczbie kondygnacji, to można mówić o zmianie 

zakresu zamówienia. 

W takiej sytuacji trudno oczekiwać od wykonawcy, że podtrzyma wysokość 
wynagrodzenia wynikającego z oferty. Z drugiej strony natomiast, konieczność 
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy może przekroczyć wysokość budżetu 

przeznaczonego przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Kolejnym słabym punktem tego typu postępowań, jest przyjmowanie formy 

wynagrodzenia ryczałtowego, które zazwyczaj wiąże się z ryzykiem, szczególnie po 

stronie wykonawcy. Jak podaje bowiem art. 632, par. 1 Kodeksu Cywilnego „Jeżeli 

strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” 

Przepis ten obrósł już całymi tomami orzecznictwa. Wynika z nich, że 

niezmienność wysokości wynagrodzenia ryczałtowego nie ma jednak charakteru 

bezwzględnego. Niezmienność bowiem dotyczy określonej kwoty odnoszącej się do 

konkretnego dzieła i zakresu prac wymaganych do jego wykonania określonych 

dokumentacją projektową na roboty budowlane, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

Jeżeli nastąpi zmiana zakresu prac wymaganych do wykonania dzieła tzn., że 
wykonawca wykonał dzieło w innym kształcie niż wcześniej oczekiwał zamawiający, 
to wówczas odpada podstawa określenia pierwotnego wynagrodzenia (ryczałtowego) 
i wynagrodzenie z tego tytułu nie może pozostać bez zmian – cyt. z wyroku KIO  

z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. akt KIO 139/14; KIO 148/14; KIO 150/14) 

Jest to jeden aspekt problematyki wynagrodzenia ryczałtowego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Jest jednak i drugi,  

a mianowicie praktyka pokazuje, że strony nie zawsze mają to samo wyobrażenie na 
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temat zakresu udzielonego zamówienia. Jest to szczególnie widoczne przy robotach 

budowlanych mających charakter robót remontowych. Przy prowadzeniu remontów może 

pojawić się ryzyko wystąpienia robót nieplanowanych a koniecznych do zrealizowania 

kompleksowego zadania, bowiem dopiero po zdjęciu wierzchnich elementów czy warstw 

można dokonać oceny technicznej stanu remontowanego obiektu i dokładnie oszacować 
zakres robót. Tak więc nawet zamawiający, czy działające na jego zlecenie biuro 

projektów, sporządzając opis przedmiotu zamówienia mogą być nieświadomi 

faktycznego zakresu robót, które będzie musiał wykonać wykonawca. Przykładowo, 

jeżeli wykonawca zobowiązał się do wykonania remontu schodów, a po zdjęciu okładzin 

okazało się, że konstrukcja schodów jest nadwyrężona i należy ją wzmocnić, nie może się 
domagać z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

Orzecznictwo wskazuje, że wykonawca powinien w swojej ofercie skalkulować 
ryzyko, które wynika z ograniczeń w opisie przedmiotu zamówienia i tym samym  

z niskiej jakości podstaw do oszacowania przez niego ceny oferty za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. Jak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie - sygn. akt: 

I C 323/14, wyrok KIO 1835/10 oferta przy „zaprojektuj i wybuduj” „jest sporządzana na 

podstawie … ogólnej koncepcji…” W tej sytuacji ryzyko, jakie wynika ze skąpych 

podstaw do oszacowania ceny oferty, wykonawcy uwzględniają w cenie ryczałtowej, 

która w konsekwencji musi zawierać niezbędną rezerwę finansową na wykonanie 

dodatkowych robót, których nie oszacowano na etapie procedury przetargowej”. 

Zamawiający zdając sobie sprawę z ryzyka jakie istnieje przy realizacji zamówienia 

niekiedy w formularzu ofertowym wprowadzają dodatkową pozycję z tego tytułu. Jest 

ona różnie opisywana lecz w efekcie sprowadza się ona do ujęcia w tym miejscu przez 

wykonawcę rezerwy finansowej na roboty nieprzewidziane, nie objęte pozostałymi 

pozycjami zestawienia. Wykonawcy ryzyko to szacują w różnej wysokości, niekiedy  

w jednym postępowaniu nawet jak 1 do 10. 

Znany jest nam przypadek w którym wynagrodzenie netto zaproponowane przez 

Wykonawców we wszystkich ofertach było zbliżone (wartość najwyższa była tylko  

ok. 1% wyższa od najniższej) przy jednocześnie dużej rozbieżności w pozycji dotyczącej 

robót nieprzewidzianych. Oznaczało to, że gdyby oferent z drugą w kolejności ofertą pod 

względem proponowanej ceny zmniejszył wartość przeznaczoną na roboty 

nieprzewidziane o kilkadziesiąt tysięcy złotych (co było niewielką kwotą w odniesieniu 

do całego kontraktu) to zaproponowana oferta byłaby najniższa i najprawdopodobniej to 

ona zostałaby wybrana w postępowaniu przetargowym. 

Przy takich postępowaniach roszczenia wykonawcy o ewentualną, dodatkową 
zapłatę z tytułu zwiększonego zakresu zamówienia wymagają szczególnie gruntownej 

analizy. Wykonawca bowiem, ze świadomością występującego ryzyka zawiera umowę na 

zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych za konkretną, najniższą  
w postępowaniu cenę eliminując pozostałych Wykonawców starających się o pozyskanie 

zamówienia. 

Jeżeli w takiej sytuacji otrzymałby zapłatę za roboty nieuprawnione, 
wynagrodzenie uległoby zwiększeniu i może byłoby wyższe od wynagrodzenia 
wynikającego z drugiej w kolejności oferty. Byłoby to wbrew zamierzeniom ustawy, 
która nakazuje wybrać ofertę najkorzystniejszą (w tym przypadku z najniższą ceną) 
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i nieuczciwe względem oferenta, który skalkulował ryzyko na wysokim poziomie 
zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw jakie pociąga za sobą wykonanie robót 
remontowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Podbudowanie tego stanowiska znaleźć można w wyroku Sądu Okręgowego  

w Olsztynie I Wydział Cywilny – sygn.. akt: I C 323/14, który wskazuje,  

że zróżnicowanie cen w formule „zaprojektuj i wybuduj” wynika z różnego postrzegania 

przez Wykonawców okoliczności towarzyszących postępowaniu, różnej wiedzy  

i świadomości rygorów projektowania – cyt. „Być może inny wykonawca, którego oferta 

nie została wybrana jako najkorzystniejsza, dostrzegł rozbieżności pomiędzy programem 

funkcjonalno-użytkowym a wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

10 listopada 2006 i przedstawił inną, wyższą cenę wykonania zamówienia zakładając np. 

że trzeba będzie powiększyć powierzchnię pokojów, aby móc w nich zmieścić 4 łóżka dla 

chorych lub wybudować większą liczbę pokojów, aby pomieścić w nich zakładaną przez 

zamawiającego liczbę łóżek”. 

Zamawiający przed ewentualnymi roszczeniami ze strony wykonawców bronią się 
przyjmując w umowie zapisy o różnej konstrukcji, przykładowo: 

• Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego 

wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyka związanego  

z realizacją inwestycji, 

• Wykonawca oświadcza, że ma wystarczającą wiedzę potrzebną do ustalenie zakresu 

prac i wysokości wynagrodzenia, 

• Dokumenty przedłożone przez zamawiającego określają przedmiot umowy w sposób 

wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień  
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, 

• roboty konieczne do wykonania celem właściwego zrealizowania przedmiotu 

umowy, a nie przewidziane w dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę, zostaną wykonane w ramach kwoty ryczałtowej. 

Wykonawcy podpisują umowy zobowiązując się tym samym do ich stosowania. 

Uznają zatem, że mieli pełną wiedzę na temat zakresu zamówienia i że ciąży na nich 

konieczność wykonania robót, które nie będą wynikały z dokumentacji ale będą 
konieczne dla właściwego zrealizowania przedmiotu umowy. 

Zaznaczyć należy, że jeżeli umowa jest zawarta zgodnie z przepisami, to jest ona 

dokumentem wiążącym obie strony. Zapisy umowy są niepodważalne bez względu na 

podjęte przez Strony ryzyko co potwierdza wyrok w sprawie dotyczącej wynagrodzenia 

ryczałtowego przy wykonywaniu robót budowlanych wydany przez Sąd Okręgowy  

w Gdańsku – sygn. akt. XII Ga 314/11 z dnia 14 lipca 2011: 

„Sąd Okręgowy w Gdańsku podziela przy tym przywołany przez skarżącego pogląd 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu wyrażony w uzasadnieniu do wyroku z dnia 

14.04.2008r. (sygn.akt X Ga 677/08) w którym stwierdzono,iż niezależnie od tego jak 

dużo ryzyka zostanie w umowie przypisane wykonawcy to on dokonuje jego wyceny  

i ujmuje ich dodatkowy koszt w cenie oferty. Składając ofertę zabezpiecza zatem swoje 

interesy kalkulując cenę ofertową. Zamawiający zaś po wyborze najkorzystniejszej oferty 

musi zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zapłacić 
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wskazaną przez Wykonawcę cenę. Ważnym jest by takie działanie nastąpiło poprzez 

zamieszczenie odpowiednich postanowień w specyfikacji w sposób jawny dla wszystkich 

wykonawców i przed upływem terminu składania ofert.” 

Ponadto w wyroku tym Sąd zawarł jeszcze znaczące spostrzeżenia, które są 
uprawnione w przedmiotowej sprawie: 

• podkreślić należy, że warunki umowy są identyczne dla wszystkich Wykonawców. 

Wykonawca ma możliwość zapoznania się z nimi i zdecydowania, czy tak 

ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce złożyć ofertę, 
• zgodnie z art.353 1 K.C. Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis 

prawa nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu, ani nie zmusza do zawarcia umowy, której treść mu 

nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że uważa, 

iż mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla Wykonawcy. 

Nie można nie widzieć kolejnego aspektu zagadnienia związanego z ewentualnym 

podwyższeniem wynagrodzenia. Mianowicie, nieuprawnione podniesienie 

wynagrodzenia byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jak czytamy na 

stronie Ministerstwa Finansów: „dyscyplina finansów publicznych to określony, pożądany 

stan, którego zapewnienie wiąże się z przestrzeganiem zespołu, ustalonych przez 

ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej, 

których naruszenie skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności. 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest 

odpowiedzialnością o szczególnym charakterze. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-

administracyjnym, postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych ma charakter szczególnego postępowania administracyjnego a rozstrzygnięcia 

zapadające w tym postępowaniu „szczególnych decyzji administracyjnych.” 

 

Podsumowując, tryb „zaprojektuj i wybuduj” pomimo ewidentnych zalet ma wiele 

mankamentów, które zamawiający powinien wziąć pod uwagę decydując się na 

udzielenie takiego zamówienia. Z uwagi na dalekosiężne konsekwencje podjętych decyzji 

na etapie przygotowania postępowania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, postępowanie to 

powinno być przygotowane przez profesjonalistów wysokiej rangi. Przede wszystkim 

zamawiający przygotowując program funkcjonalno-użytkowy powinien skorzystać  
z usług biura projektowego oraz, jeżeli nie ma własnych wyspecjalizowanych służb  

z dziedziny budownictwa i prawa, zatrudnić do tego konkretnego postępowania i dalszej 

realizacji inwestycji doświadczonych inspektorów nadzoru i prawników. 

Prezes Zarządu Orgbud 

mgr inż. R. Niemczyk 
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Ceny robót budowlanych w III kwartale 2017 r. 
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS) 
Zamieszczone w zestawie ceny m

2
 stropów mają charakter średnich dla kraju  

i opierają się na badaniu losowej reprezentacyjnej próby wielu przedsiębiorstw. 

Robocizna R – przy obliczeniach uwzględniono stawkę robocizny w wysokości 15,90 zł/r-g 

Koszty pośrednie Kp (R+S) – 67% 

Materiały M – pozycja ta zawiera koszt materiałów i narzut kosztów zakupu materiałów 

Sprzęt S – koszt użycia sprzętu łącznie z kosztami jednorazowymi 

Zysk Z (R+S+Kp) – 12% 

Cena C = R+M+S+Kp+Z 

Opis robót j.m. R M S Kp+Z Cena 
Dachy o konstrukcji drewnianej jętkowej  

z tarcicy nasyconej, bez względu na rodzaj 

pokrycia, przy rozpiętości: 

     do 9,0 m 

     ponad 9,0 do 12,0 m 

 

 

 

m2 

m2 

 

 

 

8,59 

8,11 

 

 

 

19,86 

27,32 

 

 

 

0,77 

0,77 

 

 

 

8,15 

7,73 

 

 

 

37,37 

43,93 

Dachy o konstrukcji drewnianej jętkowej ze 

ścianką kolankową, z tarcicy nasyconej, bez 

względu na rodzaj pokrycia, przy rozpiętości: 

     do 9,0 m 

     ponad 9,0 do 12,0 m 

 

 

 

m2 

m2 

 

 

 

21,94 

19,40 

 

 

 

34,14 

53,16 

 

 

 

1,54 

2,30 

 

 

 

20,44 

18,89 

 

 

 

78,06 

93,75 

Dachy o konstrukcji drewnianej płatwiowo-

kleszczowej z tarcicy nasyconej, pod pokrycie 

papą lub blachą, przy rozpiętości: 

     do 12,0 m 

     ponad 12,0 m 

 

 

 

m2 

m2 

 

 

 

19,64 

22,04 

 

 

 

49,20 

53,76 

 

 

 

1,54 

2,30 

 

 

 

18,43 

21,19 

 

 

 

88,81 

99,29 

Dachy o konstrukcji drewnianej płatwiowo-

kleszczowej z tarcicy nasyconej, pod pokrycie 

dachówką, przy rozpiętości: 

     do 12,0 m 

     ponad 12,0 m 

 

 

 

m2 

m2 

 

 

 

20,27 

22,50 

 

 

 

53,47 

58,65 

 

 

 

1,54 

2,30 

 

 

 

18,98 

21,59 

 

 

 

94,26 

105,04 

Stropodach pełny żelbetowy z płyty grubości 

15 cm, z betonu B-20, układany 

mechanicznie, w deskowaniu tradycyjnym,  

z warstwą styropianu gr. 12 cm i keramzytu,  

z przygotowaniem i montażem zbrojenia  

(7,0 kg stali/m2) 

 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

70,23 

 

 

 

 

 

185,17 

 

 

 

 

 

39,92 

 

 

 

 

 

95,87 

 

 

 

 

 

391,19 

Dach z płyty warstwowej z rdzeniem 

poliuretanowym grubości 10 cm, 

przewieszony na całym obwodzie poza obrys 

budynku, o nachyleniu do 10%, wykonany na 

przygotowanej konstrukcji: 

- jednospadowy 

- dwuspadowy 

 

 

 

 

 

m2 

m2 

 

 

 

 

 

30,06 

35,50 

 

 

 

 

 

125,10 

127,75 

 

 

 

 

 

31,68 

33,85 

 

 

 

 

 

53,74 

60,36 

 

 

 

 

 

240,58 

257,46 

Opracowała: inż. Maria Świerczak  

na podstawie materiałów ORGBUD-SERWIS Poznań 
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KURSY I SZKOLENIA 
 

 

Plan szkoleń dla członków  
Wielkopolskiej Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa 
w 2018 roku 

 

Branża ogólnobudowlana - PZITB  
1. Istotne zmiany w Prawie 

Budowlanym wprowadzone  

w latach 2017/2018. 

2. Obowiązki i odpowiedzialność 
kierownika budowy w świetle 

zmienionych przepisów Prawa 

Budowlanego. 

11-01-2018 r. 
16:00-19:10 

Poznań 

Siedziba WOIIB, 

ul. Dworkowa 14 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. mgr inż. Z. Augustyniak 

2. mgr P. Stawicki 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 

Zasady i sposoby wzmacniania 

konstrukcji budowlanych różnych 

typów - cz. II konstrukcje murowe. 

18-01-2018 r. 
16:00-19:10 

Poznań 

Siedziba WOIIB, 

ul. Dworkowa 14 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. dr inż. E. Przybyłowicz 

2. dr inż. M. Pikos 

3. dr inż. B. Ksit 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 

Zasady i sposoby wzmacniania 

konstrukcji budowlanych różnych 

typów - cz. III konstrukcje stalowe. 

25-01-2018 r. 
16:00-19:10 

Poznań 

Siedziba WOIIB, 

ul. Dworkowa 14 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. prof. dr hab. inż. Maciej 

Szumigała 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 
Branża ogólnobudowlana - PZITB  
1. Istotne zmiany w Prawie 

Budowlanym wprowadzone  

w latach 2017/2018. 

 

08-02-2018 r. 
11:00 - 14:10 

Gniezno 
Dom Rzemiosła, 

ul. Tumska 15 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. mgr inż. Z. Augustyniak 

2. mgr P. Stawicki 
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2. Obowiązki i odpowiedzialność 
kierownika budowy w świetle 

zmienionych przepisów Prawa 

Budowlanego. 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 

1. Remonty i naprawy balkonów. 

2. Naprawa i konserwacja balkonów 

i loggii. Warunki użytkowania. 

15-02-2018 r. 
16:00-19:10 

Poznań 

Siedziba WOIIB, 

ul. Dworkowa 14 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. dr inż. E. Przybyłowicz 

2. dr inż. M. Pikos 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 

Branża ogólnobudowlana - PZITB  
1. Istotne zmiany w Prawie 

Budowlanym wprowadzone  

w latach 2017/2018. 

2. Obowiązki i odpowiedzialność 
kierownika budowy w świetle 

zmienionych przepisów Prawa 

Budowlanego. 

 

15-02-2018 r. 
16:00 - 19:10 

Konin 
Starostwo 

Powiatowe  

w Koninie,  

Al. 1 Maja 9  

- sala konferencyjna 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. mgr inż. Z. Augustyniak 

2. mgr P. Stawicki 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 

Branża ogólnobudowlana - PZITB  
1. Istotne zmiany w Prawie 

Budowlanym wprowadzone  

w latach 2017/2018. 

2. Obowiązki i odpowiedzialność 
kierownika budowy w świetle 

zmienionych przepisów Prawa 

Budowlanego. 

01-03-2018 r. 
14:00 - 19:00 

Kalisz 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr. 2,  

ul. Rzemieślnicza 6 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. mgr inż. Z. Augustyniak 

2. mgr P. Stawicki 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 

Zasady wykonywania wzmocnień  
i zabezpieczeń obiektów 

budowlanych z wykorzystaniem 

technik iniekcyjnych. 

01-03-2018 r. 
16:00-19:10 

Poznań 

Siedziba WOIIB, 

ul. Dworkowa 14 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. dr inż. E Przybyłowicz 

2. Przedstawiciele firmy 

SIKA, MC BAUCHEMIE 

REMMERS 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 
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Branża ogólnobudowlana - PZITB  
1. Istotne zmiany w Prawie 

Budowlanym wprowadzone  

w latach 2017/2018. 

2. Obowiązki i odpowiedzialność 
kierownika budowy w świetle 

zmienionych przepisów Prawa 

Budowlanego. 

 

22-03-2018 r. 
16:00 - 19:10 

Piła 

ul. Browarna 19 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. mgr inż. Z. Augustyniak 

2. mgr P. Stawicki 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 
Branża ogólnobudowlana - PZITB  
1. Istotne zmiany w Prawie 

Budowlanym wprowadzone  

w latach 2017/2018’ 

2. Obowiązki i odpowiedzialność 
kierownika budowy w świetle 

zmienionych przepisów Prawa 

Budowlanego. 

05-04-2018 r. 
16:00 - 19:10 

Leszno 
Zespół Szkół 

Rolniczo - 

Budowlanych im. 

„Synów Pułku”, 

ul. 1 Maja nr 1  

- aula szkoły 

Organizator: 

CUTOB-PZITB 

Wykładowcy: 
1. mgr inż. Z. Augustyniak 

2. mgr P. Stawicki 

Informacja: 
CUTOB-PZITB 

tel. 61 853 68 05 wew. 333 

biuro@cutob-poznan.pl 
 

 

Kurs przygotowawczy  
do egzaminu na uprawnienia budowlane 

 

Kurs obejmuje 48 godzin wykładowych i jest przeznaczony dla osób 

zamierzających przystąpić do egzaminu organizowanego przez Wielkopolską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa w sesji wiosennej 2018 r. w specjalnościach: 

- konstrukcyjno-budowlanej, 

- drogowej, 

- mostowej, 

- inżynieryjnej hydrotechnicznej, 

- kolejowej, 

- telekomunikacyjnej, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Termin: 18-20 oraz 25-27 kwietnia 2018 roku (6 dni) 

Miejsce kursu: Budynek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19 (za Operą) 
Koszt kursu wraz ze skryptem: 1.700 zł brutto 

Należność należy wpłacić w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Poznań,  
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.-pt. w godz. 8:00-15:00) lub na konto:  

BZ WBK III/O Poznań nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem: „kurs 

przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane”) 

Zgłoszenia i wpłaty: do dnia 6 kwietnia 2018 roku 
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2-stopniowe szkolenie z zakresu  
kosztorysowania robót budowlanych 

 

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze 

kosztorysanta robót budowlanych, bądź też chcących podnieść kwalifikacje zawodowe, 

przyswoić sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwiązania oraz 

usystematyzować posiadane wiadomości. Program kursu przygotowano pod kątem 

zapoznania uczestników z aktualną sytuacją prawną w kosztorysowaniu, oraz 

preferowanymi przez środowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji. Oprócz 

zajęć teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmująca sporządzanie kalkulacji 

ofertowych różnymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach publicznych. 

I STOPIEŃ - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Termin: 9-11 i 16-18 kwietnia 2018 r. (6 dni) 

Czas trwania szkolenia: zajęcia odbywają się przez 6 dni w godz. od 9:00 do 15:00 

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego 

43 lub Budynek NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 (o miejscu szkolenia uczestnicy 

zostaną poinformowani przed rozpoczęciem szkolenia) 

Koszt kursu: 850 zł brutto 

Zgłoszenia i wpłaty 
Należność należy wpłacić w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Poznań,  

ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.-pt. w godz. 8.00-15.00) lub na konto:  

BZ WBK III/O Poznań nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:  

„kurs kosztorysowania I stopień”). 

II STOPIEŃ - KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Termin: 14-17 maja 2018 r. (4 dni) 

Czas trwania szkolenia: zajęcia odbywają się przez 4 dni w godz. od 9:00 do 15:00 

Miejsce szkolenia: Sala komputerowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego 43 

Koszt kursu: 900 zł brutto 

Zgłoszenia i wpłaty 
Należność należy wpłacić w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Poznań,  

ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.-pt. w godz. 8.00-15.00) lub na konto:  

BZ WBK III/O Poznań nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:  

„kurs kosztorysowania II stopień”). 

 

 

 

 

 

 

 





ZAPROSZENIE

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury
oraz

CUTOB PZITB Poznań Spółka z o.o.
zapraszają do udziału w seminarium

„Innowacyjne drewno klejone
we współczesnym budownictwie”

Seminarium odbędzie się:
1 lutego 2018 r. godz. 10-12, w Sali A Pawilon nr 3

Udział w seminarium w ramach biletu BUDMA 2018

Zapraszamy także do odwiedzenia
stoiska CUTOB PZITB Poznań Spółka z o.o.

w pawilonie Nr 3




